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 שדיים גם
כגפיים וגם

 אנשי־עסקים כמה הופיעו אילת ^
 למכור הצעה כשבפיהם יפאניים ^

לדברי היכולות, מישקפות, לאילתים
 גם דו־שימושיות: באילת להיות הם,

 על החולפות בציפורי־הנוד, לצפייה
 וצפונה בסתיו, דרומה, בדרכן אילת פני

 הסקנדי־ בנערות לצפייה וגם באביב,
חו את הגודשות חושפות־החזה, נוויות

אילת. פי
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החוזר במשחק מבטחו ישים )10
)4(

 אוסף את בתודה קיבלו )13
 ההודים של כתבי־הקודש

)3( הקדמונים
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 על־פי בדוק בחוק המרד )15

)5,3( המיסמך
)4(נמול הגוי השחקן )17
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)4(פנטסטי
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)5(

 ככרוכיה בצווחות יוצא )22
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עמיחי איתן
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^ ש3קים)1תיקנים(ג׳ להזנות שמחים
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עסי׳ ■ץ לשיעת לאוועים מישו עיופזל
מעופפים. וחוקים יתושים —י־
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בן־יהודה ממילת
 ישראל, רכבת הגישה רמלה ^

 מלהעסיק ביטחון מטעמי המנועה
 קבלן־ נגד מישפט ערביים, שומרים
 אך ערביים, שומרים שהעסיק שמירה,

 הצורך, בשעת להזדהות, להם הורה
המקו שמותיהם תחת עבריים בשמות

במ יעקב סלאמה: במקום דויד ריים:
מוחמר. במקום עודד חוסיין; קום

★ ★ ★
כיסדז:

ה8 יהיה גדול רעש
ב ^ בי א  לכ־ למכירה, הוצעו תל־
 העץ לסביבוני בנוסף החנוכה, בור *■

 סבי־ גם המסורתיים, היצוקה והעופרת
 בעלי הרחוק, המיזרח מן בוני־יבוא

 מצלצלים, סביבונים מיוחדות: תכונות
מרעי וסביבונים מזמזמים סביבונים

סתם. שים
★  ★  ★

טבת:
יודע? מי אחד

 מה עיתונאית ביררה תל־אביב ^
 שקל תמורת לרכוש עוד אפשר *2

 עדיין כזה שקל כי גילתה אחד, חדש
 נגד כדורים שישה של רכישה מאפשר

 או טמפונים חמישה או כאב־ראש,
 פשוטים כדוריים עטים ארבעה

 חוטי־ פקעות שלוש או (סטיקים),
 קילו או שרוכים, זוגות שני או ריקמה,

אפרסמונים. של אחד
★  ★  ★

שבט:
חרישית רפואה

 מבית פיצויים אדם תבע חיפה ^
 לשם אושפז בו מקומי, חולים ^

 בשלולית־נפט שהתחלק אחר ניתוח,
 הניתוח שלפני מכיוון רגלו, את ושבר
 במעיו פגע זה בגופו, חוקן בוצע

 התובע נזקק זאת מפגיעה וכתוצאה
לחירש. אותו שהפכו לתרופות,

★ ★ ★

: א אדר
אופה וגם מורה גם

 מישרד־החינוך, הודיע ירושלים ^
 שמורים לכך מתנגד אינו הוא כי ^

 על שלהם, בשנת״השבתון ישתלמו
 גם השאר, בין מישרד־החינוך, חשבון

 בתכשי- בקראמיקה, תיירים, בהדרכת
וב בריקודי־עם עוגות, באפיית טנות,

 המישרד, שלדעת מכיוון, שתייה,
 בשנת־ עושה שמורה דבר כל ״כמעט

אותו״. מעשיר השבתון
★ ★ ★

: ב אדר

 והסביר להנאתו אותו אכל אותו, צלה
 לעזוב לו שהורתה למזכירות־הקיבוץ,

 הוא כי מעשהו, על כעונש המשק את
 המוצע התפריט את לגוון רק ביקש

המקומי. בחדר־האוכל יום מדי
★  ★  ★

גיסן:
הכל לא זה בסר

ג ^ בי א ל־  אקדמי מחקר ביקש ת
 את הישראלים רואים במי לגלות *■

 מן 5796 כי מצא ישראל״, ״שומר
 — 23* צה״ל: שזהו סבורים הנשאלים

 הקדוש־ברוך־ — 17* ישראל; מדינת
ארצות־הברית. — 2ו־* הוא

★  ★  ★
אייר:

ועוגשו החטא
 בית־המישפט נענה תל־אביב ^
 של כניסתן את לאסור אב לבקשת *■
 וה־ 19ה״ בנות הבוגרות, בנותיו שתי

 עוזרות אינן שהן מאחר לביתו, ,20
 את לסדר מוכנות אינן הבית, בעבודות
 מסרבות ארונותיהן, ואת מיטותיהן

מר הארוחות, אחרי הכלים את לשטוף
 בפומבי בו מזלזלות אליו, להתחצף בות
אותו. שונאות הן כי לו, הודיעו ואף

★  ★  ★
סיחן:

 לדודי אגי
לי ודודי

שפ שעה כי התברר, ירושלים ף•
 במישרר־המישפטים בכיר קיר *■

 חב- של מועצת־המנהלים כחבר מונה
 של אחיו ממשלתי, קונצרן של רת־בת

 מועצת־המנה־ כחבר מונה פקיד אותו
 אותו של אחרת חברת־בת של לים

 כחבר מונה פקיד אותו של דוד קונצרן,
 נוספת חברת־בת של מועצת־המנהלים

 אותו של ובן־דוד קונצרן אותו של
 של מועצת־המנהלים כחבר מונה פקיד

קונצרן. אותו של רביעית חברת־בת

★  ★  ★
תמוז:

הזגבות מאזן
 הרפתות בעלי התרגלו עזריקם ^
להמל לאשדוד שממיזרח במושב ^
ביני המתאזנות אך יוצאות־דופן, טות
 אחרי חודשיים פרותיהן: של הן,

 עגל נולד במקום הרפתות שבאחת
 במושב, אחרת ברפת נולד, זנב, ללא
זנבות. שני בעל עגל

★ ★ ★
אב:

ריבאוגד
כ קבוצת יו״ר הודיע רמת־גן ^
 מקווה הוא כי מקומית, דורסל ■■

 הקרובה, בעונה קבוצתו את להפעיל
 למ־ לשחקנים, זקוק הוא בינתיים אבל

ולכסף. למעסה למזכירה, נהל־קבוצה,

★  ★  ★
אלול:

המגחם הברווז
 מחברי אחד התגנב כפר־מגחם ך*
 הקיבוץ, של לפינת־החי המשק *■
אותו, שחט נדיר, טודורנה ברווז נטל

 שחור סוח
שחורה לכיפה

ב ^  מישפטנית גילתה תל־אבי
 שערכה במחקר כי הסתדרותית, ^

המגי הנשים מבין 50כ־* כי התברר
 טענו מבעליהן תביעת־גירושין שות

 אחרת; אשה עם קבוע קשר שלבעל
 עימן לקיים הפסיק שהבעל טענו 30*

 חזר שהבעל טענו 7ו־* יחסי־מין
בתשובה.
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