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סייד ״אמפ״ר אמריקאית תערובת
ת ר צ בק תו ת - דו לטיב ערבו

• ה נ ו  במקומו פיקוד־הדרום, כאלוף מ
 האלוף שרון, אריק הפורש האלוף של

 שהיה מי ,43 גונן, (״גורודיש״) שמואל
 התגייס כאשר בירושלים ישיבה בהור

 נשאר העצמאות, מלחמת בתקופת לצה״ל
 ששת־הימים במלחמת היה קבע, בשירות

האלוף של באוגדתו השריון חטיבת מפקד

ליאור גונן

 המערך את הבקיעה אשר טל, ישראל
 גורל את למעשה וקבעה ברפיח המצרי

 הראשונות בשעות המצרית בחזית המלחמה
 הלוחמים כאחד הידוע גונן, הקרב. של

 משמעת על ביותר והמקפידים הקשוחים
 כראמה פעולת בראש גם עמד בצה״ל,

 הצפון בפיקוד שירת המלחמה, אחרי בירדן
 מחלקת כראש כשנה לפני שהתמנה לפני

הכללי. במטה ההדרכה
• ה נ ו  ב־ מלחמה לענייני כיועצה מ

 מאיר, גולדה ראש־הממשלה של טירור
 יריב, אהרון (מיל.) האלוף של במקומו

 מזכירה ),52( ליאור ישראל תת־אלוף
 מג״ד שהיה ראש־הממשלה. של הצבאי

 האחרון ותפקידו העצמאות, במלחמת
 בעת ,1956 בשנת היה קרבית ביחידה

רגלים. חטיבת מפקד סגן שהיה
ו א ש י ב שנערך אזרחי בטקס . נ

 )43( גפן מנחם הישראלי הצייר לונדון,
 הבריטית והטלוויזיה הקולנוע ושחקנית
).35( ריג דיאנה

 הדמים טבח אחרי כשנה !'• א ש י נ
 מבעלי קורן, דני בלוד, בנמל־התעופה

 אוס־ ונירה גךאורנים, החתונות אולמי
 הקר־ אחת היתד, אביבה, שאמה, לנדר,

 רבה בידי שנערכה בחתונה בלוד, בנות
פרנקל. הרב תל־אביב, של הראשי

• ר ט פ  הפרופסור ,89 בגיל בירושלים, נ
 מי דינור, כן־ציון

 50,־ד בשנות שכיהן
והתר כשר־החינוך

יש בממשלת בות
 מפא״י, מטעם ראל
 נשיא אחר־כך היה

האק וחבר יד־ושם
למ הלאומית דמיה
 פעמיים זכה דעים,
בת ישראל בפרסי

 דינור, החינוך. חום
ע אוקראינה, יליד

 בשנת לארץ לה
ה קום ועם 1921

 למדעי הפקולטה כדיקן התמנה מדינה
בירשלים. העברית באוניברסיטה הרוח

. ר ט פ  ,88 בגיל שבשווייץ, בציריך נ
 אוטו הדור, של המנצחים מגדולי אחד

 לגובה שהתנשא גרמניה, יליד קלמפרר,
 ניתוח אחרי בשיתוק לקה מטרים, 2 של

 בצעירותו התנצר ,1939 בשנת במוחו סרטן
 עלו שהנאצים אחרי ליהדות חזר אך

 ישראלי לאזרח והפך בגרמניה, לשלטון
.1970 בשנת

. ר ט פ  מהת־ במוסקבה, בבית־מלון נ
 שהיה מי ,39 בגיל פתאומית, קפת־לב

בשח ברית־המועצות אלוף פעמים שלוש
 שדורג שטיין, ליאוניד היהודי מת■

העולם. שחמתאי של 12ה־ במקום

. ר ט פ  אחרי ,63 בגיל בניו־יורק, נ
 רו■ הקולנוע כוכב ממושכת, סרטן מחלת
 של הקשוחים הגברים אחד רייאן, ברט

 הקולנועית הקאריירה את שהחל הוליבוד,
 והגיע המפציץ, בסרט 1943 בשנת שלו

 בשנת שהופק צולבת אש בסרט לשיאו
אנטישמי. איש־ים של דמות גילם בו ,1947

. ה ר ט פ  ארצות־הברית, בוורמונט, נ
 שנות של הבלונדית הקולנוע שחקנית

 ,51 בגיל לייק, ורוניקה הארבעים,
בכבד. מדלקת
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