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. טו ת הלו ר ו מ ת 50 ת רו ו כל אג  תו
 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמן

שבטופס. הטבלאות

ה ש ב ע שו ט חי שו ה פ ל ו ע ת פ  ב
ת, שניות רו ה ספו א יי לך מבי כו  סי

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
שוו בפרס אלפי הרא  ביתר לירות ו

הפרסים.

תמרורים
ה מישמר מפקד לתפקיד . נרי ו מ

ה אשד שמעון ניצב של במקומו גבול,
 הצפוני המחוז מטה מפקד לתפקיד עובר

 )47( לוי חיים תת־ניצב המישסרה, של
 ולפני להגנה התגייס בבנימינה, שנולד

 בבנימינה, גדנ״ע פלוגת על פיקד 17 גיל
העב הישובים למישטרת הצטרף אחר
 לצה״ל. התגייס המדינה קום ועם ריים

 שנוסד הגבול למישמר הצטרף 1954ב־
וא צפון גדוד למפקד מונה 1963וב־ אז
הגבול. מישמר מפקד לסגן חר

. ג ו ח  מפקד של 37ה־ יום־הולדתו נ
 ועודך גלי־צה״ל

במחנה, של ראשי
ש לבני יצחק

ה של בעלה היה
 ר- דליה משוררת
 בעל והוא ביקוביץ,

בספ ב״א תואר
והיס עברית רות

טוריה.

ג ו ח בבי . נ
ה הראש של תו

 העדה של רוחני
 בישראל הדרוזית

טאדיף אמין שייח
בג ג׳וליס בכפר

 יום־ המערבי, ליל
 של 65ה־ הולדתו

 ד״ר המדינה מבקר
 ארנסט יצחק

 שנולד נכנצאל,
 קיבל בה בגרמניה

 ל- דוקטור תואר
ל ועלה מישפטים

,1933ב־ ארץ

ד ל ו לשח ♦ נ
יהו ממוצא קנית

 (עשי כרכרה די
הרשי ילד) לנו

 בן קאראדיין, דויד השחקן ולחברה
פרי. בכור:

 של הראשי הרב לתפקיד . חד ב נ
 ),40( קוק הכהן שמחה הרב רחובות,

 שלמה רחובות של הקודם רבה של אחיו
 בתאונת-דרכים. כשנה לפני שנהרג קוק
 שמחה היה הנוכחי לתפקידו לכניסתו עד

בנת בני-עקיבא ישיבת ראש קוק הכהן
טבריה. של הראשי והרב ניה

ע צ פ הדו לסרטו צילומים בעת * נ
 הבלוז זמר המלח, בים שנערכו קומנטרי

 שהופיע קינג כי. כי. אמריקאי הכושי
 את נקע קינג בארץ. קונצרטים בסידרת

פיו. את ופצע ידו
ר ט פ  עת לוד, התעופה בנמל . נ

הפוע בנק בשליחות לחו״ל לצאת עמד
 ,59 בגיל ראשי, כמבקר כיהן בו לים

 שהיה (יוסיפוב) יוסיפאור דויד עו״ד
בישראל. בולגריה עולי התאחדות יו״ר

. ר ט פ  מם־ סגן שהיה מי ,59 בגיל נ
 ליש־ בראש בזמנו ועמד המישטרה כ״ל
 אייכמן- אדולף לחקירת שהוקמה 06 כת

 מפולין לארץ שעלה זלינגר, אכרהם
 למיש־ ואחר לנוטרות התגייס ,1933ב-

 מוקש על עלה כאשר קשה נפצע טרה,
 מפקח היה 1951ב־ מרגליו. אחת שקטע

 הארצי למטה עבר 1953וב־ טבריה מחוז
המ סגן היה ואחר חקירות אגף כראש

 על לפקד כשעבר 1958 עד הכללי פקח
 מהמישט־ התפטר 1963ב־ הצפון. מרחב

הפרטית. לתעשייה ועבר רה
. ר ט פ  ממייסדי שהיה מי ,72 בגיל נ

למע במשך ומנהלו בתל-אביב גן־החיות
ב שנולד גופר, כרוך שנים, 30מ- לה

 למיש- התגייס ,1919ב־ לארץ עלה פולין,
 פיקוד בתפקידי שירת בה הבריטית טרה

 בהקמתו לסייע הוזמן גן־החיות וכשנוסד
 ממניזזי היה המדינה קום עם ובניהולו.

למישטרת־ישראל. היסוד
ר ט פ  ,76 בגיל בחיפה, בביתו . נ
 הראשון המנכ״ל שהיה מי מהתקף־לב,

ה רכבודישראל של ש ץ מ ל  (סייקו- א
 יגאל ראש־הממשלה סגן של אחיו ביץ),
 ביודהספר בוגר פינה, ראש יליד אלון.

ה לצבא 1912ב־ התגייס בחיפה, הראלי
ה ברכבת עבד כקצין. שירת בו תורכי
 למנכ״ל מונה המדינה קום ועם מנדט

 1952 עד מילא אותו תפקיד רכבת־ישראל,
ימית. להובלה מישרד לניהול עבר עת

נכנצאל

לכני

במדינה
שפט ס

ת שהרגיז האוצר האוצר א
 על התלכש הכנפה מס

 ל״י אלף מאה כגלל מיזרץ פסח
לו. היו שלא ־מי־סתודיות

 מואשם כשהוא לדין הובא מיזרץ פסח
 הכנסה מס לשילטונות להסביר סירב כי

 ל״י אלף מאד׳ בסך האוצר של מקורו מה
 שהוא כפי — עממי אוצר בבנק לו שיש
שמסר. בהצהרת־ההון גילה עצמו

 הנאשם הכריז בעובדות,״ מודה ״אינני
מישפטו. בפתיחת

 ביקשה מודה?״ אינך עובדות ״באילו
 בן־עיתו. הדסה השופטת, לדעת

 הנאשם. השיב העובדות,״ ״בכל
 באי־ כתפיו :משך התובע נוסך. פגז
 הצהרת* את לבית-המישפט הגיש הבנה,
הנתבע. של ההון

 חתימתי,״ אינה וזו כתב־ידי, אינו ״זה
מיזרץ. קבע

 התעניינה: אחר דום, נאלמה השופטת
 ?״ עממי באוצר האלף מאה בדבר ״ומה

 היו לא ומעולם אלף, מאה לי ״אין
 אינני פנסיונר, ״אני מיזרץ. השיב לי,״

 721 של פנסיה על ומתקיים בכלל, עובד
 חשבון לי היה לא מעולם לחודש. ל״י
ב רגלי דרכה לא מעולם בישראל. בנק
עממי.״ אוצר בנק

 ניסה זה, בשלב קצת, נבוך התובע,
 הכסף מופקד האמת, למען כי להסביר

 לפי אך מיזרץ, של ובנו אשתו שם על
 על ואחריות בדיווח הבעל חייב החוק,

המישפחה. כספי כל
 שנים,״ עשר לפני מאשתי ״נפרדתי

 בשלפו לתביעה, נוסף פגז מיזרץ הכניס
 ״איך דבריו. את המאשר רבני פסק־דין

 ?״ הפיננסי למצבה אחראי להיות יכול אני
 לו, האופיינית בשלווה סיזרץ, ובעוד

השו שטסה לתיקו, מיסמכיו את אוסף
 לגמרי. שנדם האומלל, התובע את פטת

 שאלה, המדינה,״ עובדי צריכים ״מדוע
החקי מחלקת עדי שלושת על בהצביעה

ו יקר זמן ״לבזבז מס־הכנסה, של רות
 בבית־המישפט? מיותרים ציבור כספי
 הבנה יותר קצת לגלות שתנסו רצוי היה

אזרחים.״ כלפי וסבלנות

שעים פ
ה טיפ ב ח ד העיד ב
 ץ״ גדור זמר להיות רוצה ״אתה

והה? החוטף, שאר
קורכגו. את חונק

 חרדה בדלת הדפיקות עוררו מה, משום
 משהו בהן היה קציריס. יפה של בליבה
 הביטחון שרשרת את חיברה היא מאיים.

צר. ברווח הדלת פתחה אז ורק במקומה,
 לפני לשווא. היה שלה הבטיהות אמצעי

ה נפרצה מתרחש, מה להבין שהספיקה
 פרצו גברים וארבעה עזה, בבעיטה דלת

 באיום. שאלו ?״ ספירו ״איפה :פנימה
 לסדר תנסי אל חוכמות. בלי ״מהר,
 רע.״ שיהיה או אותנו,
 הצליחה לא אותה, שיתק שההלם יפה,

 אחד כיצד ראתה היא מפיה. הגה להוציא
 שם המיסות, חדר לעבר שועט הפורצים

 קציריס. ספירו היווני הזמר בעלה, נח
 ציווה מהמיטה, בעלה את הוציא הגבר
 איתם לקחו הפורצים מייד. להתלבש עליו
המדרגות. במורד במרוצה ירדו ספירו, את

ש הנועזת, החטיפה המשך על
 כרחוכ - תל־אכיכ כלכ נערכה

שלו שמונה כשעה - כוגרשוכ
 עוכרים עשרות לעיני כערכ, שים

 החטוף השכוע סיפר - ושכים
 הכול, כולו שוככ, כשהוא עצמו,

 נחטף: ממנה מיטה כאותה
 למכונית, אותי שהכניסו לאחר מיד
 את לשאול פעמים כמה עוד ניסיתי

 אותי. לוקחים הם לאן שלי החוטפים
 רע,״ דבר שום לך יקרה לא תדאג, ״אל
לי. אמרו הם

 ואחד אתונה קפה לפני נעצרה המכונית
 שמש, שאול לעבר צעק מוטק׳ה, החוטפים,

 פה?״ נמצאת שלי ״החברה הבית: בעל
 שוב. זינקה והמכונית שלא- השיב שמש

 שאול אצל הסדר שומר הוא מוטק׳ה
 עסק לי היה לא אך חזק. גבר הוא שמש.

 ראי- החוטפים יתר את גם איתו. ריב או
)31 בעמוד (המשך
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