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והארוכה... העדינה

־זס
□ס

תמרורים
ה ת נ ו  משרד מנכ״ל לתפקיד . מ

 הירש יעקב של במקומו המדינה, מבקר
 עוד־ שנים, חמש במשך בתפקיד שכיהן

ה האשד. שהיא גוטמן רננה כת־הדין
ממשל משדד כמנכ״ל המכהנת ראשונה

 מהצבא פרשה ,1948•מ־ בצה״ל שירתה תי.
 1958מ״ עבדה סגן־אלוף, בדרגת 1956ב־

 האחרונות ובשנים המדינה מבקר במשרד
ב הביקורת על הממונה המנכ״ל כסגנית
הביטחון. מערכת

ה נ ו הטכ לנשיא משנה לתפקיד . מ
ה יליד ).46( חסון דויד פרופסור ניון,
בירוש העברית האוניברסיטה בוגר ארץ,
בכי מוסמך תואר 1950ב־ קיבל בה לים

 1956וב־ ,קולג באימפריאל השתלם מיה.
 לונדון מאוניברסיטת דוקטור תואר קיבל

להנד המחלקה לסגל הצטרף שנה ובאותה
 לדרגת 1969ב־ הועלה בטכניון, כימית סה

 האגודה מייסדי על נמנה מלא. פרופסור
ב שימש בה כימית להנדסה הישראלית

כנשיא. עבר
ה נ ו  משנה ממלא־מקום לתפקיד י מ

 גינז־ פ אגדה פרופסור הטכניון, לנשיא
 לארץ עלה בפולין, שנולד )46( בורג

בפקול לימודיו את 1953ב־ סיים ,1929נד
 קיבל 1955■וב־ בטכניון חשמל להנדסת טה

 1959וב־ חשמל בהנדסת מגיסטר תואר
 הצטרף במתמטיקה. דוקטור תואר קיבל

 וב- הטכניון של האקדמי לסגל 1953ב־
 למדעי החדשה המחלקה לראש מונה 1969

מו 1971ב־ בטכניון. אז שהוקמה המחשב
מלא. לפרופסור נה

ר ח ב ה מועצת בישיבת בוינה, . נ
לאנר הבינלאומית הסוכנות של מנהלים

 למנכ״ל ליועץ (סבא״א), אטומית גיה
שדאד פרופסור - סבא״א ־ י רו ט פ  ת
בז שהיה וייצמן מכון נשיא סגן כסקי,

אטומית. לאנרגיה הוועדה מנכ״ל מנו
ג ו ה האפיפיו של הקיץ בארמון . נ

מיו אירועים ללא בקאסטל־גאנדולפו, רים
האפיפיור של 75ה־ יום־הולדתו חדים,

השישי. פאדלום
ג ו ח  ימי בשלושה באדיס־אבבה, . נ

 אתיופיה קיסר של 80ה־ יום־הולדתו חג,
 55 בארצו המושל סילאסה היילה

שנים.
ג ו ח  85ה־ ייום־ד,ולדתו בצרפת, . נ

שאגל. מארק הנודע היהודי הצייר של
ר ט פ ^ד'בב'ית' נ ^ ב ^ ־ ת ^ ר  ל3כ

 מ־ שנתיים לפני שעלה והמשורר הסופר
ש גאפוגוב (בורים) דב ברית־המועצות

 לגרוזיה, משפחתו עם עבר בליטא, נולד
ל תירגם שמיות, ותרבויות שפות למד

 עוטה הגרוזינית המופת יצירת את עברית
ב חולה כשהוא לארץ עלה הנמר, עור

נפטר. ממנה ממארת מחלה
ר ט פ  ,76 בגיל רמת־רחל, בקיבוץ . נ

 שנים שעמד (קופלביץ׳) אלמוג יהודה
בים־המלח. האזורית המועצה בראש רבות

אלמוג יהודה
מועצה לראש נקיון מפועל

ש החלוץ תנועת מראשוני ליטא, יליד
מראשו טרומפלדור, יוסף על־ידי אורגנה

 ציוניים, בקונגרסים ציד ההסתדרות, ני
 במפעל נקיון כפועל 1934ב- עובד החל

 ים־המלח, מפעלי ממקימי בסדום, האשלג
 שלמרות ים־המלח פועלי מועצת מזכיר
 בהלוויתו השתתפו הרב, הציבורי פועלו

מלווים. של בודדות עשרות
ר ט פ  זקן ,81 בגיל בוואשינגטון, . נ

 ועדת ויד׳ר האמריהאי הסינאט חברי
 מלו־ אלנדר אלן סנטור שלו, ההקצבות

איזינה.


