
 דוה וה אמרו הם מה
שעברה? בשנה ה1 עד וזה

נזזרוזי
 לןגיון ואעגון מיקני _

קב וזכדון ע י

תשרי
 ואלרי צרפת, נשיא •

 כשנשאל ז׳יסקאר־ד׳אסטן,
 הוא מה על עיתונאי על־ידי
 לא אני ״בדרך־כלל חושב:
 חושב, כבר אני אם אבל חושב.

נשים.״ על רק זה
 הדירוגיים הימאים מזכיר •

 בשיחה לוי, משה לשעבר,
 ה״אידי על הזה העולם עם

 כמו היא ״ההסתדרות :אמינים״
 לה תוריד אם אפילו דינוזאור.

 חזק יישאר הזנב הראש, את
 ״למאיר : שיחה ובאותה מאד.״
 ללמוד מה הרבה יש לנסקי

מההסתדרות.״
 הוותיק נער־השעשועים 9

 ישראל ״מדינת נ הירש פרקה
 מחצית אוטובוס. כמו היא

 השאר ׳ וכל יושבים, האנשים
רועדים.״

 ירושלים, ראש־עידיית •
 של בכנס כשהוצג קול,ק, טדי
 המיק- כאיש יחסי־ציבור אנשי

 יחסי־ציבור איש ״אני :צוע
 שבמיסגרת עד־כדי־כך, מובהק

 סטירה נתתי שלי יחסי־הציבור
 בתחת׳ ,שק אמרתי לאזרח,

וקרא באוניברסיטה, לפרופסור
 לחבר מכוער׳ ,ליצן בשם תי

מועצת־העיר.״

חשוון
על פאר, מני המנחה •

 ראש״עיריית את למנות ההצעה
 כיו״ר אלמוגי, יוסף היפה,

 האיש ״הוא :היהודית הסוכנות
 את להעלות המסוגל היחידי
ארצה.״ חיפה יהודי
 ויקטור שר־הבדיאות, •

 כתבת על בתגובה טוס, שפ־
 אברהם הכתב של הטלוויזיה

 ״ייעול הנושא על קושניר,
 עד ״חכו :במישרד־הבריאות״

 הוא אז אותו. אאשפז שאני
 יעיל מישרד־הבריאות אם יראה

לא.״ או
 יפה, אורי איל־על טייס •

 המסו־ מחירי עליית בעיקבות
 את ירשמו מעט ״עוד ניות:

 בטאבו, מכוניות על הבעלות
במישרד־הרישוי.״ במקום

 לרפואה הפקולטה דיקן י•
 הפרופסור הנגב, באוניברסיטת

 לא ״אני :פריכם אהרון
 על להחליט אדם לאף מאחל
 ,800 מתוך סטודנטים 34 קבלת

 אמא יש מהם אחד כשלכל
 שמכיר בן־דוד להם שיש ואבא

חבר־כנסת.״
 והתרבות, החינוד שר •

 היו ״פעם :ידלין אהרון
 רמת- יש היום רמה, על חיים

חיים.״

כסלו
ירו ההסתדרות, מזכ״ל •
 העולמי בקונגרס משל, חם
 ״אם צפון־אפריקה: יוצאי של

 נאומים לייצא יכולים היינו
 המדינה היום היינו לחו״ל,

בעולם.״ ביותר העשירה
 תומרקין, יגאל הפסל •

 צילומי־ בתערוכת בביקורו
 אורי העיתונאי של המילחמה

 המילחמה — לדבר יש ״מה :דן
!״פוטוגנית

רפ העיתונאי־המראיין !•
ה על בסימפוזיון כיטן, אל

במדי חופשית ״עיתונות נושא
 האמיתי ״הנושא :במצור״ נה

 במדינה במצור ,עיתונות הוא
חופשית/״

עברץ, בועז העיתונאי •
 במדינה: הכלכלי המצב על

 הדרוזים 'עובדים. ״הערבים
חי.״ ישראל ועם ■שומרים,

 ״אני פרידמן: מרטי •
 בחברה לתקן מה שיש הושב

 לתקן, הדרך אבל הישראלית.
 פראקטי, להיות זה בעיני,

 אתגרים להציג לתרום, לעבוד,
ה את לשרת אותם,- ולממש

ב בלהט בחום, שלך מדינה
מסירות.״

העובדים צוות־ אנשי @
 על בירושלים, הילטון במלון
 ולד־ קורט האו״ם מזכיר
כשיש ״בדרך־כלל, :חייט
 רבים אנחנו במלון, חשוב אורח

 במיקרה לחדרו. יעלה מי בינינו
 מי בינינו רבנו ולדהיים, של
לחדרו.״ יעלה לא

 ברגנר, יופל הצייר •
 לרגל לראיינו שניסו לעיתונאים

 ״ב־ :הרטרוספקטיבית תערוכתו
ה את תולים כאלה ראיונות

תמונותיו.״ ,כמקום צייר,

טבת
ש־ החיפאי עירך־הדין •  י
 יהושע •של פרקליטו גיל, ראל
 :הישראלית הספנות על פרץ,

 בים. משייטות אוניות ״שלוש
 רוסית, נושאת־טילים היא אחת

אמרי נושאת־מסוקים השנייה
 נושאת־הפס־ והשלישית קאית,

ישראלית.״ דים
 יצחק ראש־הממשלה, 9

?״ קוג׳אק זה ״מי :רבץ
 האמריקאי, שר־החוץ •

 מסע- בעת קיפינג׳ר, הגדי
 ״כבר :במרחב שלו הדילוגים

מדינה. אינה שישראל נוכחתי

פלד
נוסעת״ ״זונה

 אחד האפגינג בסך־הכל זהו
!״גדול
 והמורה־לש־ שר־האוצר •
 על רנרנוביץ, יהושע עבר

 :פרס שימעון ״שר־הביטחון
 ממני למד שהוא היא ״הצרה

חשבון.״ לא אבל עיברית,
 יעקוב איש־התיאטרון •

 שי- על אגמון, (״יעוקל׳ה)
 ״אם :האמריקאית טת־הריאיון

 לך שיש שאלה אותך שואלים
 מאד ,אני :תשיב עליה, תשובה

 השאלה את אותי ששאילת שמח
 אותך שואלים אם אבל הזאת.'
 תפתח לה, מוכן שאינך שאלה
 מאד־מאד שאלה ב,זוהי תמיד

מעניינת.׳״
 אלם״ המהנדס־הממציא •

במיכתב־הברכה זרחין, פגדר
 אורי הזה העולם עורך אל שלו

 מנסיון הינצלו לדגל אבנרי,
״הכתוב :בחייו ההתנקשות

 השם.׳ פתאים ,שומר מעיד:
 !משמע אותך, שמר לא ואם
אתה!״ חכם
 תל־אביב ראש־עיריית •

 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה
 הפיזמונאי על-ידי נשאל כאשר

מעבו היעדרותו אם מנוסי דידי
 למשך לחו״ל נסיעתו לרגל דתו׳

 לעבודה הפריעה לא שבועיים,
ל הפריע לא ״זה בעירייה:

עבדו.״ לא פשוט עבודה.
ירו־ ההסתדרות, מזכ״ל •
 טענתה על בתגובה משל, הם
 מם- שדמי, נעמי רב־פקד -של

 הנשים כי השוטרות, יקדת
 ההסתדרות של בוועד־הפועל

•שלתפקיד ״בעוד :מקופחות

להי יכולה ההסתדרות מזצ״ל
 •שלתפקיד הרי אשה, גם בחר

 יכול לא מועצת־הפועלות מזכ״ל
?״ הצדק איפה גבר. להיבחר

שבט
יו הארץ, מערכת איש •
 שערכה במסיבה מרקום, אל

 הוצאתו לרגל דבר מערכת
 לביטחון הלכסיקון של לאור

 האנציקלופדיה ״זוהי ישראל:
 •שלה •שהערכים בעולם, היחידה

 במסיבת-קוקטייל.״ מסתובבים
או מעריב, מערכת איש 9׳
 אותו על •בתגובה דן, די

 כל שלא מוכיח רק ״זד, נושא:
 נכס.״ גם הוא עדך
 יצחק ראש־הממשלה, 9

 הזה היוס העיתון על רכין,
 היה כאשר דיין, משה של

 ״דיין הכנתו: בתקופת עדיין
 דרכים שלוש •שיש אמר כבר

 הדרך — בקלפים כסף: להפסיד
 הנעימה, הדרך — בנשים הקלה,

 הבטוחה. הדרך — ובחקלאות
 רביע-ת, דרך גם שיש מסתבר
 עיתונות.״ — ביותר הבטוחה

 אייבי ספן־השלום, 9
 אינו מדוע השאלה על ;תן,

 מחפש שאני ״האשד, :מתחתן
 הרבה כל-כך עם להיות מוכרחה
 כל לה יש כבר שאם מעלות,

 לא.צריכה היא האלה, המעלות
 תרצה בכל-זאת היא ואם אותי.
 משוגעת. קצת שהיא סימן אותי,
 אני אז משוגעת, קצת היא ואם
 אותה.״ צריך לא

 מצבה על כדיחת•זוועה 9
 עם נפגש ״אנגלי המדינה: של

 :באוזניו והתוודה ישראלי,
 חמור אנגליה של מצבה ,שמע,

 ישראל, של ממצבה פחות לא
בכם.׳ מקנא אני ובכל־זאת

אגמון
ודבש״ חלב ״זוועת

 הישראלי. היקשה ׳1 ,מדוע
 רואים לפחות •שאצלכם ,מפני
 הסוף!׳״ את כבר
 שלמה שר־המישטרה 9

 גנבו מדוע כשנשאל הילל,
ה את העולם־התחתון אנשי
 :ביפו המישטרה ממטה קופה

פרו לשלם סירבה ,,המישטרה
!״ טקשן
 הקואליציה, הנהלת יו״ר 9
 לח״כ ורטמן, משה ה״כ

 •של בישיבה בן־מאיר, יהודה
 קיביני־ ״לך :ועדת־הכספים

!״מאט
כן־מאיר יהודה כח״ 9

 בעצמך ״תלך לנ״ל: בתשובה
!״ אותי שולח ■שאתה לאן

א׳ אדר
ארליך שימחה ח״כ 9
 שהתפרץ ליבני, איתן לח״כ

 בעת אחדות פעמים לדבריו
 בכנסת: הליכוד סיעת ישיבת

 לא אני אותי! תלווה ,.אל
 !״פסנתרן לא ואתה זמר,
 הסוכנות, הנהלת יו׳׳ר 9

גיזבר על אלמוגי, ידסף

 ״מנחם :דולצ׳ין אריה הסוכנות
 באותה מאמינים ודולצ׳ין בגין

 זה בגין •שאצל אלא הסיסמה.
זה דולצ׳ין ואצל כך׳, ,רק
קח״׳ ,רק

 יחסי- ואיש העיתונאי 9
 •שני על סל,ע אורי הציבור
 יוטל ״האחד :חדשים סיסים

 וייקרא במדינה, הנשים כל על
על יוטל והשני מס־מחזור,

פרידמן
במסירות״ בלהט, ״בתום,

 מס־אורך־ וייקרא הגברים,
מוסף.״

כן־ יהודה כח״ 9
יש פרצוף ״איזה :מאיר

 זה הוא אני אם לממשלה.
י״ עליה להגן שצריך

 ומבקר־הסיפרות הסופר 9
 ״בוקר :בסיפת עומר, דן

 גנבה המילחמה מהפכה, טוב,
ההמונים.״ אה לך

ז״ל, גרשוגי צכי ח״כ 9
 -שידידו, קרה כיצד השאלה על

 הכנסת של ועדת־הכספים יו״ד
 הצביע קרגמן, ישראל ה״כ
 אורה ״ח״כ : חוק־ההפלות בעד
אותו.״ להשכיב הצליחה נמיר

 צהרון ב דפוס עובד־ 9•
 היום החדש העיתון על מעריב,

 בעייה. -שום תהיה ״לא :הזה
 סרטים, על יכתוב דיין ,אס׳
 רחל אופנה, על דיין .רות

 ודיאטה, ביישול על כורם־דיין
 על אודי טלוויזיה, על אהרונה

ו סיפרות על יעל חקלאות,
 צרפתי ומרדכי(״מנט־ש״) נשים,
המישלוחים.״ את יעשה
 כאשר שריד, יוסי ח״כ 9

 גרוס־ חייקה ח״כ על־ידי נשאל
״רק :בעיתון חדש מה מן

התאריך.״
על דנדאו, חיים ח״כ 9

 שלמה הפרופסור של בחירתו
 :מישרד־החוץ כמנכ״ל אבינרי

ה בלב תקיעת-יסכין ״זוהי
אומה.״

 ליי־ ישעיהו פרופסור 9
 הפרופסור מינוי על כוכיץ
 של המלך אמר ״פעם :אבינרי

 אפשר דברים שלושה האנובר:
 זונות רקדניות, — בכסף לקנות

ופרופסורים.״
י חיל-האוויר מפקד 9  ב;

 רוני הקרבי להובש פלד,
 ומעילו בכביש, לטרמפ •שהמתין

 לא אני ״אותך :רכוס היה לא
 חייל, כמו כשתיראה לוקח.

 אני נוסעת, זונה כמו ולא
אותך.״ אקח
 הפרטי- יועץ־הסתרים 9

 ראש־הממשלה, •של לשעבר
 את ״בדקתי :,לפוןח יעקוב■

 מועמד מצאתי ולא — השוק
 לתפקיד מרבין יותר מתאים

ראש־הממשלה.״
 ״רבין הנ״ל: על הנ״ל 9

 שתליתי התיקוות את הצדיק
 דאש־ממ־ עוד פגשתי לא 'בו.

כזה.״ -שלה
 חברודהעובדים, מזכיר 9

ל־ בהרצאה ריינר, אפריים
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