
תמרורים
ה נ ו  של ראשי שופט לתפקיד • מ

 השופט בתל־אביב, השלום בית־מישפט
 21 מזה המכהן ),50( שטיינכרג חיים

 השופט בזמנו היה שופט, בתפקיד שנה
 המישפט. לכס שניתמנה ביותר הצעיר

 את סיים בארץ, רביעי דור ירושלים יליד
הברי המנדט בתקופת המישפטים לימודי

 המינה־ העבודה את 1948ב־ אירגן טי,
 גם והיה העליון המישפט בית של לית

בית נשיא של הראשון המישפטי מזכירו
ז״ל. זמורה משה ד״ר העליון ד,מישפט

ה ת נ ו  המחלקה ראש לתפקיד * מ
 של במקומו וייצמן, במכון לאימונולוגיה

 שבתון, לשנת שיצא סלע מיכאל פרופסור
גימ בוגרת שהיא אדגדן, רות פרופסור

ה האוניברסיטה מוסמכת הרצליה, נסיה
 שלה הדוקטור תואר את קיבלה עברית,
וייצמן. במכון

ה נ ו ל המחלקה ראש לתפקיד • מ
במקו וייצמן, במכון שימושית מתמטיקה

זמ שמילא גילים יוסף פרופסור של מו
שנו סיגל, לי פרופסור זה, תפקיד נית
הדוק תואר את וקיבל בארצות־הברית לד

מסצ׳וסטס. של הטכנולוגי מהמכון שלו טור

ה נ ו אש נמל מנהל סגן לתפקיד • מ
 יצחק בנמל התיפעול מחלקת ראש דוד,

 הצוות על שנמנה ),41( כינוכיץ (״דומי״)
 שינוע, מדור ראש והיה הנמל את שהקים

החדש. תפקידו לצורו השתלמות עבר

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  בת בתו • ל
 קנדי, רוברט המנוח הסנטור של 22ה־

 האר־ אוניברסיטת ובוגר קנדי, קתלין
.25ה־ בן טאונפנד דייוויר ווארד

ו א ש י האוני של בבית-הכנסת • נ
 רם, בגבעת בירושלים העברית ברסיטה

 באוניברסיטה הדוקטורנטים ועד יו״ר
 הצעירה במישמרת הפעיל כרנאי, יעקג

פם. ומרים העבודה, מיפלגת של

ה ע צ פ  במירוצי מסוס נפלה עת • נ
הברי )23( אן הנסיכה בקייב, סוסים
הימני. הבריח עצם את ששברה טית,

ג ו ה  65ה־ יום־הולדתו בתל־אביב, • נ
 ברונילסב של
הפעיל לוין, דב
האח השנים 25ב־

העי בענף רונות
ב הפריודית תונות

ובחו״ל. ארץ

ג ו ח  יום- • נ
 של 65זד הולדתו

ה המחלקה מנהל
ההסתד של ערבית

כחן. יעקכ רות

ר ט פ  מ- • נ
,57 בגיל התקף־לב,

הסיפ־ רשת מנהל
ב העירוניות ריות

לספ בארץ הגדולים המומחים ואחד היפר,
 שהיה יונגשטיין, משה ציבורית רנות
 באירגון פעל האדום, בצבא חייל בזמנו

 למד וברומניה, ברוסיה הפליטה שארית
יו שימש העברית, באוניברסיטה ספרנות

חו חוק לחקיקת בקשר לשר־החינוך עץ
ציבוריות. לסיפריות בה'

ר ט פ  עו״ד ,58 בגיל בחיפה, • נ
 שלוש לפני עד שהיה שפי, מיכאל

הצ במחוז התנועה ענף מנהל סגן שנים
 לארץ עלה ליטר, יליד המישטרר. של פוני

המנדט. למישטרת והצטרף 1936ב־

. ר ט פ האור הארכיבישוף באתונה, נ
השני. גוריוס קידום סיני של תודוכסי

ה ל ע ו  ראש ניצב־מישנה, לדרגת • ה
 במישטרת־ישראל ומיבצעים סיור מחלקת

 1951ב־ שהתגייס ),45( כן*דור יששכר
 פתח- נפת כמפקד בעבר שימש למישטרה,

 .בבית־ספר בכיר מדריך תיקווה־השרון,
 תיכנון מחלקת ראש סגן בכירים, לקצינים

לאפריקה. הדרכה לשליחות ויצא

1881 הזה העולם12


