
 מה בטרמפ, לביתו לשוב נחמיאס אהרון חיכ נאלץ מדוע
ת1לעש סלע אורי מציע ומה שריד סי1י של לראשו קורה

 השבוע העביר כהרגלו, ■
 בין סלע אורי הפירסומאי

 כיס סיפרון ומוקיריו מכריו
ה בדיחות כל בשם חדש,
 תחת מסתתר המחבר שקל.

 כהן־ארי־ שימחה שם־העט
 שרי־האוצר לשלושת רמז דור:

 דרמאתית כה השפעה שהשפיעו
 — המדינה כלכלת על

 כהן־ יגאל ארליך, שימחה
 ר.סיפ־ ארידור. ויורם אורגד

 וחמשירים בדיחות מכיל רון
 סלע. מתמחה בהם אקטואליים,

מחידודיו: כמה להלן
 את / בראותו השר כבוד אמר

 ״לא / צמודתו המכונית פאר
 עם להיטיב / אומנם הצלחנו

 הוטב זאת בכל אך / העם
לקצתו.״
 כי / מה, משום האומה, שכחה

 אי־אפשר / החמה כעוגה ממש•
 / אמינות לאכול / ברצינות

שלמה. גם תישאר ושהיא
/ האברא־קדברא בממשלת

 / ושר־כוח־דברא שר־גברא יש
 שר / מוחל שר מתחיל, שר

 סברה ושר / נוחל שר מנחיל,
ואיפכא־מסתברא.

/ הדגל אל קראה הבורסה

 / עגל מאוד והרבה זהב קצת
 / הנרגש ההמון / למיפגש ונהר

 פושטי יד, פושטי עור, פושטי
רגל.

 / סוס היה היה בארצנו
 ואכל / היסוס בלי לאבוס שהובל

 / שהוגש הקש את / חשש בלי
קונסנ־סוס. היה זה בקיצור,

 בילבול יש האוצר מומחי בין
 / למבול קוראים הם ״הזרמה״ /

 את עבר כבר / המבול עכשיו אך
 הוא הנכון והשם / הגבול

שילשול.
 / חוזרת ההיסטוריה רבותיי,

 אך / המוכרת האימרה כדברי
 שוב מחירה, / סיבוב כל אחרי
 במהירות מאמיר / ושוב

מסחררת.
 / פיתרון מצאה ממשלתנו

 חוסכים / אחרון חיסכון למיבצע
 / חלק ולא כולו, / הדלק את

במידרון. דוהרים כאשר
 תגרד, תשב מה אורגה

 מדד מול אונים אין / תתגרד
 של / לשליטה אותו תן / מתמרד
 חודש־ ותוך / הקליטה מישרד

יירד. — חודשיים
 חמשיריו: את סלע ומסיים

יש / חמורים עניינים בכמה

 האמת / מוזרים חוקים אצלנו
 אבל / אסורה לפירסום / המרה

מותרים.- השקרים כל
 אהרון העבודה ח״כ ■

 ראש־עיריית לשעבר נחמיאס,
 את לרכוש בקשה הגיש צפת,
 בעירייה. אותו ששימש הרכב

 מדגם הרכב מעורב היה בינתיים
 ונח־ בתאונת־דרכים, ,505 פזו

 שבה לחברת־הביטוח פנה מיאס
 וביקש המכונית מבוטחת היתה

 שעליו לו, נאמר לתיקון. אישור
 שהרכב משום מהעירייה, לבקש
 נחמיאס שמה. על רשום עדיין

 החדש לראש־העירייה פנה
 וביקש פרל, זאב חרות, מטעם

 כתשובה המיוחל. האישור את
 את יקבל לא שהוא לו, נאמר

 את להשאיר יכול והוא מבוקשו
 נחמיאס השולחן. על המפתחות

 את השאיר מהתשובה, נפגע
 בצירוף השולחן על המפתחות

בטרמפ. לביתו וחזר מיכתב,
 יהודה הליברלים ח״כ ■

 יעדר ששמו מודאג אינו פרח
 הבאה לכנסת הליכוד מרשימת

 הוא ריאלי. במקום יוצב לא אם
ברשימה למישכן שישוב בטוח
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בני״הזוג. הוזמנו שאליה למסיבה, בכניסה קיבלה אותה אדומה, בשושנה החזיקה היא השניה בידה 4

 של לחיו אל לנשיקה לחייה את מקרבתנוות אורנה
במסי נבון, יצחק לשעבר, נשיא־ישראל

אמא. טוב לילה ההצגה אחרי בתיאטרון־ירושלים שנערכה בה

 לסידרת השבוע שבא קצפת, להקת כוכבבחס ג׳ק
 בקבוק־יין מקרוב בוחן בישראל, הופעות

ביטנסקי. אשר על״ידי הובא ברוס בו. מביטה כשאשתו ישראלי,

 פרח, חניכיו. בזכות עצמאית,
 רבות שנים שעבד לחינוך, ד״ר

 עתה, מגלה שהוא מספר בהוראה,
 בוגריו שמיספר ח״כ, בהיותו

 כמה לפני לאלפים. מגיע
 הנתנייתי בח״כ פגש חודשים

 והזכיר בחיל־האוויר בכיר קצין
 לפני שלו. מורה היה שהוא לו

 במיפקדת כשביקר חודש,
פ בגדה־המערבית, כוחות־צה״ל

 אלוף־מישנה, בדרגת קצין בו גש
 ביום תלמידיו. בין היה הוא שגם

 עם יצא הוא שעבר השלישי
 לבי• הכנסת ועדת יושב־ראש

 (״כצי אברהם קורת״המדינה,
 בבסיס לביקור בץ־עוז, ל׳ה״>

ממ בעודם בחיפה. חיל־היס
 כץ־עוז אמר למארחים, תינים
 כאן יופיע מעט עוד ״נו, לפרח:
 תלמיד היה שהוא ויאמר מישהו
 ואחד רב זמן חלף לא שלך.״

 סגן־ בדרגת קצין המארחים,
 היה שהוא לפרח הזכיך אלוף,

בנתניה. מתלמידיו

 של והולכת הגדלה הקרחת ■
 לאיזכור זכתה שריד יוסי

 את שאל שריד בדיברי־הכנסת.
 גידעון המיסחר־והתעשיה, שר

 את קונה הוא היכן פת,
 ח'כ התערב שלו. הברילנטין

 אין לך ״הרי מילוא: רוני חרות
אותו!״ לשים איפה
 נושא היה האדום הצבע ■

 בישיבת שפרץ אחר לוויכוח
 מהמסך להוריד הציע פלג הוועד.

 מרדכי הרב של תוכניתו את
 המשודרת ארנון, (״פופיק")

 שזוהי בטענה מוצאי־שבת, מדי
 תירץ הוא מסיונרית. תוכנית

 הורים אליו שפנו בטענה, זאת
 לכיתות קורבן נפלו שבניהם

 רבניים ומגורמים רתיות
 פאפו: התערב אליו. המקורבים

 רוליק האדומים.״ הרבנים ״אהה,
 מה חמור דבר ״זה סבר: החמיר
 מביטויים הזהר אומר. שאתה

 זה ״אדום פאפו: שאל כאלה.״
״אדום בחיוך: רוליק ענה חמורי״
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