
לסדר
 עלי שלנו, השלישית לקומה עולים אינם כשהמים -

כזו. בצורה אמבטיה לי

אבל מסיבת
ת ליד נעצר : וקזרא חנו רמי

סגורה״. החנות אבל, ״מסיבת

רמי, רוגז ! רשעים אנשים איזה !
! מסיבה עושים הם באבל אפילו

ת״א ר., ט. ש.

וצבא ארכיאולוגיה
ניכר אדם של מ״הובי״ :א
המ הרמטכ״ל, את לדוגמה קח אופיו.

 שכך לי, נודע כאשר ארכיאולוגיה. חבב
 שהוא הדבר פירוש נרגעתי. הדבר׳ הוא
 בעבר לחטט המבכר שקט, אופי בעל

בתוקפנות. להסתכן מאשר 1
עורר זר, מקצועו אני, ואילו :ב

במצ בארצות אחר, מבין חששות. בי
 דברי מדי יותר יש עיראק או ריים

 של חמדתו לעורר היכולים עתיקות
ארכיאולוג...

ת״א ר., ט. ש.

נוספות שעות
העבודה. בלשכת להרשם בא אדם
הקו במקום עבדת שנים כמה —

המזכיר. שאלו ? דם
שנה. 35 —

? אתה כמה ובן —
.32 בן —
? אפשרי זה איך —
נוספות... שעות עבדתי —

ירושלים כהן, אליהו

צנועה לשון
? בעתון חדש מה אורי, :האב

בסוריה. מהפכה שוב : :אורי
? הפעם זה מי : האב

!שישק־לי ? יודע אני :אורי
שלמדת הצנועה הלשון זוהי : האב

ך !בחטיבה
 עפולה קורן, א.

מת״ ב״אכא משחק
 במשחק נשחק בואי ):4 (בן יצחק

וילה אמא אבא,
 אמא אהיה אני ובכן, : )4 (בת יונה

? האבא יהיה ומי ! אוי — הילד ואתה

ן ב .3 — באוטו ,5 בן בבית — אני? כמה |

מת.
 באבא נשחק ? יש מה אז : יצחק

רמת-גן אחיטוב, יעל

חמץ תלמיד
 לבוא אחרת שוב מדוע :המורה

הספר? לבית
אפשי־ אי הגשם אחרי — :התלמיד

 אחד צעד הלכתי ברחוב. ללכת היה
אחורה. צעדים שני והתחלקתי קדימה

 הגעת כיצד זאת, ובכל — :המורה
? הספר לבית סוף סוף

שי המצב, מהו כשראיתי : התלמיד
 הביתה, לחזור ופניתי הכיוון את ניתי
הספר... לבית שהתחלקתי עד

ת״א נודלמן, רמי

נשואיס אינם
נכ הספר חיל של הגיוס ללשכת

להתגייס. מנת על גברים שני נסים
הקצין. שואל — ? נשואים אתם האם

 — השנים עונים — וחלילה חם —
חברים... רק אנחנו

פתח־תקוה א., כ.

מסתנן
הר בת״א הכנסת מישיבות באחת

 לתחום בגנבה שנכנס בילד הסדרן גיש
הבנין.

הסדרן. שואל ?״, אתה ״מי
בגאוה. הילד עונד, מסתנן״, ״אני

?״ ״מהיכן
 כשהיא הזאטוט, עונד. ״מהמשולש״,

 שדרכו משולש, בצורת חלון על מצביע
פנימה. נכנם

 ירושלים נחום, א.

הנגב״ ״חיות
 בארץ לתיור שבאו אמריקאים זוג

בהצ לבקר החליטו השש בן ילדם עם
 ההצגה העירה״. באות הנגב ״חיות גת

 שאין הרגישו אך בעיניהם חן מצאה
 העיז לא שאיש אלא ההצגה, כשם התוכן
 גמר אחרי לזה. בנוגע דבר להעיר
:ואמר הוריו אל הילד פנה ההצגה

מאד״. ארץ־ישראל היא ״מוזרה —
הוריו. תמהו ״מדוע״? —

 ״כאן הילד, ענה ראיתם, הלא —
 הן אצלנו ואילו שתים על הן החיות

ארבע״. על

חיפה הרשקוביץ, עקיבא

ה אחת לידה של בפרס  הבדיחה בעל זונ
 בדיחות זח. כמדור ראשונה הנדפסת

 על הזה״. ״העולם למערכת לשלוח אנא
הקטן״. זה ״עולמנו : לציין יש חגזעספה

ס״דזד
ה רי ה הסיג ש ד ח ל ה ם ש מ בדו־ח אחי מלאה״? ״סמכות זה מה אבא, —בע״

!אמך את שאל —


