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 הם כי ומשגילו הליכוד, ספסלי אל
 התנערי לחלוטץ, כימעט ריקים

ל ומיהרו ממלכתית אחריות מכל
 ורחם־ של ההסתייגות בעד הצביע

 לכל רחבים חיוכים פיירו הים טיג.
 מנצחונם עונג מדושני ׳.דאו עבר,

הקואליציה. על צפוי הבלתי

ט פ ש מי
ם אקדח כדי לו

 החזקת מאשמת ה3זו
 היה י3 רשיון, א77 גשק

צעצוע אקדח זה
 גית־ של זמנו ביזבוז ״זהו

 ולך דויד השופט קבע המישפט״,
 אמנון את זיכה שבו בפסק־דין,

אשמה. מכל מזרחי
 רכוש החזקת על חשד בגלל

 בביתו חיפוש שוטרים ערכו גנוב,
 דבר כל גילו ולא ),20( מזרחי של

 אתם שלקחו היחיד החפץ חשוד.
 שמצאו קטן אקדח היה בצאתם,

 של התחתונות המגירות באחת
 לא האקדח את מצאו כאשר הארון.

 רק קיומו. על בכלל אמנון זכר
כאשר כי אמו, נזכרה כך אחר

ולד השופט
צצעוע מתוך ירייה

 עשרים לו נתנה ,12 בן אמנון היה
 אקדח־ לעצמו שיקנה כדי לירות

 היה זה אקדח לפורים. צעצוע
אח שנים הילד של המישחק כלי

 ללא במגירה נשכח כך ואחר דות,
שימוש.
 אחרת. חשבה המישטרה אולם
 אם כי קבע, מישטדתי מומחה
 יהיה אפשר לקנה כדור יוכנס
 לכן הצעצוע. מתוך אותו לירות

 נשק כאל המישטרה אליו התייחסה
רשיון. הדורש ומסוכן, חם

 עזריאל הסניגור לנכדים. שי
ה דוכן על האם את העלה בכר

 קנה כיצד סיפרה והיא עדים,
 חגיגת לפני עוד האקדח את אמנון

 הראה הסניגור שלו. הבר־מיצווה
 האורי־ הקופסה את לבית־המישפט

 ועליה האקדח, נמכר שבה גינלית
המת התחמושת כי במפורש כתוב
 מסויימים, כדורי־סרק היא אימה

 ושאינם ספורט בחנויות שנמכרים
באדם. לפגוע מסוגלים

 לא אכן כי שוכנע ולך השופט
 בית של זמנם את לבזבז טעם היה

 להתווכח כדי והתביעה, המישפט
 אמנון את וזיכה אקדח־צעצוע על

 וביקשה האם קמה אז אשמה. מכל
 לשמור כדי לה, יוחזר האקדח כי

כש בו שישחקו לנכדיה. אותו
 ב־ ,לבקשה נעתר השופט יגדלו.
 יושב עצמו ימצא שלא תיקווה

 כשיתבגרו אקדח אותו בעניין לדין
הנכדים.
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הגן ״הרץ פנ ר קו תיי ״ ל אלי שר  הי
ל ח ת ת ה לן א הגן, טיו פנ קו  ב

ח ת ק ר הרץ מכוני חי מ  המבצע, ב
ע ה ס ת ה, בכל אי פ רו  אי

שאר ה וה ת שתרצה. היכן או
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זדלק. מ.ע.מ כולל לא ג׳. צד ביטוח כולל ק״מ הגבלת ללא מחירים בהרץ. המכוניות דגמי *
קופנהגן״. ״הרץ זה חלום, לא זה לכ! שים

 בישראל הרץ מסניפי ,לאחד5.\/.5'. או על אל למשרדי שלך, הנסיעות לסוכן היום עוד פנה
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אירופה. את לראות כיותר והנוחה החסכונית הדרן היא זו
 בכל המכונית את להשאיר אפשר
 השכרה בתנאי באירופה הרץ סניפי

שבועיים. של

ת לרשותך  פורד מכוניו
ת ומכוניות ת מובחרו אחרו
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