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!מרס בית היום דווקא מדוע

ר המלאה התמורה את לקבל בואי היום דווקא מ  כספך. ע
 סלונים, - אירופיים יוקרה רהיטי של הצעות שפע תמצאי מרס בבית הקומות 4 ב־

מת לב, שובי מזנונים אוכל, חדרי ם קו חי  שאין ונוער ילדים וחדרי נהדרת מטב
כדוגמתם.

ת לרשותכם ועוד קת • מהירות מעליות • מרס בבי סי ב שירות • רקע מו  אדי
בשפע. חניה • חינם ייעוץ •

ם יעד פרזולי טי  ומודרני כפרי עתיק, בעיצוב וקישוט פרזול אביזרי - רהי
בארץ. הגדול במבחר

מרבוביית
בישראל. הגדול האירופי הריהוט מרכז

158 תל-אב<ב,הרצל

אוניבר שליד בבית־החולים - ד ל ו נ
 יהודה, בארצות־הברית הארוורד סיטת

ה ולבעלה, ז!־ טילי לשחקנית בכור בן
באוני השוהה עדשי, עלי המלחין רופא

בגינקולוגיה. השתלמות לשם זו ברסיטה
ה נ מ ת לעיתו ענף־קישור כראש • ה

 סא״ל של במקומו צה״ל, דובר ביחידת נות
 ב־ פעיל שירות המסיים צחי שמואל

ב ■נולד ).36( פלל זאס סנן־אלוף צה״ל,
והדר פיקוד בתפקידי בצה״ל שירת חיפה,

 מלחמח־ששת־הימים בתקופת שימש כה,
ה בפיקוד קצין־חינוך ומילחמת־ההתשה

 של כקצין־החינוך נתמנה 1971ב־ דרום.
 של הקמתו יוזמי עם ונמנה הנח״ל, פיקוד

 ב־ נוער-טעון־טיפוח. לחינוך מחנה־דותן
קבי נציג של לישבתו לראש נתמנה 1972
 הבין־זרועית המיכללה בוגר החיילים. לות
 במדעי ראשון תואר בעל ומטה. פיקוד של

ב השתלם בר־אילן. באוניברסיטת החברה
 ויחסי־ציבור. • לתיקשורת גבוהים קורסים

ובת. בנים לשני אב נשוי,
ו נ מ ת  כן־ לאה של במקומה . ה

 כ־ ראט ארי לגימלאות, היוצאת דור,
 פרנקל דארווין ראשי, ועורך מנכ״ל
פוסט. ;־רוזלם ־של כעורך

ו כ  יפה לספרות ביאליק בפרס י ז
 עמיחי יהודה המשורר תשל״ה, לשנת

 ישורון הסופר האחרונים, ספריו על
 בנימין והחוקר חייו מיפעל על קשת

 ל- ביאליק פרס את שקיבל קוסובסקי
התנ לשון אוצר סיפרו על ישראל, חוכמת

עי מעניקה הפרס את במדבר. ספרי אים
תל־אביב. ריית

ן מ ז ו בוונ הביאנלה על-ידי י ה
ה יחיד, בתצוגת ישראל את לייצג ציה,
 הראשונה הפעם זוהי קרוון♦ דני פסל

 לייצג אמנים מזמינה הביאנלה שהנהלת
מדינותיהם. את

ג ר ה  יוסף בקנדה בתאוגת־דרכים ♦ נ
 קא־ יאשה של אביו ),53( קאזאקוב

בינ בהדים שזכה מאבק שניהל זאקור,
לישר לעלות אביו של זכותו על לאומיים

באר אישים עם נפגש קאזאקוב־הבן אל.
 בניו- שביתת־רעב הכריז שונות, צות

 על לחץ הפעלת לידי להביא הצליח יורק,
לב שאיפשרו ברית״המועצות, שילטונות

הוא לישראל. האב עליית את 1971ב־ סוף

קאזאקוב יוסף
תאונה

 לכבודו נערכו רב. בכבוד בישראל התקבל
 דאז שר־התחבורה עם נפגש והוא חגיגות,
 הארץ את עזב 1974 בנובמבר פרס. שימעון
 בה, מקומו את מוצא אינו כי בטענה

 לקרובי־מישפחה סנה ־שם לבריסל, נסע
 עימו יחד ב־שיקומו. לו שיסייעו בבקשה

נש ובארץ אלכסנדר, ,19ה־ בן בנו יצא
 אשתו ודה, בתו יאשה, השני, בנו ארו

 נסיונו כשנכשל ■הקשישה. ואמו סופיה
 בנסיון לקנדה גסע בבלגיה, ולהשתקע
 שאירעה בתאונה נהרג אך שם, להתיישב

 שיכבת־קרח על החליקה מכוניתו כאשר
 הוא פיתאומית. בלימה בעיקבות דקה,
מש בו פגעה ואז לכביש, ממכוניתו נזרק
מולו. שבאה אית


