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‘   “   ‘   “   
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צילומים: אוריה תדמור, מרים צחי, אי.פי, יח"צ, צילומסך

התנ"ך  בחידון  מהמשתתפים  חלק   .1
השתתפו גם באירועים שעליהם הם נבחנו
"מי  הייתה  שאלת ראש הממשלה   .2
היה הראשון להבין את גודל האירוע של 

ספר התנ"ך?"
3. בערוץ 2 עובדים על חידון תנ"ך לילדים: 

"בית הספר לתנ"ך"
4. המחלה הנפוצה ביותר בקרב משתתפי 

החידון היא דלקת פרקים
5. החידון למבוגרים דומה לחידון לנוער, 

רק שהמילים הן בלי ניקוד

הדרת נשים בבית השמש העולה דברים שלא ידעתם על

בבית־ החרדים  פשרה:  מסתמנת   0
 0 שמש מוכנים לירוק גם על גברים 
הלם בבני־ברק: "מה פתאום מדרכות 
נפרדות?! אצלנו הולכים רק על הכביש" 
0 התופעה מתפשטת: במצפה־רמון 
אלפקה ירקה על ילדה בת 8 0 ספרי 
ילדים חדשים לילד החרדי: 'עמי וסמי', 
'הבית של ִהלל', 'שלום לך אורח', 'זהבי 
'חנה'לה  ובקרוב:  הדובים',  ושלושת 

ורעלת השבת'

בר יחת המוחות
 עיריית בית־שמש פתחה קמפיין בניסיון למשוך חילונים
לעיר: "בואו לבית־שמש - מרחק יריקה מירושלים"

בקרוב: עלייה במחירי החשמל

בבתי החולים כבר מתחילים 
לחסוך: מעכשיו מכשירי 

ההחייאה רק ידגדגו את החולים

 קוראים לזה דפיברילטור.
מוגש כשירות לקורא המשכיל

"מאז  מסבירים:  החשמל  בחברת 
טאלנט,  חוזה  קיבלו  ותקע  ששקע 

הם דורשים הרבה יותר"

'האח הגדול' - העונה החדשה

 "אתם בשידור חי בערוץ 2.
 נא להתנהג בהתאם"

)שלט חדש בבית־שמש(

שפל היסטורי באבטלה:  חמישה אחוזים

ציפי לבני תוקפת: "ביבי שוב 
מוביל אותנו לשפל היסטורי"

מומחים מזהירים: "אחוז המובטלים 
יעלה בקרוב בגלל מאות פקידי לשכת 

התעסוקה שיישארו חסרי עבודה"

מדינת  מאזרחי   5% רק  "אבטלה: 
ישראל לא עובדים ואני גאה להצטרף 

אליהם בחודש הבא"
)קריין ערוץ 10(

תאונת אופנוענים בקרקס מדראנו הכשר

הצופים לא היו מופתעים: 
"ידענו שהפעלול ייכשל ברגע 
שהם התחילו לנסוע בלי לומר 

תפילת הדרך" 

מקווה  אני  התרסקות.  איזו  "וואו, 
ששניהם גברים"

)אחד הצופים(

לא  'חלק'  כשדרשתם  "אהה, 
של  הנסיעה  למשטח  התכוונתם 
)המארגנים( האופנועים?" 

)אופנוען אחד לשני( "אתה זה" 

שלג ראשון בחרמון

היערכות מיוחדת בערוץ 
 הראשון: הקרינו משדר

שלג מיוחד

הילדים  ופתאום  בחרמון  ירד  “שלג 
שמו לב שאבי המשפחה נעלם. עזרו 

לילדים למצוא את אלי לוזון"

“אין ברירה גברת, תצטרכי לשכור את 
כל הרכבל"

)המפעיל לאנסטסיה מיכאלי(

"לשנה הבאה בירושלים המערבית" 
)יריב אופנהיימר(

לקבל  שאפשר  פלאפון  תמציא  "שאפל 
ולהוציא ממנו שיחות" 

)אייפוניסט מתוסכל(

לטפל  אוכל  ואז  עולמי  שלום  "שיהיה 
בנושא חשוב כמו הדרת נשים"

)מלכת היופי(

"שנבחרת ישראל בכדורגל תגיע סוף־סוף 
לאירופה. ותישאר שם"

)אייל ברקוביץ'(
"שתהיה עוד מחאה חברתית"

)בעל עסק לאוהלים(

- אמא תראי! הנה סנטה קלאוס!
- לא חמודה, זה ליצמן

ארנק קטן אחד  חנוכה:  נס   – כך  בתוך 
הספיק לשמונה ימי פסטיבלים

חידון 
התנ"ך 

למבוגרים

הצפה במשכן הנשיא

משפחתו של הנשיא נושמת 
לרווחה: "באמת הגיע הזמן 
שיעבירו אותו לדיור מוגן"

דרש  הגעתו  עם  לרגע:  שוקט  לא 
פרס להציב גם בדירה החדשה פסל 

של קצב שיוסר מיד

דירה?  לשכור  “למה  הופתע:  פרס 
מבול  כזה  שהיה  הקודמת  בפעם 

הסתפקנו בתיבה"

"פרס פינה את עצמו עם קיאק. היה 
יפה לראות שהוא נשאר חתרן"

)עובדי המשכן(  

רוק כבד. חרדים בבית־שמש

חדשה: מזעזעת   “תופעה 
נשים יושבות בחלק האחורי של 

בית הכנסת"
)חדשות 2, ידיעה פותחת(

“צועדת איילת, שמחה וצוהלת, 
בואו נזרוק עליה נזלת!"

 )‘איילת מטיילת',
הגירסה החרדית(

ללכת  חייבות   8 בנות  “ילדות 
שאני מצב  אין  צנוע?   בלבוש 

בא לישראל"
)ג’סטין ביבר(

אני  יום  כל  בוכה?  היא  “מה 
עליי ויורקים  ברחוב   הולך 

שלוש פעמים"
)חתול שחור(

2012תקוות לשנת 


