
במדינה
)9 מעמוד (המוסך
לא נסוג הסכים, גרוסמן החוברות. מכירת

הכספיות. הצעותיהם את ששמע חר
 מוקדמת היתד, דוצ׳ה של שמחתו אולם

 צבי ד״ר פירסם אחדים ימים כעבור מדי.
 ספר בקרוב להוציא המתכוון — אנקורי

 החוברת כי לפתע קבע מודעה, — היסטוריה
מוס אל לבירור הובא גרוסמן חסרת־ערן־.

גירוש. סכנת בפני עמד האוניברסיטה, דות
למע חבריו על־ידי גרוסמן נשאל השבוע

השני. בחלקה רק תשובתו את הבהיר שיו,
וה־ השמנמן דוצ׳ה סיפר ולומד,״ עובד ״אני

ולו־ עצות ״אובד המופתעים: לידידיו חייכני
M i לקח.״ מד
 הרצאותיו בסיכומי לעטוף יעדיף להבא ^

ה־ ביוזמתו חוברות להפיץ מאשר דגים,
פרטית.

מיוחד קורס
 כבר הגדול׳ החופש לפני רבים שבועות

 גימנסיה של החמישית הכתה תלמידי ערכו
 קורס לקראת תכניות גן ברמת שם אוהל

 כלל בדרך הגדנ״ע. במסגרת שלהם המכי״ם
 כמו מפרכים לקורסים ההיענות היתד, לא

 הפעם ביותר. גדולה הכיתות מפקדי קורם
 המדריכים הודיעו תחילה רבה. היענות היתה

 יורשה חניכים של בלתי־מוגבל מספר כי
 היציאה לפני עוד אולם בקורס. להשתתף

.15ל־ החמישית יוצאי מספר הוגבל
תרי רק המפגש במקום היו היציאה ביום

 רבה בהתלהבות החמישית. מתלמידי סר
 הגיע שמספרם חבריהם, שאר עם התלבשו
הכשירו המחנה שטח על למאות,

enans */־#
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ושלט מלאכי מפגין
היד? הלכה לאן

 דפיקות נדמו כאשר בדיוק למגורים. אותו
הוד הנערים אל הגיעה האחרונות, הפטישים

 שלא מתיחה כנסיון תחילה שנראתה עה,
בר שנמצא מי כל כי בה נאמר במקומו.

 את יארוז להודעה, מצורפת שהיתה שימה,
 נמשכה מספר דקות רק לביתו. יחזור חפציו,

המיותרים, את אספו מכוניות אי־הודדאות.
 להם שניתנה מבלי העירה אותם החזירו
 שבאו התלמידים 280 מתוך ערב. ארוחת
 תלמידי 12 מתוך .80 בחזרה נשלחו לקורס

 עלתה ״ההיענות שבעה• הוחזרו החמישית ^
היחיד. ההסבר היה המשוער,״ כל על ^

 חזרו ומאובקים רעבים מאורגן. הסכר
 שליחים נשלחו למחרת ממורמרים. הצעירים
 האחראים המוסדות לכל אזעקות ושוגרו

 בבתי הגדנ״ע לפעולות ובעקיפין במישרין
שרי למעשה הסבר ביקשו ההורים הספר.

המקודד, ההסבר במקום בילדיהם. זה רותי
 כל של בבתיהם שליחים השבוע ביקרו

 שאירגן מיוחד לקורס אותם הזמינו החוזרים,
הצבא. עבורם

יותר. הרבה קטנה ההיענות היתד, הפעם

אדם דרכי
M ת ר ט שד לי וזב

יר וגם הרצחת — הישראלי .״שיילוק
 גבי על התנוססה זו כתובת — שת?!״

 כחוש תימני ),23( מלאכי שלום שתלה שלט
 הבית גדר על תותבת, שמאלית יד ובעל
 גם בתל־אביב. זנגביל שברחוב 16 מס׳

זמן במקום נשארו לא השלט וגם שלום
)16 בעמוד (המשך

115s וזזיו חעולס

f l | | \ 1 n חפר חיים בונדי, רות צפרתי, גבריאל רוזנפלד, שלוס שמעוני, משעמומו הצופים קהל את להוציא הצליח שלא
J l i l J i i l אותם. חיממו לא לשולחן שמתחת הקוניאק בקבוקי בן־אמוץ. ודן יצחק המנחה את לשמאל) (מימין הפעם כלל

pw טבעה סירה u'un
אחת״ בחירה 3..עונת לסיום ישנות בדיחות של חיסול מכירת

*V איך רבי, יא אין ספינתי, הלכה יך 
״איך איך , .  בחרוזי חפר חיים קונן ,

 של החגיגית הטבעתו; לרגל שחיבר הקינה
 הרדיו שכמשדרי הפופולרי השלושה, סירת

 חד־מש־ הפעם היתה התשובה הישראליים.
 שקול־ישראל למרות כי בשעמום. מעית:
 שלושה משדרי סידרת את לסיים הבטיח
ומ מורחבת בתכנית בעונה אחת בסירה
הרחב, לקהל כרטיסים נמכרו אליה בדרת,

!f רעמי־הצחוק רחוקות לעיתים רק נשמעו 
 בתל־ פאר קולנוע באולם ומחיאות־הכפיים

חיוו היו הספנים השידור. הוקלט בו אביב,
הש פעמים, עשרות עצמם על חזרו רים,
תפלות. התחכמויות מיעו

 על רגז שהקהל לאחר בן־אמוץ, דן סיכם
 אפשר המיקרופון ״את הלקויה: השמיעה
החוכמות.״ את לא אבל להגביר,
 שבחכמות מהטובות נבחר לקט להלן
ב עסקה הראשונה השאלות סידרת הערב.

ספורטאיים. נושאים
 בכדורגל הכדור מדוע :שמעוני יצחק

עגול? הוא
 לפחות שאצלנו מפני : חפר חיים
אפסים. בו משחקים
ת די רו נ  במדרון שיתגלגל כדי : כו

מהנבחרת. מהר יותר
I לעצמכם תתארו :צפרוגי גבריאל 

 בכדור שערים שבעה לקבל צריכים שהיינו
מרובע!

 היעיל השימוש מהו : שמעוני יצחלן
בכדור? ביותר

ם לד שלו פ זנ מהשוט אותו למנוע : רו
סאליב. לואדי היוצאים רים

I אתת כאב־ראש לך כשיש :גן־אמוץ דן 
 את קודם להוציא רצוי אבל כדור. בולע

האויר.
 לחבר הצוזת חברי נדרשו השני בחלק

שונים. למוסדות סיסמאות
י נ עו מ מפלגה. לועידת סיסמא המצא נ ש

 ומאו• ניפול מפורדים :בן־אמוץ דן ן
כן. גס חדים

הקול. למען הכל רוזנפלד: שלום
— למפא״י סיסמא לי יש :כונדי רות
בק מוסיף בן־אמוץ (דן הזקן. פני והדרת
״במעדר!״). ביניים: ריאת

 לאופרה סיסמא המצא :שמעוני יצחק
הישראלית.
 לדת- דה-פיליפ עם רוזנפלד: שלום

פיציס.
החרשים! אשרי :צפרוני ן

ילל! ילל - ובליל ביום :כן־אמוץ דן
 לאגודת סיסמא המצא :שמעוני יצחק
הסופרים■

זו אין - תרצו אם :בן־אמוץ דן
אגודה!
עט! בלא מות בונדי: רות

 למשטר סיסמא המצא : שמעוני יצחק
החדש.

זה האחרים אצל :רוזנפלד שלום
טמיר. זה אצלנו אבל גלוי

סלע. ואורי שממה עורי :בן־אמוץ דן
★ ★ ★  היה מה בשם כונתה הכאה סידרה

I » ?שאת משפט אמר שמעוני יצחק הסוף 
להשלים. צריכים אנשי־הצוזת היו סופו

 יחד הסתובבו הס שמעוני: יצחק
.היה והסוף שנים עשר . .

ם ד שלו ל פ זנ  לארגן מהם שביקשו :רו
העשור. חגיגות את

לנוח. שכבו שהם : בן־אמוץ דן
ק ח צ י י נ חו מ משפטים למדה היא J ש

. היה והסוף באוניברסיטה . .
מטה. חתומה שנשארה חפר: חיים

ת די רו נ מפרקליט. מזונות שתביעה : כו
 בכל התעמל הוא שמעוני: יצחק

. היה והסוף קול־ישראל לצלילי בוקר . .
א׳. שהצביע רוזנפלד: שלום
 בגוף חולה נפש שקיבל :חפר חיים

בריא.
 וילה על חלם הוא שמעוני: יצחק

 והסוף טניס ומגרש שחיה בריכת עם
.היה . .

ב אבל התגשם שהחלום חפר: חיים
עליו. התמרמרו קיבוץ
 ולא שהתעורר היה הסוף :בך־אמוץ ח
 בריכת רק טניס מגרש ולא וילה מצא

מצא. שחיה
 הצוות על שהוטלו נוספים מבצעים שני

 נגד הנלחם אדם של נאומים לחבר היו
ב המתפרסמים למכתבים ולענות מצפונו,

 כמעט מסוימים. בעתונים העצות מדורי
 אלה במבצעים נכשלו הצוות חברי כל

הברקות. אי־אלו להוציא גמור, כשלון
ממ פקיד של (בנאום רוזנפלד שלום

 אד ויעול): לפריון בועידה המרצה שלתי
להש יכול כשאתה בבולי־דואר תשתמש

 בשעות תה תשתה אל במברקים! תמש
למכ תענה אל קפה! שתה — העבודה

 איש — סוד שמור אותם! שרוף — תבים
 בשעות נמצא אתה היכן לדעת צריך אינו

 לחודש ראשון בכל בוא — דייק העבודה!
 לאחרים תיתן אל המשכורת! את לקחת

 — בעצמך לעשות יכול שאתה מה לעשות
לחוץ־לארץ. נסיעה כמו

 איך אשה, לשאלת (בתשובה בונדי רות
 עתונאית. הזמיני דיפלומטית): מסיבה לארגן

 תזמיני עתונאית להזמין ביכולתך אין אם
אברך. מירה את

 רבותי, דמגוגי): (בנאום כךאמוץ דן
 ואינם נוסעים ססודנטיס כיוס. המצב זהו

 יודעים ואינם מצביעים פועלים לאן! יודעים
יודעות ואינן יולדות משק וחברות מי! בעד

ולמה. מה על
★ ★ ★

a* בתכנית רעננה רוח קצת שהכניס ה 
I■J שיר חיברה שמר נעמי הפזמונים. היו 

 הזכרו־ בספרי החרוזים לפי שנכתב אהבה
בתי־הספר: תלמידי של נות

 למה / מאחור קיפול / כמום סוד
חמור?! איזה / פתחת?

 אן / בצל אהבתי / סלק גס אהבתי
 / אהבה יש / מהכלל יוצא / אהבתי אותך
 היא אנוכי אבל / ידידות שנאה קנאה
לצמיתות. שלך / שלן

 אותן אהבתי / תזכר ואולי בפנקס תקרא
 / ממזרה כזאת היא חיה כי / אחר ולקחתי
בסירה. לשלושה אותך הזמינה

 וזלדה אורי / לעד חושלנו אחים בברית
 לן / אחתום כאן ולסיום / נחמד זוג הם

ולשלום. להגנה לעבודה,
 בביצוע אלמגור, דן של הקברנים שיר

 שיר״אש־ היוה התיאטרון, מועדון רביעיית
הסירה: לטביעת הולם כבה

הקברנים: פזמון אחרי
 / עבודה. פה שיש טוב / יוללה יוללה,

גדולה. השמחה / וללה’ יוללה,
מצבות: גבי על ד״יתוליות כתובות באו

 ושמה אשתי t תשכב זאת אבו מתחת
 סתמה / אב לחודש בזד שרק / פרחיה

פיה. את סוף־סוף
 לה שהיה / בתיה הדודה קבורה פה

 אמבטיה אתמול עשתה היא / שחור סוף
החור. תוך אל ונפלה
 / לבדה סוף־סוף / יוכבד / שוכבת כאן

אגדה. זו אין / — תרצו ואם
הזקנה הבתולה את תמצא זה בקבר

 הר• מה לדעת מבלי מתה אשר / חסידה
הפסידה. ומה ויחה

 חוקר את / אילנות בצל הטמינד כאן
 את לחקור שנהג t חורש. דוקטור העצים

ה את חוקר הוא עכשיו אך / הצמרות
שורש.

 יחדיו שטו / אחד וכלב אנשים שלושה
 פת נקברו אנשים שלושה / אחת בסירה

האמת. כל את לפעמים אמרו כי / כעת




