
תמרורים
ו א ש י  האוזנר תמר בירושלים, . נ

 ויהודה ד׳ שנה למשפטים סטודנטית ),22(
 וכלכלה למשפטים סטודנט ),24( רור
 ח״כ של בתו שהיא תמר, רביעית. שנה

ה אייכמן, במשפט התובע האוזנר, גדעון
ה במיסדרונות המיועד חתנה את כירה

בירושלים. העברית אוניברסיטה
ו א ש י  הנודע, הפופ זמר בלונדון, ♦ נ

מן ר  הרנון, נזתבודדי להקת מייסד ),21( ה
 הכלה ).22( סטרסר מריל הצרפתיה עם

לב שמלה לבושה כשהיא בכנסייה הופיעה
שימ אך בת־יענה. מנוצות וכובע קצרה נה
ב למישפט, הוזמן כשהרמן הועבר, הזוג חת

לאנגליה. מחוץ דולאר 460 הוצאת אשמת

וייסגל שור
ג ו ח  ניצב של 56ה־ יום־הולדתו * נ

הנ למד אשר ירושלים, יליד שור, אריה
 הכשרת בחברת עבד בחיפה, בטכניון דסה

 לקרן משם עבר בארץ־ישראל, היישוב
מש הוא זמן אותו כשכל לישראל, הקיימת

 השיחרור במלחמת בהגנה. כמפקד גם מש
 חטיבת של 164 גדוד כמפקד שור השתתף
מש לשורות התגייס הקרבות אחרי עציוני.

 ומשמש הפיקוד, בסולם עלה ישראל, טרת
ה המטה של החקירות אגף כראש כיום

ארצי.
ג ו ח  יושב- של ד4ה־ יום־הולדתו * נ

 למדע וייצמן מכון של הפועל הוועד ראש
המז שהיה מי וייסנל, מאיר ברחובות,

 של האמריקאית המחלקה של הכללי כיר
 ד״ר של האישי המדיני ונציגו הסוכנות,

 הגיע וייסגל בארצות־הברית. וייצמן חיים
 זמנו את והעביר כילד, 1905ב־ לארה״ב

ובעס בלימודים ארצה, עלה עת ,1949 עד
ציונית. קנות

ר ט פ  1963ב־ היגר לשם בקנדה, ♦ נ
ב נוימן, אלפרד פרופסור מישראל,

מקו רעיונות בעל אדריכל נוימן, .68 גיל
 שימש בינלאומי, מוניטין לו שהוציאו ריים

ב לארכיטקטורה הפאקולטה כדיקאן בעבר
 באדריכלות רעיונותיו את בחיפה. טכניון

ב ליישם נוימן פרופסור ניסה המודרנית
 כבניין יוצאי־דופן, בניינים בתיכנון ישראל
 דובינר סם של הדירות יבית בת־ים עיריית

המח כראש נוימן שימש בקנדה ברמת־גן.
מונטריאול. באוניברסיטת לארכיטקטורה לקה

♦ ר ט פ  המש־ מנהל במוח, משטף־דם נ
 אפטר ).74( אפטר יעקב המרכזי, ביר
שע השנייה, העלייה מוותיקי רוסיה, יליד
 חקלאי כפועל ועבד ,1913 בשנת ארצה לה
 חבר היה דגניה, בקיבוץ כחבר קבלתו עד

וההסתד מפא״י וממייסדי החקלאי, המרכז
 המשביר את יסד הוא שנה 50 לפני רות.

מותו. עד בראשו ועמד המרכזי י11 ד ה ך זב א
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העתיקה יפו לעבר מראה


