
 ),40( נשואה אשה עכורה. 46
 ואחראית, רצינית נאה, סער,

 יכולת־ניהול, ובעלת שרונית
 ב־ שעות מיספר לעבוד נוניינת

.03־231047 טל. טובים. .אים  הרכש. שאחרי העוקץ *
 לפני ירח־דבש לך היה זמוליק

 זיפת והיום רוחמה, עם !תונה
 צוף חפש :הפיתרון הדבש. די

 לך. שמחכה הפרח :ל...
המודאגים. ש.י.ב.א לאי הלכה אירי. סטר *

 העונה אירי, סטר שי* גורה 
 תל- מסריק מכיכר פרינסס, ום

 ל- ביום התקשר נא המוצא, ;יב.
.298744 בערב או 2319

נע דרושות קצר* פרט *
כי ובעלות יפות 25־17 מגיל ז
 לצרף קצר. בסרט לשחק ון

 .260 ת.ד. חיים. וקורות ונד,
ניה.

דויד. עבור

למען שים
צמן1

 התר להעלאת קבוצה נפתחת
 ב־ 1ד,־ רביעי, ביום — יעה

במוע בערב׳ 8 בשעה צמבר,
 בן־ הפמיניסטית, התנועה דו

 להרשמה תל־אביב. 82 ־ודה
 לטלפן נא נוספים לסרטים

.03־31234

כיה. כעיקכות חידת *
 (גם כלבים חיות אס־או־אס גודת
למסי מעורבים וחתולים יים)

.03־448171 טלפון .
 אבד חיים. כעדי־ צעד *

 או עזוב בעל־חיים ראית בך,
בבעלי להתעללות עד היית יע,
 פנסיון וטרינר, לרשותנו י ם

בעדי לצער לפנות עיקור. ׳רות
 תל־אביב, 30 סלמה בישראל. ם

.03־827621 £ון

לי ?יד

 לחובב כאריזה. טיסנים *
 קיטים 3 קח :כבלים ניהוג וני

 תן ,1.5־3.5 למנועי באריזה שים
.03־483007 טלפון שקלים. 1:
4 —י 6 _ _

 פיז׳ו למכירה שניה. יד 46
קילו 130,000 שנייה, יד 1974 304

.055־82178 או 03־708191 טל. מטר.

סורגי□
ווכריי□

 יתום, יהודי, ,28 בן בחור
 בצרפת, ובריח סורג בין נמצא

 נערות עם להתכתב מעוניין
ה את לחזק כדי ישראליות,

כתובת: מוראל.

 .נ>זלנ 716913 3/361 —
 1. 4ע6!ז116 >16 £4 ס1ד\$10ח

■(:.£60161 
.0 94261 — ?1£\2זו£

 זכויות עם משחית כלי *
מ״מ 9 אקדח למכירה לשנתיים.

לקנ זכות + נרתיק + 1980 קצר
 טלפון לשנתיים. תחמושת יית

.03־708191
כשחור־דכן. חתן־כדה *

 טלוויזיה .40 מם׳ כלה שימלת
 טלפון שיער. ומייבש שחור־לבן

.03־745080

אקדמאית החיים. מדעי *

בהתנדבות
 כל הפנוי צעיר, בחור אני

רו אני הצהריים. משעות יום
 בקיבוץ, :לעבודה להתנדב צה

אנ אצל וגם במוסד במושב,
 מגורים תמורת פרטיים. שים

כלכלה. +
 .316 ת״ד עבודה — צביקה

פתח־תיקווה.

 ברציני ונאה, ביקורתית ,165/30
 ת״ד למדעי־החיים). קשר (רצוי
תל־אביב. 31845
 ,32 קצין, מישפחתי. קן *
 יפה מחפש ומסודר, נאה רווק

 מישפ־ קן להקמת ועדינה אמיתית
 זו — 27־18 בנות ואמיתי. חם חתי

 ת״ד יותר! יפה לעתיד שעתכן
.40600 מיקוד תל־מונד, 91

1 3 0 9
אפשריים

 168/27 שועל חיות. גן 46
ש נאה, בברווזד, נסיון־חיים למוד
 רק המדור על עוברת כלל בדרך
 כיתבי כותבת. ולא סקרנות מתוך
מובטחת. סודיות חיפה. 1117 לת״ד
 עדין רך, ,38 נשיקות. רק *

 קל, נכה בדדמיני, — יפה פיסית,
ויפה, מיוחד חזק־נפשית, טוב־לב

 מישגל). (ללא ונשיקות עמוק לקשר
 תל־אביב. 4292 ת״ד
ואופטימית. ישרה *

למר נאה מבקש 165/32 אקדמאי
אשת־שיחה נבונה, סימפטית, אה,

$ $ $
 בבית כבר כשאתה — ליוקי

או קורא. או ישן אוכל, אתה
 שתקדיש ורוצות אותך הבות

היקר. מזמנך קצת לנו גם

 צייני ואופטימית. ישרה מעניינת,
מיקוד תל־אביב, 22789 ת״ד טלפון.
61227.
ץ בבחורה או כאשה *
 תפוס, ,32 בן ונדיב גברי נאה,

ל נאה בבחורה או באשה מעוניין
 271 ת״ד סוערת. אינטימית ידידות
בת־ים.

ש כאירופית, מעוניין 46
 המוצא יכשת את לציין כח

ב מעוניין 29/165 אקדמאי שלי•

 למטרה ואירופית נחמדה בחורה
 חדרה. 3299 ת״ד רצינית.

:חוכה פספורט ,תמונת 46
 מעוניין וחטוב יפה־תואר סטודנט

 לצרף נא גיל. בכל וחטובה ביפה
 6705 בת״ד פרטים וטלפון. תמונה

ירושלים.

של* אורי
 אדם הכרתי רבות שנים לפגי

 ושחור עיניים תכול אורי, בשם
 תגיע זו שמודעה היתכן שיער.
 .14 קיש רחוב אורי? עדיך,

נתניה.
עדנה

 רווק לרווקות. עדיפות *
ב מעוניין 32/173 וסימפטי נחמד

 למטרה וחטובה נאה עם היכרות
 ת״ד לרווקות, עדיפות רצינית,

.61372 מיקוד תל־אביב, 37285
 בסכס, אמן אמנות. כן גם 46
 לבלות 40־20 לאשה עצמו את מציע

 והלילה. היום שעות בכל בדירתה
תל־אביב. 37593 ת״ד מוגבל. לא

 בן לזוג. להצטרף מובן *
 מעוניין הופעה, עם מאוד סימפטי 27

 ליחסים הגילים בכל נשים להכיר
 — ולך רכב יש לי דיסקרטיים.

 להצטרף מוכן ברצון דירה. רצוי
חיפה. 44748 ת״ד לזוג.
קיימת! עודה ״אל־על״ *
 מעוניין 34/182 צוות־אוויר איש

 אינו מישפחתי (מצב נשים להכיר
 ובסודיות אינטימית למטרה משנה)

 יפה בהיכרות המעוניינון; מוחלטת.
 37 לת״ד לכתוב מתבקשות ושקטה

 מיקוד בן־גוריון, נמל־תעופה
70100.

טשה

והרוחות השדים לכל *
 מיסתוריות שלוליות שהשאירו —

 והבהילו לילי, של החדר באמצע
 לגרום מסוגלים שהם כאילו אותה

 למקום מייד שתחזרו :מזה ליותר
לעזאזל! — באתם שממנו

אברם  ,אחר - לשר־התחכורה *
 נכנעו אל־על ועובדי שההסתדרות

 בכל חיפשת דרישותיך, לכל כמעט
 סימן המו״מ. את לפוצץ איך זאת
 כדי אלא היה לא העניין שכל

ה את למכור סביר תירוץ למצוא
לקר התשלומים את אגב: חברה.

 מהמשכורות, ניכיתם הפנסיה נות
 אלא בקרן אותם צברתם לא אך

 כידוע, הזה, הכסף למחזור. החזרתם
 לעשות אסור לכן ממם, פטור הוא
 בעבירה כאן מדובר שימוש. כל בו

!פלילית
צוות־קרקע איש

!כמו איו חינם
 להודיע, מה לך י* אם אז

 למפר לגרד, לבקש, להוגיע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

לב יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. נם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת גלויית-דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה מצורפת בן אם (אלא

להש יש זח במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

הודעה. בעל-ח של

י אימוץ ב ו ר □ ק

לא■ ומרדן, הוגה־דיעות — לאימוץ עצמו מציע 60 בן ילד
 הוזהרתם! ראו שבבודדים. בודד מחוספס, יוצלח,

בנימינה. ,12 ת״ד

* ומיול ושופטת ק חו ד
 )31 מעמוד (תמשך

ממ סופר ואמנון ביננבאום מאיר
לו. תינים

ה תום אחרי חודשים 42 וכך,
 השופטת הוציאה בתיק, דיונים
 קבעה היא פסק־דינה. את שצקי
 נדחית, ״התביעה :דבריה בסוף

 ה־ בהוצאות ישא והתובע איפוא,
הנתבע...״ של מישפט

ט פ שו
ם בשר ד ו

 חודשים ושישה שנים לוש ♦*י
העוב את לטשטש עלולים פ■
 חלקם את למחוק שבעדויות, דות

 עי־ ולגרום השופט של מזיכרונו
וות־דין.
 תקנות מציינות בעצם מדוע

 הדן ״בית־מישפם כי סדר־הדין,
 דינו פסק יתן ראשונה בערכאה

 תום לאחר יום 30מ־ יאוחר לא
?״ הדיון
 פסק- להשיב יכול זו שאלה על

 לשעבר, העליון השופט של דין
 אזרח עירער שלפניו ברנזון, צבי
ה בית־המישפט של החלטה על

 שיש סבורים ״אנו :בנצרת מחוזי
 העיר־ נשוא פסק־הדין את לבטל

 היא הכוונה דיונית... מסיבה עור
 בית־המיש־ של שפסק־הדין לטענה

 חודשים 27 של באיחור ניתן פט
 בכתב, הצדדים סיכומי גמר לאחר

 עדותו מסירת לאחר שנים וכשלוש
המשיב. של

 והמבחין הטוב השופט ״גם —
 ציין ודם,״ בשר אלא אינו ביותר

 של ״ומטבעו ברנזון, שבי השופט
 עלולים הזמן שירחק שככל אדם

 בעבר לעיניו שהתרחשו הדברים
בזיכרונו. להיטשטש או לשתבש

 פסק־ מתן של הפגם כי ״נראה
 שקרה כפי רב, כה באיחור הדין

 עד חמור, כה הוא זו במיקרה
ש אפשרות מכלל להוציא שאין
 דבר עיוות־דין, בעטיו נגרם אמנם

פסק־הדין...״ את הפוסל
 הדיון תקנות של ,(ב)213 תקנה
 ״לא :שנכתב למה בנוסף מציינת

 כאמור, במועד, פסק־דינו ניתן
מנו הודעה (השופט) כך על יתן

 של הראשי לשופט בכתב מקת
 לנשיא או השלום, בית־מישפט

הענ לפי המחוזי, בית־המישפט
יין.״

 בתל- השלום בית־מישפם נשיא
 נשאל שפירא, חיים השופט אביב,

 את שצקי השופטת לו דיווחה אם
ב פסק־הדין לאי־מתן הנימוקים

החוקי. מועדו
 זה,״ בנושא להגיד מה לי ״יש
 קודם ״אך שפירא, השופט השיב

 בתי- הנהלת לדובר לפנות נא
 בודצקי. רוני בירושלים, המישפט

 רוני אך אדבר.״ מסכים, הוא אם
 מסכים לא ״אני :אמר בודצקי

 לשאלה יענה שפירא שהשופט
 היא מה בודצקי כשנשאל !״זו

נת שצקי עדנה שהשופטת הסיבה
יו של באיחור פסק־הדין את נה

 ״זו :השיב שנים, משלוש תר
 לענות מה לי אין שאלה. לא

לזה.״
 הסכים אלה, תשובותיו למרות

 לבדוק בתי־המישפט הנהלת דובר
 בית־המיש־ לשופטת היה מתי עד
 זמני מינוי שצקי עדנה המחוזי פט

 בפועל לכהונה משר־המישפטים
 סיום לצורך השלום, בבית־מישסט

 המינוי תשובתו: קודמים. תיקים
 לתקופה לשופטת ניתן האחרון

ב 31ה־ ועד בנובמבר 30 שבין
.1981 דצמבר
מי כאשר פסק־הדין ניתן האם

 שצקי עדנה השופטת של נויה
הש ביודמישפט כשופטת לכהן

 מיש־ שאלה ״זו ? פג כבר לום
 יכול אינני אך מעניינת, פטית

 רוני של אישורו ללא להגיב
שפי חיים השופט אמר בודצקי,״

רא.
 לא שצקי עדנה השופטת —
 נתנה מדוע לענות מוכנה היתד,

 ״אני מאוחר. כה פסק־הדין את
ל ״תפנו אמרה, מתראיינת,״ לא

המישפט.״ בתי הנהלת
■ זוהר מרסל

2361 חזה לם1הע


