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תמרורים
נ ח ו ג ♦ יום הולדתו ה־ 53של ישו״
רון שיף ,יליד ראשון־לציון .שהכל ניבאו
לו קאריירה של מורה ,בדומה לקאריירה
של אביו ,מורה בי״ס לבנים ע״ש אחד־העם
בתל־אביב .הוא לימד עברית וערבית בבן־
שמן ,אך לאחר מכן המשיך את לימודיו
במדעי המיזרח באוניברסיטה העברית )את
ראשית ידיעותיו בערבית ובקוראן קיבל
משייך מעיד אל־פאר מלוד( ,עבר לעבוד
במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ,בה
תירגם תמצית יומית של העתונות הערבית.
כחבר ההגנה התגייס לצבא הבריטי ,היה
אחד הניצולים מחיל־המישלוח ביוון ,הגיע
לדרגת קפטן עם הקמת הבריגדה היהודית.
במלחמת־העצמאות לחם בירושלים ,מונה
מפקד־המשטרה שם ,עבר לאחר מכן לתפקיד
סגן־המפכ״ל .פרש מהמשטרה בתקופתו של
יחזקאל טהר ועבר לניהול צינור־הנפט
מאילת .אחיו של העיתונאי מידד שיף.
נ ה ר ג ה  .בגיל  ,20עירית לפיד,
יומיים אחרי ש
סיימה את שירותה
הצבאי ,שזיכה או
תה בתואר ״הצנ
חנית מחולתא״ .עי
רית ,שנולדה בקי
בוץ חולתא בימי ה
מצור וההפגזות של
מלחמת תש״ח ,הת
נדבה ליחידת הצנ
חנים ,בה שירתו גם
אחיה .בפעולת ברא-
מה נפל אחיה ה
מאומץ ,הצנחן יצ
חק פנסו ,ואילו היא
עצמה נהרגה בהתהפך ג׳יפ בו נסעה עם
חברה הצנחן ,אליו עמדה להינשא בקרוב.
נ פ ר ד ו ♦ הימר סמי דייוויס ו
אשתו השוודית מאי פריט ,אחרי שמונה
שנות נשואין ושלושה ילדים .מאי כבר
ביקשה גט ,בטענה כי סמי התייחס אליה
״באכזריות קיצונית״ .היא רוצה שהילדים
יושארו אצלה.
מ צ פ ה ♦ פעם נוספת ,לילד ראשון,
השחקנית סופי" לורן .היא שכרה דירה
בבית־מלון אינטרקונטיננטל בג׳נבה ,נמצאת
שם תחת השגחה קבועה של גינקולוג ידוע,
האוסר עליה לקבל מבקרים ,מלבד בעלה,
הבמאי קארלו פונטי.
נ פ ט ר ♦ בגיל  ,48פרופסור גדעון
צימרמן ,ראש המחלקה לטכנולוגיה של
המזון בטכניון .הוא יצא מביתו בחיפה
להתרחץ בחוף נודר,־ים ,השאיר אח בגדיו
ומיסמכיו על החוף ,טבע בים וגופתו
נתגלתה רק לפנות ערב.
נ פ ט ר  .בגיל  ,62ד״ר יעקב לג■
צ׳יסקי ,הרופא של נהלל והסביבה .הוא
הגיע ארצה מסין כעולה חדש ב־,1951
שימש תחילה כרופא ליושבי המעברות ב
עמק יזרעאל ,התיישב לפני  15שנים ב
נהלל והיה לרופא האיזור מטעם קופ״ח.
נ פ ט ר  .בגיל  ,68יעקב חקלאי,
אחד המתיישבים הראשונים של חדרה .יליד
ליטא ,עלה לארץ ב־ ,1921עם ראשוני
העלייה השלישית .התיישב בחדרה כדי
להיות פועל חקלאי ,עבד בביעור הקדחת
ביער שליד המושבה .כאשר הטילו איכרי-
המקום חרם על הפועלים היהודיים ,על כי
אלה גירשו פועלים ערביים מן המושבה,
השתתף במה שנקרא עד היום בנוסטלגיה
״מרד הפועלים״ נגד האיכרים ,עזב לאחר
מכן את המושבה ובמשך שנים ארוכות
נדד ממקום למקום ,עד שלבסוף שב לחדרה,
ב־ ,1940וחזר לעבוד בפרדסיה.
נ פ ט ר ♦ בגיל  ,105שייך חוסיין
מוחמר עלי מוסטפה ,ראש השבט ה
בדואי ערב אל־הייב
שבגליל ,שהיה ידוע
יותר בכינויו ״אבו־
יוסף ,מפקד הפל־
הייב״ ,כלומר :פל־
מ#ח־הייב .הוא זכה
לתואר זה כאשר
הצטרף ,בשלביה ה
ראשונים של מל
חמת תש״ח ,אל כו
חות הפלמ״ח ש
פעלו בגליל המז
רחי .אנשיו ערכו
פשיטות ופעולות־
מיקוש ממזרת ל
ירדן׳ והוועד הערבי העליון הוציא עליו
פסק־דין מוות כבוגד .במותו היו לו 321
צאצאים ,אשר אחד מהם ,בנו קאסם ,נעצר
אחרי מלחמת ששת־הימים ,על סמך תעודות
שנתפסו בקונייטרה ,שהעידו שהוא פעל
בישראל בשביל המודיעין הסורי.
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