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 להאיי שעוה עשוי חפץ )14 ואצילה: חזקה חיה )13 יהושע: אבי )12 מקדש;
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 של הכלכלית תוכניתה היא מה
7 ישראל ממשלת

 : וצעק בקיר ראשו את הטיח משוגע
כשאפסיק״. לי־ יהיה טוב כמה ״אך,

ה ת רנ ב רץ'( בי ת״א ),12/י2 נ
? בקוריאה המצב על דעתך מה —

דבר... שום יהיה לא אה, —
תפרוץ אם ומה י דבר שום —

? עולם מלחמת
דבר, שום יהיה שלא אמרתי —

לאכול. — דבר שום יהיה ולא
יעקובוביץ, אפרים

יצחק רמת
 יואב התפלל הולדתו יום בערב

 לי תן אלי, ׳׳אלי, : רם בקול במפתו
 זאת תפלתו על הולדתי״. ליום אופנים

 פעמים, כמה צעקה בקול יואי חזר
״וכי :לו ואמרה אמו, שנכנסה עד
 שומע האל כי ייאב, יודע, אתה אין
י״ צועק אתה מדוע ? בלחש תפלה גם

 עגה ישמע״, אבא שגם אני רוצה ״כי
יואב.

ת״א כרנפלד, רות

 המדריך שאל צופים פעולת בשעת
באו עשו טוב מעשה איזה חניכיו את
 יים אותו עשו לא שלושה רק יום. תו

עלי וצווה המדריך, שלחם טוב. מעשה
מע שעשיתם לפני תחזרו ״אל : הם
טוב״. שה

 השלושה, חזרו מה זמן כעבור
 אמי שעשו. טוב מעשה על וסיפרו
 את לחצות לזקנה עזרתי ״אני : האחד

 עזרת• אני ״גם :השני אמר הכביש״.
הש אמר הכביש״. את לחצות לזקנה
זקנה לאותה עזרתי אני ״גם : לישי

הכביש״. את לחצות
 הייתם צריכים ״למה : המדריך תמה

?״ לזקנה לעזור שלושתכם
ה לא הזקנה ״כי ת צ  את לחצות ר

השלושה. כל ענו הכביש״,
חיפה בקר, מיכאל

בתוך לך יש זה ״מה : המאמן
?״ הכפפות

 פרסות מלבד דבר ״שום : המתאגרף
רעה״. עין נגד כסגולה סוס,

•ט. פנהס
 אבל לך, אנשא טוב, ״טוב, : היא

בטענות״. כך אחר אלי תבוא אל
ת״א ויזנפ־רינד, יוחנן

״שני :דתי לאיש אפיקורס אמר
 מפני אני עדן. לגן לד,כנס נזכה לא נו

 מפני ואתה אני, וכופר שאפיקורוס
בכלל״. עדן גן שאין

יבב בעילום
 לקונצרט. לקחו יצחק של אביו
 פתאום זמרת. של סולו היה בקונצרט

 זה למה ״אלא, : ושאל פיו יצחק פצה
י״. האשד, זאת את מכה האיש

 איננו ״הוא האב, אמר בני,״ ״הס,
מנצח״. הוא אותה. מכה

 שאל ?״ צורחת היא למה ״אז
יצחק.

ר״: ארצי, הלמה
מה רותח דוד העבירו חיילים שני
 אחד עיכבם בדרך הצריפים. לאחד מטבח

 את הקצין נטל כף. וביקש הקצינים
שבדוד. מהנוזל וטעם הכף

קויי־ אתם ״לזה הקצין, ירק ״טפו״,
?״ מרק אים

קור אנו ״לזה החיילים, ענו ״לא״,
כביסה״. מי אים
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 ברחובה עצרו הקיצוב משרד פקחי

תק על עבר כי שנחשד אדם עיר של
הנקו חישוב אחר החדשות. הצנע נות
מה יותר נקודות לבש כי התברר דות

הוחרמו. תחתוניו אחת. בשנה לו מגיע
רפאל לב

הב בעל זוכה אחת לירה של בפרס
 בדיחות במדור. ראשונה הנדפסת דיחה

ת״א. ,126 ד. לוז. לשלוח יש
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