
כהה>* (במעילשטרן צייר
נצחי צעיר

 בעלי אחת, ובת בנים חמישה —
 גרם. 1350 של ממוצע מישקל

 ללידת הסטטיסטית ההסתברות
 או ,2,219,006,624 :1 היא שישייה

 לידות, מיליארד שני לכל אחת לידה
כולו. בעולם בערר, שנים לעשר אחת

 של 35ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 בוגר ותמלילן, מלחין מדינה, אביהו

 ויוצא במבואות־ים הימי בית־הספר
 צל״ש תנועת איש כיסופים, קיבוץ

 הזמר ותחרויות שוויון) למען (ציונים
מזמור. שיר למנצח המזרחי

 של 60ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 נצחי, וצעיר נצחי רווק שטרן, יוסי
 בצלאל לאמנות בבית־הספר מורה
 אשר הונגריה, יליד ירושלמי, וצייר
 ואיורים ציורים אינסוף בזכות יצא שמו
ירושלמיים. נושאים על

 של 60ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
העבודה, מיפלגת יו״ר פרם, שמעון

כבידור ירד
אישי מתורגמן

 הר־הצופים, שעל הדסה בית־החולים
 בזכות במיוחד שהתפרסם ירושלים,

 מעודפי אמריקאית צי ספינת מכירת
 אכסו־ אק השנייה העולם מילחמת

 40 תמורת ,1947ב־ הגנה לאירגון דוס
 סין שממשלת למרות רולר, אלף

דולר. אלף 100 תמורתה הציעה
 ,87 בגיל בירושלים, ♦ נפטר

 יליד עיתונאי — מדזיני משה
 מילחמת אחרי לארץ שעלה סיביר,
 כקצין שירת (שבה הראשונה העולם
 ומצריים. סין יפאן, דרו הרוסי) בצבא
 זכה השנייה העולם מילחמת בימי

 ארץ־ יהודי של מירבית בהאזנה
 המדינית סקירתו בעת ישראל,

 מהלכי על מוצאי״שבת בכל השבועית
 של (שמה ירושלים בקול המילחמה

ב שפעלה המדטורית הרדיו תחנת
 כך, כדי עד יצא שימעו רמאללה).
 חובב כי צ׳וזבט נרחבים שבחוגים

 ושר־החוץ עבריים מישפחה שמות
 להשמיט לו הציע שרת, משה לעתיד,

 ל־מדיני, ולעברתו משמו זין האת את
 לא אשתי ״אבל הפרשן: השיב זה ועל

לי(להשמיט)!' מרשה
 ,89 בגיל בכפר־גלעדי, + נפטר
 המשתתפים אחרון דרז׳נר, ישעיהו

 תל־חי, בתקרית בחיים שנותרו
 בעד למות (״טוב יוסף עמד שבראשם
 נהרגו ושבה טרומפלדור, ארצנו!״)

 שימש מאנשיו׳, ושיבעה טרומפלדור
 של הראשון כמנהל־העבודה מכן לאחר

 לצבא והתגיע החשמל, חברת
 הוקמה כאשר ,47 בגיל הבריטי

 הלוחמת היהודית החטיבה בו
(״הבריגדה״).

 של שמל הוסב אלה שמונה שם על •
 לקריית־ חלסה, הסמוך, הכפר

 העצמי שבמילחמת־ אחרי שמונה,
 בלבנון, פליטים תושביו הפכו אות
יהודים. על־ידי מחדש יושב והוא

באדר לשעבר ח״ב
מרכזי חבר

 שימעון בשם נולד פולין(שבה יליד
 דויד של כבן־חסותו זינק אשר פרסקי),

מז של ממעמד ,29 בגיל בן־גוריון,
 מגכ״ל לתפקיד העובד הנוער כיר

 לתפקיד 36 ובגיל מישרד־הביטחון,
 של 50ה־ בשנות והיה סגן־שר״הביטחוו

ושר־הביטחון. שר־התחבורה חייו
 של 66ה־ הולדתו יום ♦ נחוג

 יליד הכנסת, יו״ר סבידור, מנחם
 בלשנות בצעירותו שלמד רוסיה,

 העולם במילחמת שירת ומינהל,
 גנרל של אישי כתורגמן השנייה
 בצה״ל, כסגן־אלוף ואחר־כך בריטי,

 לפני מישמעת. בענייני שהתמחה
 השני האיש — הרם תפקידו

 המדינה נשיא אחר הטקס, בהיררכיית
* מנהל להיות הספיק עוד —

ברנשטיין. ליאונרד המנצח לידו*

חמחרים
 ראשי תותחנים כקצין ♦ נתמנה

 יליד טירה. עודד תת־אלוף
 בחטיבת צנחן־לשעבר ,43 בן תל־אביב

 .1967ב־ ירושלים בכיבוש גור, מוטה
 לאמצעי־התיקשורת לראשונה נחשף
 פינוי על פיקד כאשר ,1982 באביב

ימית. חבל
 להיידנה בבלגיה ♦ נולדה
 חדר־יולדות אחות ,24 בת וואן־הוב,
 פועל אדווין, ולבעלה במיקצועה

שישייה קיסרי, בניתוח ,25 בן רכבות

 (יצוא ואיש־עסקים רכבת־ישראל
מיצי״הדרים).

 ד״ר של 82ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 במשך באדר, יוחנן (למישפטים)

 החירות, תנועת של 2 מס' האיש שנים
 השילטונות על־ידי שנכלא אצ״ל איש

 כחבר־ ושימש לשנתיים הבריטיים
 ),1977־1949( שנים 28 במשך כנסת
 בגינוניו לשונו, בשנינות התבלט שבהן

 בנושאים ובעיסוקיו הפרלמנטריים
 ועדת־ של מרכזי כחבר מישקיים
הכנסת. של הכספים

 ,70 בגיל במוסקבה, ♦ נפטר
 יורי היהודי מוסקבה רדיו קריין

 מילחמת בימי שהלהיב לוויתן,
 בדיווחיו מאזיניו את השנייה העולם

 וששר־התעמולה החזית, מן המעודדים
 ״כאשר עליו: איים גבלס, יוסף הגרמני,

 לוויתן היהודי יהיה למוסקבה נגיע
שנתלה!״ הראשון

 משבץ־לב, בניו־יורק, ♦ נפטר
 סוחר דרקטור, סמואל .86 בגיל

לבניין התורמים ומגדולי מקרקעין

22
זיו״ל תת־ניצב

הבעייה עם מתמודדים לא

הי *  בארץ? השחור השוק היק!? *
ה אל ש  במשך רבים העסיקה זו ^/

 על שונים נתונים זרמו עבר מכל שנים.
השחורה. הכלכלה של זרועות־התמנון

 השוק שכל כך, על עירעור אין כיום
 כלומר במטבע־זר, פועל השחור

 רולארים כמה שיודע מי בדולארים.
 להעריך יכול לא־חוקי, באופן נסחרים

הכלכלה״השחורה. מימדי את
 חוקרים קבוצת ערכה באחרונה

 מישטרת־ישראל של במטה־הארצי
 השוק־השחור מימדי על עבודת־מחקר

 הדו״ח, בארץ. הזר המטבע של
 על לממונים הוגש לא שמעולם
 ולא פורסם לא כך ומשום — הקצינים

 מתפרסם — לפעולה כבסיס משמש
הזה. בהעולם לראשונה
 הוא מיגבלותיו שלמרות זה, מדו״ח

 השנתי שהמחזור מתברר ביותר, אמין
 אחוז 23ב־ גדול הזר המטבע שוק של

 ישראל של השנתי הלאומי מהתקציב
 (ראה הנוכחית הכספים לשנת

מיסגרת).
 על חומר לאסוף התחילו החוקרים

 עבירות פרשיות בעיקבות הנושא,
 ביחידה לטיפול שהגיעו מט״ח

 פרשות הארצי. במטה לחקירות־הונאה
 2354 הזה זילברברג(העולם ישראל

 2378 הזה בן־גל(העולם וגיל >2382ו־
למחקר. תנופה העניקו ואילך)

 חלפני־רחוב בין מפריד המחקר
 את מקדיש הוא לאחרונים וסוחרי־בית.
העיקרית. תשומת־הלב

 שני שקיימים עולה, המחקר מן
 ושניהם במט״ח, לסחר גדולים מרכזים
 בבני־ברק, הוא האחד הררים. באיזורי
 במאה־שערים. מצוי יותר והגדול
הגדולים הפרטיים הבנקים שני בראש


