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ל״<בהחסכון  ) פרטי רכב \ש.מ.ג.ר.
הרשמה\ דמי /כולל

אחרת חברה
 / פרטי רכב \

הרשמה^ דמי /כולל

ל״י 125 מבטחת לא
 לרכב לשנה מנוי
62-63 ייצור משנת

י ל 85 ל־׳י 125 י לי 210  לרכב לשנה מנוי .
64-69 ייצור משנת

ל״י 65 ל״י ו25 ל״י 190  לרכב לשנה מגוי
70-73 ייצור משנת

ל־־י45 ליי 125 י ל" 170  לרכב לשנה מנוי
74-75 ייצור משנת

וול״י7 ל״י 125
וחצי לעונה

י ל" 170  לרכב לשנה מנוי
76 ייצור משנת

חסכון! השעה־ צו
רב. כסף וחסוך בישראל, הגדולה הגרירה חברת הצטרף

 גררבע״מ מכוניות שירותי ש.מ.ג.ר. והרשמה: פרטים
 ובכל , 30440 38936 טל. ת־־א, 36 שדה יצחק רח׳

הארץ. ברחבי ההרשמה תחנות
ב.ם.0רםום0

ם רי רו מ ת
ה ג ר ה  האשה ללימודי החוג ראש . נ
 דורית ד״ר בן־גוריון, באוניברסיטת

 . ב- בתאונת-דרכים אייזנשפזרק־פדן,
 עלתה וינה, ילידת עציון. גוש סביבת
 האקדמאית לשנה עד צעיר. בגיל ארצה

ה למדעי החוג כראש שימשה האחרונה
 בבאר- בן־גוריון באוניברסיטת התנהגות

 עמדה הנוכחית הלימודים בשנת החל שבע.
 בארץ, מסוגו ויחידי חדש, מכון בראש

 האקדמית מומחיותה תחומי האשה. ללימודי
 האישה, של ומעמדה תפקידה חקר היו

 המינים. ותפקידי המישפחה של סוציולוגיה
סוציו בקבצים רבים פירסומים פירסמה

 מעמד בנושאי מדעיות, ובחוברות לוגיים
האשה.

ד ב א ת  כרוך, רנה דוקטור . ה
 ) הצעיר־יחסית גילו אף שעל מדען ),42(

והטכנו המדעי במערך מייוחד מקום תסס
 ל- שווייץ, בבזל, נולד ישראל. של לוגי

בלימו ובעלת־אמצעים. מבוססת מישפחה
פי בכימיה התמחה האוניברסיטאיים דיו

מש קול. המדען של תלמידו היה סיקלית,
 החליט דוקטור־למדעים, התואר את קיבל

 וביקש וייצמן למכון פנה ארצה. לעלות
הוש בקשתו לפולימרים. למחלקה להתקבל

 ראש של בהתערבותו אולם ריקם, בה
 המנוח, קציר אהרון פרופסור המחלקה,

 כמה אחרי לפלסטיקה. למעבדה התקבל
הש לשנת יצא במכון עבודה של שנים

 השתתף בחוזרו בארצות־הברית. תלמות
רחו מחקר מוצרי חדשה, תעשיה בייסוד

 לתעשיות בקרייה שהוקמה בע״מ, בות
 ► ה־ כאחד נחשב ברחובות. עתירות־מדע

 הממברנות בתחומי המובהקים מומחים
 לקידום יישם מרעיונותיו ורבים (קרומים)

ב חלק נטל וכן האקולוגיות הטכנולוגיות
 החל לאחרונה המתקת־מים. של פרוייקטים

 הריון, לאיבחון רפואי ציוד מפתח מיפעלו
גינקולוגיות. והפרעות ברחם ביוץ

ר ט פ  מהתקף־לב, בלוס-אנג׳לס, . נ
 אך שהחל מי ),59( ניבתון, חנוך

 כקונסול בתפקידו ספורים חודשים לפני
ש אחרי בילבד שבועיים במקום, ישראל

ש ההוליוודי פסטיבל־הכוכבים על ניצח
רבין. יצחק ראש־הממשלה לכבוד נערך

גיכתון חנוך
התקף־לב

 תחנת־ עורך היה פולין, יליד גיבתון,
 המגן קול ההגנה של המחתרתית השידור
 אחרי בשירות־ד,שידור לעבוד עבר העברי,
 אף שנים שבע ובמשך המדינה, הקמת

 שמונה לפני רשות־השידור, כמנכ״יל כיהן
מישרד־התיירות. כמנכ״ל

בנושא: יהודי־ערבי רב־שיח
ל קרקעות הפקעת יה ש  האוכלוסי

ל כמדינת הערבית א ר ש י
בהשתתפות:

 פעיל מאיר ״כ ח
 דנציגר יצחק פרוס׳

 סוכול יהושע
 סדן יוסף! ד״ר

קדר דן
 לבנכראון אכרהם ח״כ

יכי

 כפר־יקאסם מועצת ראש
ג׳כריל זקי

 הדרוזית העדה נכבד
 פרהוד פרהוד שיד

 נקארה חנה עו׳׳ד
 עראפה מועצת ראש

 נעמנה מחמוד
 כמיס סליכה

כורי סכרי
 ,8.45 בשעה ,21.2.76 במוצאי־שבת, ייערך

תל־אביב. ,4 קפלן רח׳ סוקולוב, בבית
מוזמן הציבור

ק סו טי
 להסרת

 ניקוטין כתמי
שן ואבן
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. ה צ ר מיני־ סאל שחקן־חקולנוע נ
ה בין רבים, בסרטים שהצטיין ),37( או

 דין ג׳יימס של לצידו הופיע כאשר שאר
 ג׳יי לי של ולצידו הנעורים, מרד בסרט

 אכסודוס, בסרט לפניו) שעות 24 (שמת קוב
תפקי שני בשל אצ״ל. איש של בתפקיד

 מיניאו האוסקר. לפרס הוצע אלה דים
 בהוליווד, ביתו דלת ליד למוות נדקר
 ■לא שעדיין בנסיבות בלונדי, גבר גידי

הובהרו.
ר ט פ  לי האמריקאי, שחקן־האופי ♦ נ

יי ב ג׳  יהודית שכונת־עוני יליד ),64( קו
 ליאון היה האמיתי (ששמו מידיורק,

 מבחירי קוב, מהתקף־לב. יעקוב) גדליה
 תחילת- רכש ארצות־הברית, של שחקניה

 מות בתפקיד בהופיעו שנה 27 לפני עולם
 הקולנוע. התיאטרון.למען את עזב הסוכן,
 לריו מצפון 1937 בשנת היה הראשון סירטו

 הזהב,-אנה נער סרטיו יתר בין גואנדה.
ב צולם שחלקו ואכסודוס, סיאס ומלך

 אצ״ל. מפקד תפקיד את גילם ושבו ישראל,
 בישראל, המוקרנת בתוכנית־הטלוויזיה

 דמות את מגלם הוא וירגייניה, איש
השופט.
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