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ת תדרו ס ה ב
 הלך ההסתדרות של הקניות מרכז

חדש. אלקטרוני מחשב לקנות
המח את לבחון רצה שקנה, לפני

 רשם: עליו כרטיס לתוכו הכניס שב.
שלי?׳׳. אבא עכשיו נמצא ״היכן

 ופלסה: קירקשה המכונה, הזדעזעה
 בירנבוים.״ גברת אצל מבלה ״אביך
 חדש: כרטיס מילא וחיש האיש צחק

 שנים!״ שלוש לפני נפסר אבי ״אידיוט!
 ־1 ק־רקשת שוב. המכונה הזדעזעה

 שנפטר האיש בעצמן! ״אידיוט פלסה:
אבין!׳־ היה לא

תל-אביב אכידז, משה

לי בעד<כת גל<ל< לי

מנים שתתפים. מוז  הקוראים אחד מ
 למדור חומר בשליחת המשתתפים מבין

 בפרס הזובה ל״י. 25 של בפרס יזכה זה
מת״א. גונדר בנימיו הקורא הוא השבוע ה ס כנ ה ס־ מ ב

ב לבירור נקרא תל־אביבי אזרת
מס־הכנסה. משרדי
 סכום שהעלמת אותך מאשים ״אני

ה הפקיד אמר ל׳׳י,׳׳ אלף 150 של
וילה.׳׳ לך בנית הזה ״ובכסף זועם,

ב הופיעה שלי אמא נכון! ״לא
 אוצר של מקומו לי וגילתה חלומי
האזרח. להסביר מיהר חבוי.׳׳

ה שאל לך?״ יש לכך ״והוכחות
פקיד.

ש הווילה הגה, לי! שיש ״בסח
ירישליס גבעון, •ערבבניתי.״

 הליליים שיללותיו חתול־זכר, היה תל־מוישלה בקיבוץ 11111■ ק
י ^ י י  אסיפה, בקיבוץ כונסה לבסוף החברים. מנוחת את החרידו 1 י

 ימים כמה כעבור החתול. את לסרס גדול ברוב הוחלט הוויכוח ואחרי
 החלל. את מילאו איומות יללות משנתם. בלילה הקיבוץ חברי נחרדו
 שהחתול לראות נדהם הוא החוצה. ויצא מזכיר־הקיבוץ קם לבסוף
 אותו, מקיפים אחרים חתולים־וכרים כשעשרות אבן, על כבוד יושב
 לא ״אתה המזכיר, קרא הזה,״ הרעש ״מה בקולי־קולות. מייללים וכולם
 יודע,״ אני ״בטח ?״. דבר שום לעשות יכול ולא מסורס שאתה יודע

תל־אביי גונדר, בנימין יועץ.״ אני עכשיו ״אבל החתול. השיב

ת בדיחה מ ט מ טו מ
 לכלי- לחנות נכנס שמואלי מר

צמר־פלדה. קילו מהמוכר וביקש בית
הר כל־כן צריך אתה מה ״בשביל

המוכר. אותו שאל !״ בה
לס רוצה היא אשתי, בשביל ״זה

שמואלי. הודיע גדיל,״ סיר רוג
תל-אב-ב גלעד, יעקב

 על-ידי נפגע שריכבו קטנוע, געל
 להח- ניסה שנהגו צבאי, טנדר
״צה״ל :אחורה בנסיעה נותו
״קדימה הולך כשהוא רק טוב !

זוועה בדיחת
 את בבהלה פתח הקטן מוישלה

 !אבא !״אבא לאביו: וקרא החלון
 מתה.״ אמא הביתה, מהר בוא

עו תיכף אני לבכות, ״תתחיל
האב. ענה לה,״

חדרה רון, בתיה האש את הנזצאתי

ם העולים אי !ב ם העולים אי !ב ם י ו שי חנו
 הסוכנות. על־ידי יועסקו הם :ת.

ל ממשרד יום, מדי אותם ישלחו
 במיסדרונות־הסוכנות יסתובבו משרד.
תמימות. שעות שמונה
בעיות? הדבר יצור לא האם :ש.
 להעלות נצטרך שכן. כמובן :ת.

והפקידים. הלשכות מספר את
הללו? העולים יגיעו ומתי ו ש.
 שר־ אבל יודע, לא עדיין אני :ת.

ההורוס את עתה מכין האסטרולוגיה
 יוצג אשר ,1969 התקציב לשנת קופ

ש להמר מוכן אני הכנסת. בפני
באפריל. 1ד,־ — יהיה החדש התאריך

ממשלה? שם לעלייה קוראים האם :ש.

 ערך! כל חסרה שם ללא עלייה :ת.
ב׳. עלייב לזה נקרא

נסתיימה! כבר ב׳ עלייה אבל :ש.
.נסתיימה? :ת. . עוברי הזמן איך .
.הממם :ש. . אחרונת שאלה .
.לעולים בקשר . .
עולים? איזה עולים? :ת.
ב שיבואו אלה עולים? איזה :ש.
כמובן! הבאה, שנה

עולים? יגיעו מה? :ת.

.כמובן :ת. . .אמרח אתה הרי . . .
ה ל ש מ מ ה ש־ א שימחת־ זוהי :ר

הנהד הבשורה על תודות אלף חיי!
ו מסיבת־עיתונאים אכנס מייד רת!

 מהימנים, ממקורות לנו, שנודע אודיע
 ב־ כבירה עלייה תחול הבאה שבשנה

מימדי־העלייה.
יאיר יוסף

ש הראיון את בזה מפרסמים הננו
 ה- לכתב ראש־הממשלה על־ידי הוענק
בישראל. נייעס לעצסע
ב קיימים סיכויי־עלייה איזה :ש.

הבאה? שנה
ה ל ש מ מ ה ש־ א הבאה בשנה :ר

במימדי־העלייה. עליית־ענק תחול
 בים־ את מבסס אתה מה על :ש.
ראש־הממשלה? כבוד חונך,
ש ההצהרה על הצהרה. על :ת.

הרגע. לך מסרתי
העולים? יבואו מניין :ש.
נפתחו נסיכות־מונאקו שערי :ת.

ליציאת״עולים.
 שלך חברי־הממשלה טוב! מזל :ש.
.נורא שמחים ודאי . .

 ש־ לה מחניף גולדה. בייחוד :ת.
 תשלום שהיא מעדיפים יהודי־מונאקו

קלי. גרייס ולא בהם,
 לעולים גם מצפים אתם האם :ש.

אחרות? מארצות
 התוכנית את שנגיש לאחר יק :ת.

 אחת ייתכנם הציוני הקוננרס הבאה:
וישיבו המאוחדת, בירושלים לשוה,

 מספר את חודשים. 12 יימשכו תיו
מיליון. חמישה עד־כדי נרחיב הצירים

 עדיין המתנגדים שרים כמה רק יש
 עכשיו, עד כמו לשלם, שנמשיך לכך
 בעת הצירים, של הוצאותיהם כל את

אדמת־הקודש. על שהותם
 בשנה שיבואו לעולים נשוב :ש.
להם? מוצעת תעסוקה איזה הבאה.

 סד,?, ושמו בחייט מעשה
 הרף. ללא כספים לו שצבר

 העורות פיטט הוא
 הלקוחות מכל

טרף. ״חייט נקרא: בן ועל

 האוב, ״כן משכונת קלפנים
 לחשוב. הירכו לא הזמן על

 כלה כשהלילה
עלה והבוקר
:זה את זה כרכו הם

טוב!" ״פוקר

 מושב, כת כעלמה מעשה
 למשכב. אחד יום שנפלה

 נזהרה אומנם היא
 :נורא הוא הסוף אך
מעכשיו. דודות אחיותיה

מונסון נוה כרגע, יורם

צועקת לעולם


