
שמי דניאלה מאחבלתים
ו  הראשי הרב של ס

שר עצמו את פצע  רךד בא
ס על ס לחופתו מתחת ה

 הירושלמי עורך־הדיו
בדי שתי סיפר ברדוגו אכי
 אחד איש :תוכים יעל חות
 מתיישב ופיתאום ברחוב, הולך

 פונה האיש הכתף. על תוכי לו
 לעשות מד. אותו ושואל לשוטר
 ״קח השוטר: לו אמר בתוכי.

 שע־ כעבור לגן־ההיות.״ אותו
 כשהתוכי האיש, פוגש חיים
ה לו אומר כתפו. על עדייו
 לקחת לך אמרתי ״הרי : שוטר
ה- לו ענה לגן־החיות!״ אותו

מלמיליאן ואורי תל־אביב,
הפציעה. לפגי ירושלים מביית״ר

 עליית מחלקת ראש 8(
 (מיל׳) האילוף בסוכנות, הנוער
 פסילת קיבל נרקיס, עוזי

אח חודשים, לשלושה רישיון
 במהירות בנהיגה שהורשע רי

ש בדרך נהג נרקיס מופרזת.
 126 של במהירות עירונית אינה

מיש־ ובבית לשעה, קילומטרים

 לבפר- ילדיו עם בא הגששים, להקת חברבנא* גברי
 המקום לפתיחת בקיסריה• החדש הנופש

תח גברי ערך במקום בבריכת״השחייה רבים. אנשי״בוהמה הוזמנו
 צהלת לקול גברי, ניצח שבה מיכאלי, ריבקה הבדרנית עם רות
הפ שהיא העובדה הפריעה לא לריבקה הקטנה. ובתו אורי בנו

 בנאי, יוסי גברי, של אחיו עם בזמנו הופיעה רבקה בתחרות. סידה
 גברי של בנו הוא אורי קשה. ילדות בשם בתובנית-בידור

בתשובה. חזרה הגירושין שאחרי לאורנה, הראשונים מנישואיו

עכ אותו. לקחתי ״כבר :איש
 ליומיות.״ אותו לוקח אני שיו

אחד איש :השניה הבדיחה
 לבעלי- בחנות תוכים זוג קונה
 כיצד הזבן את שואל הוא חיים.
ה לבין הזכר בין יבחין הוא

״תע האיש: לו אומר נקבה.
ית הם וכאשר אחריהם, קוב

 הוא למעלה שיהיה התוכי עלסו,
רא את ותגלח אותו קח הזכר,
 התוכים, אחרי האיש עקב שו.״
גי מתעלסים, כשהם בהם חזה
 ולמחרת הזכר, ראש את לח

 לידו באוטובוס. הזכר עם נסע
 התוכי אמר קדח. איש התיישב
 תפסו אותך גם ״אהה, לקרת:

!״חם על

בי הגדורגל שחקן 81  א
 בנבחרת כיום המשחק ■כהן,

 ובנבחרת ליברפול של הכדורגל
אח עוקב ״אני :אמר ישראל,

 דרך בכדורגל כאן הנעשה רי
 חמישה יש ולדעתי העיתונות

ב הנמצאים בישראל שחקנים
 ל־ והיכולים בינלאומית, רמה
 כמוני: זרות בנבחרות ישחק

 תל־ משימשון דמתי גידעון
 שבתאי סיני, משה אביב,

מהפועל טורק וייפעת לוי

 זו אין כי הודה פט־השלום
 כי טען הוא הראשונה. עבירתו

 השופט עיבודה. של עומס לו יש
עב חרף כי קבע רביד משה

ם של המפואר רו ש א  אין הנ
ב פסילה אותו מלפסול מנוס
 יסכן ׳ולא מעט ינוח למען פועל,

 נרקיס הרבים. ואת עצמו את
 בבית־המישפט כך על עידער

קב שם והשופטים המחוזי,
ה ההרשעה בשל בי עו

 ראוי מהירות בעבירת קודמת
 המערער אל להתייחס יהיה

 להסתפק ולא החומרה, במידת
 נראה אולם בשלילה־על־תנאי.

 הוא שהוטל שהעונש להם
 את העמידו ולכן מדי, חמור

 אחד חודש על עונש־הפסילה
בלבד.

 הראשי הרב של בנו 81
 בשבוע התחתן יוסף עובדיה

ה התלהב החופה בעת שעבר.
 את שבר וכאשר דויד, חתן

 שב־ כמה חדרו בעוצמה, הכום
החד נעליו לסוליית רי־זכוכית

ש ז׳ולטי, בצלאל הרב שה.
 לסיים מיהר החופה, את ערך
 לחדר נלקח והחתן הטקס, את

שם. ונחבש צדדי
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