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 ההרשמה נמשכת

המדרש לבתי
ואתנות ציוד
ת שנ ם ל מודי ת׳של״ו הלי

 בכשרון ניחנת אם
 ואמנות לציור

 לאתרים. גם ממנו הענק
 להוראה עצמך הכשר

זה. מעניין במקצוע
ת מ י ש ש ר ו ד ו נ ה ־ י ת ב

ן פנימייה יש = (*) פו ל ט
רחוב ירושלים, למו״ג, בית״יעקב סמינר .1

02—534302 (*) ברנדייס
 לציור למורים הממלכתי ביהמ״ד

03—937254 הסופי" ״גבעת הרצליה, ולאמנות,
50 נורראו

 תל״ מאוחד, מ״ד בימ״ד — ״תלפיות״
03—281461 29 מלצ׳ט רחוב אביב,

חקינו־ התנועה של לחינון בית״הספר
04—932143 ׳חיפה אוניברסיטת — ״אורנים״ צית

 (*) טבעון קריית דואר
 באר־שבע, למו״ג הממלכתי ביהמ״ד

057—77573 ס וינגייט רחוב
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תמרורים
 ראש־ד,ממשלו! יועץ לתפקיד * ה נ ו מ

 פוניר דן והסנדה, לעיתונות רביו יצחק
ישר עיתונאי של הארצי האיגוד יו״ר ),43(

העב האוניברסיטה בוגר הארץ, יליד אל,
 והיסטוריה, במדעי-ד,מדינה בירושלים רית
ה הקאריירה את התחיל בנות, לשלוש אב

 ד,יד, בדבר, שנים 23 לפני שלו עיתונאית
ו וצבאי כלכלי כתב ספורט, ועורך כתב

פתיר דן
ניס ש 23 של קאריירה

 במקביל לענייני־מיפלגות. כתב לאחרונד,
ב וכתב בגלי־צה״ל מדיני כפרשן שימש

 ניוז, איבנינג הבריטי עיתץ־הערב של ארץ
 ב- העבריות כעורד-התונניות בזמנו שימש

 כיהן 1964 — 1969 השנים וביו בי.בי.סי.,
 שגרירות של והסברה לעיתונות כיועץ

 בה כיהן שרבץ בשעה בוושינגטון ישראל
כשגריר.

• ה נ ו מ  של הנאמנות מועצת ניו״ד !
 נוספות, שנים לשלוש הקאמרי,. התיאטרון

אפי־ (מיל.) אלוף
כן־ארצי רים

בפולין, שנולד ),65(
ב סגן־אלוף היד,
 במיל- הבריטי צבא
ה העולם המת

 כניס- שימש שנייה,
בוואשינג־ צבאי פח

 אחרי היה, טון,
מצד,״ל, פרישתו

 המים חברת מנכ״ל
 בין כיהן מקורות,

 כמנכ״ל 1956—1967
אל־טל.

. ג ו ח  50וד יום־הולדתו בהוליבוד, נ
מן, פול השחקן של  לשחקנית הנשוי ניו

 כבר שעברו ובן לבת ואב וודוורד ג׳ואן
.20,־ד גיל את

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  ה- הכוכב • ל
 נשוי שהיה ),71( גרנט קארי הוליבודי

 מוריו והעיתונאות פעמים, ארבע כבר
.28ה- בת דונאלדסון

♦ ר ט פ ב מהתקף־לב, בתל־אביב, נ
 שחקני מראשוני מימן, יעקב ,72 גיל

 שם סיים ברוסיה, נולד בארץ, הסאטירה
 מישפטים אחת שנה למד תיכון, בית־ספר

התי לאמנות ובבית־ספר באוניברסיטה
ושח ממייסדי ,1925ב- לארץ עלה אטרון.

 המטאטא ותיאטרון הקומקוס תיאטרון קני
להו מחוץ רבות. שנים במשך ניהל אותו

 משעלה אך מגמגם, היה הבמה על פעותיו
 שהיה אחיו, בשטף. ודיבר שר להופיע,

 בהתקפה 1947ב־ נרצח שחקן, הוא גם
הירקון. שליד גן־הווי על

. ר ט פ  בגיל מחתקף-לב, בבלגראד, נ
אנד גנראל הצרפתי הצבאי הפרשן ,73

ה הדיוויזיה מפקד שהיה כופר, רה
 באלז׳יר, הצרפתי חיל-הרגלים של שנייה
 צרפת צבא רמטכ״ל לסגן 1958ב־ מונה

 ב- שהה בנאט״ו, ארצו לנציג 1960וב־
 היוגוסלבי, הצבא הזמנת על־פי בלגראד

ב שהאחרון רבים, מאמרי־פרשנות כתב
חד ישראלית־ערבית מילחמה על — הם

הזה. בהעולס שבועיים לפני פורסם שה׳
• ר ט פ  אריה פרופסור ,88 בגיל נ

.והחוק הרופאים מחלוצי דוסטרוכסקי,
 העור) (מחלות הדרמאטולוגיד, בשדר, רים

ב לדרמאטולוגיה המחלקה מייסד בארץ,
ה זממניחי בירושלים, הדסה ר,חוליםבית
 האוניברסיטה של לרפואה לבית־הספר יסוד

 בית של הראשון הדיקן בירושלים, העברית
 ניהל ,1919ב־ ■מרוסיה לארץ עלה זה, ספר

 בבית- העור מירפאת את שנים 36 במשך
הדסה. החולים

רצי א כן־
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