
בחחזיס דזיגז
 רשמית מדגיש מצרי שליט

 ימית, שחייה חובב הוא כי
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 רצון כשעת כוככת־כד

 - חזה וגם שוק חושפת
 כצאן, ממש והקהל,

 מזה. מקפל הוא • ״שוק
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שתהא שית-  לי. מקסימה רא
ת- שני כי מ שתהאו לי. מה ס

חיפה בכרך, נתן

עו צבר
זזמודים

ועוקצנ<ם
 מתגוררים בו לכפריסבא, נסע ס^ייל
רי הו ^  המטפלת באה בבוקר אמו (
אייל?״ ״איפה ושאלה: לפעוטון
 סבא לכפר נסע ״הוא וליה: לה ענתה
* וסבתא

גבים קיבוץ
★ ★ ★

 לאמון שערכו המסיבה !<\חרי
 אותו שאל הששי, הולדתו §^£ביוס

 לן יהיה יום שכל רוצה ״היית אביו:
הולדת?״ יום

 אז ״כי אמון, השיב אבא,״ ״לא,
מוקדם.״ יותר מת הייתי

גבים קיבוץ ★ ★ ★
 טוב, למזל דוד, שנעשה לדד נ

 אל פונים המשק חברי כי {שמע
 אלדד שאל וסבתא סבא בכינוי הוריו

בתעומת
שליל״ ואמא אבא יהיו ״ומי

גברעם קיבוץ
★ ★ ★

 של החי בפינת ט.יול שעת 6-8
 לחיימקה אמא הסבירה בית־הספר,—ג
גבו. על ביתו את תמיד סוחב הצב כי

 ידעתי שלא ״חבל בצער: חיימקה אמר
 הוותיקים.״ לשיכון כשעברנו זה את

גברעס קיבוץ

א:

גלילי לילי בעריכת
 שבוע מדי יזכה זה בעמוד המשתתפים אסר משתתפים. מוזמנים

חיפה. בכרן, נתן הוא השבוע הזוכה ישראליות. לירות סו של בפרס

ה פ צ ת חו אי ר נו
 א״זנהואר: ודוקטרינת ישראל ממשלת העבודה, אחרות מפ״ם, על
 לבי הצעירה. הרבנית באשתו, ביותר בטח ולא לשליחות, לצאת עמר צעיר רב
 מפקחת עי! מעיף השמש כי ידע אם יותר שקט יהיה מסעו בשעת כי לשמשו, אמר

אשתו. על
 הרב, צאת לאחר בערב, השמנת. על לשמור המועמרים החתולים מסוג היה השמש

 בהיעדרו. עליד לשמור אותי ביקש שהרב בוודאי יורעת ״את ואמר: לרבנית ניגש
 בחדרר?" שאלו! כד על־ידי עליר אשמור אם דעתד, מה

 חוצפה!" איזה מעיז?! אתה ״איד הרבנית. צעקה ״מה?!״
 צריך.״ לא — רוצה לא את ״אם השמש, התנצל מילא,״ ״נו,
זאת!״ בבל חוצפה זוהי ״אבל הרבנית, אמדה רוצה?״ לא שייר ״מה

—

ת ו ע ם ט ל ו ע ת ל ק ד ו צ
באש 1953 בשנת שהואשם אדם

לשלם כעת נטבע ביגאמיה מת
(הארץ) מזונות

 תל־אביב און, אורי
נשים. של בים ששחה אחרי

 (הארץ) בגרונו. סכין נעשה היא
יפו לוי, שלום

חידודים. חידודים הפך בשרו

צה״ל. גיל 7.40 — צה״ר גלי 7.30
(הארץ)

תל־אביב דן, מרדכי
הצע״ר למרבית

 הגב מחזיקי בין מסורתי משחק
הצרפתי. הגביע ומחזיקי האנגלי

הספורט) (חדשות
 חיפה אולסברג, דויד

הגביע. את ששבר הקש

גלילי של הלועזי המלון
 איתי, שמצטט מי של דעתו — אובייקטיביות

 תחבורה. שביתת - אוטו־אמנסיפציה
 ופאנטאסיה. אהבה קפה. — אספרסו

 פושטי־עור. של כינוסם מקום — בורסה
 ופושטי-יד. פושטי־רגל

 מטופסת. פקידיאולוגיה — ביורוקראטיה
למב ששימש פרימיטיבי מכשיר — גיליוטינה

 להמצאת עד בצרפת מסויימים מדיניים צעים
האימון. הצבעת

המת ל״שורת שהצטרף סופר — גראפומן
נדבים״.
 מסיני הנסיגה בשעת שהדגים דבר — דולאר

 המטבע. של השני הצד את
 לעשות מתחיל שמן אדם שכל דבר — דיאטה

ממחר.
 בדורו. האחד שלטון — דיקטטורה

 גבוהה. גבוהה המדבר נמוך אדם — דמאגוג
 החיבור, בוו התלוייה היסטריה — היסטוריה

 בסג׳רה. שתחילתו מדע :או
 הכנסת. מליאת — וואקום

 במינה. מיוחדת ישראלית סחורה — טנדר
 כשהיא יותר וזולה משומשת כשהיא יותר היקרה
חדשה.
 הבוהמה. מן האדם מותר — מוזה

 7ה־ בין בן־גוריון של מצבו — מטמורפוזה
.1956 בנובמבר 8וה־

 מקבילים קווים שני - ומקסימום מינימום
 לעולם. נפגשים שאינם

סיגתיטי. בצל — מלודראמה
 כסאך אל אותך המרתק הדבר — מאסטיק
בקולנוע.

 בהחלט בלתי־נורמאלי מצב — נורמאליות
הפסיכולוגים. לדעת

 שעוד שלישי. צד של עמדתו — נייטראליות
לשנוא. יותר כדאי מי את החליט לא
 הפדאגוגית״ ״הפואמה שיטות — ד. וו. ק. נ.

בהתגשמותן.
 בתזמורת לבדו הנלחם מוסיקאי — סוליסט

ומנצח. — שלימה
 אותו. מבינים שלא גדול שחקן — סטאטיסט

 את להשאיר שתפקידו מדע — סטאטיסטיקה
 סטאטום־קוו. של במצב המחייה יוקר מדד

 על־ידי לבטלה שאפשר גזירה — סלקציה
 בקולקציה. כשעוסקים להזכירה ושאסור פרוטקציה

 לקבל ובלבד כפליים׳ לשלם המוכן אדם — סנוב
חינם. כרטים־הזמנד. מהתיאטרון
 ששום ההנחה על המבוסס מדע — פדאגוגיה

עצמו. בכוחות להתקלקל מסוגל איננו אדם
 לאייזנהואר המשותפת התכונה — פופולאריות

מונרו. ולמרילין
ציפור־הנפש. של הפאתולוגיה — פאתום
 כל את הסרטים מן המקצץ אדם — צנזור

לעצמו. אותן ושומר הבלתי־מוסריות התמונות
 קול, משמיע מישהו כאשר שבו מקום — קולחוז

יותר. בו חוזים אין
ם ביז  העיגול. ריבוע על המבוססת אמנות — קו
(מאמריקה). דודים עת — שנור
 כללי את הנוגד מעשה — מודרנית שירה

המקצועית. הפו־אטיקה
 בדישו. השור את החוסם אדם — תוריאדור
הפרקטיקה. של חדר־האורחים — תיאוריה


