
מהממשלה חדשות

לתף. שווים הפקידים רוב יודעת: והממשלה יודע הציבור
 פקידים כשיש נוצרת סמויה אבטלה סמויה. אבטלה המון יש גם
 רק הם אז משהו, כבר עושים הם ואם טוב. עובדים לא טובים. לא

 מכניסים אז או. ? לא ? ת׳עבודה לעשות צריך מישהו אבל מקלקלים.
 ומה ת׳עבודה. ויעשו טובים, כן יהיו אלו אולי חדשים. פקידים
 הם — האלה ה״שיהיו״ שיהיו. דבר. שום הלא־טובים? עם לעשות

הסמויים. המובטלים הם
 אז — טובים דם אם ככה: הולך זה החדשים הפקידים עם

 קושרים ת׳פרינצים, תופשים שנתיים־שלוש, בממשלה נשארים הם
יןז! כזה עבודה במקום להישאר השתגעו ועוזבים. — קשרים רי חו  מ

 מקום לעזוב השתגעו נשארים. כן הם — טובים כל־כך לא הם ואם
רז! כזה עבודה הד  עוד כשהם טובים, כל־כך הלא בהתחלה אז נ

 הם זמן כמה אחרי אבל נסבלים, איכשהו עוד הם חדש, מטאטא
 שלהם, הראש על חדשים מכניסים פעם עוד ואז איומים. נהיים

הסמויים. המובטלים של לחבר׳ה להיכנס שלהם התור וזה
הגרועים. בפועלים שמות עשה המיתון אחרת. קצת זה בתעשייה

 ו ? ? מה צוללת. על סערה גלי כמו עבר המיתון הממשלתי הפקיד על
 יעשה הוא מה נורא! הרי זה לרחוב? האומלל הפקיד את לזרוק
 לשכות כי לרחוב״, ״לזרוק של בעייה אין השם ברוך עכשיו שם?

 ? לפטר שיתחילו תס׳חושבים אז עובדות. לידיים ״משוועות״ העבודה
פתאום. מה

— מהם מכמה להיפטר הזדמנות־פז שהיתר. פעם שכל עובדה
 מסמר הוא הממשלתי שהפקיד מפני רק לא וזה אצבע. נקפו לא

 (ו״לא״ ״קטן״ דבר איזה עוד יש אותו. לפטר ואי־אפשר ראש בלי
 הוא אולי בבחירות ואז יתרגז נורא הוא אותו יפטרו אם חשוב):

 הפקידים את להרגיז יפה לא גם השלטון. מפלגת בשביל יצביע לא
 אם או. שלא? ואלה השלטון. של מ״המשלנו״ הם הרוב כי האלה,

יהיו. כן הם לאט־לאט אז אותם נרגיז לא
 אז ״הנכונה״, למפלגה יתווספו שהם תקווה יש אם אז נו,

 בממשלה. הפקידים של המספר את להגדיל עוד צריך מלהיפך: הרי
יאללה! אז נו, לא? נוספים, מצביעים של לא־אכזב מקור זה

יפרח כצדיק תמר
 התחרות על הכריזו הם אז בשבילהם. טוב לא הזה השם
 שהם מה יודע השד — שם־לווי או כינוי חדש, שם בשביל
 כמה הנה — טובות בלי אז פרס. לתת מוכנים והם רוצים.
כסף. לא — טוב לא בחינם. עצות

צלופח), (כמו תמורלח )1( :לעשות אפשר הלח מהתמר א.
 (כמו תמרלח )3( או: דגמלוח), (כמו תמרלוח )2( או:

תמירת־ )5( :או תזמורת), (כמו תמרלוחת )4( :או צפרדע),
מזתומרת), (כמו לחתומרת )6( :או סטירת־לחי), (כמו לחי
 )8( יצא: זה וביחיד בננלד) (כמו ברבים תמרלך )7( או:

שרהלה). (כמו תמרלה )9( או: יענקל), (כמו תמלל
ד )10( גם: ואפשר כ• מ ל ף־  בצבא כמו תיבות, (ראשי ת

כף־למד).
(כמו: ממרטוב )11( לעשות: אפשר הרטוב מהתמר ג.

ב: יותר או שוב), לה קרה כדורגל), (כמו תמורטם )12( טו
 תמרו״ )14( :פשוט או כדרלעומר), (כמו תמרלרוטב )13( :או

קצוץ). פטרוסיליניון (כמו ריטיכיון
 תמרחי )16( :מזה לעשות שאפשר או תמר־חי, )15( ל♦

 או בעלי־חיים), (כמו תמרי־חיים :ברבים בעלחי), (כמו
או: כבר), יש חידקל הכל, (אחרי היתמר )17( גם: שאפשר

מוחי־תמרי )19( :או איתמר), (כמו חיתמר )18( כ חי־גפשי), (
 )21( אפשרות: עוד גם יש חידק), (כמו חיתמר )20( או:

מותומי-חי כ  תומר גן־חיון )22(או: טומי־גן), או יופי־חי, (
תומר). בן־ציון (כמו

לחי־תמרו־ )24( או: תמרור, )23( סתם: גם ואפשר ה.
ם בכי־תמרורים). (כמו רי
)26( או: תפוח־עץ), (כמו תמר״עץ )25( בכלל: אפשר ו♦

גחלץ). (כמו תמרץ
תפוח־זהב), (כמו תמר־זחג )27( אפשר: לזה, ובדומה זי

ב: יותר אולי או תענוז), תפוז, (כמו תמרוז )28( או: טו
יפה). כל־כך לא אות היא זיין (כי תמרוח )29(

:אפשר הלח, התמר את סובלים לא שבכלל אלה בשביל חי
או: תמרינדי), (כמו תמריכסי )31( או: תמרפיכם, )30(
איתמר). כמו פעם (שוב איכסתמר )32(

אפשר: שלו, העסיסיות את להדגיש מאוד רוצים אם ט.
 (כמו ,תמרקץ )34( או: קרוץ׳), בננה (כמו תמרקווץ, )33(

סמרקץ׳).
 מרוב להחליט, תוכלו שלא בטוחה אני הצעות. 34 לכם הנה

 על לשמור תשכחו אל — תקחו אם אז מהשנייה. יותר אחת שכל
הקופירייט.

רב בכבוד
לחוכר תמר )35(ממני:

ההומה אות
 מיס־ את לנו שהקימו אחרי

 אליו גיבורי־חייס־שכאלה, דר
 מי כל אוטומטי באופן נכנם

תוכ עליו עשתה שהטלוויזיה
 לא שכאלה, חיים של נית

ה הלאומיים שהגיבורים יתכן
אלמו גיבורים ישארו אלה
 יעברו שהם אפשר אי ניים.

יקפ&ו שכולם מבלי ברחוב

המפגר לעם גג
 בעממי. שלמדתי מה רק בהיסטוריה. גדול מבין לא אני

 באיזה פיגרו תמיד שהיהודים זוכר, שאני לי נדמה אבל
 ההשכלה, תקופת — למשל כולם. אחרי שנה מאה־סאתיים

 אצלהס, נקלט שזה ועד שלהם, לאוזניים הגיע שזה עד נכון?
 שנים. קצת עברו — היהדות שאר כל על התלבש שזה ועד
 האחרונים נשארנו בארץ. עכשיו שהולך מה את מסביר וזה

החשי ב״צוות גולדה, חודש. של פיגור יש כבר שנלחמים,
 סמלית הצעת־חוק, איזה סוף־סוף כשהביאו המערך, של בה״

 אמרה: היא אז — מפוקפקות זכויות־אזרח מין איזה של בלבד,
המיעוט, על נגן כולנו אנחנו ואם המיעוט? על להגן יש ״מה

 יתנו או להם יצדיעו לדום,
ברמזור. אותם לעקוף להם

 מזהים איך רק היא הבעיה
 כשגי־ לטלוויזיה. מחוץ אותם

 מופיע למשל, עזר כמו בור
 שזה אומרים ושם בטלוויזיה

 יודעים כולם אז וייצמן, עזר
 שהוא ידעו איך אבל הוא. מי

 יעבור הוא אם וייצמן נמר
מדים בלי ברחוב, ככה סתם

 הצרפתית שהמהפכה כאילו — הרוב?״ על עלינו, יגן מי
שנים. 200 איזה של פיגור וזה קרתה, לא עוד

 אצלהם שהולך מה תראו (רק שלהם החוקים עס הדוסים
 עוד שהתלמוד לתקופה אותנו החזירו השמיטה!) עם עכשיו

האז כל את שווה אצלנו זיפת הכי גנרל כל לאור״. ״יצא לא
 החינוך!), משרד של המנכ״ל על (תסתכל טובים הכי רחים

 לאדם קודם, אפילו אולי הרומית, לקיסרות אותנו מחזיר וזה
שנים. תלפיס של פיגור פה יש בטח יודע. השד הנידרטלי,

 שלנו הסוף גס כי סוף. יהיה לא הסוף? יהיה מה אז נו,
לדאוג. יש מה אז כולם. אחרי שנה אלף איזה יבוא בטח

בטיח. ובלי
להע צריו מזה לצאת כדי

 ההרמה״, ״אות את לכולם ניק
:כך שיראה

 וכל הכהן ודוד גורן כשהרב
מה הלאומיים הנכסים שאר

 את הדש על יענדו טלוויזיה
 כולם ידעו הזה, החרמה אות
 צריו ולכן מעם מורמים שהם
 מיוחדות. זכויות להם לתת
ל שנותנים אלה כמו אולי
נכים.

המודעה
המפקששת

 פור- משמאל המודעה
כ ימים במה לפני סמח

 תראו ״הארץ״. עיתון
 מכל,ש מיפעל הגענו. לאן

או ולא לעכודה הזמנות
 למה מיפעל ככלל מר

לע יודעים הם מה הוא.
 יש מקצוע איזה ז שות
 אז נו, כלום. כלום להם.
 ש■ או :מהשתיים אחת

 חוסר־ידיים־ של המצכ
 כל■ הוא כמשק עוכדות

 חשוב שלא עד דפוק, כך
 ותע• כוא יודע, אתה מה
 שצוות־ או אצלנו. כוד

 ה־ של הגדול העוכדים
 כך כל הם הזה מיפעל

יוד שהם עד מוכשרים,
 הכל-הכל. לעשות עים
מה. חשוכ לא

שהורס מה זה אולי

ר *0 $

 ירושלים בסביבות מפעל
 גדול עובדים צוות עם
קודמות מהתחיבויות בקרוב משתחרר

בהתקשרות מעוניין
רציניים יצרנים עם

, משנה. בקבלנות עבודות לקבלת
 הכרוכות עבודות תועדפנה

רבה. ידיים בעבודת

 נלנד רציניות בהצעות
ירושלים. ,7323 ד. לוב לשנות נא

או התחילו המדינה. את
 הכד• שידעו אנשים תה

 עד אותה מנהיגים הכל,
 שיודעים מנהיגים היום

 מיפ- כה ויש הכל-הכל,
 הכל־הכל. שעושים עלים
נראה. זה וככה

הזה? הנורא הרבו קוה איומהאימפריה חדשות
הדוסים של

1ט - 1ט
הרב שבמועצת לנו, נודע

 של בבעייה דנו העולמים נים
 שהם זה הדוסים, של הכתיב

לכ במקום כזה פסיק כותבים
 כמו מילה, של בסוף ״יה״ תוב

 רומניה, במקום רומני/ למשל
יו שה״יה״ מפני יודעים. אתם
 מזכיר וזה קדוש, מידי תר

 המון שם היו יהווה. את להם,
ה שהפסיק שטסנו זצוקל״לים,

 איזה קם ואז אידיוטי. נורא זה
 גה״ק, שליט״א, אדמו״ר, אחד

 והציע גרפ״ץ, ונת״ן ושיה״ק
 ספירת של השיטה את לקחת
שכשמגי יודעים, אתם הא״ב,

 פתאום עוברים י״ו, לי״ה, עים
ולהש ט״ז, ט״ו, של לשיטה

 כל בשביל ■הזו בצורה תמש
 ב־ או ב״יה״ שנגמרות המילים

 התקבלה שלו וההצעה ״יו״
פה־אחד.

 כמו מילים תראו אם עכשיו,
 ״חטו״, ״רומטו״, ״הללוטו״,

 שזה תדעו אז — ״תחטו״
 חיה״, ״רומניה״, ״הללויה״,

 ״לוטו״ בהתאמה. — ״תחיה״
 גם כן! לוויה. פשוט זה —

״ ״אליו״. זה ״אלטז״ דיו  ״י
״מז־טז״. פשוט: יהיה

ם, אבל המערך, כל כזד,? דבר ראיתם ל  בשביל מצביעים כו
 להיות? יכול זה מה יאומן. לא יאומן. לא לא! וגולדה משהו,

 היא אולי או, כבר. שיהיה מד. ואבוי אוי אז, נגדם? היא אולי
 לא היא אולי הסיעה? של להנחיות להישמע לא לעצמה מרשה

 של ההוראות את להפר ומעזה המפלגה, מרות את יותר מקבלת
נגדה? מרד זד. אולי ההיפך, בכלל זה ואולי ברעם? משה

 להיות תמשיך היא אם הצבעה, פשוט שזאת להיות יכול גם
 תקבל כן היא ואז בעד. כולם והם נגד. היא אז ראש־ממשלה,

 זה על כי להיות, יכול לא זה אבל טץ. הרוב״? ״החלטת את
פתאום. מוז בכנסת? מחליטים

ע?! מי ד  להצביע התחילה שהיא זה. הדעת על מתקבל הכי יו
 המפלגה בכל לה ואין כולם, לפני התעייפה שלה היד אז הראשונה,

מהתנ״ך האלה דחבר׳ה ששני כמו היד, את לה שיחזיק אחד אף


