
 איטי. 450ר- הבויגער בחיפה, נזכבי בית שר \בו\2ה באגרם
 הבגכניגן. שר נזבוודנבויב 800ז-1 יותר השבוע הצבוופפו

 השידור שר ביותר התברחת רתוכנית כרבוים הגרירו הב
 התווזה ניצח בה אחת״, בבירה ״שרושה ןרבות2ה הישרארי:

 שירח וער הצוות, אנשי ארבעת תשובות ער שנזעוני \2יצח
 ובנגינה ארבגור דן שר בריב רפי ודאי(יבין), ןה2רי שר
 וו, תוכנית בתוך בובחריב חבועיב רהרן יוחנן, בערה, שר

פוריב. ערב הבא, בשבוע שתשודר
י נ עו מ ? אביך המילה פירוש מה :ש
פלד  לאשתו, אומר שהבעל המלה :רוזנ

יקנה. מי אותו שואלת היא כאשר
מי ע נ ־ חי אומר, שהחזאי המלה :א

מחר. יהיה מה יודע לא הוא כאשר
ץ ו מ א ד אביך. אינעל כמו שלך. אבא :ג

★ ★ ★
י נ עו מ  בגובה עננים של ההגדרה מה :ש

? רב
ץ מו א ־  !יודע אני לפתע): (מתפרץ כן

 שלא חושב שאני למה אגיד, לא אני אבל
 דורש (הקהל עם... כמו זה. את תשדר
 נעתר.) לא בן־אמוץ אבל מה, לדעת

★ ★ ★
י נ עו מ  וגבה־ גלי ים בין ההבדל מה :ש

ז גלי
ד ל פ וזייסגל. גל, סתם בין כמו :רוזנ

מי ע נ ־ חי ורם־קולי. קולי בין כמו :א
ץ מו א ־ יש אבל תשובה, לי אין :כן

 אמרו מה למשל, טובה: יותר שאלה לי
 עליך. להתפוצץ אפשר ז לבחורה המכנסיים

עליך. לי צר :או
ני רו פ  וארבע בלילה אחת בין כמו :צ

צע ומקבל בלילה באחת חוזר אתה בבוקר.
 כבר הן הצעקות בארבע, גליים. קות

מאוד. גבה־גלי
★ ★ ★

י נ עו מ  המקסימליות החום דרגות מה :ש
? וירושלים ניו־יורק, מוסקבה, בפאריז,

מי ע ״נ חי ה כלות עד :במוסקבה :א
ב הנשימה. כלות עד :בניו־יורק נשמה.
 עד :בירושלים הנשים. כלות עד : פאריז
השומא. כלות

ץ מו א ־ בירוש אבל מצחיק, לא זה :בן
בריכה. שבונים חם כך כל לים

★ ★ ★
י נ עו מ ? לקויה הראות מתי :ש
פלד  רואה כשהוא אלמוגי, אצל :רוזנ

באתא. הבחירות תוצאות את
: י נ ו ר פ הידו אישה עם הולך כשאדם צ

אשתו. את פוגש הוא ופתאום בציבור, עה
★ ★ ★  ? ענן לשבר דוגמא מהי :שמעוני

 למשל. בכנסת, ויכוח :צפרוני
מתאמץ הגשם כשמוריד :כן־אמוץ

מדי. יותר
★ ★ ★  את הברק מקדים מדוע :שמעוני

? הרעם
 אחת. בסירה שלושה לפי :רוזנפלד

הכפיים. מחיאות כך אחר התשובה, קודם
ץ ו מ א ף  שזה לאחר לשמעוני, (בלחישה כ

 :בתשובותיו) מתקשה שהצוות מל התפלא
 לא הקוניאק אבל קשה, כך כל לא זה

מספיק.
★ ★ ★ צב שבעה רק בקשת למה :שמעוני

? עים
 שלי החליפה כאשר תמיד. לא :רוזנפלד

 צבעים. חמישה רק בה יש מקשת, חוזרת
סרייה. שיהיה כדי :בן־אמוץ

★ ★ ★  של מנפילתו יותר שקם מה :שמעוני
? שלג

 דאשתקד. השלג נפילת : רוזנפלד
 שלישית שנה בין הנפילה אחי*נעםי:

בטכניון, לשניה
האשלג. על מליון 30ד,־ נפילת :צפרוני

אופי של עניין זה
 הצוות אגש' את שמעוני וזימן אן ך*
 רוזג־ הפנו זו בחלוקה מוצא. לארצות ^
ו צפ פאריזאי, :אחי־נעמי לניו־יורקי, פנ

בסידרת ישראלי. ובן־אמוץ: רוסי, רתי:
ל נתבקש הבאה, השאלות  לענות אחד נ

 בני השאלות על עונים היו בו האופן לפי
המאומצת. ארצו

 אושרז המושג פירוש מה :שמעוני
ני רו פ ב ולא שלך במיטה למות :צ

סיביר.

 אנשי ארבעת ישבו הגדול השולחן על
גדולות. תה מכוסות קוניאק ושתו הצוות

 הפעם נעבור בית־םפר, כבכל :שמעוני
אגב, מזג־האויר. בתורת שיעור בתחילה ,
 (מישהו ? אלה שיעורים לומדים בטכניון י
 לא המרצים גשם, יש כאשר בטח, :בקהל ;
ב מזיעים מדוע : ראשונה שאלה באים!) ,
ז קיץ י

 אין כאשר רק תמיד, לא :רוזנפלד
 לשוייץ. לנסוע כסף 1
להשויץ. כדי סתם :צפרוני 9

 שמתחמם מי רק כולם, לא :כן־אמוץ
באביב.

★ ★ ★
בלוד יושב החזאי מדוע :שמעוני

ז בחיפה ולא 1
ולא חזאי רק שהוא כיון :רוזנפלד |
שיכון בחיפה מקבל היה אחרת מחזאי. ;

חושי. מאבא
לע יכול לא הוא בחיפה אחי״נעמי:

לו. מפריע התחתית הרכבת של הרעש בוד.
 הוא לו. נוח יותר בלוד :כן־אמוץ

 מה אותו שואל מחוץ־לארץ, שבא מי רואה
האויר. מזג

★ ★ ★
טיפות יורד הגשם מדוע :שמעוני

? טיפות
 היא אצלנו ההגשמה גם כי :רוזנפלד

טיפין. טיפין
לגמ רטוב הביתה בא אתה :צפרוני

איך הטיפות. בין הלכתי אומר: ואתה רי

 הלכתי :אומר היית אם נישמע היה זה
? המרובעים בין

ץ מו א ־  היה רייכמן חנניה אחרת :כן
משלי. ומרובע הכללי הים מן כותב:

★ ★ ★
: י נ ו ע מ  גשמי־ הגשמים נקראים מתי ש

? גשמי־קללה נקראים הם ומתי ברכה,
ני רו פ  אלה בבית, יושב כשאתה :צ

 אלה באוטובוס, נוסע כשאתה ברכה. גשמי
קללה. גשמי

ץ מו א ־  כוסית, לוגם מצחו, את (מקמט כן
 רוצה אתה מה בתרעומת): דשמעוני פונה
יודע. לא אני ז ממני

★ ★ ★
י נ עו מ ז הרוח נושבת לאן :ש

מי ע ־נ חי  לקראת לא פנים .כל על :א
עיתון־רדיו.
ני רו פ שכדאי. לאן :צ

ץ: מו א ־ דוק גם מתעניין זו בבעיה בן
סנה. משה טור

★ ★ ★
י נ עו מ  מזג איזה לדעת אפשר איך :ש

ז מחר יהיה אויר
ני רו פ  אצל אבל בברכיים. פשוט, :צ

במותניים. זה בן־אמוץ, דן
ץ מו א ־ להס נכנסים : מאד פשוט :כן

בקו אתה אז הסתדרות, חבר אתה תדרות.
 אתה אז חולים, בקופת אתה חולים. פת

 אתה אז רימטיזם, לך יש רימטיזם. מקבל
מחר. יהיה מה יודע

 רץ, המלך, בצו המן,
 קשר. המלכה את

 פץ, — ו לשק אותה הכניס
 נהר. — ה אל זרקו

 משכית בחולצת לפתע,
 אסתר. שם הופיעה

 הביט: דדהם העם וכל
 דקולטה. איזה אח!

לך! יש — ליו יש
לך! יש — ליו יש
מח? — לי! יש
חשוב. לא

 זקן שוטה אחשוורוש,
 כינס. שריו כל את
 משן, בגביעים ויין
 אונס. באין שתו

 מהומן, הודיע פתאום
 אחשוורוש, סרים הוא

 לגן, תבוא לא שוושתי
 ללבוש. מה לד, אין בי

 לךו יש — לי! אין
 לך! יש — לי! אין
 מהל — לי! אין
ללבוש. מה

זראי ויוחנן ריקה

לה? אין או יש

אלמגור דן

 חרוץ, סריס חרבונה אז
 ניכנס: המלכה אל

 ובוץ משש שמלה .הנה
 וכרפס.״ ותכלת
 הדק,״ קולך עלי .נמאס
 לסריס, היא ענתה
 שק, של שמלה רוצה ״אני

 מפארים.״ כמודה
 לך! יש — לי! אין
לך! יש — לי! אין
מה? — ליו אין
ללבוש. מה

•
 מדי, בכל חיפשו לשוא
 ופתרון. עצה

 מרדכי את ראו פתאום
 הארמון. בשער
 עמד, האיש בשק לבוש
 הראש. על ואפר
 הידד! ״שק! וזשתי: אז קראה
 ללבוש.״ מה לי יש כבר,
לך! אין — לי! יש
לך! אין — לי! יש
מה? — לי! יש
ללבוש. נזה

 השק, את ודשתי אז לבשה
 הגן. אל ורצה

 צעק: נידהם הקהל אך
 היכן?״ ״חמודותייך,

 מלכותך?״ תפארת ״היכן
 וזזיר, כל שם צחק
 הופך הרי כזה שק ״כי

 לגדר.״ מלאה גיזרה
לך! אין — לי! יש
 לךו אין — ליו יש
מה? — לי! יש
ללבוש. מה
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אלמגור דן מאת

בניין, לפועל קלאסי שם :בךאמוץ
פרלמן• אושר

■̂ן
י נ עו מ  ז מהי לחימה, רוח :ש
ה ענפי בין השוררת רוח :רוזנ&לד

עצמם. לבין בינם האמריקאי, צבא
ש חנות ליד בתור לעמוד :ני צפרו
דגים. מחלקים

 צבאית. בתזמורת חצוצרה אחיי־נעמי:
ץ מו א ־  רק הדתיים שמגלים תכונה :כן

בשבתו!;.
★ ★ ★

? אשד, :שמעוני
לד פ יפה. במינקה היסה, המין :רוזנ

: מי ע נ ־ חי בצרפת. מגדירים לא זה את א
ץ י מ א ך  הספרדיים הטקסי נהגי (בסגנון ב

 בחיי — הכבוד כל אשה. לי יש בירושלים):
★ ★ ★ גבר!

י נ עו מ הצלחה? זאת מד, :ש
 פעם כבר רציתי אני גם זה צפרוני:

לדעת.
ץ: מו א ־  התפרסם טרם ששמו אדם כן

 טובות. יותר הגדרות כבר יש אבל בעיתונות.
★ ★ ★

י נ עו מ אדיבות? זאת מה :ש
: מי ע נ ־ חי  עשירה, אשד, אחרי לחזר א

יפה. שהיא כאילו
ץ מו א ־  לי, תסלח לו: אומר אתה :בן

 עונה הוא אז שלי. הרגל על עומד אתה אבל
ללכת? רוצה אתה יש, מה לך:

★ ★ ★
י נ עו מ  ידידות? זאת מד, :ש
ד ל פ זנ  רוכשים שאמריקאים הרגש :רו

הכספית. העזרה למרות העמים, כל אצל
גי רו פ  עד הכתף, על מכה נותנים :צ

השיניים. שעפות
לע רוצה לא אני (לשמעוני): בך־אמוץ

ידידים. נהיה בוא לך? למה נות.
★ ★ ★

י נ עו מ  כסף? זה מה :ש
לד פ  הכסף אבל כסף, שוזר, המלה :רוזנ

 מיל. שוזר, לא שלנו
מי ע נ ־ חי  הגביר. של הגברא כוח :א

★ ★ ★
: י נ ו ע מ שלום? מהו ש

►


