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 באשמורת למרעה יצא )1
)3(ראשונה

)5,4(יסופר כי יאומן לא )3
)4( באי־סדר מכה )9

)4(בלום אוצר על קבלה )10
 לא אבויה בן אלישע )13
)3(בזמן הגיע
)4,2(בימים עם־הארץ )14
)4,4(במציאות ורב עצום )15
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)4(מחיר של מימד )18
 ובניו ספרא עזרא מחבר )20
)4,4(מידי יותר

)5(וכנור קשת אוחז מעם )22
)3(מאחוריו כושף האריה )24
)4( דוקר שהוא מזל )25
 מן קצת יקר אם יזיק )26
)4(היקר הנוזל
)4 ,3(יהודי להיות קשה )28
 1עמי אחרי לסעוד ישב )29

רב:

מאונך:
 עוסק 1 הי שקר, לא זה )2

)3(ברגול!
)4( היובל חג לכבוד ינגן )4
 ערוך הכיס, על יד 1ענ )5

)4,4(הספד,
ירוזלסקי גס אמר ......... )6
)4,2(ולנסה ללו

 דבר, של לעמקו כשירד )7
)4(יטוהר הכל
באופוזיציה רחמים חסר )8

)3,2(
 עוד ידוע המעשה ספור )9

)2,5(מדמשק
)2(חמור כל־כך לא )11

 לפני כך חשב קיסר נירון )12
)5,4(מותו

לא! כבר מתעמלים? )16
)5, 3(

)6(בצומת נחים )19
הנפלא הדבר את מתירים )21

)5(

 על יעמוד העולם כל )22
)4(רגליו
)2(עכבר מוליד )23
)3(שלו רק הבד )26

כן השאר כל לא, הניצבים )27
)3(

בוכחבים
 ושומר סנצרת החמור
תל־אביב העיר

המ לרשויות יום־הגחירות
 בלתי־ הזדמנות יהיה קומיות
המו מן לכמה לשלם חוזרת
כגמולם. עמדים

 חמור של פגר נתגלה 1974 בסתיו
 זו היתה נצרת. של מי־השתייה במאגר
 שבריכת־ ,לעובדה עגומה תזכורת

 לכל חשופף והיא מקורה, אינה המיט
וזיהום. ליכלוך

 מן עשתה רק׳׳ח של האופוזיציה
 בפז. יסולא שלא פוליטי הון השערוריה

 שלה הראשון שהמעשה הבטיחה היא
 למאג► גג־בטון יציקת יהיה בשילטון

לפורענות. המועד
 זיאד תופיק זכה אחר־כך חודש
 (שני־ עצום ברוב העירייה, בראשות
הבוחרים). מקולות שלישים
 הפרשה אחרי שנים עשר היום,

 ואו עירייה, כראש זיאד מכהן עדיין
 — בשלישית התפקיד על מתמודד

חשופה. עדיין ובריכת־המים

זיאד מועמד
חמור של פגר

 פעו זיאד עבור שיצביע מי חמור
נוספת!

נצרו נימר, סאלח

 עירייו לראשות המערך מועמד
 מהמועצו דרש בן־מאיר, דב תל־אביב,

 או להט משלמה למנוע בעיר הדתית
 בשימחת־תורו בהקפות ההשתתפות

 - בן־מאיר לרעת — צ׳יץ' חטא מה
 שבהרמו המאמץ את ממנו למנוע שיש

 שבו בחילול תמך הוא ספר־תורה?
 ליו ההסעות את מנע שלא בכך המוני,

בשבתות!
 ידענ לא נעימה. הפתעה אכן,
 שורוו בתוך נוטרים לשבת לה שיקומו
 ל: שבן־מאיר רק חבל דווקא. המערך

 נטורי־קרת; בשם רשימתו את מכנה
העיר״.) (״שומרי

 לחז ימשיך המערך מועמד אם
 יזב בוודאי הוא הדתיים, אחרי

 מיפלגו תומכי אך בקולותיהם.
 מועם עבור להצביע ייאלצו העבודה
 הליכו מצביעי יישארו כך הליכוד.
 חיני שולה בער אולי ויצביעו יתומים,
 מאו יהיו והתוצאות — (חד״ש)

מעניינות.
תל־אבי! הירש, וציפי משה

הזה? הידד מי שר
העו עיינה הקוראה  בגליון.

 והו באוקטובר) 12(הזה' לם
 במדוו נוטף: בן לגלות פתעה

 נ בטעות, צויין -אנשים'
 ע האחראי מיכאלי, גיורא

 הוו בשדה-דב, מודיעין־טיס
בנה.

 .6(יונתן — ילדים שני לי יש
הו שם־מישפחתם ).14( ומיכל

407 הזה העולם




