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האש הפסקת קווי מפת
ופרשנות הסבר דברי + טבעיים צבעים בארבעה

.601 החלטה עפ״י 4.11.73 האש המשכת קו 1 מתולתל קו .338 החלטה עפ״י 22.10.73 האש הפסקת קו ג שחור קו
.17 החלטה עפ״י ובלתי־סדיר צפוף אוטובוס קו 1 ארבע קו .242 החלטה עפ״י 3.8.70 האש הפסקת קו 1 מרוהק קו
לקנסת. קהנא 1 קו קו מימין). (השירותים 3ה־ לארמיה מסדרון ז מסולסל קו
 נכונה הפותרים וממתקים. סיגריות ולהביא (במרכז) המכותרת הארמיה אל להגיע נסו-נא ילדים ועתה

ה מים. ובג׳ריקן בפלאסמה יזכו ח ל צ ה ב

) מלחמה הזיות י א )
לתעלה ממערב אי־שם ניב, קובי מאת

המאמין אשרי
 גורן הרב מאי־שם מגיחים לאחריו, ומיד לקרב, היציאה לפני

 (כשאין אדמות עלי שליחיו ו/או אליו) צמודות הטלוויזיה (כשמצלמות
 הדרך׳ ״תפילת של מודפסים דפים או תהילים ספרי ומחלקים טלוויזיה),

שומים. או פרסות שלל כמוצא האלוהים שליחי על העט החאקי לעדר
 מבקשים־דורשים ואף ותפילה עידוד דברי מוסיפים ושליחיו הרב
 או ויצליח״, ״יעלה או השם״ ״בעזרת פעמים שלוש לומר מהחיילים

כזה. משהו
 מהראש שערה להוציא או פעמים, שלוש לירוק גם יכול שרוצה מי
 ישראל, לעם האמונה חשובה כמה מוכיח רק וזה — בעץ לדפוק ואפילו

טפו־טפו־טפו. אמן לאמונה. ישראל עם חשוב וכמה

בליכוד כוחנו
 מרתקת פרשה הן הביתה למשלוח לחיילים המחולקות הגלויות

עצמה. בפני ומעניינת
 ומה מודפס בה הכיתוב שכל השק״ם) (מתנת גלויה יש כל קודם

 המקומית. הדואר לתיבת ולשלשל שמך את לחתום הוא לך שנותר
 — החבר׳ה כל עם בשלום לכאן ״הגעתי בנוסח משהו מודפס הנ״ל בגלויה
 אנחנו גבוה. המוראל כלום. די חסר לא טעים. האוכל מצויץ. מרגיש
 ידע שלא שמי כדי וזה וכר. וכו׳ הכרה...״ ומתוך כרצון הבל את עושים

 על שחור זה את כתוב עובדה, שיידע. אז צבא וכנ״ל נפלא עם שאנחנו
כולם. ואצל לבן, גבי

 קודם גם (שהיה המוראל וחיזוק לעידוד גלויה מגיעה אחר־כך
 :לב שימו מצביאינו־נביאינו. מאימרות ובה קודמת) גלויה ראה — גבוה

 תהפוף היא האוייב אל תגיע וכאשר צה״ל של זרועו ״ארוכה
)18י״ב/ אלעזר, (דוד לאגרוף!״

 אמר מי
מי אל

1 מס׳ חידון
חכמים) (דברי

 טוב מצבנו היה לא מעולם .1
!יותר

 שלום בין ברירה לי תהיה אם .2
 ובין — א-שייך שארם ללא

 שלום, ללא א״שייד שארם
בשניה. אבחר

כהת כמוה התעלה חציית .3
אבדות.

ו עת בכל ומוכן ערוך צה״ל .4
 ה- פני את לקדם שעה בכל

אוייב.
 לבקש אלינו יזחלו עוד הם .5

שלום.
:הזהה) השאלה (שלב •6

 הזמן ;לטובתנו פועל הזמן
לטובתנו. פועל

מכתבים
למערכת

ת חזירות דיפלומטי
שלום, למערכת

 מחלק־הנפט הפסיק שבועות כמה מזה
 היקר, הנוזל את לדירתי לספק בשכונתנו

 לאשה לשאת מסכים שאיני מכיוון וזאת
המכוערת. בתו את

 המשותף הבית דיירי שאר אל פניתי
 ולהפתעתי הנפטאי, נגד יחד שנתארגן כדי

 השבוע, התחתנו שכני כל כי נוכחתי
 הדפקטיביות בנותיו שאר עם במזל־טוב,

הנ״ל. של
 הומו. לי קוראים בשכונה

הבצעקתה.
ומחז־זואוץ. ון־גוד, יוסף
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 — המלחמה תיכבה אם גם — מורמות עינינו אד כתפינו ״כבדו
)6טו/ (גוודודיש, הניצחון.״ ימתק

בעורף. כזה, יש אם בסוכר, המחסור את מסביר אולי וזה
 של (כרגיל) מטומטמות קאריקטורות עם גלויות גם יש מזה חוץ

 (מיועד ממרומים״ חמה ״ד״ש כמו ברכות עם מצויירות גלויות ועוד ש1ד
 של ״צרורות (?) להתגלח״ זמן לי ״יש בלבד), והרוגים לטייסים כנראה

נשיקות). של צרורות כמובן יורה, טנק של ציור (עם נשיקות״
 אבני של ציור — לאללה ונחמדה חדישה גלויה גם יש — כן אה,

ה: ט׳ משמות המתאים והפסוק הפירמידות על הנופלות אש  ״ויהי כ״
 בכל כמוהו היה לא אשר מאוד, ככד הברד, בתוף מתלקחת ואש כרד
דן נפלא. לגוי...״ היתה מאז ק.נ.) — בגלויה (ההדגשה מצרים א

 יוצרות אלו גלויות כי מאוד, ויפה מאוד טוב וזה בערך, זהו
הטמטום. אלוהי כמוהו מי כי — בליכוד כוחנו והרי וליכוד, מוראל אמונה,


