
תמרורים
♦ ג ו ח  ״מ ל א של 48ה־ ייום־הולדתז נ

 מנפ״ל לשעבר שחר, אריה (מיל.)
 מיס־ מנכ״ל כיום תובלה, יומיפעלי לילנד

ח. ־המל ם י עלי

♦ ג ו ח  אלוף של 52ה־ ווסתהולדתו נ
 •מישנה דורון, (ארדוין) אהרץ (מיל.)
 לשעבר תל־אביב, אוניברסיטת לנשיא
אכ״א. וראש גולני מפקד הנח״ל, מפקד

♦ ג ו ח  מנכ״ל של 60ד.־ יום־הולדתו נ
 פחרוכ, אדיהו לבוד) עץ (תעשיית תע״ל

וה הרכש מפעילי במילואים, סגן־אלוף
 אחיו הטכניון, של הקוריקטריון חבר הגנה,

 המישטרה מפכ״ל בזמנו שהיה מי של
סחר. יחזקאל

ג ו ח פרו של 69ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 ח״כ קדינגהופר, הנם יצחק פסור

בבחי הליכוד רשימת את שסגר לשעבר
 חוקתי למישפט פרופסור האחרונות, רות

 מיש- בשירות היה העברית, באוניברסיטה
ב חקלאית חווה ומנהל וינה בעיריית פטי

ברזיל.

♦ ג ו ח  מזכיר של 50ה־ יום־הולדתו נ
 •משה ח״כ חיפה, במחוז העבודה מיפלגת

 צי״ם, דריקטוריון חבר שהוא ורטמן,
ממיל־ צה״ל נכה

השיחרור. חמת

ה ר ח ב ל . נ
הבית, ועד חברת
ב המשותף בבית
 שם ׳אביבים נווה

די־ למישפחתה יש
 של אשתו דת־גג,
ל ישראל שגריר
בארצות־הב־ שעבר

רב־אלוף(מיל.) רית
רבץ, יצחק ח״כ

רבץ. לאה
ו א ש י  שיא־ בתל־אביב, ברבנות ♦ נ

 דיסקוס בזריקת נכים לספורט עולם נית
 רוזנבאום, ציפי כדור־בחל ובהדיפת

ל חתירה מטר 50 בשחיית עולם ושיאן
רובין. אריה נכים

ו כ  על־ לצילום הבינלאומי בפרס ♦ ז
 ריבקין־ אנה השבדית היהודיה הצלמת שם

שב קרונות אלפים שלושת בסך בריק,
ו ערד שלמה העיתונות צלמי דיים,
ל המצטיינת ״תרומתם עבור רוט, יוסי

 לאדם, !ואהבה הבנה !והבעת הצילום, אמנות
 ריבקין־ אנה של ואופייה לרוחה בהתאם

המנוחה.״ בריק

ה ל ע ו תת־אלוף אלוף, לדרגת ♦ ה
 בן (אדמוביץ), אדם (״קותי״) יקורדאד

 השומר חבר היה בתל־אביב, שנולד ,47ה־
 מפקדי קורם עבר לגדנ״ע, הצטרף הצעיר,
ה במילחמת שימש סיור, וקורס כיתות

גבעתי, בחטיבת סיור כקצין עצמאות
 במיבצע השתתף

 יחידת כמפקד •סיני
 ל־ מונה אחר סיור,
 פיקד בגולני, מג״ד

 מפקדי קורם על
 קצין היה פלוגות,

 בפיקוד־דרום, אג״ם
ל־ בבית־הספר למד

ו בצרפת מילחמה
מח ראש היה אחד
 במחלקת חי״ר לקת

 במילחמת־ ההדרכה.
 היה ששת־הימים

 פרש חטיבה, מפקד
 מיל־ פרוץ עם הזר !מצה״ל, בשנה לפני
בפיקוד־צפון. ושירת יום־הכיפורים חמת

ר ט פ  האוצר ,70 בגיל בבאזל, ♦ נ
 ל־ בוונפנזן מוזיאון של הראשון הראשי
 ישראל, במוזיאון וארכיאולוגיה מיקרא

 עזב ברלין, יליד כהנא. פ. פנואד ד״ר
 לשילטון היטלר !עליית עם גרמניה את

 הארכיאולוגי בית־הספר לצוות !והצטרף
 ,1938ב־ לארץ עלה באתונה, הבריטי

 רוקפלר, במוזיאון לאוצר 1940ב־ מונה
 ועם בצד,״ל השיחרור במילחמת שידת
 מדיגת־ישראל של העתיקות מחלקת הקמת
 את וניהל הבכירים עובדיה על נמנה

הוז 1961ב־ העתיקות. אגף של המוזיאון
 בפריג־ מתקדם למחקר במכון כחבר מן

המו כאוצר שימש 1969—1965מ- סומן.
לארכיאולוגיה. זיאון

ו א ו ת ב ל י א ל
ולהנאה! למנוחה מתח, להפגת

רעננים. כוחות ולצבירת המתח להפגת ביותר המתאים המקום היא אילת
 בחורף נעים אקלים אחר: עולם אל אותך תעביר כאן השורה השלווה

 יבש אויר היום, שעות בכל מלטפת שמש בממוצע), צלזיוס מעלות 22(
ביופיו. נדיר תת־מימי ועולם הנפלא לים הנושקים בראשית נופי וצח,

כעת? לד הדרושה האוירה בדיוק זה האין
 מיוחדים. בתנאים אישי שירות עכשיו מציעים ומלונותיה אילת
 בוקר ארוחת + ללינה המתייחסים ומחירים המלון בתי רשימת להלן

:המסים כל כולל בחדר) אנשים (שני לאדם
:טלפון

המחיר :טלפון :המלון :המחיר )059 (קידומת :המלון

41 3112 שלמה 24 3953 קרואן סקי בלו
50 3104 אילת 25 2362 הים כוכב
50 3611 ,3122 שולמית גני 27 2776 קרואן
50 3171 האדום הסלע 27 2128 סהרה
50 4111 אילת לרום 27

27
2457
3188

עציון
סנפיר

50 3131 נפטון 35 5111 הירח בקעת
50 3977 טרופז סט. 40 2111 שבא מלכת

המלון. בבתי ישירות מתקבלות הזמנות
 בבתי וכן אגד חב׳ ארקיע, חב׳ הנסיעות, סוכני אצל להשיג ניתן נוספות תכניות על פרטים
במקום. המלון

חיי  )אישות \
 חפשיים

 ללא
דאגה!

 ההמצאה עם
 השוויצרית
המשוכללת

 חינם הסברה [171׳ בקשי
 אינדיקטור 0.0.שיטה אודות

 כיום והמקובלת הבדוקה
כולו בעולם
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