
תמרורים
ם ע י ד מ  סגן של בתם א. ש נ י ה ל ו

 ענת איד״ ואשתו דינשטיין צבי שר־האוצר
 דניאל מצ׳ילי החדש והעולה דינשטיץ,

אהרון.

 לעשן
 ״אסקוו״ר״

 חוויה זו
׳בלאומית...

ה־ תוצרתסייד ״אמס״ר ב לטיב ערבות דו

. ג ו ה  הפיז־ של 45ה־ יום־הולדתו נ
אחרונות, בידיעות הטור בעל מונאי,
מנוסי. דידי

ם י ל ה נ . מ ן מ ו  ג׳ודי של בתה ר
 ליזה האוסקר זוכת השחקנית גרלנד,

 כשלושה לפני בארץ שביקרה מינאלי,
ה דאז ארוסה עם להיפגש כדי חודשים

 והשחקו־קומיקאי הארנז, דזי הצעיר שחקן
 שלוש כבר נשוי שהיה )47( סלרס פיטר
פעמים.

. ה ד ל ו ש מברית־המועצות לעולה נ
 פייגין, כרישה האדום בצבא קצין היה

ו לישראל, לעלייה במאבקו שהתפרסם

פיינין וכרישה יפה
למלכה ילדה

ב שהיתה לשעבר) דיי(י* יפה לאשתו
אכי■ :בת חיפה, של היופי מלכת זמנו

כית.

 הדו־שנתית הכללית באסיפה . ר ה ב נ
 התעשיינים, בהתאחדות הכללי האגף של

ר עוזי יוסף האגף, ליו״ר טנ רי  ,05( כ
 במיפע־ משותף ומנכ״ל אמפא הנהלת חבר
 לקבוצת השייכים ואמבין אמגט לים

 הפלסטיק ענף יו״ר כה עד שהיה אמקור,
הכללי. האגף במיסגרת

. ה נ ו  ה־ משרד מנהל סגן לתפקיד מ
ם ניצב־מישנה מישטרה, ח ר כ סיג א  פליי

 היה ישראל, משטרת מוותיקי שהוא ),58(
 המחוז במטה התנועה ענף ראש השאר בין

 מיב־ מטה כראש באחרונה שימש הדרומי.
הדרומי. במחוז העצמאות יום צע

. ה ג ר ה  של חזיתית בהתנגשות נ
 ,50 בגיל פלוגות, בכביש מכוניות שתי

ל הייעוץ שירותי של הארצית המפקחת
ם, חדורה במישרד-הסעד, אזרח ת  ש- רו
ו ירושלים עיריית דוברת בזמנו היתה
השידור. רשות

. ר ט פ  מנכ״ל סגן ,52 בגיל בתורכיה, נ
ה של עבודות־חוץ חטיבת ומנהל תה״ל
 ונדרום, כרון■ ובאסיה, באפריקה חברה

 יליד חה״ל. בשליחות בתורכיה ששהה
 את סיים חמש. בגיל לארץ הגיע רוסיה,

 הטכניון, ואת בחיפה הריאלי בית־הספר
 השתתף בטכניון, הסטודנטים מפקד היה

הפלמ״ח. מראשוני והיה חיפה בשיחרור

. ר ט פ  מרשאל ,73 בגיל במוסקבה, נ
ה הצבא ממפקדי שהיה קונייס, איוון

ה במלחמת ברית־המועצות של בולטים
ה הקאריירה את התחיל השנייה, עולם

 הבולשביקית המהפכה בימי שלו צבאית
ה במלחמת האוקראינית החזית על ופיקד
ה היבשה כוחות מפקד היה אחר עולם.

 מפקד היה 1960 עד 1955ומ־ סובייטיים
וארשה. ברית כוחות

. ר ט פ הפרו ,76 בגיל בירושלים, נ
 פייכל בר-אילן באוניברסיטת לתנ״ך פסור

 ישיבת ראש שהיה מי של בנו מלצר,
 יליד מלצר. זלמן בירושלים חיים עץ

 קבוצת בראש 1921ב־ לארץ עלה קובנה,
 את להמשיך שנה כעבור יצא חלוצים,
 למד שם ברלין באוניברסיטת לימודיו

 היה לירושלים, חזר 1926ב־ המזרח. מדעי
 המזרחי של למורות המידרש בבית מורה
 בית־ כמנהל שנים 35 במשך כיהן ואחר
רוחמה. למורות הספר

1865 הזה העולם


