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תגובה.*
ה ר ח ב  את, הנשים ירחון על־ידי ♦ נ

 כר־גיורא רונית ,1970 ישראל לנסיבת
בתל־אביב. ה׳ עירוני תיכון תלמידת ),17(,
המפ הפרידה אחרי * וו ם י י פ ת .ה .

הקולנוע שחקן כחודש, לפני שלהם תיעה

ואשלי פפארד
 אשלי. ליז ורעיתו פפארד ג׳ורג׳
 לאנגליה שהגיעו לאחר שבוע נפרדו השניים

מ מנוס ״אין כי פפארד הצהיר אז —
 יחד שוב השניים נראו השבוע גירושין״.

אהבה. הצהרות לפזר מפסיקים אינם כשהם
ם י ל ה נ ן מ מ ו שרלוט . ר

המכוניות מלך של בתו׳ פורד״ניארכוס,
הספ איל של לשעבר ורעייתו פורד זמרי

 והזמר־בדרן־שחקן־במאי ניארכום היווני נות
 אנטוני האנגלי
 עתה הנמצא ניולי,
מ־ גירושין בתהליך

קולינם. ג׳ואן

♦ ה נ ו  לראש מ
 דת לענייני המחלקה

ו הפועל הוועד של
— ההסתדרות לרב
הכהן מנחם הרב

 כרב המכהן ),37(
המושבים. תנועת

עו־ ,ירושלים יליד
הרבנות ביטאון רך הכהן

ו מחניים הצבאית
הא של לצידו ששת־הימים במלחמת היה
הבית. להר בפריצה גורן שלמה לוף

ה נ ו  לחקר מחקר בקבוצת לחבר ♦ מ
ההד וההשפעות הלאומית ההכנסה חלוקת

 ה־ מטעם וסוציאלי כלכלי פיתוח בין דיות
 למחקר המחלקה כמנהל ששימש מי או׳־ם,

 חיים ד״ר תל־אביב, בעיריית וטטיסטיקה
 למחקר המחלקה בראש עמד הרפז הרפז.

.1961ב־ היווסדה, מאז וסטטיסטיקה
ה נ ו ה למשפט לפרופסור־אורח ♦ מ

 בניו־ לרבנים המדרש בבית והישראלי עברי
 העליון המשפט בית נשיא ממלא־מקום יורק,

 העומד ),70( זילברג משה ד״ר השופט
לפנסיה. ולצאת מתפקידו 1970ב־ לפרוש

♦ ר ט פ קשה, מחלה לאחר ,31 בגיל נ
 בטחון פרס את שעברה בשנה שקיבל מי

 אפרים בחיל־האוויר רב־סרן — ישראל
 התגייס מרחביה, קיבוץ יליד אשכנזי.

 עלה שם לחיל־האוויר והצטרף 1965ב־ לצה״ל
 סיים. וכמדריך קרבי כטייס הפיקוד בסולם

 טכנולוגיים בנושאים נדיר כשרון בעל היה
ב אחדות המצאות לצה״ל ותרם וטכניים

 כלי- חימוש נושאי
 זיכוהו אשר טייס,
ישר ביטחון בפרס

אל.
ג ר ה  ב־ . נ

 על־יד תאונת־דרכים
ב שהיה מי עפולה,

 נבחרת־ שחקן עבר
 א־ ,בכדורסל ישראל

ץ לוף־מישנד, ^ ד  ג
ה יליד ).45( כנדל

 בפלמ״ח שירת ארץ,
 השיחרור ובמלחמת

 לטרון. בחזית לחם
 בתפקידי גם שימש בצה״ל, תפקידיו במיגוזן
ל בבית־הספר מדריך והיה בכירים הדרכה
 האחרונה בתקופה צת״ל. של ומטה פיקוד
הצפון. בפיקוד בכיר תפקיד מילא
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