
תמרורים
 האוניברסיטה סנאט על-ידי . ר ח כ נ

 פרופסור של במקומו בירושלים. העברית
 העברית׳ האוניברסיטה לרקטור כץ, יעקב

 מדעי מחלקת ומנהל למתמטיקה פרופסור
 ).40(רכין מיכאל באוניברסיטה, המחשב

השתלם ,1935בי לארץ עלה גרמניה, יליד

נכון פיד ת״א,
 את שהתחיל ),47(

 ב־ במלון עבודתו
מב בתפקיד 1961

 ומשקאות, מזון קר
 למנהל 1967ב־ מונה

וה המזון מחלקת
 1969וב־ משקאות

סגן לתפקיד הועלה

 פריג־ באוניברסיטת
 למפת־ נחשב סטון,
 מיספר של חיהן

ב חדשות תורות
מתמטיקה.
ה נ ו לתפ . מ

 הכללי המנהל קיד
ב שרתון מלון של

נכון

של הכללי המנהל

שני ושושיק לכיא אריק
שנייה בת

 את לנהל 1970ב־ עבר תל־אביב, שרתו!
 דרונדאפרי־ יליד במלטה. שרתון מלון
 בחיל־האוויר העולם במלחמת שירת קה,

 במים־ לארץ 1948ב־ ועלה הדרום־אפריקאי
 הנגב בחטיבת שירת חו״ל, מתנדבי גרת

 בשומרון. הבונים מושב בהקמת והשתתף
 הישראלי נבון פיל יהיה החדש בתפקידו
 של כללי מנהל לתפקיד המתמנה הראשון

תל־אביב. שרתון מלון

ה ד ל ו  האט־ לזוג בארצות־הברית, . נ
ואריק שני שושיה הישראלים נים

ב עתה מופיע אריק שנייה. בת לביא,
 חורף, עוד לעבור קיץ, עוד לחיות הצגה

בארה״ב. המועלית

ט י פ צ ק מ ו נ י ת  בניו-יורק, . ל
 שימקום ג׳ואנה הבלונדית השחקנית

 סידני הכושי השחקן שנתיים מזה וידידה
באהבה. לאדוני הסרט כוכב פואטייה,

 השביעית הכנסת כחבר . < ב ש ו ה
 מתתיהו שנפטר, ספיר יוסף של במקומו

 מבואות־בית״ר, חבר ,41 דרובלס, (מתי)
 מפתח תפקידי במספר קודם־לכן שכיהן

 עולי את בתנועתו מייצג החרות. בתנועת
 בראשית ארצה הגיע ממנה דרום־אמריקד.,

החמישים. שנות
. ג ו ח  זוג של המשותף יום־הולדתם נ
ילי רחל, גרא. ואלי רחל התכשיטאים

 הכירה ציירת, בצלאל, בוגרת טבעון, דת
 בתחילת שהיה גבעתיים, יליד אלי, את

תכ לעיצוב ועבר שחקן האמנותית דרכו
 מיקצועה את היא אף החליפה שיטים,
תכשיטים. למעצבת והפכה

ת ע ב ו  לי מהשחקן בהוליבוד, . ת
 מרכושו, וחצי גבוהים דמי־מזונות מרווין,

 שנים, מיספר במשך ארוסתו שהיתה מי
 כי בתביעתה הטוענת טריולה, מישל

 בציבור הידועה היתה 1970 עד 1963 מאז
 דבר, לכל לאשתו ונחשבה מרווין של

 מרווין לטריולה שמה את רישמית שינתה
 סכומים לה משלם היה מרווין לי וכי

 את לאשה נשא והוא כשנפרדו גם גבוהים
לשלם. הפסיק לפתע אך פילי, פמלה

. ן ו ד י באש בפועל, מאסר לשנתיים נ
 הצרפתי השחקן בסמים, ושימוש אחזקה מת

חוד שבעה לפני שנעצר קלמנטי, פייר
 מבלי במעצר העת כל ישב ברומא, שים

 ציבורית לסערה שגרם דבר למשפט, שיובא
 נמצא למשפט, השבוע הובא באיטליה,

מאסר. לשנתיים ונידון אשם,
ד ב א ת בנו ,41 בגיל בטורקיה, י ה

 עדנאן לשעבר טורקיה ממשלת ראש של
 ההפיכה בתחילת להורג שהוצא מנדרס

ש מנדרס, יוקסל ,1960 של הצבאית
 הטורקי בית־הנבחרים ציר 1970ב־ היה

ה הדמוקרטית המפלגה ביסוד והשתתף
הצדק. ממפלגת שפרשה שמרנית

. ר ט פ בירו הדסה בבית־החולים נ
 ראש־ לישכת מנכ״ל ,51 בגיל שלים,

ע׳ ד״ר הממשלה י
 יליד הרצוג. קב

 לארץ עלה אירלנד,
מיש־ למד ,1939ב־

באוניברסי פטים
לונדון, של טאות

ואוטווה, ירושלים
על־ לרבנות הוסמך

 זלמן איסר הרב ידי
 ציר היה מלצר.
בוושינגטון, ישראל
ב ישראל שגריר
 המנהל סגן קנדה,
משרד של הכללי

של ויועצם החוץ רצוג ה
מאיר. וגולדה אשכול לוי בן־גוריון, דויד

. ר ט פ שו ,54 בג״יל בתל־אביב, נ
 בתל־אביב לתעבורה בית־המשפט פט

 כשופט שנים 13 שכיהן שלם, חיים
מישטרה. כקצין קודם־לכן ושימש תעבורה

, ה ר ט פ  ראש סגן של אמו ,80 בגיל נ
 שרה עמיעד, אריאל תל־אביב עיריית

 העלייה מוותיקות (קליבנר), עמיעד
העבודה. ותנועת השנייה

ב ל ח ס הים־תיכוני המאכל *
 והאכזוטי המעודן הטעם בעל

ארוחה. לכל הסעודה קינוח
 בכוס חם בחוץ־הגיעוי כעוקר
טחונים. ובאגוזים בקנמון וקעוטי
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