
★ ר בירושלים נמצאת לא שתל־אביב ״חבל
בדיחות לספר יודעי□ שאינם שופטים ועל

 א* אהרון חבר־הכנסת ■
 במשך עסוק היה בר־חצירא

 בר־המיצווה בחגיגת ימים כמה
 יעקב מבניו, לשניים שערך

 שערך ההילולה אחרי ויצחק.
 לתורה השניים עלו ברמלה,

הטכ כל משהסתיימו באשרור.
לר השניים נשמו והחגיגות, סים
שג טוב ״אבא, לו: ואמרו ווחה
 נוסע אבו־חצירא זה!״ עם מרנו

 למיפלג־ כספים לאסוף לחדל,
 מימין איתו: יסעו הליכוד. תו,

 משה והשר נתניהו (״ביבי״)
ארנס.

— בן־אליעזר ■יריב
 של הנכד של שמו רק לא זהו

שם גם אלא בן־גוריון, דויד

חסן. המלך של ליום־ההולדת
 לחזות התעקשה ליליאן ■
 לפאנל בבחירות עיניה במו

 עם פגישה קבע בעלה בליכוד.
 יצאה 6ב־ בערב. 8 לשעה ידידים
הה לכיוון חברתה עם ליליאן
 בקאונטרי־קלאב בליכוד, פנינג

 לנסוע החליט בעלה בהרצליה.
 הי־ השעה הנשים. שתי בעיקבות

 שליליאן בעור שעת־פקקים. תה
 הזיע מהחיים, נהנות וחברתה

 את לדחות וניסה במכונית בעלה
 — לבסוף המיועדת. הפגישה

אי נסיעה של וחצי שעה אחרי
 מתל- המכוניות שתי הגיעו טית,
 דקות שבע אחרי להרצליה. אביב
עם וחיבוקים נשיקות של בדיוק

' 4 11'*- *״ג״/׳* * י ־ 1״
 היחצנית כשנוכחה בשיחה. עימה ופתח מטר) 1.58( הקומה

 בעליצות עלתה היא הפרשי-הגובה, בגלל לקויה בניהם שהתיקשורת
ביתר״נוחות. השיחה נמשכה בגובהם השניים וכשהשתוו כיטא, על

בנ וחגר־הכנסת דולי של בנם
 בן־אליעזר. (״פואר׳) ימין
 מפקדי־טנקים קורס סיים יריב

 סמל. בדרגת וזכה שעבר בשבוע
 — בבסיסו לבקרו נסעו הוריו
מבי נסיעה שעות ארבע מרחק

 הילד אצל האחרון הביקור תם.
 הפעם בתאונת־דרכים. הסתיים

בשלום. שבו הם
 ליליאן המיליונרים זוג ■

 באחרונה ששהו שלום, וסטיב
לטו הארץ את עזבו בירושלים,

הוזמנו השניים מארוקו: בת

המכו שבו השונים, המועמדים
 והארוכה הפקוקה בדרך ניות

לתל־אביב.
 פיינש־ הרן עורך־הדין ■
 כשופט אלה בימים התמנה טיין

 השופט ברחובות. בבית־המישפט
 הוא בתל־אביב, המתגורר החדש,

 לגור לעבור ועומד רחובות, יליד
זו. בעיר
 מישפסנית שולה, אשתו ■

 שעבר בשבוע לו אירגנה היא, גם
 פיע- של ידידו מסיבת־הפתעה.

שו מרדכי עורך־הדין שטיין,

 שהוא ואמר אליו צילצל רר,
 להתייעץ כדי מיד, לראותו חייב
הש ודחוף. חשוב בעניין איתו
 נזכר ופתאום ודיברו, ישבו ניים

 כאשר רעב. בעצם שהוא שורר
 הסיפ־ למיסעדת השניים נכנסו

 החברים, כל כבר שם חיכו ריה,
חברים־למיקצוע. רובם
 חגיגית, כוס הרמת אחרי ■
 כבוד הצעה, לי ״יש שורה אמר

מלס שתימנע מוטב — השופט
מניס בבית־המישפט. בדיחות פר
לש זכיתי לא מעולם יוני
 טובה. בדיחה שופט מפי מוע

שאנ זה איך עצמי את שאלתי
 חוש- מגלים אינטליגנטים שים

 למסקנה והגעתי לקוי, הומור
של הראשון שמהיום מפני שזה
 מספרים הם כס־המישפט על הם

 החנפנים ועורכי־הדין בדיחות,
 את שמעו כאילו צוחקים, תמיד

 כך בעולם. טובה הכי הבדיחה
ה מקבלים שנים שבמשך קורה

בנו מוטעה היזון־חוזר שופטים
הזה.״ שא

האר המישפטנים אליפות ■
 ב־ השבוע התחילה בטניס צית

 תל־אביב, בצפון הפועל מיגרשי
נרש לתחרות ימים. 10 ותימשך

 אחד: ושופט עורכי־דין 30כ־ מו
 מכ־ הרטל צבי שופט־השלום

 קבוע משתתף שהוא פר־סבא,
בע יוזמיו. עם והנמנה בטורניר,

 עורכי־ה־ הם לזכיה סוב סיכוי לי
משת לוין. ודב דגן אהוד דין
 דב עורך־דין אחר, קבוע תף

 לחצי־הג־ תמיד שהגיע ארבל,
 נאלץ אולם השנה, נרשם מר,

בג הראשון, בשלב כבר לפרוש
 תאו־ בעיקבות בגב, כאבים לל

אחדים. חודשים לפני נת־דרכים
עורן״ ,בתחרות קבוע זוכה ■

 טניסאי שטבהולץ, יוסף דין
 הוא השנה. נרשם לא מעולה,
 לחזות לאנגליה, לנסוע העדיף

וימבלדון. במישחקי
 ער בתחרות: נשים בעניין ■

שטראום, ג׳אנין רכת-הדין
 ולשעבר דרום־אפריקה ילידת

 היה בטניס(שמה אלופת־ישראל
 להירשם ביקשה שממן) ג׳אנין אז

 סירבו שנים. כמה לפני לתחרות
שו ואז התעקשה, היא אבל לה,
 בין תחרות הוסיפו התקנון, נה

מש פחות יהיו שאם וקבעו נשים
עם ישחקו הן משתתפות, לוש

 שטראוס תתמודד השנה הגברים.
 והמנצחת אחרת, עורכת־דין עם

הגברים. עם תתמודד
בש שאירגן גדול באירוע ■
 תל־השו- בית־החוליס שעבר בוע
 40 במלאות העובדים, לילדי מר

 ילדים עלו לבית־החולים, שנה
בין בהפסקה הבימה על רבים

 ורקדו. השתוללו מופעים, שני
 מיהרו במקום אנשי־הביטחון

שהצ לפני אבל אותם, להוריד
הבי מן אחד ילד נפל בכך, ליחו
 בערך, מטר של מגובה מה,

 8ה־ בן בנו זה היה ידו. ונשברה
 גולד־ בוליסלאב הפרופ׳ של
מנהל בית־החולים. סמנכ״ל מן,

ן ך 1ך ן  התראיין תל-אביב, מכבי של הכדורגל שחקן ?1ף
1 התפרץ כשלפתע ישראל", ״קול של הצייד באולפן 1.
 על בנשיקות והתנפל נחום, שלומי ,11 בן נרגש ילד הקהל מתון

 מעריץ ״אני לו: ואמר מהשחקן אישית חתימה דרש גם הוא השחקן.
ת״א." הפועל את אוהד שלי שאבא למרות שנים, שש כבר אותך
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 שאל ביניהם, כשהפגישו להכירו. ביקש הוא לשלו, זהה שם בעל עיתונאי באולם שיש לאיש״העסקים
ביניהם. מישפחתי קשר כל נמצא לא אן שמו, מקור ומה הוריו נולדו היכן הספורט איש את המיליאדר
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