
 במישכן שייעשה הראשון, שינוי ך*
 הפרו* ייבחר אם בירושלים, הנשיא 1 ו

 הרביעי לנשיאה קצ׳לסקי אפריים פסור
 הסתם, מן יהיה — ישראל מדינת של
 חפירת — בתוכו מעבדה הקמת לפני אף

בחצרו. ברינת־שחייה
 לראות קשה לנשיא, ייבחר אם שכן
לפ כיום במינהגו הפרופסור ימשיך כיצד
 בשש, בוקר מדי עבודתו, יום את תוח

המ רמב״ם בבריכת ממושכת בשחייה
בגבעתיים. חוממת
 השחייה לאחר הפרופסור, נוהג כיום,
 למשרדו מהבריכה לחזור עליו, האהובה

 שעות 15 עד עשר להשקיע בממן־וייצמן,
ו ספלי-קפה, בעשרות מתובלות עבודה,
הרחובותי. לביתו לילה עם לחזור

 קצ׳לסקי משפחת של החדש ביתה
ה עברה לשם במכון־וייצנזן, ניבנה

 בנוי הבית שנים. כשלוש לפני משפחה
 טרופיים. עצים גדלים בו לפאטיו, מסביב
 מטפלת בהם נורית, פרחי גדלים בחוץ
הפרופסור. של אשתו נינה,
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טראגי ^

 למחלות־פנים, רופא של בתו היא ינה ף*
 ציוני והיה בקטריולוגיה מעבדה שניהל ■4

 עצמה, בפני אישיות היתה אמה נלהב.
חמי שלפני ברוסיה — אוניברסיטה בוגרת

 לארץ, עלתה בידר. התואר עם שנה. שים
החלוצים. יתר עם בה קדחה

עירית, שלה, ובת־הזקונים הנווענזד־לנשיאות של אשתובת־הזסונים
 בני :משמאל בתמונה הרחובותי. ביתם בחזית הדשא על

בחו״ל. ביקור בשעת באתר־שעשועים מחופש, דוב בחברת נורית, בתם עם קצ׳לסקי הזוג
י / ז

ן1י4| ך ן ך ן ן ן | |  לנשיאות המועמד ^
\ # ו קצ׳לסקי אפרים 11 1ש11|
 (מימין) בחו״ל טיול בשעת נינה אשתו

ב ומאיר עירית נורית, ילדיהם ובחברת
(משמאל). בסחנה .מישפחתי טיול שעת

האמיתי■ ה ל החיי הם א
כא לעתיד בעלה את פגשה עצמה נינה

ל לה הציעו עברית. ללמוד ביקשה שר
 גבוה אחד — סטודנטים שני בין בחור
ושמנמן. נמוך אחד ורזה,

 אפרים כאחד שהתגלה בגבוה, בחרה היא
 בעל־שם ומדען בעלה לימים קצ׳לסקי,

עולמי.
 אפשר בגן, הפורחים נורית לפרחי בנוסף

המדי לנשיאות המועמד של בביתו למצוא
הפר בין המתרוצצת קטנה, נורית גם נה

ה של וחצי השנתיים בת נכדתם י— חים

 בנם מאיר, של בתו זוהי ואשתו. פרופסור
 על- שנקראה — קצ׳לסקי ונינה אפרים של
 באסון שניספתד, מאיר, של אחותו שם

 זמן — 22 בגיל שנים, שבע לפני טראגי
 לאהוב־ליבה, להינשא שעמדה לפני קצר
יזרעלי. יוסי

התנור
הקטלני

לסקי ורית ף  צעי־ היתה הראשונה קצ׳
 היא ואוהבת־חיים. במיוחד עליזה רה ■4

רא בשלב כי קבעה במאית, להיות חלמה
היא לשחק. כך, לשם ללמוד, עליה שון

נ משפחה


