
הווי
צפונית עדייה

 מישרד־הברי־ הודיע ירושלים ך■
 פנו 1983 שנת במשך כי אות ^

ביש לרופאים־מומחים לבנונים 1294
 בבתי־ אושפזו לבנונים 1070 ראל;

 ילדו לבנוניות 404ר בישראל חולים
 שזיכו וייתכן בישראל במחלקות־לידה

 בנתינות אוטומאטית, ילדיהן, את בכר
ישראלית.

★ ★ ★

הבא ברוך הבא, כל
 קוג־ מארגנת סקרה תל־אביב ^
 הצלחותיה את בינלאומיים גרסים ^

 גילתה האחרונות, השנים עשר במשך
 של קונגרסים רק לא לארץ הביאה כי

 גם אלא חקלאות או מומחי־רפואה
 למומחים קודש שהיה אחד קונגרס

 רק השתתפו שבו אחר הקופים, לחקר
ההת של ושלישי, יהודיים קברנים
 אספני של הבינלאומית אחדות

לסמי-הרחה. עתיקים בקבוקים
★ ★ ★

בשרות תשרת
 שנוכח דתי, אדם הציע ירושלים ^

 בובות־הצעצועים כיצד לדעת
 בני־ בין לרב־מכר שהפכו הדרדסים,

 בכל קבע דרו מופיעים הנעורים,
 לשנות כובעים, חובשים כשהם איפיון,

לדרדוסים. מדרדסים שמם את
★ ★ ★

בקישזאים אליי דבר
 את שופט דחה סתדדתיקווה ^

 בשוק בעל־דוכן של הגנתו
 ובכוסה בירקות רק מבין שהוא המקומי

 השתמש בהם הביטויים, וכי (קישואים)
 שריד, כמו .ארוך עירוני, פקח נגד

 באוטו״ שתולים בובה, כמו .אתה
 אינם ארלוזורוב״ ברצח אשם ו.אתה

 ביטויים אם כי מעליבים ביטויים
 את דן בשוק, מקובלים יומיומיים,

אחד. שקל של לקנס בעל-הדוכן
★ ★ ★

אטפזך דאטפת, על
 בית־דין לפני עריק הובא צדדל ך*

 מן ערק כי להגנתו טען צבאי,
 דחה לצה״ל גיוסו שבעת אחרי הצבא
 הקליטה (בסים בבקרם המיון קצין

 בצה״ל, לשרת בקשתו את והמיון)
 לוכד של בתפקיד הצבאית, במישטרה

עריקים.
★ ★ ★

שקריזציה
 נולד שלהם הורים, החליטו חיפה ף*
 לתת אחד, קילו במשקל פג תינוק ^
 בעובדה, בהתחשב שקל, השם את לו

האינ מן יצא כאשר חודש, שכעבור
 במישקלו, אינפלאציה היתה קובטור,

וחצי. קילו לשני שעלה
★ ★ ★

המקורות אד שיבה
 חדי־עין מבקרים גילו תל־אבים ך*

 משה הרמטכ״ל, כי צה״ל במטכ״ל
 המקשטים הספרים, במדפי החליף לוי,
 בלישכתו, המיכתבה מאחורי הקיר את
שניצ בריטניקה האנציקלופדיה את
 רמטכ״לים של כהונות במשך שם בה

 כרכי את במקומה הציב קודמים,
העברית. האנציקלופדיה

זגגו
 שימשה אדם ניפץ רחובות ף

ת חנו ב  נקנס לדץ, הובא מקומית, א
 מאולס-המישפטים, יצא מעשהו, על

 את ניפץ ללישכודהשופט, נכנס
 חזר הלישכה, של שימשת־החלון ־

 אחת, שימשה ניפץ כבר שבה לחנות
 הובא נעצר, נוספת, שימשה שם ניפץ
מאסר. לשנת ונדון — שנית לדין

□,חמרור
 הקצבו־ לאינפלציה ♦ הותאמו

 בני של משכורותיהם) (קרי; תיהם
 הבריטית, המלכותית המישפחה

 אלי* המלכה :3.78־!? של בשיעור
 מעתה תקבל השנייה זבת

שטרלינג לירות 3.950.000
 יורש־ לשנה, שקל) מיליון 660(כ־

 ;400.000 — צ׳ארלם הנסיך העצר,
 334 — אליזבת המלכדדהאם

 — פילים הנסיך המלכה, בעל אלף;
 — אן הנסיכה המלכה, בת אלף; 186
 הצעירים, הבנים ושני אלף 116

 לירות אלף 20 — ואדוארד אנדרו
אחד. כל שטרלינג

הקצבד לאינפלציה ♦ הותאמו

ורונזניקוב ראש־ממשלה
מנגנון ומטהר קטרים מתקן

 היפאנית, הקיסרית המישפחה של תיה
 ינים מיליון 260ל־ ,16.396 של בשיעור

 זה אולם שקל). מיליון 130(כ־ לשנה
 הקיסרית הירוהיטו, הקיסר עבור

 גם אקיהינזו ויורש-העצר נאגאקו
יחד.

או ש  דן־אכדיה במלון ♦ ני
 גליקשטיין, שלמה בהרצליה,

 לוי, ולינה בטניס אלוף־ישראל
 הכיר שאותה שנים, שש מזה חברתו

 גליקשטיין, בצה״ל. שירותם בעת
 בעולם 42ה־ במקום כיום המדורג
 תחרויות 24 ,1984 לשנת מתכנן

 במינכן בהן והראשונה ברחבי־עולם,
 הטרי הזוג יצא כבר לשם שבגרמניה,

דבש. לירח
 המצוי חיסטופול, בכלא ♦ נחוג

 ממוסקבה, מיזרחית קילומטר 800כ־
 אנטולי של 36ה־ יום־הולדתו

 יהודי, מהגדס־מחשבים שאראנסקי,
 שנות 13ל־ שנים שש לפני נדון אשר

 ארצות- לטובת ריגול בעוון מאסר
 בקבוצה פעיל שאראנסקי, הברית.

 את להבטיח שביקשה המוסקבאית
 לזכויות־האדם, הלסינקי הסכם קיום

 הוהיע תוקף, בכל זאת האשמה הכחיש
 לו שיאפשרו היתה כוונתו כל כי

 רוצה הוא שבה לישראל, לעלות
 עם ולחיות שרון, לנתן שמו את לעברת
 יום נשא שאותה )32( אביטל אשתו
 מברית־ לירושלים צאתה לפני

 לאות, ללא פועלת אביטל המועצות.
לשיחרורו.

 של 58ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 ממשלת ראש ורוטניקוב, ויטאלי

הסוציאליס הפדראלית הרפובליקה
 15ב״ הגדולה הרוסית, הסובייטית טית

 ברית־ את המרכיבות הרפובליקות
 קטרים מתקן ורוטניקוב, .,המועצות

 ברית״המועצות שגריר הוא בצעירותו,
את שטיהר והאיש בקובה, לשעבר

 אוקראינה, הן: האחרות 14 •
 אסתר אזרביידזיאן, אוזבקיסתאן,

 גרוזיה, ביילורוסיה, ארמניה, כיה,
 קזבסתאן, מולדביה, ליטא, לטביה,

 ותורכמ׳ תדזייקיסתאו קירגיסתאו,
׳•׳•■* ניסתאן.

לא
 בכ כל

̂פרוסי
 בית־המישפט נשיא את לראות נדיר חזיון זה יה 

 במועדון־הלילה יושב שמגר, מאיר השופט העליון, 1 (
 השעות עד שירי־מולדת ושר בים־המלח מוריה מלון של

 המכון של לכינוס הבאים מן רבים הלילה. של הקטנות
 והעירו בהתפעלות, בנשיא הביטו עורכי־דין להשתלמות

כמוהו. נוהג מקודמיו־בתפקיד מישהו לתאר קשה כי
 מנהל אך כלל. בררו ורישמי, שמרני עם הם עורכי־דין

 את להפשיר כדי יכולתו ככל עשה אונגר, אורי המלון,
 הכינוס את פתח הוא והמעונבת. הרשמית האווירה
 הבריכה את וקישט בג׳ונגל״ חיים .אנחנו במילים:

 הבננות עצי בין טרופי. כגן־עדן המלון של המחוממת
ביותר. הקפואים עורכי־הדין גם הפשירו השיר וציפורי

 ומסוגרים רישמיים יותר עוד כלל בדרך הם שופטים
 אותם מלעיטים שבהן הרבות השנים עורכי־דין. מאשר

 .אדוני כגון בכנויים למישפט והצדדים עורכי־דין
 רבים שופטים אצל יוצרות בית־המישפט" .כבוד השופט",
 אינם מהם רבים מסויימת. והרגשת־עליונות הסתגרות
 כן על חברתיות. בנסיבות אף עורכי־דין בחברת מתערבים

 בית־המישפט נשיא את לראות ומלבב מפתיע זה היה
 ידידותית בצורה נוהג השיפוטית, המערכת ראש העליון,

מעורכי-הדין. אחד בכל ובלתי־מתנשאת
 ועניבות. חליפות לבש לא הנשיא ספרים. משחיתי

 סוודרים לבוש כשהוא הזדמנות בכל הופיע הוא
 שהיה כפי והדור זקוף נראה זה בלבוש וגם ספורטיביים,

 של הכהה בחליפה צה״ל, קצין של במדים בעבר
 ישב הוא שופט־עליון. של ובגלימה היועץ־המישפטי

 מי לכל ולקרוא איתם לשוחח שמח עורכי־הדין, בקרב
 הזה העולם כתבת עם בשיחה הפרטי. בשמו שהכיר
 כל-כך לא אני רואים, -אתם ברמז: ואמר הנשיא התחייך

,שחושבים.״ כמו פרוסי
 למרות כאשר ספורטיבית, רוח הוכיח הנשיא

 קלה. לטבילה שחר עם לים־המלח ירד הקריר מזג־האוויר
המחוממת. לבריכה גם ונכנס למלון חזר אחר־כך

 הוכיח עורכי-הדץ, לפני הרצאתו את נשא כאשר
 כל את יודע הוא וכי במיגדל־שן, מסתגר אינו כי הנשיא
 שבגלל שמע כי סיפר הוא המישפטי. בעולם הנעשה

 קדם־סישפט של בכיתה השוררת הקשה, התחרות
 מסויימים סטודנטים נוהגים תל־אביב, באוניברסיטת

 שלחבריהם כדי וספרים, מאמרים מתוך דפים לתלוש
 לקוות אפשר .האם הבחינות. את לעבור סיכוי פחות יהיה

 כאשר אחרת ינהגו באוניברסיטה, כך הנוהגים שצעירים,
שאל. במישפט?״ לזכות וירצו עורכי־דין יהיו

בתי-המישפט. לייעול תוכניותיו על מעט סיפר הוא

 תתמנה כאשר חזה״, ב.העולם שהתפרסמה •הכתבה
 במילים הוכתרה העליון, בית־המישפט כנשיא

הפרוסי׳. .הנשיא

שמגר נשיא
עניבה בלי חליפה, בלי

 שיטת שינוי הוא לעסוק כבר התחיל שבהם הדברים אחד
 שופטים נוהגים היום עד במישפט. הפרוטוקול רישום
 גורם והדבר הפרוטוקול, את ידיהם במו לכתוב רבים

 לפעמים היא הפרוטוקול שקריאת ולכך הדיון, להארכת
 .מזל השופט. של כתב־ידו בגלל בלתי־אפשרית כמעט

 ולא אחרי ואין העליון, בבית־המישפט יושב שאני הוא
 שלי, פיסקי־הדין על לערער צריכים היו אילו שכן כלום,

 חייך כתב־ידיף את לקרוא צריך שהיה למי ואבוי אוי
השופט.

 שופטי״שלום כמה כבר מנסים שאותה החדשה, השיטה
 הקלטה מכשיר לתוך הפרוטוקול הכתבת היא בירושלים,

 אחר־כך מאוד קל בידם. אוחזים שהם ובלתי־יקר, קטן
 שתימצא עד הכתב. על ולהעלותם הדברים את לתמלל

הקרוב. לזמן הפיתרון כנראה, זה, יהיה יותר, נאותה שיטה
 מכונת־ הנשיא הכניס כבר העליון בבית־המישפט

 את ומתקנים מגיהים והשופטים למחשב, הקשורה הדפסה
 המכונה. מן היוצא המודפס הגליון גבי על פסק־הדין
 רב זמן נחסן־ וכך תיקון, הדרוש את רק מתקנת הכתבנית

 למתן הדרוש הזמן את יקצר הדבר מיותרת. ועבודה
העלית• בבית־המישפט פיסקי־דין
 כדי השונים, בבתי־המישפט מבקר החל גם הנשיא

 גם מתכנן הוא בהם. ודרכי־העבודה בעיותיהם על לעמוד
 על להתגבר כדי והפרוצדורה, בדיני־הראיות שינויים

 האיטי הדיון ועל בבתי־המישפט, הרבים הפיגורים
רבים. במיקרים וחסר־התועלת

 מביא הוא כי החדש הנשיא הוכיח ובחיוך, בסוודר וכך,
 של לאוזנם נעם הדבר לבתי־המישפט. חדשה רוח

ה שירי-מולדת. כמו עורכי־הדין לנ ■ אלון אי

 השחור, הים באזור המיפלגה מנגנון
 בשנה הנוכחית, למישרתו שמונה לפני

שעברה.
חוג של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נ

ריינר יושב־ראש
להרצליה ונשוי בהרצליה גר

ם  מועצת־המנהלים יו״ר ריינר, אפרי
 אלה בימים הטרוד הפועלים, בנק של

יעקב לתפקיד, קודמו בפרשת מאוד

 את עבר ירושלים, יליד ריינר לוינסון.
האוני (גן־שמואל), הקיבוץ מסלול

 מישקיות ומישרות (כלכלה) ברסיטה
 חברת מזכיר תיעוש, (מנכ״ל בכירות

 עד כלל) למנכ״ל מישנה העובדים,
 נשוי הוא הנוכחית. לעמדתו הגיעו

 ובן, בנות לארבע ואב הרצליה, לאשתו,
בהרצליה. וגר

 של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 בית־המישפט שופט פוץ, יהודה
 מתמטיקה שלמד צפת, יליד העליון,

 בביירות האמריקאית באוניברסיטה
 לוטננט היה בירושלים, ומישפטים

 את ועשה הבריטי בחיל-האספקה (סגן)
 ),1954־1949(משופט־שלום הדרך כל

 כס עד )1980־1954(שופט־מחוזי דרך
 הספיק וגם העליון בית־המישפט

 נושאים על ערכים כמה לכתוב
העברית. לאנציקלופדיה מישפטיים

 של 76ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 ראש לשעבר סורקים, מרדפי
 ורפ״י מפא״י וח״כ כפר־סבא עיריית

 יליד סורקים, בךגוריון). (מיפלגת
 שרברב פועל־בניץ, פקיד, היה פולין,

 תותחן לפרדסים, מיתקני״השקייה
 עצם אשר האיש והוא הבריטי בצבא

 מיטת על בן־גוריון דויד של עיניו את
 החולים בבית במוח) מותו(משטף־דם

.1973 באוקטובר תל־השומר
 יום־הולדתה בנתניה, ♦ נחוג

 ארצה שעלתה סגל, וירנה של 100וד
לשתיים, אם שנה, 20 לפני מליטא

 לששה. וסבתא־רבה לששה סבתא
 נרות חבילות לשלוש נזקקו מברכיה
 הדוברת סגל, יום־ההולדת. לעוגת

 את המכבסת וידיש, רוסית ליטאית,
 ערב מדי והצופה ידיה במו כביסתה

 היא כי למעוניינים הסבירה בטלוויזיה,
 כמו .בדיוק הולדתה, ביום מרגישה

מאה!״ בת אשה
ח צ ר  ,52 בגיל בביירות, ♦ נ
האוני ונשיא מיזרחן קאר, מלקילם
 ביירות, של האמריקאית ברסיטה
 של המינהלה בבניין מהמעלית בצאתו

 רוצחים זוג על־ידי האוניברסיטה,
 ומשתיקי־קול. באקדחים שהשתמשו

 אחד של בנם הוא לבנון, יליד קאר,
 הראשונים האמריקאיים הפרופסורים

 שהתפרסם (לביוכימיה, בביירות
 הארמנית) השואה לפליטי בעזרתו

 באוניברסיטה, הסטודנטיות וריקנית
 שנתיים האוניברסיטה כנשיא שימש
 פרופסור לכן, קודם והיה, בלבד

 המיזרחנים אגודת ונשיא בקאהיר
האמריקאיים.

 מכסיקו, באקאפולקו, ♦ נפטר
 יליד שחיין וייסמילר, ג׳וני ,79 בגיל

 זכה 25 לגיל הגיעו שלפני שיקאגו,
 67 והציב אולימפיות מדליות בחמש

 יותר והתפרסם בשחייה שיאי־עולם
 ומלך היער איש טרזן כמגלם מאוחר

 כשהוא טרזן, סרטי 18ב־ הקופים
 בלבד ופגיון אזור־חלציים לבוש מופיע
 אני ג׳יין! אדירות(.את שאגות ושואג

טרזן!״).
242155 הזה העולם


