
תמרורים
ר ח ב  של הנאמנים חבר על־ידי ♦ נ

 האוניברסיטה כנשיא תל-אביב, אוניברסיטת
 פרופסור נאמן, יובל פרופסור של במקומו
ב שנולד ),40( כךשהר (.חבש״) חיים
באוניבר דוקטור תואר 1961ב־ קיבל ארץ,
 לסגל שנים 10 לפני הצטרף גיו־יורק, סיטת

 תחילה תל-אביב, אוניברסיטת של האקדמי
 בחוג חבר כפרופסור אחר אורח, כמרצה

 למדעי הפקולטה כדיקאן ולבסוף לכלכלה
 לפירסום זכה ילדים, לשלושה אב החברה,

 לרפורמה בן־שחר ועדת בראש בעמדו רב
במיסים.

ה3 ג ו מ  שמעון שר־הביסחון על-ידי ♦י '
ה למערכת הראשי המדען לתפקיד פרם,

ל תל-אביב אוניברסיטת נשיא ביטחון,
כל פרופסור שעבר מן יו א  המשמש ),50(נ

 תל- יליד לשר־הביטחון. בכיר כיועץ גם
 התיכוניים לימודיו את 15 בגיל סיים אביב,

 ללמוד 16 בגיל החל הרצליה, בגימנסיה
 ב- קיבל להגנה, 1940ב־ התגייס בטכניון,

 בחטיבת סמג״ד היה אינג׳ינר, תואר 1946
 ראש סגן במילחמת־העצמאות, גיבעתי

שי את סיים אלוף-מישנה, בדרגת אמ״ן
 היה למחקר, עבר ,1960ב־ הצבאי רותו

 הוועדה של נחל-שורק בכור המדעי המנהל
 לסגל 1963ב־ הצטרף אטומית, לאנרגיה

המח את בה והכין תל־אביב אוניברסיטת
 בינלאומי צוות חבר היה לפיסיקה, לקה

,בפיסיקה העליון הבינלאומי בפרס שזכה

ה ר ת כ ו אוניברסי נשיא על־ידי ♦ ה
 נאמן, יובל פרופסור לשעבר תל-אביב טת

 הגבירה בפילוסופיה, דוקטור־כבוד בתואר
 ה1ח העברי התיאטרון של הראשונה
שברוסיה במינסק שנולדה ),83( רזבינא

רוכינא חנה
בפילוסופיה דוקטור־כבוד

לגנ ובסמינר לבנות בחדר למדה הלבנה,
 1917ב- הצטרפה מורה־מחנכת, היתה נות,

על במוסקבה, אז שנוסדה הבימה ללהקת
 אלפי מאז הופיעה ,1928ב־ לארץ תה

הבמה. על פעמים

ק נ ע ו  נשיא של החלטתו על-פי * ה
 אביר אות ז׳יסקאר-ד׳אסטאן, ואלרי צרפת,
 שהוא צרפת של הלאומי ההצטיינות מיסדר

 מדינה של ביותר הגבוהים העיטורים אחד
 התעופה חברת של המיסחרי למנהל זו,

 מיאנו, אכרהם בישראל, אייר־פראנס
 בפיתות לפעילותו והערכה הוקרה כ״אות

 טיאנו בישראל.״ אייר־פראנס של העסקים
 ישראל כל בבית־הספר למד בחיפה, שנולד
 התעופה בחברת עובד בירושלים, חברים

 ולאחרונה הזמנות כפקיד תחילה שנים, 26
מיסחרי. כמנהל

♦ ר ט פ  שהיה מי ,77 בגיל בבנימינה, נ
 בנימינה, המקומית המועצה ראש בזמנו

 שר- של אחיו (פייקוביץ), אלץ מרדכי
 למיש- בראש־פינה שנולד אלון, יגאל החוץ
 עמד לבנימינה, 1922ב־ עבר חקלאים, פחת

והמו המושבה ועד בראש שנים 25 במשך
 מישרד־הפנים, על־ידי מונח המקומית, עצה

ל כקצין־מטה מילחמת־ששת־הימים, אחרי
 שכם, בנפת הצבאי המושל ליד פנים ענייני

 צה״ל כמגויים 1972 עד זה בתפקיד כיהן
 ביותר הקשיש החייל היה רב־סרן, בדרגת
בצה״ל.
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