
בכם
 זה אבל שבועיים. כל יופיע הבא העולם החדש שהמדור לכם הבטחנו האחרונה בפעם

 יהיה מצחיק כמה תלוי והלאה! הבא. המדור עד שבועות שלושה עברו עובדה, בצחוק. היה
 מצחיקים, סיפורים בדיחות, אלינו לשלוח מכם ביקשנו אללה. בידי הכל עצוב. וכמה לגו

 נחמדה דווקא אחת. בדיחה וקיבלנו לא־רציני לכם שנראה דבר וכל משעשעות תמונות
 אל נוספות. כמה כשיתווספו הבאה בפעם אותה נפרסם כן ועל בודדה, אבל הבדיחה,
 מיכתבים ולשלוח לדואר ללכת כוח ואין לכתוב כוח ואין בחוץ שחם יודעים אנחנו תתעצלו,

 ושם. פה לחיין נוכל וביחד מאמץ תעשו שושנים. של גן לכם הבטחנו אנחנו לא אבל -
שווה. יהיה שהמאמץ חושבים אנחנו

א!.....ש שמעתם אגב, להקדמה. לא עצמו, למדור שייכות הבדיחות ל

הסורים עם שלום הסכם יהיה לא
הודיע אסר הנשיא

 רמת־הנולן את לידיו לקבל מסרב הוא כי
שלהם. החובות בל את יחזירו לא הצפון מושבי עוד כל

מצזז<ק אול< זה אות<
 ושאלנו באר חיים הסופר אל פנינו השבוע

אותן! הצחיק מה אותו:

 שלפעמים חושב אני מצחיק? מה יודע אני
 הבעייה אבל מצחיקות, מאוד בעיתונים החרשות

 קורא שאני היא
 10 רק עיתונים

 שהם אחרי ימים
 זה אור. רואים
א שמצד מפני

ל רוצה אני חד
 מעודכן היות
בא שקורה במה
 אבל ובעולם, רץ

לי אין שני מצד
י י-י יי ״האם כמו ןת באר חיים 'לספקולצי זמו

ההיא הידיעה ״האם או תתגשם" ההיא ההכרזה

פמ<נ<זם

 כל| את יודע כבר אני ימים 10 אחרי תתאמת".
שלהן. ההתפתחות כולל החדשות,

 110 (מלפני ידיעה קראתי אתמול ממש אז
 ן עקב פרצו בצפון דליקות״יער שעשר בערך) ימים,

 לשאול:[ רוצה ואני צה״ל. יחידות של רשלנות
 ן שצריך וצועק קם לא בליכוד אחד אף מדוע

 צה"ל| הצטרפות בגלל הרמטכ״ל את להדיח
היום? לה שקוראים איך או לאינתיפאדה,

לא? או מצחיק זה אתם, לי תגידו עכשיו

יעו
 לי?" לספר טובה בדיחה איזו לך ״יש
 שמיר!" ״כן.

!"120 לי יש בדיחות כאלה מצחיק. ״נורא

 נעלמה שבלונדון בעיתון קרא אחד אמריקאי
 האמריקאי יצא הוריה. מבית 12 בת מכוערת ילדה

 לקח ,12 בת מכוערת נורא ילדה ראה לרחוב,
 איתה נסע לנמל־התעופה, אותה הביא ביר, אותה

 וכשפתחו בדלת, דפק ההורים. לבית ובא ללונדון
אמר: לו

?״12 בת מכוערת, ילדה לכם ״אבדה
 ההורים ענו מכוערת!" כל־כך לא אבל ״כן,

* * * המודאגים.
 להתחתן,״ לי הציעו פעמים עשרות ״כבר

לחברתה. אחת מכוערת סיפרה
הנדהמת. החברה שאלה לך?״. הציע ״מי

המכוערת. ענתה שלי," ואמא שלי. ״אבא

ם י ם מ ״ ל א ו נ י ו מ נ ל ש
 כולסטרול ללא
שמר חומר ללא  מ
אכל צבע ללא  מ

שיג  טבע בחנויות לה
ובריאות

לו!ז שמגיע מה בדיוק זה ״זוועה!
★ ★ ★

 | שולה עם דווקא אתחתן אני הכל, ״ולמרות
לחברו. משה אמר היפה,״ דפנה עם ולא המכוערת,

״מדוע?"
חולף!" שהיופי יודעים כולם ״כי

★ ★ ★
 | שהוא שלו מהבוס הודעה קיבל אחד תל־אביבי

לחיפה. מועבר
 1 התל־ אמר לחיפה,״ לנסוע רוצה לא ״אני
 ן שחקני־ וחציה זונות חציה איומה, עיר ״זו אביבי,

כדורגל.״
 הבוס. שאל זה?" את יודע אתה ״מאיפה
מחיפה!״ ״אשתי

משחקת?״ היא קבוצה ובאיזה ״אה,

צבאית חידה
 - החדש לאלוף קוראים איך

 יה? יה אלוף או הזי ;ה אלוף
בשטחים. יום־מילואים יוגרל נכונה הפותרים בין

ובמוזזון צבא
 לפנות־בוקר 3ב־ לפיקודו. אותם קיבל המ״כ וז׳וז׳ו לטירונות, נשלחה עתודאים קבוצת

 היה ״מי ושאל: בשלשות העמידם כולם, את הקפיץ הוא שמירה. שברו החברה כי לז׳וז׳ו
האחרון?״

 השלשות. מתוך קול צייץ זייד!״ ׳״אלכסנדר
קדימה!״ אחד צעד ״צעד ז׳וז׳ר, צעק זייד,״ ״אלכסנדר

 מצחוק. התפקעו החברה כל
 ז׳וז׳ו. שאל להיות?״ צריך זה ״מה
החדשים. החיילים לו ענו ספונטני,״ היה ״זה

מפקד־ז לפני למישפט עצמך את ותכין א' בגדי על ״תעלה ז׳וז׳ו, התרגז ״ספונטני!"

הסתבר
השומר

לקבוצה!״ שצורף החדש הגשש ״זה

בחירות לקראת
 עולה לוי שהשר לפני רגע באסיפת־בחירות,

 ושואל: עיתונאי אליו ניגש לנאום, לבמה
 הליכוד?״ סיכויי על חושב השר אדוני ״מה
 ״אתה לוי, לו עונה עכשיו!״ לחשוב זמן לי ״אין

לדבר?" הולך שאני רואה לא
★ ★ ★
 בקהל לאיש הנואם פונה באסיפת־בחירות

 המכונית את לתת תסכים ״האם אותו: ושואל
הבחירות?" ביום שלך

רוצה.״ שאתה מה כל ״כמובן,

בחירות?" לאסיפות ביתך את תיתן ״והאם
.לא."
 כן?" והאוטו לא, הבית ״מדוע

הש האוהד עונה למיפעל," שייך האוטו ״כי
רוף.

★ ★ ★
 חושב שאתה מה את רק תגיד סוף־סוף ״אולי
 הנואם לשר הקהל מן מישהו צועק באמת?״

באסיפת־בחירות.
 שהם מה רק אומרים היו השרים כל ״אילו
 נורא!" שקט כאן משתרר היה באמת, חושבים

השר. לו עונה

מותק!״ לקרוא, מה הרבה לנו יהיה ״הלילה
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