
תמרורים
ד ל ו  ■לראש-הממשלה ראשון כד1 ♦ נ

 הבכורה, בתם לאה. ולאשתו רבץ יצחק
 היולדות בבית איותו ילדה ארצי; דליה

תל־השומר. בביית־החולים שיבא מרכז של
ה ד ל ו  ,26 עורי, אבי רלד״ . נ

יום־הכיפד במלחמת המצרים בשבי שנפל

עורי וקרץ אבי
בת

 ממעוזי באחד כרופא ששרת ישעה רים,
 אלב־ טלי בת קרץ, ולאשתו בר־לב, קו

שוח שאבי אחרי חודשים עשרה בנדרה,
מהשבי. רר

ג ו ח  שדרך של 34ה־ הולדתו יום ♦ נ
 להתמנות העומד שילון, דן הטלוויזיה

 מחודש החל מחלקת־חחדשות כמנהל
ינואר.

ה נ ו ועו בשיקאגו כללי כקונסול ♦ מ
 בסוף החדש כהונתו למקום לצאת מד

 שהיה מי אבדיאל, אהוד דצמבר חודש
 בגאנה, וקודם־לכן ברומא ישראל שגריר

 ונים־ בפראג ישראל של ראשון ציר היה
מישרד־החוץ. צמרת עם נה

 מ־ החל עזה רצועת כמפקד * ה נ ו ימ
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■לתפ להתמנות העומד אורלי אברהם
 התימני תא״ל בצה״ל, אחר בניר קיד

 מילא בראשל״צ, נולד ).45(מיימון דויד
 המיעוטים ביחידת בגדנ״ע, פיקוד תפקידי

ב גדוד ׳מפקד סגן היה ובפיקוד־הדרום.
 עזה. ברצועת ומפקד־חטיבה גולני חטיבת

 המחבלים, נגד במילחמה פעיל חלק נטל
 בתפקידים שימש הימים ששת ובמילחמת

 הכיפורים יום במילחמת בדתם. מבצעיים
שרון. אריאל של באוגדתו ■מיוחדות משימות מילא

ה נ ו  מה־ כמיהל מיכרז, לאחר ♦ מ
 הממשלתי בבית־החולים לקת־הייולדות

 מבית- אינסלר פרופסור ביפו צהלון
תל־יהשומר. החולים

. ה נ ו  הסיעה של פרלמנטרי כמזכיר מ
ה ),30( ׳טוויג סמי בכנסת הליברלית

 של האישי ועוזרו המיפלגה דובר משמש
רימלט. אלימלד המיפלגה יו״ר

ד מ ו ת ע ו נ מ ת ה  כמנכ״ל . ל
ה רש[ל, יהודה של במקומו הרכבת

בתפ בצה״ל למטכ״ל לחזור כדי פורש
 מג־ סגן ),44( צפרירי צבי אזרחי, קיד
 צפרירי של מועמדותו מישרד־הבטחון. כ״ל

הממ ועדת־המינויים לאישור הועברה
שלתית.

ר ט ו  מיפעל כמנכ״ל מתפקידו ♦ פ
 העמק במיגדל ניילון חוטי לייצור נילית
 ה- להקמת אחראי שהיה ניצני, אנצו

 המנהל לתפקיד יתמנה במקומו מיפעל.
 אך לוי, פאולו המיפעל, בעל של בנו

 עצמו, המשקיע המפעל את ינהל למעשה
במילאנו. היושב

ג ר ה ירו בכביש בתאונת־דרכים ♦ נ
 בך עקיבא סגן־ניצב רמלה, ליד שלים,
במח לקרימינולוגיה המדור ראש ישי,
 ה- של הארצי במטה פלילי לזיהוי לקה

 ארבעה נסעו שבה המכונית, מישטרה.
מ לפתע סטתה נוספים, קציני-ימישטרה

 הדרך. בצד במיבנה והתנגשה הכביש
 במכונית, שהיתר. נוספת ואשה הקצינים,

נפצעו.
ר ט פ  ג׳נין שבנפת פחימה בכפר ♦ נ

 זרע אשר ),144( חמדאן עלי אחמד
 היה האחרון. יומו עד אדמתו את ויחדש
 בעניינים בו להיוועץ נהגו ׳ורבים עידני

ונינים. נכדים עשרות השאיר שונים.
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