
 מים מציאת בנגב, המחצבים מחקר ראשית
 מעמיק רפואי מחקר מלחם, והסרת בשממה

למדע. ויצמך מכון משימות בין השנה היו
 פרופסור המכון, של המדעית המועצה יו״ר

 אחד של המדעי המנהל במעבדה. ידו טמו לא הצעיר, קצלסקי אהרן
 איש הפך העברית האוניברסיטה וחניך בעולם המחקר מרכזי מגושובהי

 התהליך את סוסית בשכללו השנה של המדע
ן ר ה * א ק ס ל צ׳  מפרי דומה־ניילון פלאסטי חומר הפקת של ק

ביותר. יעיל תעשייתי ניצול לשם הקוקיון עץ

המרע איש

המשק איש

ד ו ע י ל ן א ״ פ ו ה

 הבעיות עמדו בה בשנה
 העניינים, במרכז הכלכליות

 מבין איש כמעט התבלט לא
ציבו גוף אף המשק. אנשי

כל תכנית הציג לא אחד רי
ומשכנעת. ברורה כלית

 ממחשבה, הריק זה, בחלל
 הד זיגפריד אליעזר השמיע

 לחשבון שגרם נאום פיין
 היחיד הנאום זה היה \פש•

ל מרחיקת מהפכה שהציע
נמ התנגדות עורר הוא כת.
הש מפלגות בין ביותר רצת
 :הופיין של הפתרון מאל.

המחייה. רמת של הורדה

המשפט איש

 כמה היו השנה משך
 רב. הד שעוררו משפטים

הציבו המשמעות אך
 נועדה המכרעת רית

 עורך־דין של למשפטו
 כה, עד ידוע בלתי צעיר,
מהפכני. לפסק־דין שגרם
 פסק־ דרש מור דוד

 יאשר אשר הצהרתי דין
ש זוג של נשואיו את

הרב עזרת ללא התחתן
 בהנמקה הרשמית. נות

ה על העמיד מזהירה
 המושגים כל את ראש

המונו התבסס שעליהם
 בשטח הרבנות של פולין

 כהן בנימין השופט זה.
גנור. דעת את קיבל

 מעריב, סופרי של הצלחתם לציון ראויה
 אינם הם אולם שמורק. דו״ח את שגילו
 איש שמואלי, ירמיהו עם להתחרות יכולים
 בע־ שראה המשמר, על סופר עברון, קיבוץ
 גילויים של ארוכה שורה לציבור סיפק מקצוע, ולא שליחות תונות

דומות. ופרשות מגדל־גד פרשת נוי, פרשת אדירי, פרשת : סנסציוניים
 בע־ ימים להאריך מתכוון שאינו שמואלי,

 רמה קבע למשקו, לחזור והשואף תונות
בישראל. עתונאיים למיבצעי־רפורמה חדשה

העתונות איש

ו ה י מ ל ד א ו מ ש

הרשאה איש

ה בשטח השנה איש
 יוסף ד״ר היה רפואה

 בית־החו־ ראש אשרמן,
 ליולדות העירוני לים

העי מעשהו בתל״אביב.
 עיבוד היה השנה קרי

ה מצב על מקיף דו״ח
ב המלאכותיות הפלות

לפר שזכה שטח ארץ,
 משפטו עקב רבה סומת

 שהפך חיפאי רופא של
 לחבריו. שעיר־לעזאזל

למס הגיע אשרמין ד״ר
 ביותר, שליליות קנות
 גורמות שההפלות קבע

ל ביותר רצינית חבלה
מבוצעות. הן בהן נשים

בי השנה, משך הצטיינו כנסת חברי כמה
המזרחי, איש המנוח, פנקס צבי דוד ניהם

ה־ לאישור שגרם הפרוגרסיבי, הררי ויזהר
 לרצון בניגוד שנתקבלה היחידה צעת־החוק

 מייד. ושהוחזרה הציונית להסתדרות סטטוס למתן הצעה — הממשלה
 שעוד בדר, חרות. איש בדר, יוחנן בכנסת השנה איש היה זאת לכל

כ־ נתגלה עברית, ידע לא שנים ארבע לפני
י |31ד1י ל הפר־ הסיעה׳ את שליכד הוא מזהיר. פולמסן ב
כשלונה. אחד החרות תנועת של למנסרית י ־'

הכנסת איש
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