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■תמרורים •י״
. ד ל ו  (ידיעות הירושלמי לעיתונאי נ

 רייכר גדעון ישראל) שידורי אחרונות,
לי, ולאשתו שני. בן ני

, ה נ ו  (פה״ד), הדרכה פיקוד למפקד מ
 את שסיים פלד גרשון אל״מ של במקומו
 ).42( לכגון צכי אל״מ בצה״ל, שירותו

 בתל- הרצליה גימנסיה בוגר פולין, יליד
לאח ושימש הנח״ל מקימי בין היה אביב,
 נפצע הימים ששת במלחמת במפקדו. רונה

עזה. על גדודו בהסתערות

ה נ ו  כוח־אדם אגף ראש לתפקיד . מ
 להט שלמה אלוף של במקומו במטכ״ל,

 שפיר הרצל תת-אלוף מצה״ל, הפורש
 תל- יליד אלוף. לדרגת שהועלה )43(

וגי בכלכלה ראשון תואר בעל אביב,
 ב־ העצמאות במילחמת שירת אוגרפיה,

 על שהסתער הכוח מפקד והיה פלמ״ח
הש המילחמה אחרי יושע. נבי מצודת

 אך מצה״ל, תחרר
וב־ והתגייס שב

 לחיל הצטרף 1954
 במיבצע השיריון.

 קצין היה סיני
 של במיפקדתו אג״ם

לסקוב. חיים האלוף
ב־ לימודים אחרי

 לפיקוד בית־הספר
מו באנגליה, ומטה

בית־ למפקד נה
וב־ לשריון הספר
 חטיבת למפקד 1963

 במילחמת שיריון.
 היה הימים ששת

 טל ישראל האלוף של מטהו וראש סגנו
לרצד שפרצה השיריון אוגדת על שפקד

שפיר

ק נ ע ו  של הפדרציה של בכנס . ה
 שנערך באירופה הביו־כימיות האגודות

 אלפים שלושת בהשתתפות באמסטרדם
 פרס חתן שם על מדליון ביו־כימאיים,

 המחלקה לראש קרבס, הנס סיר נובל,
 פרופרסור וייצמן במכון לביו־פיסיקה

ה תרומותיו עבור קצ׳לסלןי, אפרים
הביו־כימיה. בתחום מדעיות

ש ר  רס״ר הצבאי, משירותו . פ
 13 במשך שהיה )49( ישראלי שלמה

 צה״ל. של לקצינים בית־ספר רס״ר שנים
 לארץ עלייתו עם הצטרף פולין, יליד

 העולם מילחמת ובימי מישמרות לקיבוץ
ה מילחמת לפני הבריטי. לצבא התנדב

 דרום בשכונות בשמירה עסק עצמאות
 ל־ הצטרף הקרבות פרוץ ועם תל־אביב

 רב־סמל של תפקידים מילא בו צה״ל,
רס״ר. ואחר

. ה כ ב שנערכו בבחירות בניצחון ז
 ל־ ומונה בקאנדה, הבריטית, קולומביה

היהו המחוז, של החדש ראש־הממשלה
 סוציאלי עובד ),42( כארט דוד די

בתול הראשון היהודי שהוא לשעבר,
 באחד לראש־ממשלה שנבחר קאנדה דות

המדינה. של המחוזות

, ג ר ה  בריטניה, מלכת של דודנה נ
שהמ )30( מגלדסטר וויליאם הנסיך

 והתרסק. ההמראה בעת נפל במטוס, ריא
ב נהרג מקנת, הדוכס הנסיך, של אביו

השנייה. העולם מילחמת בימי מטוס תאונת

ר ט פ  ,45 בגיל ממארת, ממחלה . נ
 בבית־החולים הכירורגית המחלקה מנהל

 מיקלוש ד״ר בבאר־שבע, לנגב המרכזי
 חיילים שהציל כרופא שהתפרסם אייגר

 הונגריה, יליד ההתשה. במילחמת רבים
 במחנה השנייה העולם במילחמת נעצר

 ב־ ועלה בבודפשט רפואה למד ריכוז,
 בכירורגיה בעיקר התמחה לארץ. 1966

הדם. כלי של

ה ר ט פ  הזמרת ,59 בגיל בווינה, . נ
 שפיזמונה אנדרסן לאלה הגרמניה

 הצבא של הקרב להיט היה מרלן לילי
 העולם במילחמת הברית וצבאות הגרמני

אותו. שרה דיטריך מרלן שגם לאחר

ה ר ט פ ה 80 בגיל בתל־אביב, . נ
 מכוכבות שהיתה רוזן ליאה שחקנית

 ריינהרדט הנודע הבמאי של תיאטרונו
 ב־ הופיעה 20ה־ בשנות המאה. בראשית

על 30ה־ שנות ובתחילת ארצות־הברית
לארץ. תה

ם38 ל ה העו 1827 הז


