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המשתתפים מן אחד משתתפים. מוזמנים
 יזכה זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור

הזו שבוע. סדי שיוענק לירות, עשר של בפרס
ירושלים. כהן, חסיה הקוראה היא השבוע נה

ת7 עו \ -----------------
צזדחיי לעולם

 ליו״ר למכור עומד הממשלה מזכיר
 (חרות) הממשלה. עמדת על הכנסת

 תל-אביב יצחק, גולדמן
סכוסל איזה תמורת
 ישמשו החרושת לבית גולם כחומר
(מעריב) האשפה. מרבצי

 גבעתיים בוכני, אליעזר
מחסור. אצמו אין גולם בחומרי

 נתגלה ל״י 3200 של בשווי רכוש
 שעות פ״ת משטרת על־ידי אמש

משטרת על־ידי שנגנב לאחר אחדות
(מעריב) פ״ת.

חיפה ברלי, א.
לקח. ה׳ נתן ה׳

הקואליציה הקמת לקראת רבה התקדמות

ה חגיגות — )15.8.2011 (ירושלים;
 להקמת הבינמפלגתי למשא־ומתן יובל

ב אתמול נערכו ממשלתית קואליציה
 ביותר המפוארת המסיבה הארץ. רחבי

ב בירושלים, בגן־השושנים התקיימה
 נינו בן־צבי, יגאל הנשיא, של חסותו

 השני הנשיא בן־צבי, של בן־דודו של
 ה־ נפתח שבימיו ישראל, מדינת של

שנה. חמישים לפני משא־והמתן,
מה על שהורכבה האורחים, רשימת

 הבירה, יקירי של והשמנא הסלתא רת
 ממשלת חברי כל את כמובן כללה

 ושר־הבטחון הממשלה ראש את המעבר,
 שר רוזן, עמיקם את בן־גוריון, יריב

שר־הפי־ בנטוב, עקיבא את המשפטים,

המדיני סופרנו מאת

 את החקלאות, שרת דיין, יעל את תוח,
ועוד. החינוך, שר אבן, נכד

 פתח שר־הבטחון, תת פרם, דניאל
 על העלה בו קצר, בנאום המסיבה את
ה של הקשות הבטחון בעיות את נם

 השמאל עם שהשיחות וגילה, מדינה
 סיכוי ויש יפה, האחרו בזמן התקדמו
 יהיה ואפשר קואליציה תוקם שבקרוב

ר שעשתה ממשלת־המעבר, את לחסל
 שלטונה. שנות׳ 50 במשך ונצורות בות
 שר־ תת אמר ,״,מפא" אשמת זו ״אין

 השיחות כל נכשלו כה ״שעד הבטחון,
 הממשלה, הרכבת על ההסכמים וכל

ממשלת־ בשיטת להמשיך צורך והיה

 וכל התפקידים כל עברו בהם המעבר,
ל ומהבן לבן מאב בירושה המישרות

 ממשלה תוקם אם לנין. ומהנכד נכד
 של הלגיטימי רצונו על שתשען קבועה

 הנפסד, הנוהג את שנבטל רק לא העם,
 אלא בירושה, זמני באופן עובר שהכל

 ארבע כעבור כלליות בחירות נערוך גם
 לא אנחנו, החוק. שמחייב כפי שנים,

 מסויימות, טוטאליטריות מפלגות כמו
 מגינים בשמן, לקרוא רוצה שאינני

 ב־ רק לא הדמוקרטיה על ושומרים
במעש." גם אלא מלל־שפתיים,
אח שדיבר אשכול, כהן שר־האוצר,

 נמצאת שהמדינה לנאספים גילה ריו,
ו כלכלית, לעצמאות הדרך במחצית
 בציבור הנפוצות השמועות את הכחיש

הלירה. ערך פיחות על
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 (למעלה) לקשקשת הנכונה הכותרת׳
 עד פודים מייבש ערכי היא:

כ הגדודה הפירמידה פיסגת
 היקר הקורא אותה ושלח מצרים,

הנכב הקוראים נהר״ה. בילקו, פנחס
 כותרת לשלוח עכשיו מתבקשים דים

(למסה). הבאה לקשקשת מתאימה
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 שניתנו ותמונותיהם, המועמדים מרשימת קואליציה להרכיב העזו קוראים שני רק
הסדר: לפי והם, האחרון, הבא בהעולם

 כראש־ הלפרין רפאל החזק האיש עם קואליציה מציעה ירושלים, כהן, הסיה
 כרמל, אוף ללורד בטעות אותו חשבה שהיא חפר, חיים ועם ושר־הבטחון, ממשלה

לסל. לזרוק מציעה היא בן־גוריון את המשקים. כשר
 הי־ נכח. אחוז סאה •שזה חושב אני

 היתה והיא צברית, אחת, חברה לי תה
 מסתובב אני עכשיו קוף. כמו מכוערת

כמוה. שכולו ורואה בדיזננוף
שנונת־התקווה פאקטור, מכס

הר כבר וזיר בנושא המתעניין כאדם
 ׳שיה לכם להניד רוצה אני שנים, בה

צב מכיר אני הבללות. לעשות מסוכן
 צבריות נם מכיר ואני מכוערות ריות
 מסתכלים צד מאייה תלוי הכל יפות.

עליהן.
ירושלים עציוני, חבקוק

אם (נראה בעצמכם! מכוערים אתם
מכתביו.) את להדפיס דם לבם יהיה

 בת־ים גלינקור, אביבה
השאלה מעוד לתוב זה חושבט עני

רוצות חרטבט עני זה הבחורות חזות.
?א י ע: כז. נם והצבריות יוהטחתז

תם א •ט הזות הטילה זות מה מבינה
בדייד מצעתי לא ׳.,״מכוערות קומבים ד י י **ז
נתניה אקיבע, טולפן בוים, סוזן
קבוע קורא י יטאג שנים תשע כבר
אותי מרגיז הוא פעם וכל כעתונכם

את כדטמיצים תמיד אתם למה מחדש.
ר*ט?י־ בל את לנלות ונהנים המדינה
׳טאוזם מת נכח זה אם אפילו לי?
יותר שאלות כבר אי! אז ׳שואלים,

ל שואלים לא אתם למה מועילות?

 — או פורחת? השממה האם — משל
 אהם למה בקיבוץ? הילדים המאושרים

הא? כאלה, שאלות שואלים לא
תירוש קבוצת עפרוני, חשבז

כא יפות, שנהיה רוצים אתם איר  יותר פלאסטי ניתוח בעד לוקחים שר
 פייס־ליפט־ ובעד לידות, מאות משלוש

 צבריות, הרבה יש ?500 אפילו יבב
 ואם בקופת־חולים, חברות כמוני, שהן
ב או בחינם, זה את לנו עושים היו

 יפות אותנו רואים הייתם כסף, מעט
מהאוזניים. עישז לכם יוצא שהיה כבה,

תל־אביב כהן, תקוה
 הצילומים לפי הצבריות על לדו! אם

ב הו אז הזה״, ב״העולם המתפרכמים
 מטושטשות, כהות, כול! מכוערות, אמת
הפנים. על שחורות נקודות המו! ועם

חלזון גוטנברג, יהויכים
 שהענבים שצעק השועל כמו אתם

 להיכנס היה יכול לא כאשר חמוצים,
 בו- של המפורסם בסיפור הכרם אל

קאצ׳יו.
נהלל זרח, פנינה

ראו רעה! הארץ דיבת תוציאו אל
הזהרנוכם!

 בנות־ישראיל נאמני קבוצת
מאה־שערים הכשרות,

 מציע והוא הקודמת הקואליציה את להחליף צורך כל אין ורד, אצנדן של לדעתו
 בר ישראל ממשלה, כראש ביג׳י האחרונות: השנים בעשר שהיתר, כפי אותה להשאיר

 והתרבות. החינוך כשר חפר וחיים כשר־הבטחון אל־הוזייל סולטן צבאי, כהיסטוריון
 שאר חוטי את ימין ביד למשוך לבון, של גזזייתו על לעמוד צריכים אלה ארבעה

אפריקאיים. מנהיגים ידי ללחוץ שמאל וביד המפלגות,


