
תמרורים
ה ק נ ע ו עי מועצת על־ידי ♦ ה

 של הכבוד אזרחות פתח־תיקווח, ריית
 לשעבר פתח־תיקווה עיריית לראש העיר,

חס ש, פינ שי  במשך לעיר תרומתו על ר
 הצטרף בקוניב, שנולד רשיש, שנה, 50

באוני למד צעירי־ציון, לתנועת 13 בגיל
 ההומניט- בפקולטה האודיסאית ברסיטה

 ועמד לוארשה 1922ב־ עבר רית־ציבורית,
 עלה 1924 בסוף בפולין. החלוץ בראש
 שימש עידחרוד. לפלוגת והצטרף לארץ
 העולמי המרכז מזכיר שנים מיספר במשך

 העולם מילחמת פרוץ ועם החלוץ, של
 פתח- פועלי במועצת פעיל הפך השנייה
העירייה. כראש 1950ב* ניבחר תיקווה,

ה כ בשח ישראל אלוף בתואר ♦ ז
 במרכז שנערכה בתחרות לעיוורים, מט

 בקריית־חיים, אור מיגדל עיוורים לשיקום
 אחת, ומתחרה מיתחרים 11 בהשתתפות
ש ביטון, ארז התל־אביבי הפסיכולוג

עיוו בקרב סוציאלית בעבודה בעבר עסק
ב השני התואר לימודי את השלים רים,

 זוכה תל־אביב, באוניברסיטת פסיכולוגיה
השלישית. הפעם זו בתואר

ה נ ו  משה הרדיו מנהל על-ידי . מ
 השידור לרצף האחראי לתפקיד חובב,

אח קריין טל, ליאור השידור ברשות
תפ עיקר בתל-אביב. הרדיו באולפן ראי

 השידורים אחר לעקוב יהיה החדש קידו
 של ותקלות טעויות על לדווח ברדיו,

שיפורים, על ולהמליץ ועורכים קריינים
ה נ ו ה המנהל סגן לתפקיד ♦ מ

 המערך על ממונה במישרד־החוץ, כללי
 ויועץ הבינלאומי הפעולה ושיתוף הכלכלי
ה •לשר־החוץ, כלכלה לענייני ש  אלון, מ

בבל ישראל כשגריר עתה עד כיהן אשר
הקהי ליד ישראל מישלחת וכראש גיה

האירופיות. ליות
ה התיק מחזיק לתפקיד ♦ ה נ כלו
 ליאונארד של במקומו הלבן, בבית יהודי

 בימי שריכז הניו־יורקי היהודי גארמנד
בנו הטיפול את ניכסון ריצ׳ארד הנשיא

 ויליאם בארצות־הברית, המיעוטים שא
 קרובו ערבי, ממוצא אמריקאי כארודי,

בארודי. ג׳אמיל באדם סעודיה נציג של
ה ד ל ו  הטלווי- סידרת לכוכב ♦ נ

המחקה צפיר, טוביה ראש, ניקוי זיה

צפיר טוביה
חדשה בת

 מהמקור׳ טוב יותר רבין ראש-הממשלה את
נוסף. בן, יש לצפיר שולמית. בת:

ר ט פ  בגיל משבץ־לב, בפריז, ♦ נ
 גולדשטיין, פרד הוותיק העיתונאי ,52

ה תחנת של בכיר כתב בזמנו ששימש
 כתב להיות עבר ו, מיספו אירופה רדיו

ה אובזרוור והג׳ואיש הצרפתי הל׳אורור
בירושלים. לונדוני

ר ט פ  מסרטן ,69 בגיל ברומא, . נ
 ג׳רמי, פייטרו האיטלקי הבמאי הכבד,
סירטו עבור האוסקר בפרס 1961ב־ שזכה

איטליה. נוסח גירושין
ר ט פ  ׳ראובן ,84 בגיל בחיפה, . נ
 ,1923ב״ מוילנה לארץ שעלה בוניאק,

ההסתד קופת־חולים מנהל לתפקיד מונה
 את לנהל 1934ב- עבר בחיפה, רותית

 1945וב- החשמל בחברת אדם כוח אגף
 היה הכרמל. הדר ועד את לנהל החל

 וניבחר חיפה עיריית מועצת הבר בזמנו
העיר. של לאזרודכבוד שנים מיספר לפני

ר ט פ  הרב ,85 בגיל בירושלים, ♦ נ
הקהי רב שהיה קראום, יהודה מאיר

שבטרנסילבניה. בבלאז׳ היהודית לה

ת טבן לי מציגים ט

המדינה בתולדות הגדול הבידורי הארוע

החלומות! היכל
ם לו ע של ח מופ

 מרהיבים פעלולים ־¥- ססגונית תאורה ומפוארת ענקית תפאורה מחו״ל משתתפים 70
של ראווה מצעדי ■¥- הילדים מסרטי ענקיות בובות 30 ^ בינלאומיים קרקס אמני 35 ■¥-

וצליל קצב בתנועה, מפאריס המז׳ורט להקת

ל כ י ה ״ ט״ ב ר אחרונים! ימים 4 ־ ת״א הספו

ווו בערב 7.30 ;אחה״צ 4 בשעות ,17.12 ג: יום היום,

 18.12 ד׳ יום
 ;אחה״צ 4 בשעות

בערב 7.30
 19.12 ה׳ יום

 ;אחה״צ 4 בשעות
בערב 7.30

 21.12 מוצ״ש
 בערב 8.30 בשעה

חגיגית נעילה

בארץ. המשרדים וביתר ב״רוקוקו״ מוקדמת במכירה כרטיסים
מובטחת. ההצגות ואחרי להצגות תחבורה

המופעים. לפני הספורט״ ב״היכל להשיג פרסים נושאת ותוכנית החלומות״ ״היכל תקליט

צ מסטיק אוהבים החלומות היכל ילדי ד ״ י פ
ווו
_!וו

!האשם ב■ לא
ע ס ו ד נ ב כ נ

 י שאלה לך יש
 ז טענה או
 אשם הנהג לא

 עליו. רובצת עצומה אחריות
 ל״דף׳ ישירות פנה

דפנה הדר בניני
תל-אביב ,39 המלך שאול רחוב

ה ד ו ת ב  

צבור ליחסי המחלקה


