 11היחה השנה שהיווה
בהומור ,ב א ר ס ובאימרי־ שפר
תשרי

 9דיסנחד ,מגי פאר על
הזמר בועז שרעבי :״בוגר
סחוג דרמאתי.״
• הנ״ל  :״פעם ,יהודים היו
משאירים את ממונם בחו״ל
ועולים להיקבר בישראל .היום
היהודים נשארים בחו״ל ,ושול
חים את ממונם להיקבר ב
ישראל.״
׳  9ראש אגף־האישפוז של
עיריית תל-אביב ,דויד יומן,
לעובדי מחלקת התברואה  :״אני
מאחל לכם שתהיו בריאים ,כי
היום איו מקום בבתי-חולים.״

• עובד עיריית תל־
אביב ,שיצא בשעת העבודה,

לראש־העירייה שלמה )״צ׳יצ׳״(
להט שערך ביקורת בכניסה ל
בניין  :״אז מתי אתה רוצה ש
אני אעשה קניות?״
׳  9הפרשן הצבאי בנימין
עמידרור  :״לפני יום־הכיפד
רים פעל צה״ל בכל כוחו להפוך
את עצמו לצבא גרוע יותר.״
 6שר־התיירות משה קול,
כשהסתבר לו כי מנכ״ל מיש־
רדו ,חנוך גיבתון ,יצא לחופשה
מבלי להשאיר אחריו כתובת:

לאנשים.
הנכונים
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 9יועץ ראש־הממשלה ל-
מילחמה בטרור ,אלוף )מיל(.
רחב־עם )״גאנדי״( זאבי ,ל
חייל משתולל  :״רב״ט ,כאן זה
לא ועידת רבאט!״
׳  9ראש-עיריית תל־אביב
שלמה )״,צ'יצ׳״( להט לאנשי
חרות במועצת־העירייה ,בשעת
ריתחה :״תלכו למידדחוב!״
׳ • ד״ר נחום גולדמן ,כש
נשאל מה היה אומד להרצל
אילו הופגש עימו לשיחה אינ 
טלקטואלית  :״אי-אפשר היה
לשוחח עימו שיחה אינטלקטו
אלית .הרצל היה עם־הארץ
וז׳ורנליסט בינוני.״
• המנחה יעקב אגמון
לח״כ מפ״ם דב זכין :״אתה
מסתובב ברחבי התנועה הקי־
)11

רז

׳ 9שר-הבריאות ויקטור
שם־טוב ,בבית־החולים לחולי־

״תמצאו לי את השמוק הזה
בטלפון1״
• מנכ״ל מישרד־המישפטים,
צבי טרלו ,על קיצוץ תקציב-
המישרד, :״מי שקיצץ לנו את
התקציב חיה מוהל פוזל עם
סכין קהה.״
׳9

את דעתו בוויכוח בין הרבנים
הראשיים ,בעניין הגלולה  :״אני
לא מוכן להסתובב בין טיפות
סרוחות.״
!  9ראש-עיריית חיפה ,יוסף
אלמוגי , :״באתי מבית עני
— מהמעמד הבינוני הגבוה...״
 9ח״ב שושנה ארכלי-אל■
מוזלינו ,בישיבת הכנסת ,על
יצחק רבין :״׳אז מה אם הוא
ראש-׳הממשלה ,אסור כבר ל
הפריע לו?״
 9ח״כ ז׳אק אמיר ,בהס
בירו מדוע הנועד הישראלי
הוא נוער טוב  :״הופעתי בפני
חניכי הנוער העובד והלומד.
באמת ילדים נחמדים .הם שתו
בצמא כל מה שאמרתי להם.״
 9יצחק רבץ על ח״כ
מנחם בגין :״הוא מוצג אר
כיאולוגי.״
 9ליצני הכנסת :״דיין
מתעניין בבגין מאותו רגע
שראש-הממשלה הכריז עליו כ
על מוצג ארכיאולוגי.״
!  9אשת־החברה רינה יע״
קוכסון ,לאיש יחסי־הציבור
מייק סטולוכצקי ,שכינה
אותה ״מלכת־היופי של הבי-
ל״ויים״ , :״מה יש ? אני באמת
אוהבת לבלות!״
׳ 9ח״כ מאיר פעיל ,בנאו
מו על הזונות  :״תופעת הזנות
היא אחת מזרעי הפורענות.״
 9העיתונאי הבלגי אדנו
דה־כורשגרייב  :״אילו ביצ
עו המצרים את הצליחה במיל־
חמה כפי שעשו זאת בתרגיל,
הם לא היו כובשים את הגדה
המיזרחית לעולם!״
׳ 9שד־המישפטים חיים
צדוק ,על הטענה שמישרד
עורכי־הדין שלו לשעבר זכה
בעבודות שלא־כדין :״המישרד
זכה בעבודות בגלל הכי־שורים,
לא ׳בגלל הקשרים.״

שבט

״אסיר ציון !״

,וסע יצחק כן־אהרון,

כאשר נשאל מדוע הוא מעשן
בשרשרת :״כשאני רואה את
הפרצוף של הממשלה ,אני רוצה
לקצר את ימי כפל האפשר.״

חשוון
!• ח״כ הרשימה הממלכתית,
יג א ל ה ז ד כ י ץ  :״׳קריאות-
הביניים של )ח״כ אליעזר( שום-
טק הן בסדר ,אבל את הנאומים
שלו אי־אפשד לסבול.״
 #רחל דיין־בורם :״אני
לא מתעסקת בפוליטיקה.״
 9״אבי הפצועים״ שי מ ח ה
הולצכרג ,על שיטת הטיפול
באורחי המדינה  :״פעם היו
עורכים לאנשי המגבית היהודית
■סיור בארץ ,ובסוף ■מביאים
אותם לבית־קברות צבאי .עכשיו
לוקחים אותם מנמל־התעוסה
ישר לבית־הקברות ,כדי לסחוט
מהם כסף.״
 9ח״כ ד״ר י הו ד ה כן־
׳מאיר /על קריאתו של השר
יצחק רפאל אל חברי מרכז
המפד״ל שלא יישאו את ישם
הרב סולובייצ׳יק לשווא :״מה
זה ? הרב סולובייצ׳יק הוא כבר
אלוהים ?״
׳ • ח״כ יצחק מודעי לשד־
החוץ יגאל אלון ,כאשר פגש
בו כשהוא מוקף יועצים :״ב־
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מקום שיש כל-כך הרבה עורבים
מוכרחה להיות נבלה.״
• ח״כ יוסי שריד  :״כל
הארץ היא פקולטה לקבלה .כו
לם מקבלים.״
 • 1הפיזמונאי ואיש־הרדיו
אגיגועם קורן :״מי שלא
מבין מה עושה )השר־בלי־תיק
ישראל( גלילי בממשלה ,שיביא
גרר.״
׳ • פרופסור ישעייהו ליי
כוכיץ •,על ראש־הממשלה ל־
שעבר ,גולדה מאיר  :״לא ה
מכשפה הזקנה ,ששלטה פעם
במדינה הזאת ,רשאית לקבוע
פלסטינים או אין.״
אם
 9הנ״ל על הרב האשכנזי
הראשי לישראל ,הרב שלמה
גורן :״מפברק מיקצועי של
תפילות.״

טבת

׳ 9רב המושבים ,ח״כ מנחם
הכהן ,כאשר התבקש להביע

עמידרור
״על יד אחת״
בוצית ,במשקים ,במוסדות ה
תנועה ,בכנסת ,בוועדות .אולי
במיקרה ראית את מפ״ם?״
 9ה״ב יוסי שריד ,על
עקירתו לקריית־שמונה  :״בתל־
אביב אני גר באותו רחוב כמו
סילבי קשת ,ותראו מה שקורה
שם .כאן ,בקריית-שמונה ,אני
בטוח.״
!  9דאש-עיריית ירושלים,
טדי קולק ,לאשה שהתרעמה
על שהתדפקה על דלתות העי
רייה בשעות אחר־הצהריים ולא
נענתה  :״,בעירייה לא עובדים
גם בבוקר ,אבל אחרי־הצהריים
גם סוגדים את הדלת.״
!  9ח״כ צבי גרשוני ,בדיון
בכנסת על משכורות ואש״ל
חברי־הכנסת :״אני מבין כש־
מתווכחים על שלמות הארץ,
אבל איך אתם יכולים להתווכח
על שלמות המשכורת ?״

 9סטודנט משכונתועוני

לח״כ יצחק מודעי ,שני׳סה ל
הסביר לו את העקרונות המד
עיים של כלכלת המדינה  :״אבל
לנו אין מה לאכול!״

לייבוכיץ
״מכשפה זקנהר
נפש שער־מנשה  :״המקום הזה
נשמע ונראה לי כל־כך יפה,
שממש מתחשק לי להישאר בו.״
׳ 9יו״ר אגודת הסטודנטים
בתל-אביב ,איש הליכוד ׳יצחק
אכני ,לוועד הסטודנטים הער 
ביים ,שביקש הכרה מצד אגודת
הסטודנטים הכללית :״לא נכיר
בכם לא דה־יורה ,לא דה־פקטו
ולא דה־בטיח!״

 9בעל נדת-מרקחת חי
פאי לפסלת ׳אילנה גור ,שהח

נתה את המרצדס המפוארת
שלה ונכנסה לקנות גלולות נגד
כאב־ר׳אש  :״מה ,גם לעשירים
כואב הראש ז״

!  9הצייר ׳משה ינוקא ,על
המצאתו של הסופר ,ייגאל
מוסי׳נזון להפקת חשמל ׳מגלי־
הים , :״השנה כבד אי־אפשר
יהיה להתרחץ בים תל-אביב.
אפשר להתחשסל!״
׳ 9הפיזמונאי דודי מנוסי
לז׳מר-שחקן שימעון ישראלי,
על הצגתו אני יורד בגורדון :
״אם אתה יורד בגורדון ,אז
אני יורד ׳במארס.״
׳ 9קצידהננ&ת יצחק בן־
גל ,לעיתונאי מפריע :״חבל
שלא חוקקו את חוק־ההפלות
לפני שנולדת .אז אולי היה
לכולנו קצת שקט.״

 9ראש-הממשלה יצחק

קולק
״עניין אבוד !״
״עזוב אותך

מיוסי

רבץ :
שריד !״
 9כדורסלן מכבי תל-אביב,
טל בדודי  :״לא נכון שבחו
רות יפות תמיד טיפשות!״
 9ראש־עיריית ירושלים,
טדי קולק ,לדוברת מישרד־
הבריאות ,דבורה גנני ,שבוע
לפני שילדה את בנה  :״לד יש
עוד סיכוי שהכרס שלך תיעלם.
אצלי זה כבר אבוד.״

אדר
׳ 9הסופרת־משורדת שול
מית הר־אכן ,על דו״ח אג-

רנט  :״האדם היחידי במדינה
הזאת שהצליח להעמיד את
משה דיין על הקשר בין מעשיו
■לבין התוצאות ,היחידי שדרש
ממנו לתת את הדין ואף הצליח
בכך ,היה אמה של העלמה
אלישבע צ׳י׳זי׳ס .גברת זו הצ
ליחה במקום שלא הצליחו דויד
׳בן-גוריון ,מישטרת ישראל ווע-
דודאגרנט.״
 9:ח״כ מטעם התנועה לזכו־
יות-האזרח ,׳מרשה פרידמן :
״צריכים למנות את ישראל
ישעיהו כשגריר ישראל בדייסני-
לנד.״
 91חבר מועצת עיריי׳ת תל־
אביב ,נחום רז  :״מי שבא
לארץ הוא עולה ,מי •שעוזב את
הארץ הוא יורד ,ואילו מי
שנשאר ׳בארץ הוא אסיר־ציון.״
 91מי־שהיה שוער ניבחרת
ישראל בכדורגל ,יעקוב הו״
דורוב , :״כיום ,׳לא רק שאיני
הולד למישחקי־כדורגל ,אלא
גם איני צופה בהם בטלוויזיה,
בדי שלא אשכח את חוקי
המישחק.״
׳ 9חבר מועצת עיריית תל-
אביב יואל ריפל  :״בז׳נבה
ובוואדוץ מסוכן ללכת היום על
המידרכות .הבנקים שם נופ
לים !״
׳ 9האלוף )מיל (.אריק
שרון ,לאחד מאנשי המטכ״ל
שצילצל להוותו ,קיבל אותו
במכשיר־הטלפון המותקן בדיר-
הכבשים ,והתלונן על הטעיות
העולם הזה 1983

