— מ מי שנ תו של מייסדו —
טי שטראח בערב שבת — בום בשבת.

ד״ר זוארץ
)בין קודש לחול(

התנועות
שלושה סוגי תנועות :תנועות גדולות,
תנועות קצרות ותנועות מגונות.
שווא נא הוא תנועה מגונה .להדגשה
משתמשים בשווא נאחס.
קיימות ארבע אימות הקריאה ,והן :
שרה ,רבקה ,רחל ואמא של קניאל.

פנים חדשות  -בחדשות
כשנסתיימה ספירת הקולות בוועידת
תנועת החרות והיו״ר קם והכרוז את
שמו של המנהיג הנבחר ,הושלך הס
באולם הגדול .השם החדש היה בלתי־
מוכר ,אלמוגי כמעט ,שם שלא אמר
דבר לוותיקי חרות .אדם חדש עומד
לתפוס את מקומו של המנהיג ההיס 
טורי.
המנהיג החדש ,נבוך מעט ,ביישן
ונרגש .״אני נכנס לנעלי קודמי״ הוא

)שפץ דקדוק!־

 -המשך(

גרונית יקבלו אותיות בכל״מ דגס ,ו־
זחל״מ — בזוקה.
אחרי אותיות שבא״ג דלמא״ס תבוא 
נה אותיות זא״ק סירא״ק.

אומר ,״בחיל ורעדה.״ ואכן יש בב 
חירתו ובעצם תהליך חילופי המשמ 
רות ,משום אירוע מרענן המגביר את
סיכויי התנועה להיחלצות מן האופו 
זיציה בעונה הקרובה.

דגשים
ארבעה סוגי דגשים  :דגש קל ,דגש
תרנגול ,דגש חצי-פבד ודגש חזק .בש-
מעוניינים בנצחונו של אחד הדגשים ,נו 
הגים להעניק לו כסף מאחורי הקלעים.
פעולה זו מכונה  :תשלום דגש.
המפיק — כל תלמידי בתג הספר חיי
בים לאכול על מפיק ,כדי שלא יתפזרו
פירורים על מחברת הדקדוק.

מנשה בגין נולד בפולין בשנת
 1848ונבחר מייד למנהיג חרות .הוא
כיהן בתפקידו זה לכל אורך המאה
הי״ט והמאה ה־כ׳.

הטעמה
הדגשת ההברה האחרונה נקראת  :מל
עיל .למשל  :״מי מלעיל ומי פלעיל״.

או תיו ת השימוש

קטנוון ־ בי ר ת נ פ א ל
בדרך מקרה הגיעו לידינו כמה מן השאלונים שמילאו חברי הכנסת עם
כניסתם לתקופת הכהונה הנוכחית .השאלונים באים לבחון את רמת ההש
כלה הממוצעת במידגם מייצג של חברי כנסת ועוסקים ברובם בשאלות ה
נוגעות בתחומים שונים של השכלה כללית.
לפניכם כמה תשובות נבחרות :

א .הגדר :״ פ ל ס טינ אי ם ״
 58מבין הנשאלים כתבו כי הכוונה היא לסוג של פלאסטיק או פלסט
לינה 31 .כתבו כי מדובר בשבט יהודי החי בחבש והמשתוקק לעלות ארצה.
שניים חשבו כי אלו צבעים נושמים ,כמו ״פוליפלאטט.״ אחד כתב כי ה
קריאה ״פלסטינה = אי״ זכורה לו כסוג מסויים של קריאת־כאב ,ואחר
טען כי זוהי מין ברכה המקובלת בין האיסלנדים  :על השאלה ״פלסטי-
נעים ז״ עונים האיסלנדים  :״פלסטינעים מאוד.״

מנשה בנץ
משב־רוח רענן
ב־ 1942היה למפקד אצ״ל
ב־ 1946נשאר מפקד אצ״ל
ב־ 1952מנהיג חרות.
ב־ 1955מנהיג חרות.
ב־ 1958מנהיג חרות.
ב־ 1964מנהיג חרות.
ב־ 1967מנהיג חרות.
ב־ 1973מנהיג חרות.
ב־ 1975מנהיג חרות.
ב־  ---------מ נ ה י ג חרות.
ב־  ---------מ נ ה י ג חרות.
ב־  ---------מ נ ה י ג חרות.
ב־  ---------מ נ ה י ג חרות.
ב־  ---------מ נ ה י ג חרות.
ב־  ---------מ נ ה י ג חרות.
ב־  ---------מ נ ה י ג חרות.
נאחל לו ,־ איפוא ,הצלחה וברכה
בתפקידו החדש.

ד ב ר המערכת

ב .מ הי ״ ה פל ה מ ל א כו תי ת! ״
 — 64תקופה רבת־הוד בשנות הארבעים .תקופת העליה הבלתי־לגאלית.
 — 12ראשי־תיבות :פלוגות הלילה .הפל״ה מלאכותית — כיוון ש
הוקמו על-ידי מכון וינגייט.
 — 2מין ממתק מצופה שוקולד הנמכר בשק״ם.
 — 2פוטש.
 — 1פונטש.
 — 1אשת הפיל.
רק ארבעה ידעו כי הדבר קשור בלידה .אם כי אחד חשב שהמדובר
בלידה ע״י התפצלות והתחלקות.

ג .״ מ צו ק ה  — ,,ב אר ו ה ס ב ר.
 — 86מין מבצר 16) .חברי הליכוד הביאו דוגמא  :מצוקת־זאב(.
 — 5קיבוץ בגליל המערבי ,ליד אילון.
 — 1סוג של חלה לשבת.

ד .מ ה זה ״ ק ט מון ! ,,
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בירת נפאל.
האדם הפרהיסטורי כונה  :האדם הקטמון.
כתם קטן על הבגד .ניתן להסרה עם מיץ לימון.
אמצעי מניעה.
ש״י קטמון ,משורר ישראלי שקיבל את פרס אוסקר בספרות.
קפה בוהמי בירושלים ,מקום מושבם של אנשי מצפן וק.ג.ב.

ה .מ ה ז ה ״א של א ב ר ה ם! ,,
 — 2אש״ל — ארגון מחתרת יהודי שלחם בבריטים ובהגנה .מנהיגו
אברהם שטרן שכונה בשם ״מאיר״.
 — 117תשלום עבור אכילה ,שתיה ולינה )ר״ת  :אש״ל( .את טפסי
האש״ל יש להגיש ב־ 15לכל חודש בשלושה עותקים .אש״ל מקבלים עבור
יום מליאה או יום ועדה או יום חול ,בתנאי שאינו שבת.
 — 1פריגורט לבן בטעם לבן.

מעשה בפריץ שהיה מהתל ביהודי
״שלו״ ומתעלל בו במשך כ מ ה
שנים ,עד שקם אותו יהודי ״ ג ל ו 
ת י ״ ונסתלק לו משם באומרו ״לא
משחק יותר.״
ללמדך שהיהודים ״הגלותיים״ הללו
כבוד היה להם וגאווה .ואנו ,היהודים
״ ה ח ד ש י ם ״ בארצנו שלנו ,פחד
מתמלא בנו למראה כל פריץ מן ה 
גויים ,ואפילו פריץ ה ח ת ו ל הינהו.
באה לכאן ,אלינו ,קבוצת תריסול
ההולנדית הסימפאטית ומנצחת אותנו
בביתנו ,על אדמתנו .ואנו — ש ו ת 
ק ים • שותקים ו מ מ ש י כ י ם ל 
שחק.
וממשיכה קבוצת ריאל־מדריח ,וב 
לחצו ה ב ר ו ר של הנפט הערבי,
מהתלת ומתעללת בנו .ויאה לנו לכ 
נותה לא ריאל ־מדריד ,אלא ריאד־
מדריד ,שכן קו אחד וארוך ,קו כי 
בושי האיסלאם והאנטישמיות ,הוא
הקו ריאד־מדריד.
אך איש בינינו לא יקום ויאמר ב -
ג ל ו י ״לא משחקים יותר.״
ותמהני — עד מתי נשחק ,סלינו על
כתפינו וראשינו — ע ר ו פ י ם ן

ו .מ הי ״ כנ ס ת! ,,
ב־ 116קולות ובהמנעות רק״ח הוחלט כי כנסת הוא סוג של סיגריות.

מ ג *.

הפועל
סוג של התאגדות למטרות חינוך גו 
פני  :דוגמה — הפועל ירושלים .יש פע
לים עומדים )אם נעבוד — יעמוד( ויש
פעלים יוצאים .מרבית הפעלים יוצאים
לקנדה.
הטיית הפעלים מדרך הישר נעשית
בבניינים .בעברית חמישה בנינים  :בניין
המנהלה ,בניין מייזר ,בנין לאוטרמן,
בנין קפלן והקפיטריה.
דוגמה להטייה  :לקחתי בבניין קל,
גנבתי בבנין לאוטרמן ,נתפסתי בבניין
שפרינצק.
דוגמה להטייה  :הטיית מי הירמוך.
יש להזתר בשעת ההטייה מן הקבוצות
הבאות :
נכי ל״ו — קבוצת צדיקים שנפגעה
בהתהפכות לויתן.
נכי ע״מ — הורוביץ ,שובל ,פרץ ולין.
חסרי פ״נ — אלו שהפ״נ שלהם אבד
או נכרת.
נטיית השמות  :רוזנגרטן ,רוזנגרטני,
רוזנגרטנך ,רוזנגרטניהם ,רוזנגרטנותיהן.

מילות ציווי

ויאד־מדויד
פריגורט לבן שהוא גם חשבון הוצאות

ה׳
ה׳
ה׳
מ׳
ב׳
ו׳

הידיעה.
השאלה.
הג׳יפ.
השימוש )מן הופך למי .מכאן וכו׳(.
השימוש )טואלט(.
החיבור )לוילונות(.

^ 6 *1

אחמד ,תעאל הון  1אימשי ,אימשי !
רוח אל-בית! וכו׳.

סוגי המשפט :
משפט פשוט — אני הולך לחדר.
משפט מסובך — אני הולך לים.
משפט מורכב — האיש ההולך לים
הוא הבן-דוד של ההומו שדופק את אביו.
משפט מהיר —  35בפנים.

ל מ ש רד ה תיי רו ת

דרוש

משתיק־קול

