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פלסטיים לניתוחים מרפז 1
 הרפויים הנרתיק שרירי וקיצור לחיזוק ניתוחים לנשים

 חזה ★ פנים ★ אף קוסמטיים ניתוחים
 ראומטיות מחלות של פלסטיים תיקונים
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* 1 י־ - במדינה
בריאות

בעל־הברית
 חכמ אין

הגסיון כבעל
 בתי־ אחיות של המיקצועי במאבקן

 יותר נאמנים בעלי־ברית אין החולים
 הפירסומאי לשעבר. החולים מאשר

 ב־ ניתוח־לב״פתוח שעבר ברנע, יורם
 לא בתל־השומר, שיבא בית־החולים

 בחוליו. אותו שסעדו הנשים את שכח
 ״ליבי אומר, הוא ניתוח־הלב,״ ״מאז
המסורה." עבודתן ועם איתן

 מדבקה חשבונו, על הפיק, השבוע
 חבריו, בין מפיץ הוא שאותה למכוניות,
האחיות!״ בעד ״אני המכריזה:

תולדות
הגייעיים הכפירים

נשיא של התאומים בגיו
 המנוח העליון בית־המישסט

 שאיגס עורכי־דין הם
אביהס את מביישים

 שנות של המלבבים המראות אחד
התמי דמותו היתה בירושלים השישים

 העליון בית־המישפט שופט של רה
 ברחובות רודף הוא כאשר זוסמן, יואל

קט ג׳ינג׳ים תאומים זוג אחרי השכונה
ושובבים. נים

 לטפס מנסים היו הקטנים הילדים
 חתול כל אחרי לרדוף עץ, כל על

 היה הנכבד והשופט גדר, כל ולהרוס
 היומי המירדף מהם. זאת למנוע מנסה

 והיה השכנים כל עיני את מושך היה
שעות. למשך אותם מרתק

 שופט זוסמן היה כבר תקופה באותה
 מונה הוא העליון. בבית־המישפט בכיר

 התאומים .1953 בשנת עליון לשופט
 השניים, מנישואיו לו נולדו הג׳ינג׳ים

 שני .50 בגיל כמעט בחייו, מאוחר די
 דומים אז כבר היו הקטנים הילדים

 כאפו, חד היה אפם לאביהם. מאוד
 שהיה כפי לוהט, ג׳ינג׳י היה שיערם
 50 בגיל בנעוריו. אביהם של שיערו

 היה והוא האב, של שיערו הכסיף כבר
עדין. כחלחל גוון לו מוסיף

 בשנת לתל־אביב. מירושלים
 כנשיא זוסמן השופט נתמנה 1976

 בתפקידו וכיהן העליון, בית־המשפט
 רב לא זמן .1980 בשנת שפרש עד זה

קשה. ממחלה נפטר פרישתו אחרי
ב הלכו ואמיר, אמנון התאומים,

 מישפטים למדו הם אביהם. דרכי
 לעבוד החלו ואחר־כן־ בירושלים,
 במיש־ כתובע עבד אמנון במיקצוע.

בירושלים. בפרקליטות ואמיר טרה
 להפר אמנון החליט קצר זמן לפני

 של הארוכה הירושלמית המסורת י את
הת הוא לשפלה. ולעבור המישפחה

 המרכז, מחוז בפרקליטות לעבודה קבל
מקומו. את שם מצא ומייד

 הבוגרים והפרקליטות הפרקליטים
 מדמיונו להתפעל שלא יכלו לא יותר
 המנוח. לאביו לעבודה חברם של הרב

 בבית״המיש־ זוסמן אמנון עומד כאשר
 את ונושא השחורה בגלימה עטוי פט,

 לראות כדי להתאמץ צריף לא דברו,
 אותו דיבור, חיתו!־ אותו אביו. את

 רק מרתקת. אישיות ואותה יבש הומור
 למי מוכר אינו הלוהט השיער צבע

 בית- של לשעבר הנשיא את שהכיר
 כבר הלבין שבו בגיל העליון המישפט

שיערו.
 אמנון לפרקליטות. ממועדון

 צעירים שלושים, בני כיום הם ואמיר
 בתל־ העובד אמנון, ותוססים. רזים

 כל את כבר להקסים הצליח אביב,
 בחדרה התמקם הוא לעבודה. חבריו

מכ והוא ביילין הלנה הפרקליטה של
 אמנון לפרקליטות. צעירה רוח ניס

 אופנתיות להקות־זמר על לספר נוהג
 התל־אביבי. דן במועדון מופעים ועל

ירו מהחלפת מאד נהנה שהוא נראה
 יותר המתאימה בתל־אביב, שלים

הג׳ינג׳י. לאופיו
מת בת־זוג מחפש הוא זה בשלב

בתל־אביב. אותה למצוא ומקווה אימה
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זאב כמו רעב

 מטיי־ קבוצת התלוננה הנגב הר ^
 שמורות־ רשות פקח באוזני לים

 זאב חדר הלילה בשעות כי הטבע,
 הגבינות, הנקניקים, מן טרף למאהלם,

 ״ בצייד־ והלחמים הריבות השוקולדות,
 . גם לחסל בנסיונו נכשל אך ניותיהם,

 השאיר אותן השימורים, קופסות את
 שיניו. בעיקבות נקובות כשהן מאחוריו

★ ★ ★
הנסיון בבעל חכם אץ

 להאריך התביעה ביקשה חיפה ^
 אל־ מאום צעיר של מעצרו את ^
 כי בטענה אשתו, ברצח החשוד פחם

 להרעיל הבעל ניסה הרצח יום בבוקר
 בחומר אותה הישקה ולכן אשתו את

 ועוד לביתם בצהריים ומששב הדברה,
 וחנק צווארה את לפת בחיים, מצאה
 הצית מתה, כי לדעת ומשנוכח אותה

 באש. אותה והעלה גופתה את
★ ★ ★

לי 1ודוד לדודי אני
 שפ־ שעה כי התברר ירושלים ^

 במישרד־המישפטים בכיר קיר
 חב־ של מועצת־המנהלים כחבר מונה

 של אחיו ממשלתי, קונצרן של רת־בת
 מועצת־המנ־ כחבר מונה פקיד אותו
 אותו של אחרת חברת־בת של הלים

 כחבר מונה פקיד אותו של דוד קונצרן, י
 נוספת חברת״בת של מועצת־המגהלים

 אותו של ובן־דוד קונצרן אותו של
 של מועצת־הפועלים כחבר מונה פקיד

 קונצרן. אותו של רביעית חברת״בת
★ ★ ★

החלח ייבוש
 הרכב מינהל ביקש ירושלים ףי
 שהיו בכירים, מנהגים הממשלתי **

 של רכב־הייצוג את לרחוץ רגילים
 למעט בחודש, פעמים 12 מעסיקיהם

 הציע במים, לחסוך כדי הרכב, ברחיצת
 לחודש רחיצות בשמונה להסתפק להם

 כי נושא, באותו נוסף, בחוזר והציע,
 בשימוש להסתפק הראוי מן למעשה
 מכוניות־ ניקוי בעת יבשה במטלית

★ ★ ★ השרי•

פיתרון־בית־הספר
 למאסר שנדון חייל ביקש צזדל ^
 סוללה, בלע עונשו, על למחות ^

 מחטים כמה בלע מגופו, הוצאה ומשזו
 בלע מגופו, הוצאו ומשאלה דקים,
 מגופו, הוצאו ומשאלה ומסמר, סיכה

 פנה הוא אחרת: שיטה על החליט
 מחילת־עונש. בבקשת לאלוף־הפיקוד

★ ★ ★
מוטוריזציה

ה בהגרלת אדם זכה רדיית־ים ^
 במכונית־נוסעים, השבועית לוטו *■

 בעצמו, נוהג שאינו שמכיוון הודיע,
 ביקש אך לבנו, המכונית את יעביר הוא
 כבר הוא שעבר בחודש לו: לדאוג לא
 עת עצמו, משל באמצעי־תחבורה זכה

 אופניים. זוג אחרת בהגרלה הרוויח
★ ★ ★

* במטזס חשופים
 מארחי נציגי התלוננו ירושלים ף*

הצל קבוצת כי נוצריים צליינים
 ארצה על־ידם שהובאה האחרונה יינים

 ארצה, שהביאם במטוס לצפות, נאלצה
וב חשפנית, עמדה שבמרכזו בסרט
 לארץ־מוצאם הארץ מן שהחזירם מטוס
 קוקסינל. עמדה שבמרכזו בסרט

★
דאראלזגי

 באד חוקרת בדקה ירושלים ף
 התייחסותן את העברית ניברסיטה

ה לסידרת שונות צופים קבוצות של
 יוצאי כי מצאה דאלאס, טלוויזיה

 היבט לסידרה מייחסים ברית־המועצות
 קאפיטליס־ •(״תעמולה אידיאולוגי

 לסידרה מייחסים קיבוצניקים טית״);
 לנסיון (״המניעים פסיכולוגי היבט

 מייחסים וערבים פאם״> של ההתאבדות
 של סוציולוגי(״תפקידו היבט לסידרה
במישפחה״)• הבכור כבן הגיבור
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