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מאת
 חקירה צוות

אוב״קטיבי
של

ח 100 א ה
 עמי־חתול יאיר

 פורת מיצי
 מיאובלסון מנחם

כ״ץ שונרא

:,א פרק
ם יש סדר גס בלבי ב

 מסריחים, הם הכלבים כידוע
ותמיד נודים תוקעים מגעילים,

 בקיבוץ אד מהאף? להם נוזל
כל שלושה יש שבנגב כלב-שלום

 להם ויש בסדר דווקא שהם בים
 שלושה עם מסודרות משפחות

נחמד. וילד-שעשועים גורים

׳:2 פרק
 הצודק מאבק□

החתולי□ של
 ובצדק, נאבקים, החתולים

 של החולנית השתלטותם נגד
 בנביחותיהם מתוסבכים כלבים

 אורחים מלונות על הקולניות
לדברי המביא, דבר ן ותיירים

 הש- בתינו אל והרג רצח הם,
 ילדינו על שואה וממיס קסים

העוקצנים.

:,ג פרק
מיאן מול האו־האו

ש חתולים גם יש נכון, אמת
ואמו הנצחית צדקתם מעוצם

סיפ-סימו- מביאים הפלאית נתם

ארץ־ישראל: אהבת משירי

ב: יופיע רו ק כ

ו1נשחתי מוסלות חנה
גורי חיים מאת

רשומות שירים
ם מפי  הגיגים מס

פיכפופים לבטים
אוויר־הרים

של החדשה באסופה ועוד זאת

המשורר־המפשר

חיים לפורסה מנת על ילדה אל מתחנף כלב
ומעולם' מאז שינווזס ״זו

ם; הסובבים על קשיים נת ת  או
 אהבת מתוך זאת עושים הם אך

כקו שקולה ועדינה רכה אמת
 הבא החרישי המיאו קול — לם
חלב. מן

 מתוך פועלים לעומתם הכלבים
שאי וכל עצמית שינאה של יצר

 חי כל ולהשמיד להרוס היא פתם
 מטורפות אשליות של במסווה

 בהןן מאמינים אינם עצמם שהם
 אביהם של שמו הפז בכדי ולא

 לשם האו-האו, הלורד הרוחני,
שבעולם. הרע לכל נרדף

:,ד פרק
 ה□ הפנתר׳□

□ בעצס בי ל ב
ה דעת כי הכלבים משראו

 לה יש מי עם בדיוק תפסה קהל
 את לשנות החליטו הם עסק,
 לא הם אך ל״פנתרים״, שמם

 חם — אחד אף בפחם הפילו
מצו כלבים אותם בדיוק נשארו
שהח למרות ומסופלסים, רעים
תוק שחם הנודות צבעי את ליפו
עים.

 עקשניות חרושת־שמועות לאחר
 האחרונים בשבועות בארץ שהילכו

פור הכינרת, מיפלם של מצבו בדבר
 הכינרת מיפלם כי רשמית, אמש סם

ירד.
ל מסרו היורד המיסלם של ידידיו

האח בזמן ממורמר היה זה כי כתבנו
 הרשויות מיחס קשה סבל וכי רון

 פוסקת הבלתי השאיבה ומן אליו
 מחנק,״ סבל ״המיפלם ממנו. ששאבו
 את לצאת ״והחליט ידידיו, מספרים

אח במקומות מזלו את ולנסות הארץ
רים.״
 מישפחתו מבני כמה מסרו זאת עם

 כי בארץ, נותרו שעדיין המיפלס של
לשנתיים־ לצפון־אמריקה יצא המיפלם

טו בהצעות יזכה לא אם וכי שלוש
 בתום לחזור בכוונתו יש יותר, בות

התקופה.

 מינוין) (שני מיסלם יורד
למונטריאול בהגיעו

 הקשה הכלכלי המצב בשל
 תקציביים, בקיצוצים והצורך
 צה״ל של הכללי במטה הוחלט

ה הסוכריות חלוקת את להפסיק
לבנון. לילדי מסורתית

 ילדי מעתה מסתפקים לכך, אי
התו ללא בלבד, בפצצות לבנון
מתו סוכריות של הפיקנטית ספת
ישראל. מתוצרת קות

 פורסמו לבנוניים עיתונים בכמה
והו ילדים של מכתבים לאחרונה

להפ הסיבה מהי התוהים רים
הסוכריות. חלוקת סקת

 אין האם שאלות: מתעוררות
היש בהסברה נוסף כישלון כאן

ת להשאיר צריך האמנם ? ראלית  א
דוו למחבלים הסוכריות חלוקת

 אותנו שמגנים הפלא מה קא?
קו מה ? הממשלה איפה ? באו״ם

ממ מקימים לא למה כאן? רה
 זה מתי עד ליכוד־לאומי? שלת

 כמה בן השעה? מה יימשך?
 צבע מה לו? קוראים איך אתה?

 איזה הלכו? הם לאן העיניים?
בטלוויזיה? היום יש סרט

שובות! דורשים אנו ת


