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והשווי: בדקי

 לכביסה מחיר
אחת לאריזה מחיר משקל

6.09 91.40 1.5 א׳ אבקה
5.26 7 9 .- 1.5 שלגיתיצהר
5.60 84.— 1.5 ב׳ אבקה

 מספיקה שלגית כביסה אבקת בום 1/2
ההוראות). (ראי כביסה ק״ג 5 ל־

 החסכונית הכביסה אבקת רק אינה שלגית
 התקן לפי החדשניות, תכונותיה ביותר.

 מעניקות הסיבים, מכון ובפקוח הישראלי
 מירבית. יעילות גם לה

 המסיר פעיל חומר 4096 מכילה שלגית
 במים גם ויעיל חיעה שומן כתמי בקלות
קרים.

 ,1.5 של באריזות שלגית את להשיג ניתן
ק״ג. 6 או 4

 כביסה יותר ולקבל פחות לשלם לך כדאי
נקייה.

במתנה שלגית של דוגמית לך לשלוח נשמח

ע.ז. תל־אביב ,823 ת.ד. יצהר לב׳
״שלגית״ עבור

 ״שלגית״ של שי דוגמית לי לשלוח בבקשה
ביותר. החסכונית הכביסה אבקת

________________________________שם
_______________________________כתובת

היכונו
 ענק. פרסים למבצע
 לשוניות את לאסוף התחילו

 שלגית של הפתיחה
 אחר ועקבו ק״ג 1.5 באריזת
 שיתפרסמו שלגית מודעות
בקרוב.

יצהר# י!ית18
הכביסה. מכונות לכל המובחרת הכביסה אבקת

במדינה
 )46 מעמוד (המשך

 ובקול השוטר אחר רדף מכוניתו,
חסי שונא ״אתה לו: אמר רם

 פא־ אתה יהודים, שונא אתה דים,
והתקה המולה גרם הדבר שיסט.״

ה בתחנת שהיו אנשים של לות
 את השוטר לקח לכן אוטובוס.

 ושם המישטרה, לתחנת החסיד
 גם תנועה, לדו״ח נוסף האשימו,
ציבור. עובד בהעלבת

 יותר כיום, לשוטר. קורבן
 בתחנה, המיקרה אחרי משנה
 על במקצת מתנצל הסמל עמד
ה גירסתו. את וסיפר העדים דוכן

 בכבוד נהג שטינמץ דוד שופט
וני סניגור, ללא שהופיע בנאשם,

 המיש־ הליכי את לו להסביר סה
 מישט־ מאיש ביקש גם הוא פט.
ה ליד לשבת צרפתית דובר רה

הצורך. בעת לו ולתרגם נאשם
 את לחקור הנאשם קם כאשר

והלי ונעים, רך קולו היה השוטר
 אמר הוא ביותר. מנומסות כותיו

מש גרועה אמת חצי כי לשוטר,
 כי יודע, הוא אם אותו ושאל קר,
 והגיע בני-ברק, תושב אינו הוא

 מקום מצפת, יום באותו לשם
 שלושה היו במכוניתו מגוריו.

לדב לרדת. שביקשו טרמפיסטים
 בתחנת בלבד דקות לשתי עצר ריו

 מעשה את לסיים כדי האוטובוס
הטרמ הסעת של והצדקה החסד

ב השוטר לו סימן ואז פיסטים,
 עליו כי מפחידים, ובפנים עצבנות

 להזיז שהספיק לפני משם. לזוז
 לידו השוטר כבר היה המכונית את

 נתתי ״בחיוך מיסמכיו. את וביקש
 הוא אך החסיד, סיפר אותם,״ לו

 הוא למונית. וחזר אותם לקח
 בעוד דקות׳ כעשרים שם התעכב
וממתין. יושב החסיד
 אשתי בעיות, הרבה לי ״יש

עסוק ואני שנתיים כבר חולת־נפש

שטיינמיץ השופט
עורך־דין בלי טוב יותר

 לשבת זמן לי היה לא וטרוד,
 ממכוניתו ירד אז לשוטר,״ ולחכות

הת שזו לו ואמר לשוטר וניגש
פאשיסטית. נהגות

 את וממולל עומד החסיד בעוד
 השוטר ניסה פיאותיו ואת זקנו

 לענות יכול לא הוא אך להסביר,
 כאשד כל־כך רגז מדוע השאלה על

 את והוריד לדקותיים עצר הנאשם
 ציווה עצמו שהוא בעוד נוסעיו,

למ עמדו על להישאר החסיד על
 לו. ולהמתין רגע כעשרים שך

הת על להקל היתד, מטרתו ״אם
 בתחנה אותי עצר מדוע נועה
 אני ? נוספות דקות עשרים עוד

 לי עשית רע. אדם אתה חושב
 מאוד ובפנים ביד, רעה תנועה

 יודע ״אתה הנאשם. טען נרווס,״
 הוא י זה על אומר שלי הרבי מה

 לשוטר קורבן נפלתי שאני אומר
 לעזור גם צריך שוטר אנטי־דתי.

 רפורטים לעשות רק ולא לאנשים
 דבריו הנאשם. סיים 'ולהרגיז,״

 אילו מאשר יותר רב רושם עשו
 מלומד סניגור אותם אומר היה

ומנוסה.

י :י

כהן כנימין השופט
— מבריקות ״עיניים

רקיר־ דן עז ל במרוצה כא ה
הד השופטת המישפט. אולם •■
 להוציא ממנו ביקשה בן־עיתו סה

 האנשים כל את האולם מן מייד
 משה השופט החלונות. את שסגרו
 הלו־ האנשים כל כי ביקש טלגם
 האולם. מן ייצאו מסטיק עסים

 דב השופט ציווה שמתחת בקומה
מה להוציא פקיד־העזר על לוין

 שלטו שלא צעירים ארבעה אולם
 למשמע בצחוק והתפרצו בעצמם
 אחדים ימים נאשם. של עדותו
להו לוין השופט ציווה לכן קודם
 מישפחה בני המישפט מאולם ציא
להד הסיבה ערביים. נאשמים של

 הם גם נתונים המישפט, באולם
 י לנ־ יכול הוא השופט. של לחסדו

ואפי מהאולם להוציאם בהם, זוף
 ביזיון באשמת אותם לעצור לו

בית־המישפט.
 ״טיפול
פסיכיאטרי״

 שהפכו הדוגמות דועות ן*
 נשיא שהיה מי על לאגדה,

 בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט
המר את שעצר ז״ל, צלטנר זאב

לא אשר בית־המישפט, של כזנית

מיס מסו״ שופטים יש
מסרבים שעווכי־הדין

בפניהם הקבושים תיקים
 בידיהם נופפו כי היתה, צאתם
ל ברכה לאות בראשיהם והניעו

 ספסל על היושבים מישפחתם בני
הנאשמים.

 שופטים בידי הנתון השילטון
 שופט על אין מאוד. נרחב הוא

ה מלבד שפיטה, בענייני מרות
 המיש־ אולם ניהול ובענייני חוק,

 כלל. מרות עליו שאין כמעט פט
 הוא גם שולט בבית־הספר מורה
 תמיד עליו יש אך כיתתו, בחדר
 התלמידים. הורי או המפקח מורא

 עור־ בביודהמישפט. הדבר כך לא
 השופט בפני המופיעים כי״הדין
הנא מפניו. וחוששים בו תלויים
 לחלוטין תלויים ובעלי־הדין שמים

 ומוכנים המישפט, בעת בשופט
בעי חן לשאת כדי הכל לעשות

הם עוד כל והקהל, העדים ניו.

 . הדרו־ במהירות קו עבורו השיגה
 | המוזיאון, בניית החלה וכאשר שה.

לע ציווה לבית־המישפט, הצמוד
 שעשו הכבד הרכב נהגי את צור

השיפו עבודתו את והפריעו רעש
טית.

 בכל לצאת יכול הקהל בעוד
 את לפרוק ובכך מהאולם, רגע
 עם כך זה אין השופט, של עולו

 הללו ועורכי־זהדין. בעלי־יהדין
 תום עד השופט של לחסדו נתונים

המישפט.
 השופט את לבחור אי-אפשר

 ידוע, אך עורך־הדין, יופיע לפניו
 שעורכי־ מסויימים שופטים יש בי

הקבו תיקים לקחת מסרבים דין.
 שפט עדיין כאשר בפניהם. עים

 בתל־אביב השלום גבית־מישפט
עורכי- היו ורשאי, מנדל השופט


