
תמרורים
• ג ו ח  שר־ של 60ה־ יום־הולדתו נ

 שנולד אגן, אכא ח״כ לשעבר החוץ
 היה ללונדון, בילדותו עבר בדרום־אפריקה,

 העברית והתרבות הלשון בטיפוח שם פעיל
 את בהצטיינות סיים היהודי, הנוער בקרב

 קיימי באוניברסיטת במדעי־המיזרח לימודיו
 מיזרחיות לשפות כמרצה שימש ברידג׳,
 ציוני מועצת חבר היה אוניברסיטה, באותה
 1937ב־ הציוניים לקונגרסים וציר אנגליה

 מילחמת־העולם פרוץ עם התנדב, .1939וב*
 למיזרח־ ונשלח הבריטי לצבא השנייה,
 הלימודים למרכז כסגן־מנהל שירת התיכון,

ב הבריטית המיפקדה שהקימה הערביים
 ליד ועברית לערבית וכצנזור ירושלים
 לאחר־ הועלה בקהיר, העליונה המיפקדה

 עם קצין־קשר ומונה רב־סרן לדרגת מכן
ל ■נכנס המילחמה בסוף העברי. היישוב
כאחראי מונה היהודית, בסוכנות שירות

אבן ״כ ח
60 בן

 שימש אחר בלונדון. המדינית ההסברה על
 ליד היהודית הסוכנות מטעם כמקשר

 מטעם ארץ־ישראל לענייני זעדת־החקירה
 כנציגה נתמנה המדינה ומשקמה האדם,
 ישראל שגריר היה 1950—1959 בין באו״ם.

 באדם, לתפקידו במקביל בארצות־הברית
ב שר־החינוך-והתרבות 1960—1963 ובין

ברחו וייצמן מכון נשיא ישראל. ממשלת
 סגן־ראש־הממשלה. 1964—1965 ובין בות,
 סיום עם כשר־החוץ תפקידו את סיים

כראש־הממשלה. מאיר גולדה של תפקידה

• ו נ ו  במישרד- בכירים לתפקידים מ
 לתפקיד )37( כן־דרור גדעון החינוך,

 במינהל שני תואר בעל הכללי. המנהל סגן
 המחלקה מנהל בתפקיד בעבר כיהן ציבורי,
 לתפקיד העל־יסודיים. בתי־הספר למינהל
 תלונות ונציב כלליים לעניינים סמנכ״ל
 הוועדה ידר מישרד־החינוך, של הציבור

 ל- ואחראי גבוהה להשכלה הבינמוסדית
 בשעת הראשי המישדד של היערכותו

 כה עד שכיהן רחמן, דויד מונה חירום,
הטל מנהל לתפקיד לאמרכלות. בסמנכ״ל

 לורברגוים יעקב מונה הלימודית וויזיה
 וחינוך, בקומוניקציה שני תואר בעל ),43(

הטל ועל נוער מוסדות על כמפקח שימש
 בארצות־הברית השתלם הלימודית, וויזיה

 בשנה שימש חינוכית, טלוויזיה בנושא
הטל של בפועל כמנהל האחרונות וחצי

הלימודית. וויזיה

• ה נ ו הסטו עיתון עורך לתפקיד מ
 יתוש, תל-אביב, אוניברסיטת של דנטים

 מהתפקיד, שהתפטר יהלום משה של במקומו
 לקולנוע בחוג ג׳ שנח סטודנט עזרן, חנן

עי ועורך דרבן ככתב שימש וטלוויזיה,
החמור, ולחי קוסינוס הסטודנטים תוני

ה ר ט פ  הצבאי בבית־החולים • נ
 בגיל במוח, משטף־דם קהיר, שליד מעאדי

 בחייה, עוד לאגדה שהפכה הזמרת ,76
 השנים 50ב־ שנחשבה כולתום, אום

 בת הערבי״. הזמר כ״מלכת האחרונות
 בכפר נולדה ענייה, איכרים למישפחת

 לאב הנילוס, של שבדלתה טמאי־אל־זהריה
 בגיל להופיע החלה נודד, זמר גם שהיה

כש 20ה־ בשנות רב לפירסום זכתה ,10
 קונצרטים 1935ב־ לתת החלה לקהיר, עברה

 רדיו על־ידי חי בשידור ששודרו חודשיים
 1972 עד אלה בקונצרטים המשיכה קהיר,

 שנות לאמצע עד כליות. במחלת חלתה עת
 שירים שלושה קונצרט בכל שרה 60דד

 לשעתיים. שעה בין נמשך מהם אחד שכל
לקונ שירים בשני הסתפקה #שנחלשה,

 אך אהבה, שירי היו שירייה רוב צרט.
ודתיים. לאומניים שירים גם השמיעל היא




