
ם מני ז ם. מו פי ת ת ש  מדי יזכה זח בעמוד המשתתפים הקוראים אחד מ
תל־אביב. ,100 הלו׳ יהודה קראום. משה זכה השבוע ל״י. 10 של בפרס שבוע

3הלי נלעופוק
 הצער. למרבה הזדמנות. לכל מיברקי־ברכה של נוסחאות יש דואר משרד בכל

מעוד נוסחאות איפוא, מציע, אני הזמן. לרוח מתאימות אינן שוב אלה נוסחאות
דיכפין. לכל כנות

למצוות: הגיע שבנו בנקאי, לאב
מוכים." ולמעשים לקופה לגדלו ״שתזכה

★ ★ ★
להתחתן: העומד לקבצן,

כתונתך." ליום ״כרבות
★ ★ ★

המפלגות: באחת ציבורי לתפקיד שנבחר לאדם
כרכה." ״סע

לחזן: טובה״ ״שנה ברכת
ולמשפחתך." לך טוב ״קול

★ ★ ★
מנגן: או מוסיקאי של לחתונתו

תוך." ומזל תוך ״סימן
★ ★ ★

התשיעי: בנו לו שנולד לאזרח
ל״י." מאה עד בנים להוליד ״שתזכה

★ ★ ★
שלו: העסק את שהרחיב מסעדה לבעל ■■"־1*

תל־אביב קראום, משה

ת ו ע ם ט ל ו ע ת ל ק ד ו צ
 שר את הבקיעה המקומית הקבוצה
הספורט) (חדשות הכבוד.

תל־אביב דן, מרדכי
דואק? עוד מה,

(על שרת־החוץ. בתביעת תוכים אנו
חיפה מג, אליק המשמר)

אמרנו. אשר הדא

 (הארץ) וביש. חמים יהיה האמיר מזג
 תל־אביב דודי, בן צבי

מהחום. ימותו איש 20

רז<ם
 מפוכח בחור סח

רכודחן: לכתולה
 פגע־יוכרח שיטת ״רק

עליכן." משפיעה

 ונרתח נדהם הוא
:מהר לו ענתה עת

 וקח פגע חכו־כ, ״יא
לאחר." אתן פן

יגור לם, ודני נורית

בחרוזים

ט קו ל לי

—

ך ע ח ש פ מ
ב ביותר המבולבל החניך היה יוסקה

 באמצע פעם, בבית־השיטה. שנערך קורם
 דדד שאל כלאת, להיסטוריה השיעור
 כי יוסקה, ״תגיד, יוסקה: את המדריך

 להודו?״ הדרך את שגילה הראשון היה
 התרעם אלי?״ נטפל תמיד אתה ״מה
הייתי.״ אני לא בכלל ״זה יוסקה,

חיפה שיקה, אורי
★ ★ ★

א הוא הי ו
 את הסיר ולא בבית־קפה בחור ישב

 ממול. בשולחן שישבה מהחתיכה עיניו
הפ ממש — עליה והסתכל הסתכל הוא
 אליו פנתה לפתע במבטו. אותה שיט

 צריך בסדר. ״הריץ׳־רץ׳ ואמרה: הבחורה
וזה למעלה, קצת קודם אותו למשוך רק

ילר•״
צ׳יזב: אותו של ווריאציה או

 והוא בחורה, באותה עיניו את ותוקע
 למעלה לא אם — במבטו אותה מפשיט

 והבחורה ומסתלק. קם הוא בסוף מזה.
ב הגברים. אתם ״כאלה אחריו: מסננת

 קמים — שלכם את שקיבלתם רגע
והולכים.״

תל־אביב הכר, מ.
★ ★ ★

ה מ■ ק ז פ ת דו ל ד ♦ ב
 שמו שעל הזקן, מוגרבי על מספרים

 שהוא והכיכר, בית־הקולנוע נקראים
 האחרונות. בשנותיו חרש קצת היה

 העולם מלחמת בתקופת הימים, באחד
 תל־ את הפציצו כשהאיטלקים השניה,

 ב־ במשרדו מוגרבי אדון ישב אביב,
האי הטילו לפתע בית־הקולנוע. בנין

 רחוק לא פינסקר, ברחוב פצצה טלקים
 את הרים מוגרבי אדון מבית־הקולנוע•

״יבוא!״ הדלת: לעבר וקרא ראשו

ת=שיל״ס1\זער
 — ז ה כ ב ק ע י הוא ישראל אזרחי אחרי העוקב האיש כי שנתגלה לאחר
האזהרה: את להוסיף רק אפשר

ן ה ב . . ב . ו ק ע אחריך. י
★ ★ ★

. יצחק הרב הראשון־לציון, נגד למלחמה יצא בן־גוריון דויד . ם י ס נ

. . ס ניצל רק . נ  שהוא סכור הוא ובכר ההתנקשות, מן כ
. על לוותר יכול ם י ס נ

★ ★ ★

..מתפקידם לשחררם ביקשו גבוהים ה ר ט ש מ ־ ני י צ ק ששה .

. . ר לפני . ה ס ם. י כ כ ו כ ה הולכים ה
★ ★ ★

 להם להעניק והסכימה להעלאת־שכר, האקדמאים דרישת את דחתה הממשלה
.ה מ ד ק מ רק . .

. . א מ ל שמם את לשנות יכולים בכר הם . מ ד ים. ק

צברעו
חמודים

מחו?
השיר לשורת

ה על תחרותועוקצנים חד חד א

 ישבו וסבתא ״וסבא בספר קרא וני *■*
״ --------------בגולה |

שא רוני?״ גולה, זה מה יודע ״אתה
המורה. לה

 ספה מין ״זה רוני, השיב ״בטח,״
זקנים.״ בשביל בזאת

גבים קיבוץ
★ ★ ★

 שררה בחיפה הנשק תערוכת ימי 488
 אליה. לנסיעה רבה תכונה במשק ■״4
 לנסוע צריך ״אני ראלי: הוד״ע אחד 0:

 משהז.״ לאכול לחיפה
 שאלו שם?״ לאכול צריך אתה ״מה
אותו.

הנשק.״ ארוחת ״את
חולתא קיבוץ

 פעס: לא לעצמך אסרת מודאי
 טוב,״ יותר זה את לגמור ״אפשר
 כן, אם זח. בסדור חמשיר בקראך
 לחוכיח ההזדמנות עכשיו לן ניתנת

כמשורר. כוחן את
ה השורר• חסרה הבא לחמשיר

 החרוז את למצוא נסה חמישית.
 ושלח ביותר, המקורי או המשעשע

 החמשיריס שולחי בין אלי. אותו
חמי שתי יוגרלו ביותר המוצלחים

ליריות). לא (לירות, שיות
 מכית־שמש באדם מעשה

שחיפש ארכיאולוג
 האמש את

 לחפור כה העמיק הוא
חכור אל נפל עד

סנגל

אימו והילד
עם שיתוף־פעולה תוך סהר, יחזקאל בידי ומבויים מופק מקורי, ישראלי תסריט

משלם־המסיס. על־ידי מסומן והעתונות, ישראל קול
 לשוחח מתקרב מפהק. מקל. על סוכריה מלקק מחייך, מופיע, ,5 דני, ו: תמונה

נרדם. שוכב, מביתו, מטרים 15 במרחק
 ססגונית, בתלבושת מכורדיסטאן, עולה כרכוריקו, מזל דני, של אמו :2 תמונה

״י—נ—ד ״דני! קוראת: מביתה. יוצאת ! !  של לטלפון רצה דקות, שתי מחכה !
המרכזי״. ״המשביר השלט: על משתהה המצלמה ממול. הצרכניה
 מתחילים הטלפון קוי כל קריאה. מפליטה הטלפוניסטית המשטרה. מטה :3 תמונה

 קצינים כנשוכי־נחש. ממקומותיהם קופצים וקצינים שוטרים אחת• בבת לצלצל
קרבית. אוזירה חיצים. מסמנים למפות־מיבצע, מעל מתכופפים גבוהים

 מכו- של ארוכים טורים מתקדמים כיוונים מחמישה האמיר. מן צילום :4 תמונה
 מאחוריהם אללה־בערף). (לשעבר ידעיה במעברת כרכוריקו בית לעבר ניות־משטרה

 לטור. מטור כמטורפים מדברים אלחוטאים וצלמים. מסריטים עתונאים, של שני טור
בעצבנות. מסטיק לועסת הארצי המטה בבנין הכללי המפקח מזכירת

 מאות בשמיים. מטרטרים ופרימוסים הליקופטרים שעות. 6 כעבור :5 תמונה
קילו 5 במרחק גדול במעגל השטח את סורקים עייפות מרוב סמוקי-עיניים שוטרים
 ג׳יפים על קצינים חתול. אחרי רודפים כלבים עשרות כרכוריקו. מבית מטרים
 על בקדחתנות להודיע כדי תקליט מפסיק ישראל קול קריין וחזור. הלוך דוהרים

 הראשון בעמוד האופק לעבר מצביע קצין־משטרה של תמונות החיפוש. התקדמות
במדינה. ביותר הנפוץ העתון גליונות של

 ג׳יפ על־ידי נדרס כמעט הביתה. הולך מפהק, השוחה. מן קם ,5 דני, :6 תמונה
!י—נ—ד ״דני! צועקת: כרכוריקו גברת ע.מ.מ• של דוהר ! לשוטרים!״ תפריע אל !


