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 שלו הפחחות סך1מ את זוהר ,אזר חיסל מדוע
לפלאט־שדון? חריש חי־כ ענה ומה שנפתח. אחרי חודש

וה השיכון הבינוי, שר
 מאד מודאג לוי, דויד קליטה,

או הבדיחות שגל מהעובדה
 המדינה את שהציף דותיו,
בממש כשר שהתמנה אחרי

מס עתה היה. כלא נעלם לה,
ה עצמו. על בדיחות לוי פר

 ״כל מפיו: האחרונה בדיחה
 השולחן על עולה אני בוקר

 אנה עליו ומתהלך בלישכתי
 מפני זה ז למה תשאלו ואנה.
החומר.״ על לעבור צריך שאני

 מיכה המערך ח״ב 0
ש רי  שקיבלו אלה בין היה ח

 טלגראפית בירכת־שנה־טובה
 פדאטו־ שמואל מח״ב
 לך מאחל ״אני :בנוסח שרון

 כל הבאה בשנה בך שיתגשם
שעב בשנה לי שאיחלת מה

הח החריש, לא חריש רה.״
 בירכת־שנה־טובה לפלאטו זיר

 שמ־ לך מאחל ״אני משלו:
 יהיה הבאה בשנה הכלכלי צבך
ש בשנה הכלכלי מצבי כמו
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 שנעשה הרב הפירסום 0!
רי לסיפור, או ר, ש ה המת זו

מו שם פתח בירושלים, גורר
 כי והטענה רכב, לפחחות סך

המ את לתקן כדי זאת עשה
 מיידים ששומרי־השבת כוניות

לבר עוול עשתה אבנים, בהן
 כי מסתבר בתשובה. שחזר רן

מ לא המוסך את פתח אורי
 מיקצועית, הסבה שעבר שום

 הוא פרנסה. שחיפש משום או
 לאדר חסד לגמול ביקש פשוט

 פחה שהוא הדתיים, מחבריו
המו את פתח במיקצועו, רכב
 שתהיי- בתיקווה בעבורו, סך
 בינתיים לקוחות. תמשוך תו

הצ לא פחח שאותו הסתבר
בהתחייבויותיו לעמוד ליח

ה מסיבת בעת קישון, לאפריים נושקלפיו ממי
 וגלי אשתו על־ידי לו שנערכה הפתעה

 לפני נערכה אלה ילירי־הונגריה שני של הראשונה הפגישה צה״ל.
 קלט׳/ ״אוי ההונגרי לעיתון מאמר כתב טומי שנה. מעשרים למעלה
 קישון. היה החתום על לדפוס• ראוי אינו שמאמרו תשובה וקיבל

 עמוקה. וידידות יותר גדולות להצלחות השניים הגיעו בינתיים
מאד. מצליח ובמאי סופר הפך וקישון רשות־השידור את מנחל לפיד
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 בתערוכה, לגלות הופתע הוא אישית. לוי את לכן קודם הכיר
 את נישק לוי במרוקו. עיר אותה וילידי הגיל אותו בני ששניהם
 בו רואה שהוא שלו הפתיחה בדברי סיפר רבה, בהתרגשות אבישר

העולמית. הפלאסטית האמנות בתחום מרוקו יהדות תרומת את

 באוזני השמיע עיתונאי 0
 גאו־ אריה הממשלה, מזכיר

 יש כי האומרת, הבדיחה את
הלי שילטון תקופת את לקצר

 שהעם משום בשליש, כוד
 בגלל עונשו, להפחתת ראוי

 אילתר נאור טובה. התנהגות
ת: בדיחה במקום בו  ״זה נגדי
 עימו. להיטיב שכדאי עם לא

 הוא ולכן יפה, מתנהג לא הוא
שנים.״ ארבע עוד יקבל
לאח הוצב ענקי שולחן 0
 עורך־ של במישרדו רונה
ה דיינשטיין. יהודה הדין

 הציע לצון, חמד פרקליט
 שהוזמנו וללקוחות לאורחים
ש החדש, המישרד לפתיחת

 פינג־םונג מחבטי עימם יביאו
באו השולחן. את לחנוך כדי
 צ׳ד־ אריה נישאל אירוע תו

 הפרקליטים, ועד חבר טול!,
יו השופטים משכורות גם אם

 משכורות שהועלו כשם עלו
 :צ׳רטוק השיב הפרקליטים.

 להצליח רוצים השופטים ״אם
או שיצרפו בהעלאה, ולזכות

מש זה — שלהם לוועד תי
!״ תלם

מנו דידי שמע כאשר 0
 טור- בעלת שהעיתונאית סי

טו אגרך, מידה האישים,
שהש היא דיין יעל כי ענת

 הרומן את לכתוב עליה פיעה
 בקול התפלא הוא שלה, החדש

הרו לפי חשבתי, ״ואני רם:
מוש שהיא דיין, יעל של מנים
אברך!״ ממירה דווקא פעת

ש מצומצמת במסיבה 01
 מעריב מערכת הנהלת ערכה
 ראש־ של ספרו הופעת לרגל

 יצחק ־־לשעבר, הממשלה
 בהוצאת שירות, פינקס רכין,

הנוכחים בין חולקו העיתון,

אבישר, שימעון הצייר של תערוכתו בפתיחת כאשר מאד הופתע והקליטה, הבינוי שרלוי דויד
 בדיחה לו לספר והתחיל (בתמונה) דז׳יגאן שימעון האידי הקומיקאי אליו ניגש

 לצרפתית. הבדיחה את שתירגם מישהו נמצא אז זו. שפה דובר שאינו כך, על מייד העמידו לוי באידיש.
״זה את אמר ״מי בעולם.״ ביותר הטוב האוצר שר הוא ארליך, שימחה ״שר־האוצר, :דז׳יגאן טען '. 

סוחף. בצחוק פרץ לוי שלי.״ מוצלחת הכי הבדיחה ״וזאת דז׳יגאן, השיב ״אני," לוי. שאל

 מהירות באותה נסגר והמוסך
נפתח. שבה

לאחרו שנפוצה בדיחה 0
 יהיה ״מי : הליכוד בחוגי נה

 — ? בגין מנחם של יורשו
 האדזגר. נידעון ל״ע ח״כ
 ביותר הגדול המומחה הוא

לשואה.״
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