השופט הנכבד הסתבך
בהרפתקה זולה...
לפעמים גם שופטים נופלים
בפח ...על כך יעיד הסיפור
הבא :
מר א .גבעוני )שם בדוי( ו 
אשתו חיו את חייהם בשקט
ובשלווה .בשעה שהוא בילה
את מרבית זמנו בין סיפרי חוק
ומשפט׳ היתד .היא ממלאת את
חובותיה כעקרת בית למופת.
השינוי בחייהם הופיע מכיוון
בלתי צפוי :בדירה הסמוכה
נכנסו לגור שכנים חדשים ,הוא
יבואן מצליח והיא בעלת בו 
טיק נאה ומושכת למרות אר 
בעים שנותיה .חיי החברה של
השכנים החדשים היו פעילים
ותוססים וכשערכו מסיבה ב 
ביתם ,לא שכחו להזמין גם את
השופט ואשתו.
הם נענו להזמנה בהתלהבות
והשופט ניצל את ההזדמנות
כדי לשמוע מעט רכילות ולהק 
שיב לאחרים — בלי לנסות
לשפוט אותם...
אוזנו הרגישה קלטה שם סי 
פורים פיקנטיים מחדרי המי 
טות .סיפור אחד מצא חן ב 
עיניו במיוחד והוא הרהר בינו
לבין עצמו ,אם לא הגיעה ה 
שעה שגם הם ירשו לעצמם
להינות מחוויה שכזאת...
חיוך של שובבות ניצת בעיניו
ובאותו רגע החליט להפתיע
את אשת-חיקו כבר למחרת.
הוא הביא אותו הביתה בחשאי,
בלי שתרגיש .באותו ערב הציע
את המיטה בעצמו והזמין או 
תה להיכנס למיטה בנימה חגי 
גית ומשועשעת.
אך אבוי ...היא היתר .קרה כ 
קרח .המיטה .לזעמו של השופט
לא היה גבול  :איך זה שסדין
חימום חדש אינו פועל כ 
תיקנו ז!
הפעם ,לשם שינוי ,דווקא ה 
שופט הוא האשם :אילו טרח
לחקור קצת את מוצאו של
אותו סדין חימום ״חסר אח 
ריות״ היה מגלה שמדובר ב 
סדין חימום מאיכות ירודה,
מסוג סדיני החימום הזולים ש 
מציפים את השוק עם בוא ה 
חורף.
מי שאינו רוצה להסתבך בהר 
פתקה זולה כזאת ,הולך על
בטוח וקונה סדין חימום מוכר
ובעל מוניטין :סדין חימום
זק״ש.
סדין חימום זק״ש זכה בתואר
המוצר הנבחר  81בזכות יתרו 
נותיו הבלעדיים + :מיוצר
בשיטת הבטחון הכפול ו* מצד
ייד בהתקני קשירה המבטיחים
אורך חיים ובטחון בשימוש
* היחידי שניתן לכבסו ב 
מכונת כביסה * צריכת חשמל
— רק  25אג׳ ללילה * אח 
ריות ל־ 3שנים.
אם נחזור לרגע אל השופט
האומלל — הוא הסיק את ה 
מסקנות ממקרה הביש ורשם
בפנקסו הערה קצרה וחכמה:
אין קונים חתול בשק.

לוחות פלסטיים
לאופסט משי ,דקורציה,
גרפיקה ,שלוט  ■+:חריטה,
פרסום ,תערוכות וקישוטים,
תחליף לזכוכית ,תעשיית
משחקים ,ואקום ,הלחמה,
אריזה ,מדבקות ,רהיטים
ואהלים.
רבי טרידינג
טל822926 ,827315 .
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כתבת תסריט בנושא :
עלילתי

*

תעודי ־-¥

־ -¥סרט טבע ^ סרט קצר !
אנו נפיק אותו עבורן!
נא להתקשר ל״סרטי שובל״
בימים :א /ב /ד /ה ,
כשעות 18.00 — 11.00 :
טל(03)659288 — 9 .

רשת חנויות ליריק לספרות ולאמנות ,מכריזה על מבצע ■הנחות גדול

ל ק ר א ת ח ג ה חנו כ ה
ההנחות עד * — 35על ספרי ילדים וספרי כישול
המבצע נערן בחנויות ליריק הבאות  :ליריק פ״ת — רוטשילד  . 77לירי ק רמת־השרון —
סוקולוב  . 53ליריק בפר־סבא —< ויצמן  . 87ליריק תל״אבי׳ב — ודיזנגוף . 190

מרתף ליריק ,דיזנגוף  * .190ליריק — ספרים ,תקליטים ואמנות
פתוח יום יום ,כולל סזצ״ש עד שעה■  11.00בלידה.

