
תמרורים
♦ ה נ ו למח־ היחידה ראש לתפקיד מ

במ הביטחון, ומערכת בצה״ל ופיתוח קר
 הפורש יעקב יצחק תת־אלוף של קומו

 שנולד ),39( עילם עוזי אל״מ מצה״ל,
הצ ,1952ב- לצה״ל והתגייס בתל-יוסף

 לצל״ש 1955ב־ זכה לצנחנים, 1954ב- טרף
 נפצע, בה עזה בפעולת השתתפותו עבור
 סיים פלוגה, מפקד מיבצע־סיני אחרי היה

 בטכניון, וייצור מכונות הנדסת לימודי
 היה בארצות-הברית, עסקים מינהל למד

ה ששת במילחמת צנחנים גדוד מפקד
 העתיקה, בירושלים בקרבות נפצע ימים,

צנ חטיבת כמפקד המילחמה אחרי שימש
 אמצעי מחלקת לראש מונה■ ואחר חנים

 הקמת ועם הכללי המטה באגף לחימה
 מפקד לסגן מונה ופיתוח למחקר היחידה
היחידה.

ה נ ו  ביצוע על הממונה לתפקיד • מ
 ירושלים, מיזרח לערביי הפיצויים חוק

 כיועץ כה עד שכיהן סלמון, יהושע
ה מיזרח לענייני ירושלים עיריית ראש
עיר.

ו א ש י  פאן במלון שנערך בטקס • נ
 ל־ הראשי הרב של בנו בבודים, אנזריקן

 פי־ יעקב טירון, מרדכי תת־אלוף צה״ל
 מכפר גננת שהיא זלינגר ורבקה רון,

 טירון מרדכי הגיע כאשר בזמנו, הרא׳׳ה.
מתל והיה הנוער עלי.ית במיסגרת לארץ
 הרא״ה, בכפר החקלאית הישיבה מידי

 רבקה, של הוריה כבן־בית אותו אימצו
זלינגר. ושולמית מנחם

ג ו ח  בעל של 46ה־ יום־הולדתו • נ
מרדכי טענזון, הירושלמית, הבוהימה קפה

קום•

ד ^מ ען
ד□ עו חדש) כוח - ה1ה (ה

חדש) טח - הזה 0 והעול מר• מסוום נחיוות ,שידור

— כזגריח
20.00 שעה

יה:1בטלווי
 2.10.73 ג/ יום
 14.10.73 א/ יום
 23.10.73 ג׳, יום

28.10.73 א/ יום

רי דו □ השלו ספינת בשי
הודעה תבוא המועד על

אסיפות:
 ״אלישבע״, קולנוע באולם 10.10 ד׳ יום

אבנרי. אורי ח״כ דגני, י.

: ו ברדי
 3.10.73 ד/ יום
 9.10.73 ג/ יום
 15.10.73 כ׳, יום
 18.10.73 ה׳, יום
 21.10.73 א/ יום
28.10.73 א׳, יום

זכרוני. אמנון עו״ד ,9.10 — אילת

 בשעה 14.10 ראשון יום ברית״, ״בני באולם — תל־אכיב
אבנרי. אורי ח״כ זכרוני, אמנון עו״ד ,20,00

 ג׳ ביום ההסתדרות, רח׳ ״דינה״, באולם — ירושלים
אבנרי. אורי ח״כ אמיתי, יוסי ׳20.00 בשעה 23.10

 ,20.00 שעה ,62 העצמאות ,24.10 ״הוד״, באולמי — כת־ים
פתר. דני אבנרי, אורי ח״כ

ו י 1!■ —— י

חוג׳□:
 עופר. פרץ ז דרום תל־אביב, 3.10

 סגל. ש. עו״ד :רמח׳־אכיב
זכרוני. אמנון עו״ד :כפד־פכא

 עופר. פרץ :ראשוו־לציון 4.10
אבנרי. אורי ח״כ :ירושלים

מסים. אלכם :רמדדגן 5.10
אבנרי, אורי ח״כ 1 ירושלים 8.10
אבנרי. אורי ח״כ ז תל־אביב 9.10

מסים. אלכם :תל־אביב 12.10
פתר. דני :קריית־ביאליק 14.10
קידרון. פרץ :חיפה 14.10

 .03־283288/9 טלפונים הבית: חוגי על נוספים פרטים
 שילר אלקלס, אצל מהשבוע החל פועל ירושלים אזורי מטה

.21.00 עד 15.30 בשעות ,02-524910 טל. ,5

ה ד ל ו  חולי- שהרקידה למרקידה • נ
 כיקל, רות וחיילים, ערבים אסירים, לב,

קארין. בכורה: בת רוט, ריק ולבעלה

ם י פ צ  הזמרים צמד • ק ו נ י ת ל מ
 האלי־ וג׳וני וארטן, סילבן הצרפתים

שבע. בן לילד הורים שהם דיי,

ם י פ צ . ת ל מ ס ו נ  חד המלך י
 שנישאו עאליח ואשתו הירדני סיין
משנה. פחות לפני

ז פ ש ו  ב־ ♦ א
 הדסה בית־החולים
 לבדיקת בתל-אביב,

דו הבדרן כליות,
דותן. דו

. ע צ פ  בלאס נ
ב עסק עת ואגאם,
קאראטה, תרגילי

 לבנה לשבור ניסה
 זמר בידו, ונפצע
ס הרוק  אלכי

 העוסק פרסלי,
 מיסטר שנים מזה

הקאראטה. בספורט

. ר ט פ  בבית- נ
 בגיל מהתקף־לב, בטבריה, פוויה החולים

 בשטח החוקרים מוותיקי שהיה מי ,71
ב שנולד זיו, דניאל בארץ החקלאות

היל אחד היה ,1904ב־ לארץ עלה פולין,
 סיים הקטנה, בתל-אביב הראשונים דים
 הרצליה בגימנסיה לימודיו את 1920ב־

 פירסם .,ב לדמיה שנה כעבור והצטרף
 ה־ ותורת בננות גידול על מחקר סיפרי

לילדים. שירה סיפרי ומיספר השקייה

• ר ט פ  בבית־חולים הסרטן, ממחלת נ
 פרס חתן הצ׳יליאני המשורר בסנטיאגו,

 נרודח, פאכלו 1971ב- לספרות נובל
 בקונגרס כסנטור ושימש קומוניסט שהיה

 וידיד בפאריס צ׳ילה שגריר צ׳ילה, של
שהת איינדה סלוואדור הנשיא של קרוב
אבד.

ה ר ט פ  על-שם בבית־חחולים • נ
 של אלמנתו ,84 בגיל בגדרה, הרצפלד

 שהגיעה עגנו! אסתר עמון, ש״י הסופר
מ הראשונה העולם מילחמת לפני לארץ

 הכירה שם לגרמניה, שוב חזרה גרמניה,
 לו עזרה ,1920ב־ נישאה לו עגנון, את

הספרותית. בעבודתו חייו כל במשך

דותן

188331 הזה ס עול ה
-


