
תמרורים
. ג ו ח  נשיאת של 85ד.־ יום־הולדתה נ

 ויצו, של הישראלית הפדרציה של הכבוד
 רד את סיימה רוסייה, ילידת כגן. רחל

באו באוניברסיטה למתמטיקה הפקולטה
 ל- הצטרפה לארץ. עלתה 1914וב־ דסה

 ד.נ־ עמדה שבראשו עבריות נשים אירגון
 וב־ הנבחרים לאסיפת נבחרה סולד, רייטה
וב הלאומי הוועד להנהלת סופחה 1946
מגי חותמי ביו היתה זה, תפקידה תוקף

 מועצת חברת היתד. העצמאות. הכרזת לת
 הראשונה הכנסת וחברת הזמנית המדינה

ש פרטית חוק הצעת על־פי והחמישית.
זכו שיווי חוק 1951ב־ התקבל — הגישה

לנשים. יות
• ג ו ח  עורך של 33ה- יום־הולדתו נ

 שמונה סאמט, גדעון הארץ של המישנה
 עורך קודם היה כשנתיים, לפני לתפקיד

במחנה. של מישנה ועורך גלי־צה״ל
ה נ ו  של בפועל המנכ״ל לתפקיד . מ

ש גזית מרדכי של במקומו משרד־החוץ,
 ראש־הממשלה, משרד מנכ״ל לתפקיד עבר

 למנכ״ל המישנה שהיה קידרדן אכרהם
 ביגוסלביה ישראל ושגריר משרד־החוץ
ובפיליפינים.

ה נ ו  באוניברסיטת כפרופסור • מ
 בסוכנות להתיישבות המחלקה מנהל חיפה,

 1970מ־ המשמש וייץ רענן ד״ר היהודית
 המגמה ׳וראש חיפה באוניברסיטת כמרצה
כפרי. קהילתי למינהל

ה ת נ ו  בבית־הדין שופטת לתפקיד < מ
 כאב תכהן היא בו מרכז שבמחוז הצבאי

הראשית הצבאית הסניגורית בית-דין,
דורנר. דליה

. ה נ ו  קופת- של אומבודסמן לתפקיד מ
 לפני עד שהיה נש, יעקב הכללית, חולים

 שימש מישטרת־ישראל, דובר שנתיים
 לפני למד בארצוודהברית, בדיפלומט מאז

 שנים ארבע במשך למשטרה שהתגייס
רפואה.

ם י פ צ . מ ק ו נ י ת  ג׳יימס-מנד- ל
 ה- ואשתו מור רוג׳ר -החדש-המלאך007

 שני לזוג מטיולי. לואיזה איטלקיה
שנולדו )6( וג׳ופרי )9( דבורה ילדים:

מור ורוג׳ר מטיולי לואיזה
שלישי ילד

 היו לא עדיין ולואיזה שרוג׳ר בתקופה
 רוג׳ר של הקודמת שרעייתו מפני נשואים

גט. שנים במשך לו לתת סירבה מור
. ה כ מש 125 מביו השלישי במקום ז

 בינלאומית בתחרות ארצות, 30מ־ תתפים
 הישראלי בלונדון, שנערכה מנצחים של

 של מילגה גם שקיבל )29( תלמי יואב
תפרט. קרן מטעם שטרלינג לירות מאה

ה ל ו . ח ה ש ו נ ח־ שנות כוכבת א
 לבעלת בזמנו שנחשבה גרייכל כטי 40

 שאושפזה בעולם, ביותר היפות הרגליים
 בגלל הר־סיני ההוליבודי בבית־החולים

בגרון. סרטני גידול
. ר ט פ מרי שבמדינת בבולטימור נ

 שהימר שעה ,69 בגיל מהתקף־לב, לנד׳
הד לאחד שהפך האיש סוסים, במרוצי

 העיתונאי- של בסיפוריו המפורסמות מויות
 בנימין ראניון, דיימון הניו-יורקי סופר

הסוס. הרי בסיפורים שכונה קפלן,
ר ט פ  לאחר במיזרח־ירושלים, • נ

 הקאדי אל-אקצה, במיסגד אבל תפילת
 בוגר סברי. סעיד שייד ירושלים, של

 אחת היה שבקהיר, אל־אזהר אוניברסיטת
 המוסלמית במועצה המרכזיות הדמויות
העליונה.

. ר ט פ  ריב־ אכרהם ,82 בגיל נ
בברי פועלי־ציון תנועת ממנהיגי טיגר,

ב עמד העולמית, העבודה ותנועת טניה
הציו הפדרציה ועדות בראש שנים משך
וחלוציות. עלייה בנושאי עסקו אשר נית
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