
תמרורים
ג ו ח  הרב של 63ז!־ הולדתו יום . נ

קי, צימח ס כ מפרו ה המרכז ייושב־יראש זי
 הרב המיזוחי. והפועל המיזרחי של עולמי

 סמינר בער הוא ורשה, יליד זמברובסקי,
 הבכירים המנהיגים אהד באוהיו, לרבנים

 !ר בארצות־הבריית הציונית התנועה של
 במים* בקנדה. הציונית הפדרציה ׳ממייסדי

 כדי קנדה בממשלת ׳נלחם זה ׳תפקידו גרת
 מכהן זמבורבסקי הכשירה. בשחיטה שתכיר

 המיזחחי, בנק ישל מועצ׳ת־׳המנהלים כחבר
 מומנה הרצוג הרב יד קוק, הרב ׳מוסד

בר־׳אילן. -אוניברסיטת ׳מייסדי עם

. ג ו ח  ׳ש׳ופט של 63רד הולדתו יום נ
 חיים בתל-אביב, המחוזי ׳בית־המישפט

 בעבר ׳כיהן פולין, יליד בנטל, בנטל.
 כשופט פרטית, פרקטיקה בעל כעורך־דין

 פית של ׳ראשי ושופט השלום מישפט בית
באוניברסי מ״שפטים למד השלום. מיש׳פט

 הציונית־ בתנועה פעיל והיה ורשה טת
בפולין. חלוצית

ג ו ח  ראש של 62ה־ הולדתו יום . נ
ו הרצליה עיריית

 מיפלגת יחוג ראש
 אתגר העבודה,

 (מיל.) אלוף־ימישנה
בן? , יו בו  בוגר נ

 לדיפלומטים המוסד
היהו הסוכנות של

 חזית מפקיד דית׳
 ב־ ירושלים בצפון

 השיחרור מילחמת
 דיין משה של וסגנו
ירו מפקד שהיה
שי ניבו אז. שלים

 כקונסול גם מש
 בניו־יורק ישראל

.1968ב־ בטלוויזיה צבאי וכפרשן ובקנדה

ג ו ח  פרופסור של 59ה־ הולדתו יום .נ
ם משיה ק אוני של פרו־רקטור למר, מ

ול לפיסיקה ופרופסור פר־אילן ברסיטת
׳אוניברסי באותה המדעים של פילוסופיה

 הרקטור בעבר היה ברלין, יליד ימר, טה.
 ו׳טרופ- בר-אילן אוניברסיטת שיל והנשיא

 אוקלהומה הרווארד, באוניברסיטאות סור
 1961 בשנת שווייץ. של הטכנולוגי והמכון

ל האמריקאית האקדמיה פרם את קיבל
בפיסיקה. מדעים

ג ו ח  הריב, של 57ה־ יום־הולדתו ♦ נ
סגן יפה, אברהם משה ועיו״ד ד״ר

 שלמה היכל של הפועל הוועד יושב-ירא׳ש
ב בתי־הכנסת !איחוד ונשיא בירושלים

 ל־ הראשי כרב בעבר שימש יפה ישראל.
 ב־ הבריטיים ׳ולצבאות היהודית בריגדה

כ ואירופה, המיזרח־הרחיוק מיזירח־התיסון,
 מיפקדת וכחבר באנגליה המיזרחי נשיא סגן

בירושלים. הג״!א

ג ו ח  נשיאת של 55ה־ יום־הולדתה ♦ נ
ילי יגלום, יגלום. רעיה העולמית ויצ״ו

הציו ההנהלה חיברת גם היא רומניה, דת
 הבר העולמי, היהודי הקונגרס הנהלת נית,

ו ׳תל־אביב אוניברסיטאות של הנאמנים
 המועצה של הארצית והנשיאות ירושלים,

 יו־ כגתברית כיהנה בעבר רוסיה. ליהדות
 בשנת ויצ׳יו. של ההנהלה ייושבת־ראש

 מנשיא גבוה עיטור-כבוד קיבלה 1970
איטליה.

. ג ו ה  מזכיר של 48ה־ יום־הולדתו נ
 העבודה מיפלגת

יד־ אהרון חלב
 קיבוץ חבר לין,

 כיהן ידלין חצרים.
חק כמורה, בעבר

התאח ונשיא לאי
ויו־ לכדורגל דות

ברל. בית שב־ראש
כ־ שנתמינה לפני
העבו ומזכ״ל ח״ג
מזכיר־ היה דה,

 קיבוץ ומרכז פנים
הצרים.

תה ידליד נ כ . מו
באו ולספרויזת לשפות ׳המיכון ראש

פרו בירושלים העברית ניברסיטה
 ילדים. לשישה אם שלוי, אלים פסור
 קיימברידג׳ אוניברסיטת מוסמכת שלוי,

האוני סגל .חברת היא אנגלית בסיפרוית
 ושמונה 1950 מאז בירושלים ברסיטה

 ל- השנתי בפרס זכתה לאחר־ימכן שנים
 ׳כמומחית ידועה המצטיינת. עקרת־הבות

 בהוצאה כעת ועוסקת שייקספיר ליכיתבי
 שבכיתבי בנימים העוסק ספר של לאור

שייקספ״ר.
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