
תמרורים
ד ב משו 12מ־ אחת בהדלקת ♦ כו

 יחיא עלי תשמ״ד, יום־העצמאות אות
 הראשון הערבי הישראלי ),38(

 מורה יחיא, אי־פעם. לכר שנתבקש
 בכפר ואזרחות) (להיסטוריה תיכון

 בן הוא שבמשולש, קרע הולדתו
 וסיפרות היסטוריה שלמד איכרים,
 הוא העברית. באוניברסיטה ערבית

 בילדים המטפלת לחירייה, נשוי
 נודע יחיא לארבעה. אב והוא עיוורים

 שעזר לערבית־מדוברת, האולפן בגין
בא באולפן להקים  ושבין בנתניה, עקי

 נשיא־המדינה בעבר, היו, תלמידיו
 בהיותו באולפן (שביקר הרצוג חיים
 סגן קרפ, ויהודית המערך) ח״ב

 בחיבור שהתפרסמה פרקליט־המדינה,
 החוק אי־אכיפת על קרפ דוח

בשטחים.
קאקונן, טאנלי ♦ הואמן

 בישראל. פינלד של החדש כשגרירה
ברומא ארצו שגריר לשעבר קאקונן,

שטראום תעשיין
לאילת מנהריה

 קאקונן, אורהו של בנו הוא ובווארשה,
 נשיא רבות שנים במשך שהיה מי

 בתו שהיא בריטה, של ובעלה פינלנד
 לשעבר, פינלנד ראש־ממשלת של

 נוצח, אשר פאגרהולם, אוגוסט קארל
 בשנת פינלנד, לנשיאות בבחירות

 בלבד, אחד קול של בהפרש ,1956
קאקונן. אורהו חתנו, אבי על־ידי

 של 45ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 אשר סופר.והוגה־דיעות, עוז, עמום

 פה עד שלי (ממיכאל מספריו רבים
 18ל־ תורגמו בארץ־ישראל) ושם

 ששירת ירושלים יליד עוז, לשונות.
 אוניברסיטות בוגר הוא בנח״ל,

 קבוצת חבר ואוכספורד, ירושלים
 לשתי אב ,18 מגיל שבשפלה חולדה

 התיכון בבית־הספר מורה ובן, בנות
 הנחרצות בקביעותיו וידוע בחולדה

 סבתא גג, לו שיהיה צריך ״סופר (כגון:
ופצע!״).
 באילת, במסיבת־הפתעה ♦ נחוג

 יום־ פגישת־עסקים, לרגל שהה שבה
 (״מילוי") מיכאל של 50ה־ הולדתו

 נהריה מחלבות מנהל שטראום,
 שטר־ ומוצרי־חלב). גבינות (גלידות,

 הוא המחלבות, מייסד של בנו אוס,
 בנות, לשלוש אב גרמניה, יליד

 בבית־הספר בשווייץ שהשתלם
 מסיבת־ אורחות בין חלב. להנדסאי
 התגלית פאקולה, ג׳ואנה ההפתעה:
 סרט כגיבורת המככבת הפולנית,

פארק. גורסי המתח
 של 54ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 המערך ח״כ גור, מרדכי(״מוטה״)
 של בנו גור, צה״ל. רמטכ״ל שהיה ומי

 גדל ירושלים, ויליד תחבורה איש
 שעלה לצנחן, והיה רחובות בעיר

 וכיבוש גולני חטיבת על מפיקוד
 בידי!״) הבית (״הר העתיקה ירושלים
 בימי בוושינגטון צה״ל נספח למישרת
אחרי נקרא, אז יום־הכיפורים. מילחמת

 הרמטכ״ל. לתפקיד אלעזר, דויד הדחת
 — גור של הלא־צבאיים עיסוקיו בין
 חיבור — בנות ושתי בנים לשני אב

הצנחנים). כלבת ילדים(עזית, סיפרי
 של 54ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 פרופסור כלאי, הכהן כנחם
 ועיתונאי רב באר־שבע), (אוניברסיטת

 וזכה בירושלים, הכהן כפנחס שנולד
 על־ידי לו כשם־עט(שניתן פלאי בשם
 נשיא לימים דבר, היומון עורך

 את בו פירסם עת שזר, זלמן המדינה,
 להנהן־ ).15 בגיל הראשונה כתבתו
 ארבע ירושלמי, רב של בנו פלאי,
 ח״כ הם: אף רבנים אחים, ושני אחיות

 ורב הכהן מנחם המושבים) המערך(ורב
הכהן־אבידור. שמואל הטלוויזיה,

 של 74ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 שנים במשך שהיה מי אלמוגי, יוכן!
 13 במשך חיפה, של החזק האיש רבות
 מכן, ולאחר (השיכון, שר שנים

 חיפה עיריית ראש שנתיים העבודה),
 יליד אלמוגי, הסוכנות. יו״ר ושנתיים

 ומזכיר הפועל מזכיר שהיה פולין,
 במילחמת־העולם, התפרסם מפא״י,
 השבויים כמנהיג שימש כאשר

 כמתנדבים שנפלו הארצישראליים
ביוון. הגרמני בשבי הבריטי, לצבא

 של 74ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 בית־המישפט שופט הלוי, בינימין

 שפט אשר לשעבר, ד״ש וח״כ העליון
 ישראל הד״ר שהגיש במישפט־הדיבה

 הנאצים עם קשריו בעניין קסטנר
 מהונגריה ,יהודיים נכבדים להצלת

 לשטן!״) נשמתו את מכר (״הוא
 יחידה רצחה עת כפר־קאסם, ומישפט

כפריים עשרות מישמר־הגבול של

עוז כוכר
לאוכספורד מחולדה

 שחור קדש(״דגל מיבצע ערב ערביים,
 גרמניה, יליד הלוי, אי־חוקיות!״). של

 אחרי היה ,23 בגיל ארצה שעלה
 בדגניה חקלאית הכשרה תקופת
 לאחד כעורך־דין, קצרה ותקופה

 בארץ־ ביותר הצעירים השופטים
 השילטונות אותו מינו עת ישראל,

 בירושלים, לשופט־שלום הבריטיים
.28 בגיל

 של 80ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 בנימין המדינה) (למדעי סרוככור

 ירושלים (אוניברסיטות אקצין
 הלטווית, ריגה יליד אקצין, וחיפה).

 אגודת־ בעיר־הולרתו, ,16 בגיל יסד,
ה בשם ציונית נוער  בין והיה, התחי
העס מבכירי מלחמות־העולם, שתי
הרוויזיוניסטית המפלגה של קנים

 ,70 בגיל בירושלים, ♦ נפטרה
 ילידת משוררת מישקובכקי, זלדה
 למדה ,10 בגיל ארצה שעלתה רוסיה,
 ונישאה בעייתיים ילדים לימדה ציור,

 הקדישה שלו חרדי, לרואה־חשבון
 הכרמל בסיפרה משיריה(בעיקר רבים

 בבעלה־ שפגשה מכיוון האי־נראה,
 זלדה בהר־הכרמל). לראשונה, לעתיד,

 דפי־נייר על שיריה את לכתוב נהגה
 במגירות אותם ולהחביא בודדים

 את מקורביה משאספו רק ארונותיה.
 נתגלה לפירסום, אותם ושלחו הדפים

כשרונה.
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