
תמרורים
♦ ה כ  שהוענק ל״י, 1500 בסך בפרס ז

 שירות עובדי של ההמצאות ועדת על-ידי
 במיסגרת שפותחה המצאה עבור המדינה,
 בשינד חקלאית, להנדסה במכון עבודתו

 לחיסכון שהביא אדמה לאגוזי מיתקן לול
 בשטח הפעולה הליכי ולזירוז בכוח־אדם ;

ד, רון זה, ל  המצומצמת מהקבוצה אחד פ
 מלחמת לאחר ישראל גיבור לאות שזכו

העצמאות.

 הרב צפת, של הספרדי לרב ♦ ר ח ב נ
 התחנך ירושלים, יליד ).39( דיין דויד

 13 לפני הוזמן בירושלים, שונות בישיבות
 הספרדית הקהילה של כרבה לשמש שנים

 שנים שמונה לפני הציג פרו, בירת בלימה
ונב צפת של הספרדי לרב מועמדותו את
הבחי כי אז טען משרד־הדתות אך חר,
 אז לו ניתן לא ולכן חוקית אינה רה

 נבחר אליה מישרה עיר, רב של המעמד
השבוע.

ז פ ש ו  שני, מרה ניתוח לאחר ♦ א
שהוס־ )63( סנה משה ד״ר מק״י ח״כ

ז׳.

סנה משה

 כדוקטור וארשה באוניברסיטת 1935ב* מך
לרפואה.

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  הזמר . ל
מאי והצלמת זילכר אריאל הישראלי

 לראשונה זילבר את שפגשה פולני רה
כתבה. לצורכי אותו לצלם כשהוזמנה

ת ד מ ו ת ע ד ל  כחודש, בעוד . ל
 הטוענת פארקר, פטרישיה המלצרית

 אל■ הרוק זמר הוא להריונה האחראי כי
פרסלי. בים

ע ב  הונדה האופנועים חברת את ♦ ת
 פיצויים לתשלום הוליבודי, כלי־רכב ומפיץ

 כוכב קלי, כריאן דולר, מיליון 25 בסך
 קלי, הדולפין. פיליפר הטלוויזיה סידרת
 התהפך, אופנוע, על כשנה לפני שרכב
 פצוע שנה כחצי ושכב הכרתו את איבד
מכ הנתבעים כי טוען בבית־חולים, קשה

 דבר תקין, לא טכני במצב אופנוע לו רו
לתאונה. שגרם

ר ט פ  משבר בניו־יורק, בדירתו . נ
 האמריקאי- הכנר ,35 בגיל בגולגולת,

הת בעת שהתמוטט רבץ, מייקל יהודי
 פלא לילד נחשב הנפילה. מחלת של קפה

 יותר הופיע בארצות־הברית, מוסיקאלי
 הפילהרמונית התיזמורת עם אחר סולן מכל
 הראשונה הופעתו אחרי נידיורק, של

 עם השאר בין ניגן .1950ב־ הול בקרנגי
הישראלית. הפילהרמונית התיזמורת

. ר ט פ  אוסטרו* מנחם ,46 בגיל נ
 כלא בפריצת השתתף אצ״ל, מלוחמי ביץ',

 בית־ לפני והובא 1947 מאי בחודש עכו
 לוחמי ארבעה עם יחד בריטי צבאי דין

אחרים. אצ״ל

♦ ר ט פ  מי ,58 בגיל ברבודעמון, נ
 ירדן של הצבאית הממשלה בראש שעמד

 מו״ גנרל ,1970ב־ האזרחים מלחמת בעת
 המנדט במשטרת ששירת דאוד, חמד

 ירדן. לצבא הצטרף 1948 ולאחר בפלסטינה
 הירדנית- שביתת־הנשק בוועדת חבר היה

הר 1970ב־ .1958 עד 1953מ־ ישראלית
 מיספר ימים אך בירדן, צבאית ממשלה כיב

 פיסגה בוועידת בקהיר בהיותו לאחר-מכן,
 עבר ואחר במצריים מיקלט ביקש ערבית,

ללוב.
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