
שופט אסור לשפוט ל
נ?1מור! כשהוא

כר עוזי המערך ח״כ !■
נפ שהוא שלמרות טוען עם
 אביו, עם תכופות לעיתים גש

 הם לשעבר, שר־עבודה משח,
עניינים על רק מדברים אינם

 לכן עלתה ״כמה : אותן שאל
 אמרה הנשים אחת ו״ הנסיעה

 היה ומחירה במונית, באה כי
 ואמר חייך השופט שקל. 110
הוצאות לשלם יוכל לא כי

 של בקיברו מהורהר מביטאחימאיו
ראש אחימאיר, אבא אביו,

 יום בנחלת״יצחק לבית״העלמין בא איש־הטלוויזיה ברית־הבירימים.
 הרב, מאחורי הזמן בל ועמד אחימאיר, יוסף העיתונאי ואחיו אמו

 ושוב שוב אחימאיר של שמו הועלה השנה הקבר. לפני שעמד
ארלוזורוב. את רצח מי בשאלה מחודש ציבורי דיון פתיחת אחרי

 מהשיחה אחה 60״ רציניים.
 ואת לכדורגל, מקדישים אנו
 לפוליטיקה.״ הנותרים 40ה־

כדו כחובב ידוע ברעם־הבן
ה מאוהדי והוא מושבע, רגל

ירושלים. פועל
 ה- הודיע הימים באחד 81

 שהוא שיף, חיים מלונאי,
 מכונית לשחרר למכס הולד

עוז מחו״ל. שהגיעה מפוארת,
 אליו, נלווה זילבר, אלי רו,

שהמכו בטוחים היו והעובדים
 זיל- החדש. לעחר מיועדת נית
 כאשר זאת, הכחיש לא בר
המ על אותו ובירכו אליו פנו

ה לקבל. עומד שהוא כונית
 אין שלזילבר ידעו לא עובדים

 ומאחוריו רישיון־נהיגה, כלל
טסטים. בכמה כישלון
■  לשופט נותר כאשר |
 רק לשמוע דכורין, חיים

 במישפט־פריצה, אחד עד עוד
 ״אני ואמר: הדיון את הפסיק

 נרגז וגם מאוד, עכשיו עייף
 האחרונה. העדה של מעדותה

 זיכרונה־לברכה המג׳לה לפי
 במדינה שנהג התורכי, (החוק

 אסור אחדות) שנים לפני עד
 לשבת להמשיך לשופט היה
נר או עייף הוא כאשר לדין

צד המג׳לה כי חושב אני גז.
ללישכתו. ופרש קה,״
השופט התבקש כאשר 8!

דבו השופט התבקש כאשר
ל הוצאות־נסיעה לפסוק ריו

פלילי, במישפט שהעידו נשים

ב לבית־המישפט שהגיע לעד
 אלא בהליקופטר, או מונית

באו הקבוע התעריף את רק
טובוס.

השבוע פסוקי
אוו, יעד •  דבריו על שי
אה ״זו דיין, אודי אחיה, של
 על באה שלא אב אל בן בת

סיפוקה.״
חיים העיתונאי •

ילד הוא ״ג׳יי-אר :חפר
 ג׳יי- לעומת ירושלים, טוב

(שרון).״ אריק
 אגודת־ישראל, ח״כ •

 (שימעון) שפירא: אכרהם
 שאני כמו בחירות רוצה פרס

 אנחנו יתהפך. שהעולם רוצה
 קנה הוא בגין. (מנחם) עם נלך
ה על דיבר כאשר ליבי את

 להיות אפילו מוכן אני שבת.
שלו.״ השמש
פינ הליברלים ח״כ •
 מציע ״אני :גולשטיין חס
 פרס. של בכיסיו להסתכל לכם
מצלצלים.״ מלאים הם

 הכנסת, ראש יושב־ •
ש לח״כים סבידור, ,מנחם

״הצי מקטורן: לובשים אינם
 בחיץ- ואף בארץ הרחב בור

הס את באהדה קיבל לארץ
 את המשפרים במישכן, דורים

ההופעה.״ את

ה העולם 2335 הז

אלה מאתבלתים שמי דני

 רבנו משה שמעו,
 מהר־סיגי יירד

— בשבועות

 אותו לפנות כדי
!לפיתחת־שלום


