
תמרורים
ג ו ח  ד״ר של 55ד.־ יום־הולדתו ♦ נ
ר, ישראל לז  חברת של הראשי הרופא ג

מח מנהל שלה, האוויר וציוותי אל־על
 בתל- שיבא ^נל־שם בבית־החולים לקה

 בבית־מספר מרצה רומניה, יליד השומר,
תל־אביב. באוניברסיטת לרפואה

ג ו ח  ח״ב של 58ה־ יום־הולדתו ♦ נ
ש בראקוב שנולד לוין, שלום המערך

 ובבית־מידרש בישיבה למד מינסק, בפלך
 החלוץ, לתנועת הצטרף מוילנה, למורים

 הים לפלוגת והצטרף 1937ב־ לארץ עלה
 ובדגניה בכפר־יהושע מורה היה בחיפה,

 והוסמך העברית באוניברסיטה למד א׳,
 בית־ מנהל היד. (יהדות), הרוח למדעי

 סמזכ״ל שנים מזה טשטש בעין־כרם, ספר
המורים. הסתדרות

• ג ו ח  יעקב של 65ה- יום־הולדתו נ
התח על האחראי בזמנו שהיה זבידק,
 בחיפה, ההגנה מפקד ההגנה, של מושת
 חנות בעל כיום ידו, כף את אז איבד

בחיפה. ספורט לצורכי
ג ו ח  הרב של 66ה־ יום־הולדתו ♦ נ

 מעורכי קרליבן*, אלכסנדר דוקטור
הרא רבה בעבר יודאיקה, אינציקלופדיה

 הרב של בן־דודו אירלנד, יהדות של שי
קרליבך. שלפה המרקד

♦ ג ו ח  יעקב של 67ה־ יום־הז׳לדתו נ
 הצטרף בפולין, שנולד רפתין, (״קובה״)

 לתנועת 10 בגיל
ה הצופית הנוער
ש השומר, ציונית
 ל- אחר־כך הפכה

 עלה הצעיר, השומר
 היה ,1929ב־ לארץ
מו מזכירות חבר
בבנ הפועלים עצת

נב ובכרכור, ימינה
הנב לאסיפת חר

הלאו ולוועד חרים
הנ מפעילי היה מי,

 וחבר ההגנה הגת
 דד הביטחון ועדת

 השתתף ישובית,
 האד עצרת למושב המדינית במישלחת

 חבר־כנ- היה ,1947ב־ סאכסס בלייק מות
 הפנים ועדת של לשעבר יו״ר סת,
 ברית את והקים ממפ״ם פרש ■הכנסת, של

 ההם־ של לוועד־הפועל עתה נבחר השמאל,
ותודות.

♦ ג ו ח  און זאב של 74ה־ יום־הולדתו נ
 בישיבה, למד בגליציה, שנולד (איסרזץ),

 עם מילחפת־העולם-הראשונה בפרוץ הגיע
 ,1920ב־ לארץ עלה לווינה, כפליט הוריו

 העבודה גדוד לראשוני 1921ב־ הצטרף
 תל- ממייסדי טרומפלדור, יוסף על־שם

 מגבע, חברים עם יחד ,1928ב־ ייסד יוסף,
 האגודה את ועוד דגניה מרחביה, ׳נהלל,

 העובדים משקי תוצרת לשיווק השיתופית
 תנובה את 1937—1942 בשנים ניהל תנובה,
ב ההתגייסות מגבית מנהל היה בחיפה,

 ובמשך הפועלים בנק הנהלת חבר חיפה,
ה והוועדה הוועד־הפועל חבר שנים 17

העוב חברת ומזכיר ההסתדרות של מרכזת
הס ועידות שלוש על־ידי כנבחר דים

 להשקעות גמול חברת ממייסדי תדרות,
 בנק של הדירקטוריון חבר שלה, והיו״ר
 תל- בקיבוצו ׳לעבודה 1966ב־ חזר לאומי,

יוסף.

ריפתין

♦ ה נ ו לתפ מ
 הספקה קצין קיד

 צה״ל, של ראשי
 תת־ של במקומו

ש גור, יוחנן אלוף
 בכיר לתפקיד מונה
האפ באגף אחר

 תת־אלוף סנאות,
 (״פינייה״) פינחס
 עד שהיה להב,

 שבר מיספר לפני
צה״ל, דובר עות
 בנושאי בעבר עסק

ג ואפסנאות שלישות ה ל
 קצין בזמנו והיה

.7 חטיבה של האפסנאות
♦ ר ט פ  הצלם ,89 בגיל בירושלים, נ

 בצילום שהתפרסם כרנהיים, אלפרד
 כארתור מפורסמים אישים של דיוקנותיהם

 שאגאל, מרק טשדניחובסקי, שאול רופין,
 סאלד. והנרייטה וייצמן חיים עגנון, ש״י

 אמ־ בצילום שם התמחה בגרמניה, ■נולד
ה בזמנו היה ,1934ב־ לארץ עלה ׳גותי,
 בעיקר עסק בצלאל, מוזיאון של צלם

מ פרש ואדריכלות, פורטרטים בצילומי
.1967ב־ עבודתו

זאת! עושה 1רנ אבל
ת הן ־רנד מכוניות ע בעלו מפתח מנו  בגזע־ של ׳טיפה מ עוצמה ה

ם הפלא מערכת זו חי מ מו ה מיים ש ת עליה גמרו הבינלאו ההלל: א
חקר ערך 1׳411ז10116x41 0 באירופה הגדול הרכב מגזיו שוואתי מ  על ה

ת של דלק צריכת ם מכוניו ע ובמימצאיו שונים מסוגי ב ת ק  שמכוניו
ת הן ־רנד כוניו ס ח ת הדלק צריכת האחרות. מן ה מכוניו ׳ ב ו ״דנ  

ה טנ ת משאר ו0־2095ב־ ק מכוניו דומה. גודל בסדר ה

טיפה
 על מדברים כולם
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