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ד: תשר״ שנת טר שינזנ הפסוקים ארה ^אנ ^ זיק ז אכזבותיה. מחדליה. הישגיה.
תשרי

איע דויד רב-אלוף ;•
העצ את להם ״:נשבור :זר

מות.״
מק־ על וייצמן, עזר +

האנשים ״בל הליכוד: ימת
ש אנשים יש אבל שווים,
 ת.״ תה ל שווים
■יצחקבן־אהרץ: ח״כ •

דד נמשך: הכל בסדר, ״הכל

אלעזר
״נישבור״

נמ ההתייקרות נמשך, פיקוח
נמשכת.״ ההתעשרות שכת,
 נמל פועלי ועד יו״ר •

 ״בו־ פרץ: יהושע אשדוד
 השני האלוהים הוא אהרון
שלי.״

חשוון
ה לישראל הראשי הרב !•

שנש לאחר גיורן, שלמה רב
 בעת כל־כך הסתכן מדוע אל

 לא בי מחוסן. ״אני :המילחמה
 שומרית עלי דבר. שום יפגע

העליונה.״ ההשגחה
שי דן שדרן־הטלוויזיה •
 להציע שהתבקש לאחר לון
 יום־הכיפו־ מילחמת ■סיסמת את

שו יישן ולא יצום ״לא רים:
ישראל.״ מר

כסלו
 משה דאז שר־הביטחון י•
 לא בן־גוריון ״דויד :ידיין

 הוא •שטחים. להחזרת התנגד
מלכתחי אותם לקחת התנגד

לה.״
ליי ישעיהו פרוס׳ •

ץ  גולדה ,ממשלת על כובי
וכסל.״ רשע ״׳ממשלית מאיד:

טבת
ב נמיר אורה ח״כ •1

 ״ראש־ה־ ישראל: בקול שידור
 לא היא מאיר גולדה ממשלה

אשה.״ של תקן על
 שלום מעריב עיתונאי •

את שהרגיז ״מה :רוזנפלד

וייצמן
״לתחת״

 קי־ הנרי האמריקאי שר־החוץ
הש עם במשא־ומתן סינג׳ר

 הם שלפעמים הוא שלנו, רים
 האדונים שהם כאילו נהגו

כאן.״
 ח״כ שד־התיידות סגן י•

 ממשלת על שערי יהודה
פוע ״הממשלה מאיר: גולדה

 השבע־ המאה דפוסי לפי לת
עשרה.״

 אח־ ידיעות עיתונאית #
 !תר־ (״יולה״) יואלה רינות
 שאלוהים ספק ״אין :שפי
 כבר הזאת. הארץ את אוהב

אותה.״ דופק הוא שנה אלפיים
שבט

לש ושר־התיירות ח״כ #
 שר- על גיוברין עקיבא עבר

 ״הוא ספיר: פנחס דאז האוצר
היש הרוטשילד שהוא חושב

ראלי.״
הו העיתונאי־פיזמונאי י• י
 משה של בן־אחויתו גפן, נתן

 ממזר ממזרי הוא ״מי דיין:
 ימי הזמן כל ששואל אחד זה

יהודי.״ הוא
 אריאל (מיל.) אלוף #

ש אחרי שרון, (׳״אריק״)
סיגרים עישן כי על הותקף

גורן
״מחוסן״

 מפקד־אוג־ היותו בעת יקרים
 ״מעכשיו המילחמה: בזמן דה
 עשב־מיזרונים רק מעשן אני

המינסמר. על בדפי עטוף
גול דאז ראש־הממשלה •
האמ לשר־החוץ מאיר דה

 ״אילו קיסינג׳ר: הנדי ריקאי
 מנשקת הייתי ערבי׳ הייתי

אותך.״

אדר
שה דאז שר־ד,ביטחון •  מ

 מיפל־ מרכז ישיבת על ■היין,
 כבקש־ ״תוכנית העבודה: גת

יתך.״
לשע ההסתדרות מזכ״ל י•

 על בן־אהרון יצחק ח״כ בר
 העבודה: מיפלגת מרכז ישיבת
ביזנטית.״ ״חצר
גול דיאז דאש־ד,ממשלה •
 של רשימתה על ,מאיר דה

 הבחירות לאחר אלוני, שולמית
 ב־ שזוכה ״רשימה לכנסת:

תנועה״. איננה עדיין פייס,
דאז, שר־התחבורה סגן •
 שר־הביטחון על יעקבי, גד

 דיין ״משה דיין: משה דאז
 שהוא איפה צוללת. ׳כמו הוא
כו עליו יייתלו תמיד יעלה, לא

לם.״
מנ האופוזיציה מנהיג •
להר הניסיונות על בגין, חם
 :הממשלתית הקואליציה כבת
ממשלה.״ מרקיבים ״כך
 ח״כ הכנסת, חברי צעיר •

 :אולימרט אהוד הליכוד
גלר.״ אורי ״אינני

אה דאז שר־התיקשורת •

 על־ שהתבקש לאחר אוץ, רון
 מאיר גולדה הממשלה ראש ידי

 ״תיק־ :זה תפקיד עליו לקבל
 בתיק־ מבין אני מה שורתו

?״ שורת
 אורי יחסי־ד,ציבור איש •
 הן פוליטיות ״בדיחות :םלע
 כשהן לא אבל משעשע, דבר

בשילטון.״
על מלובאביץ ,רכיד •

 בורג, יוסף המפד״ל מנהיגי
חז ומיכאל ורהפטיג זרח

 מדרגה נרצעים ״עבדים : ני
שלישית.״

ניסן
 (״ליובה״) ארוה ח״כ >#

אב  העבודה ״מיפלגת :אלי
ו הולך שהחמצן מיפלגה היא
מגופה.״ כלה
 שלום מעריב עיתונאי •

ב העבודה ״סיעת :רוזנפלד
 את להוציא לא החליטה כנסת
 בן- ויצחק אליאב ליובה ח״ב

עומ שניהם משורותיה. אהרון
העו על עירעור להגיש דים

נש.״
 רעדת־החוץ־זהביט־ יו״ר י•
 יצחק ח״כ הכנסת של חון

 שתי עשתה ״רפ״י נבון:
 שד,ת־ האחת בחייה: שגיאות

 שחזרה והשניה ממפא״י פלגה
אליה.״

 יששכר (מיל.) אל״מ •
 ׳נפצע אשר שדמי :(״איסקה״)

 :יום־הכיפורים במילחמת קשה
ש לשילוט לב •שמתי לא ״אני
 הלכתי במילחמה, צה״ל הציב

ב נשארתי וכך ההפוך בכיוון
חיים.״

 ראובן הבוהמה בדחן י•
 היא ישראל ״מדינת :צליק

ליהו חושך אבל לגויים אור
דים.״
 ממפקדי שריג, נחום •

 בית־ קיבוץ וחבר היפלמ״ח
 אני דבר את ״אפילו השיטה:

מש דעתי וצלילות קורא לא
ליום.״ מיום תפרת
 שר-הביט- דיין, משה !•
היה בה הממשלה על דאז חון

גוברין
״רוטשילד״

הממש מכל לי ״נמאס חבר:
הזאת.״ לה

 (״ליובה״) אריה ח״כ י•
 ראש־ד,׳ממשלה על אלייאב

 יכול ״אני מאייר: גולדה דאז
כש קורה מה דוקטורט לכתוב
האף.״ את מעקמת גולדה

 אורי הציבור יחסי איש •
 :מעלות אסון אחרי סלע
לה אותי שיכנע מעלות ״אסון

 בישראל, עונש־מוות בעד יות
 לשרי- אלא למחבלים לא אבל

הממשלה.״

אייר
גולדה ראש־הממשלה •

 ,מועצת בוועידת דאז מאיר
 שאני לי ״נדמה :הפועלות

 לנשים עצמי את לשייך יכולה
פמיניסטיות.״

 מרדכי לשעבר ח״כ •
ה ״הדבר (מערך): פורקים

לעשות שאפשר הטוב יחידי

סורקים
״לנשק״

 לנשק זה העבודה במיפלגת
בחורות.״

 (מפא״י) לשעבד ח״כ #
 צעיר בחור ״כל :הכהן דויד

 ולא — שריד יוסי כמו הוא
דבר.״ שום שווה

סיוון
 יצחק ראש־הממשלה •

ו ראש־ממשלה ״אני :רכין
גברת.״ לא אני

 כי הטענות על הנ״ל #
חי היה שלו נאום־ההכתריה

 3000 של משכורת ״בעד וור:
 רוצים עוד אתם לחודש לירות
מבריק?״ נאום
 בז״ יוסף המפד״ל ח״כ •
 ״בשביל :נאום אויתו על ,רג

ה לרבין שילמו כאלה נאומים
כסף?״ באמריקה יהודים

 דידי הפיזמונאי־חמשירן •
 ההרצאות פרשת על ;מנוסי
 בעת רבין יצחק של בשכר
ישר כשגריר האחרון כהונת

ה ״על :בארצות־הברית אל
 •י בנווה־אבי־ רביו של פנטהאוז

 ,אם שלט: לתלות צריך בים
אגדה.״׳ יזו אין — תרצו
מר רב־אלוף הרמטכ״ל י•
ה על גויר, (״מוטה״) דכי

 ב־ ששרר זאי־הסדר מהומות
 שיבתם בעת לוד נמל־היתעיופה

 כל ״כמו מסוריה: שבויינו ■של
 התיב- כאן, גם אצלנו, מיבצע

ה של בכוחה אבל נכשל, נון
ננצח.״ אנחנו אהבה
 ושר־ ראש־הממשלה סגן #
 ״מבחינה אלץ: יגאל החוץ

לח רוצה אני אמוציונאלית,
ולמירעה.״ למשק לשדות, זור

בורג
?' ״משלמים

תמוז
 אבא לשעבר שר־החוץ •

 את קיבל שלא אחדי אבן,
 רבין: בממשלת החוץ שר תיק

 •ולא תואר ,אבא׳ היה ״אילו
ממ אותו גם לוקחים היו שם,
למפ״ם.״ אותו ונותנים ני,

 רעיית בורג, רבקה י•
 בורג: יוסף לשעבר שד־הפנים
 שהאנשים כתוב ״בעיתונים

 הלי־ אצלי מהלידות. בורחים
■ממני.״ בורחות •רות
אלוף (הליכוד) ח״כ •

״יש יפה: אברהם (מיל.)
 יוד- שאינם חבדי־כנסת שני
ה בכנסת. עושים הם מה יעים
 הבידואי חבר־הכנסת זה אחד

 זה והשני אבו־רביע, מחמד
אני.״
ע- האמריקאי שר־החוץ • ז
 רשות למנכ״ל קיסינג׳ר רי

״אם ליבני: יצחק ד,־שידור
תד שלום, שיהיה רוצה אתה

אצל והטלוויזיה שהרדיו אג
ליומיים.״ לשדר יפסיקו כם

 גיבלבר אברהם ■ח״כ י•
 אלון יגאל ששר־החוץ לאחר

 על וביכר עימו פגישה דחה
 חברון: עיריית ראש את פניו
עי ׳מראש חשוב יותר ״אני
 אל- מוחמר שייך חברון ריית

ג׳עברי.״

אב
 אהרון שר־ההסברה י•

״השעון, :יריב (״אד,דלה״)
ה שהממשלה היחיד הדבר זה
 קדימה.״ להעביר הצליחה זו

ל יפה אברהם יח״כ י•
 בגין מנחם ח״ב הליכוד מנהיג
נכ בה בכנסת, הצבעה לאחר

שהוג קטן, ברוב הליכוד של
היס כניצחון בגין על־ידי דרה

 שנה חמש־עשרה ״בעוד טורי:
היס ניצחונות הרבה לנו יהיו

 קטנה וארץ־ישראל טוריים
מאוד.״

סבם־ מיתנחלי על הנ״ל •

להט
״עני'

יו לי חשוב אחד ״ערוד טיה:
■המתנחלים.״ מכל תר

אלול
 תל־אביב עיריית ראש ,•

 ״אני :להט (״צ׳יצ״׳) שלמה
 ראש־ אבל ראש־העיר, אמנם

עני.״ עיר
 בורג, יוסף ד״ר ■ח״כ י•

 מכונית־ סמנז שנלקחה לאחר
לראשו לנסוע ונאלץ השרד

יש ״לכל באוטובוס: בחייו נה
 מגיע באוטובוס הנוסע ראלי

צל״ש.״
רי מעריב עיתונאי •  או

 הבאה שהמילחמה ״רצוי :דן
 ועדת עוד כל מהר, תפרוץ
תו שהיא כדי יושבת, אגרנט

 ה־ מחדלי את גם לחקור כל
הבאה.״ מילחמה

1933 הזה העולם58


