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1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

הממשלה לראשות האידיאלי המועמד
העיבור לרחשי קשובות אוזניים

אשכנזי

ספרדי קעת גם

למחדל קשור לא

 מקובל ולכן כבישים סלל
העבודה תנועת על

בספירת-העומר. מתגלח לא
הדתיים החוגים על מקובל 0 - י

וכאריזמטי שעיר חזה

לעבודה ברגל הולך

חדשות פנים

אחר אחד מאף גרוע יותר לא

קיסינג׳ר עם משותפת שפה

מתאים מישהו סו״ס

 מבכי רועד גופנו
 דימעה עינינו וגם

 נשבחך לא לעולם
 עינינו מול למומר
הבריאות העיקר

 נמצא לא מנוחה
 ״אויה" נקרא אחריך

 ובי״ש ״שובי יקרא ידלין
עולמנו ליק

י הן ו נ י שי ו כ י ס ל
 שנועדו מיבחנים בסידרת הראשון את להגיש גאים אנו השינוי׳/ את ,,הכה תוכניתנו במיסגרת

 כעיגול לסמן מוזמן ואתה אמריקאית בשישה הוא המיבחן המדינה. פני לשינוי התאמתן את לבחון
 לך. הנראות השאלות או התשובות, את

בהצלחה.

דרי בעד ״אנחנו :הבא המישפט את אמר מי .1 טון סי ל  שי
ם״? ומימשל ני קי ת

וקליכוד צעירי ו. ״לשינוי״ תנועת יא.

מר״י ז. ״למיפנה״ תנועת ;ב.
מוקד ח. שלנו" ״ישראל תנועת ג.
ר״צ ט. ״לתמורה״ תנועת ד.
אתגר י. המפד״ל צעירי ד,.

ת ת לפשרה ״נכונו אלי טורי טרי ב־ תוקף בכל תומך מי .2
מת תוך ש שי ה״? ביטחון על דג מדינ ה

קול משה ד. ״למיפנה״, ״לשינוי״, א.

שלי אבא ,׳ה. שלנו״ ״ישראל ״לתמורה״,

שלך אבא ו. המפד״ל זיקני ב.

דיין ז. הליכוד זיקני ג.

 תשובה בל על נקודות חמש לעצמך הענק
 הבא. לשלב עובר אתה ומעלה, נקודות שלוש קיבלת

נכונה. הפותרים בין יוגרלו באריקדות פרסי

הב ״חינוך בעד הוא  הרשומים־מטה מן מי
? לערכים״

.3

(שוסטר) חייט אפריים זז. - ״לשינוימיפנהתמורהשלנו״ א.

פרס שמעון ו. כהן גאולה ב.

רוזנבלוס הרצל ז. פעיל מאיר ג.

פאפוריש י. ח. (חייט) שוסטר אפריים ד.

נוי הזמן שהגיע חושב הבאים מן מי שי ? ל .4

קדמוני ז. בגין א.

כהנא ח. ורהפטיג ב.

תמר ט. אליאב ליובה ג.

מלובביץ׳ הרבי י. אבנרי ר.

כולס י״א. אשכנזי ה.

אחד אף י״ב. מרציאנו ו.

 באם בלתי־נכונה. תשובה בל על נקודות ותשע נכונה
מכייסים. והיזהר ורוד, לבש




