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 לא הם כי — כמוהו זוכרים לא כבר שזיקני־צסת עומם־החום, בגלל הכל
 לו יש מי אז החום. אה, ? היינו איפה אז כן, אחת. פעם אן? כלום, זוכרים

 עליהם? דיעה ולהביע אותם ולזכור אותם ולהבין רציניים דברים לקרוא כוח
 צעדי על דברים אומרים ושם פתוח, רדיו יש נמצא שאתה איפה הרי

 שנמכרו ניירות־ערך ועל בקאהיר, שיחות־טאבה ועל חוסיין, של ההינתקות
 טוב רעיון היא גולה שממשלה זה ועל בונה, סולל לעובדי פיצויים לממן בדי
ובכלל. רע... או

 זה רוצה שהבן־אדם מה כל מהחלון, נכנסת בריזה כשחתיכת בערב, וככה
קצת. עליו לצחוק ומשהו טובה(?) סיגריה קרים, מים בום

 אז הזה. הזמן מאשר חיוכים במדור לפתוח יותר מתאים זמן שאין חשבנו
 משהו שמעתם אם — ואתם עכשיו. עושים אנחנו עכשיו לעשות שאפשר מה

 אותנו, שתפו — עליו חלמתם או אותו ראיתם אותו, המצאתם מצחיק,
 אם אבל לכתוב, חשק לכס ואץ קיץ שעכשיו יודעים אנחנו כן, בבקשה.
 לכם מביאים אנחנו חודש־חודשיים ותוך עבורכם נתאמץ אנחנו קצת תתאמצו

 גורדון רה׳ הזה, העולם הכתובת: את יודעים אתם הבטחה. זאת החורך. את
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 מצח<ק<ם דנחם
אומרם בשם

 אנשים בארץ באן יש הכל ולמרות
 וגם לצחוק האוהבים לצחוק, היודעים
 אנחנו שבוע כל מצחיקים. דברים הרואים

 אותו, ושואלים מהם אחד אל מתקשרים
 או השבוע, ששמעת מצחיק הבי הדבר מה

השבוע. לן שקרה
 ענה שלנו הראשונה שיחת״הטלפון על
 הצייר בארץ, מצחיקים הכי האנשים אחד

גרבוז: יאיר והעיתונאי
 השבוע. מצחיקים דברים שני ראיתי דווקא

 שלט יש בגיבעתיים לסרטי־וידיאו בחנות
 וסרטים תורכיים סרטים לילדים! ״סרטים האומר:

 במחיר אומרת זאת סרט!" לחצי יחשבו ישראליים
האלו. מהסוגים שניים לוקחים אחד

 כיכר״ זה השבוע אותי שהצחיק השני הדבר
מתפ אני חיי כל שוק־הכרמל. ליד שם מגן־דויד,

יתחילו מגן־דויד כיכר של הנעות שהמדרגות לל

גרבוז יאיר
 לא עוד אמנם המדרגות שם. הייתי השבוע לנוע.
 מעל כי מהתיקרה, מים נוזלים כבר אבל נעות,

 כי גינה, סידרו נעות, שלא הנעות, המדרגות
באופנה. זה גינות עכשיו
 לפני היה זה אבל מצחיקים, דברים עוד לי קרו

שבועיים.

ה במה מ ב דו ש ח שה? מ לא
 אמר תל־אביב, באוניברסיטת המחשב למדעי להוראת במחלקה חרש מחשב הפעלת טכס במהלך

 גלעדי: אליעזר הפרופ׳ מדוייקים, למדעים הפקולטה דיקן
נשואה: לאשה המחשב דומה תכונות בשלוש
 משחשבת. יותר הרבה עולה שזה מגלה אתה איתה, מתחתן שאתה אחרי ראשית,

 שתעשה. שחשבת מה כל את עושה לא שהיא מגלה אתה שנית,
בלעדיה. שאי״אפשר מגלים הרגל של זמן תקופת אחרי ושלישית,

★ ★ ★
 המתמטיקה: למדעי בית־הספר ראש לויטן, דני הפרופ׳ כך על הוסיף

לאשה. דומה הוא שבה רביעית, תכונה יש למחשב
מספיק. לא שאחד מגלה אתה בלעדיו, שאי״אפשר לדעת ונוכחת אליו שהתרגלת אחרי

סיבו.ת...״ משתי איתן ״התחתנתי

מיקעועיות בדיחות
רופאים

 יש הזמן שכל והתלונן לרופא הלך אחד איש
באוזניים. צילצולים לו

״שיצלצל. הרופא, לו אמר לך,״ איכפת ״מה
תענה!״ אל

מהנדסים
 לקונצרט. אשתו עם הלך אחד מהנדס־ייעול

סבל. והוא נהגתה היא
 עוד, להתאפק היה יכול לא הקונצרט בסוף

 שיש לן־ ״דע לו: ואמר התיזמורת מנצח אל ניגש
 ואפילו המתופף החצוצרן, כמו עובדים, כמה לך

 כשאתה רק כלום. עושים לא הזמן שכל הפסנתרן,
לנגן." מתחילים הם מבט, עליהם מעיף

עורכי־דין
 והם חושך, היה ביער. נפגשו בעלי־חיים שני

 את אחד נמשש ״בוא זה. את זה לראות יכלו לא
לזה. זה אמרו וננחש,״ השני

 קטן יצור ״אתה ואמר: הארנב את הנחש מישש
 ואף זקופות אוזניים רכה, פרווה לך יש ורך.

ארנב?" שאתה נכון מתוק.
 הנחש. את למשש הארנב של תורו הגיע אז
 שיש מרגיש ואני חלקלק, כזה ״אתה ואמר: מישש

 בכלל לך שאין מרגיש אני אוי, קטן. ראש לך
עורך־דץ?״ לא אתה תגיד, — ביצים

גזעניות בדיחות
רומנים

 בגג? חורים שני יש רומנית למכונית למה
אותה. שקנה החמור של האוזניים בשביל

אנגלים
 לי ״תן בלונדון. לחנות״לחם נכנס אנגלי

 למוכר. אמר כיכר־לחם,״ בבקשה
 לבן?" או שחור לחם? ״איזה

עיוור." בשביל זה את קונה אני חשוב, ״לא
רוסים

 מדרגות ליד ארצה. הגיע מרוסיה חדש עולה
 הסוכנות. אנשי לו חיכו המטוס

 לו. אמרו ארצה,״ בואך וברוך ״שלום
 פרררררררר ״שלום החדש: העולה להם ענה
 פי ששששששש אני פרצפרצ צצצצצ אני חברים

פי.״ פי פי פי
 אותו שאל שלך?״ העברית את למדת ״איפה

הסוכנות. פקיד
 השיב כמובן,״ לגולה, ציון קול ״משידורי

החדש. העולה
פולנים

פולניה: אשה של ביוגראפיה
אלמנה. חולה, חולה, חולה, חולה, חולה, חולה,

גרוזים
פחוס? אף יש גרוזי לכלב למה

חונות. מכוניות אחרי תמיד רודף הוא כי

 בין אלה ששכח החייל
 תושב של הצלעות
 לקבלה יוכל השטחים

ביחידה הטבח עוזר אצל

למכירה
טוב במצב ראשונה יד

מפדדור ■וסף טרו

 הסוכוות קיבלה ו1חברת
 אוחו! א״דס של הבלעדית
 טובים מפיצים מחפשים

 להתקשר א1
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