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תשרי
 מ״שרד־הביטהון, דובר 0

 עם עבודתו על לביא, נפתלי
 היחידה ״הדרך פרס: ׳שימעיץ

 שר־ של רצונו את להשביע
 מיטה לו לסדר היא הביטחון
 הטלוויזיה.״ באולפני

 אורי על אל־ קברניט 0
 משה את ״׳כששאלו : יופה

 הקשים הימים היו מה דיין
 יום־דד השיב: בחייו׳ ביותר

הזה.״ והיום כיפורים
 כאשר דיין, משה כח״ •

 במיבציע יד לו היתד. אם נשאל
 ה־ כך ומשום ״לא. אנטבה:

הצליח.״ ■מיבצע
 ראש־ה־ מישרד מנכ״ל 0׳

ס ממשלה, מו רן ע ״ההיס :ע
 אבל — עצמה יעל חוזרת טוריה

ביוקר!״ יותר פעם בבל

חשון
 ״מדוע ידלין: ׳מבדיחות י•

 את העבודה ׳מיסלגת ׳הפסיקה
 ׳מפני — ז שלה ■מיפקד־התברים

במ אותו עורכת ׳שהמישטרה
קומה.״

 בנימין גיציב-ימיש׳נה 0
 שנעץ ׳ממושך מבט על זיגל,

מס אתה ״מה :ידליץ בויאשר
 תר־ עוד אתה כפתי עלי תכל
זמן!״ הרבה אותי ■אה

 לת״כ שובל זלמן יח״כ •
 התנצחות ׳בסיכום .אמיר, דאק

 ׳תלקק ״אתה ׳חריפה: ׳מיליולית
 אלקק ואני ירוצה, שאתה למי
■ רוצה!״ שאני ימח את

 שימעוני הכיב ח״כ י•
 הליכוד לח״ב בקיד״את־בייניים

ב עוסק ״!אתה גרופר: פסח
 שאתה מקווה אני אבל כרמים,

 עכשיו!״ שיכור ■לא
ב גרופר פסח ח״ב י•

̂אני : לנ״ל תשובה ש חושב ,
 !״לא־גורמלי אתה
 קופת־הולים ,מרכז יו״ר 0

לחוק ידלין, אשר המושעה,
 :זיגל בנימין ניצב־מישנה רו

 שמחים דברים על נדבר ״׳אולי
הזיכ (יום היארצייט במו —

 ,הוריך...״ של רון)
הד* המחוזית השופטת 0
 של בזכותה עיונו בן■ סה

מ ירח היים (מיל.) תתיאלוף
טיפ ״את :שוחד קפלת אשמת

 ׳ועל שחיתות, על מצביעה שות
■בסלי נמען ■אדם אין ׳טיפשות

לים.״
 מ״שרד־העבודדי דובר •1.

 פעם ״בכל מיכאלי: אבנר
 ל ס עם לסופרמרקט הולך אני

ק עם וחוזר כסף, מלא נ ר  א
 מיצרבים.״ מלא
 ל- פעיל מאיר ח״כ י•
 רעדת בישיבת בהן, באולר. ת״כ

 הכנסת: של והתרבות החינוך
 והיסטרית, מטומטמת ״את

שיסמותך!״ ׳מחולדת חולדה
ה ח״ב • ל או הן ג ב כ

מפ ילד ״אתה :לנ״ל תשובה
 בבית־חזלים ׳מקומך דביל, גר,

אידיוט!״ לחולי־׳רוח׳

כסלו
 סיסעלי ועד־עובדי חיבר 0׳

ה התאחדות לנשיא ים־הסלח
 (״ממה״) אברהם תעשיינים,

 לא אני שלך היד ״את שביט:
 ריטטד את לימדת אתה לוחץ.
 מ״פעלים.״ לסגור ישלה
 היהודי- איש־העסקים י•

 ״ידיד כץ: מגפרד גרמני
 אותך המוציא ׳אדם ואינו ׳אמיתי

 המוכן אדם ׳אלא ׳מבית־המהר,
 למענך.״ לבית־הסוהר ללכת
 שלום ׳מעריב עורך י•

 יד־ אשר ,״פרשת :רוזנפלד
ש השלב את מסבר עברה לין

 לו אץ שסלל לזעוק היה יבול
אחות...״

ה שד־המיזשטרה י• מ  של
 הגרועה העוברית על הילל
 ״אילמלא חברי־הכנסת: שבסי
הייתי ׳מחסינות, הח״כים ינהגו

 ה1 ד זה אמרו הם מה
שעברה? בשנה ה1 על וזה

•יסר
שוט באשמת כולם את •נוצר
 דיאלקטית.״ טות

 ריי״ גידעון העיתונאי ס
 אלוף דיברי על בתגובה כר

 (״גורודיש״) שמואל (׳מיל.)
 :מילחמה״ ,,ומריח הוא כי גונן

 יזם־הכי־ שבמילחמת ״כנראה
נזלת.״ לו היתד. פורים
 לשעבר חלפון, יעקב •

 רבין: יצהק של ידעץ־הסתרים
 ונותרנו הסתלק ׳הנפילים ״דור

הנופלים.״ דור — אנחנו
 על קישץ אפרים •
 — בעירו נביא .״ש :צ׳יצ׳

 של שכנו הוא שהנביא בתנאי
־העיר.״ ראש
קציר: אפרים הנשיא •

 מלאכה זו היום, סל ״לסמל
 קלה...״ לא לגמרי

אל שר-החוץ י• : יג ן לו  א
׳בהכ אינו — מבריק ״מצביא

מצליח.״ !מדינאי רח

טבת
לון שר־הסעד, י• בו  ז
 היא בארץ ״הבעייד. :המר

יקי שאם תושבים שאנשים
ה כל מועדוני־גוער, מו

־פורת כן
בכלל״ מדי ״יותר

ה וכל לסרוג תתחלנה זוגות
שח.״ לשחק יתחילו סרסורים

 ״אני :דיין משה ח״כ •
 ה־ עם ׳מצויעים ביחסים תמיד

ה את שאלו שלי. בני־דודים
ערבים.״

על אבן אבא ח״ב •
 היחידי המגנט ״זה :רבין יצחק
בדחייה״ שכוחו מניר •שאני
 סיפר מרגלית, דן :•

 ״קאר־ :בארציותיהברית הארץ
מונולוג.״ דיניץ עם •מנדל טר

 ה״כ לשעבר, שר־הפנים 0
 אם כשנשאל בורג, יופף
 לבין בינו ברית קיימת עדיין

ב ״כידוע, רפאל: יצחק ח״כ
 חתונה, אין אם — היהודית דת
ברית.״ אין

״ פובבת־הקולנרע י•  אליז
 בעת צוק מעל טיילדר, בת

ירו הרי ״הו במצדה: ביקור
מצ שינית בי־נשבעתי, ! שלים

תיפול!״ לא דד.
רו שלמה שר־הקליטה י•

 ספ״ם, מיפלגתו, כוונת על זן
לבחי וללכת מהמערך להיפרד

 קשרים אין ,״לנו לבדה: רות
 גהץ. שלמד. הרב עם טובים
הגרר.״ בתוך יקברו לא אותנו

 חאש־השמשלה־זלשעבר י•
: גולדיה ר י א  בן־גור- ״גם מ

 עשינו אני וגם אשכול וגם יון
שגיאות.״

 ״אני :רבין יצדק י•
 לא לניצחיז, צבא להוביל רגיל

לתבוסה.״

שבט
 מלמד אברהם זז״כ י•

 שלומציון: ראש שתן, לאריק
 במילחמת !לך קרה מד. ״אריק,

 עכשיו מלך, היית יום־הכיפורים
מלכה!״ אתה

אלוגי שולמית ח״כ י•
 ״באמת, :כהן גאולה לח׳׳ב

 שאת יודעים כולנו הרי גאולת
הכמה.״ לא

 מרק ך מ ש תמי על עורך •
 ״אמן :גלילי ישראל על גפן

 התרמית.״ ■ניסוחי
 יעקוב מם״□, מנהיג 0

: ן ז דמ איגו בהחלט ״בגין ר
 סהרורי!״ סתם הוא גוג,
 אמיר, ז׳אק ח״ב 0׳

 מיפלגת ״אולי המערך: איש
 של סופרמרקט היא העמודה

 ד״׳ש זאת לעומת אבל רעיונות׳
ו אישים, של !פלבויניק היא

 של תפקידו מה יודעים כולנו
 בוזדר־האוכל.״ הכלבויניק

ה לשעבר גרי, לוי !•
״ה :ומחזות סרטים על צנזור

 האמנות.״ על מגינה רק צנזורה
 בכר: אהרון העיתונאי !•

 אנשי יותר היום יש ״בדיש
 ״־.״,ברס אי־פעס משהיו רפ״י
 גפן: יוגתן הסטיריקאי 0

 הטיפ־ זו בעתיקות׳ ״,׳חדשות
 שלכם.1 המ״פלגד. שלי. לגד.

 ממשלת- לנו שיש לי תאמינו
 שלא' לי, תאמינו נפלאה מעבר
 מזה.״ יותר לנו ׳מגיע

כן־פו־ מרדבי ח״כ 0׳
 יותר אוכל הזה ״העם :ת ר

 בישר חמאה׳ סוכר, ביצים, מדי
ובכלל.״

אבי פיגהס הפרופסור 0
 החליט מדוע בהסבירו בי,

 הבדואים רשימת עבור להצביע
ייש הברואים ״כי :בבחירות

הבחי אחרי גם במאים ארו
רות״

לנדאו
עיוותים' ״לתקן

אדר
ק 0 ד צ ן, י כי או לכנס ר
 בתל־ צוותא במועדון הדיו

 -שאני בזה גאה ״אני אביב:
פוליטיקאי.״ ולא מדינאי

ק ח״ב 0׳ צזז ר־ י א ־  בין
: ץ א העבודה ״מיפלגת ר  הי

עצ את המתמודדת המיפלגה
לדעת.״ מה

 שימעון שר־הבי׳טחון 0
ל !מתקשה ממש ,,אני : פרם
 ,אני/ המילה את בציבור בטא

 בקבלת כרוך הדבר אלא-אס־כן
לשגיאה.״ אחריות

ניסן
 לנדאו: היים ח״ב 0
 כדי לארצות־הברית יוצא ״אני

 של העיוותים את לתקן לנסות
רבץ.״ יצחק ראש־הטטשלד.

 לח״כ שריד יופי ה״כ 01
 לא כי שהודיעה גז ׳מטילדה

״מ הבאה: ׳בכנסת עוד תכהן
 לא אני אלייך. נתגעגע לגו

 בבל ׳במקומך לגו יזכיר מי יודע
 עושה היד. ישבךגוריון מד. רגע

איתנו.״ היד, אילו אומר או
 :קינן עמוס העיתונאי 0

 את המערך קיבל שבו ״היום
שממנו היום הוא דיין, תכתיב

 הספירה- יאת להתחיל יאפשר
הבאה.״ למילחמד. עד לאחור,

אייר
 ם רבע ר (מיל.) אלוף 0׳

 רבץ, ליצחק (״גגדי״) זאבי
מתפקי זד. של פרישתו אחרי

 — חמור מעשה ״עשית דו:
 ישל חדישים סטנדרטים קבעת

 לא יאחד שאף לאשה, נאמנות
 בהם!״ לעמוד יוכל
״יש :אבן אבא ח״כ 0
 החוב־ של הניצחון היא ראל

המאולתרת.״ בנות

גורן
להגיד״ לי ״מותר

 מנופי דירי הפיזמונאי 0
 ,אריק ישלומציון מנהיג על

ב הגידול האדיב ״הוא שרון:
 טשיבד חוץ — עצמו של יותר

ארליך.״ חד.
 בראותו וייצמן, עזר 0,

 הליכוד של בסרט־פירסומת
 ושימחה את הבחירות לקראת
 חבצלת־ה־ הנה ״או, :ארליך

!״שרון
 (״פ״ג־ פינהס תתיאלוף 0
ב ייה״) ה  שמונת עוד ״אם :ל

 את מכים היו בעלים אלפים
 עוזר היה זה אולי נשותיהם,
 'את לעבור הנשים למיפלגת

״ החסימה אחוז
 על גודדסרב, אורנה 0,

 יהורם עם תתחתן מתי השאלה
גדולה.״ ״כשאחיה גאץ:
 ״אני :פרם שימעץ 0

 חסר- עצמי,לאדם את חושב לא
 רחוק אני מושלם. יאו חסרונות

ך לא גם אני מזה ■מאד  ב
גודיון.״

:ארליך שימרה ח״כ 0
 של פרימדונה הוא ׳שרון ״אריק

אימפולסים.״
 יע״ גד שר־התתבורד. 0׳

בי ש על שדאגה למזכירה קו
 ׳מועמדי לכנס שנועד האולם

 :לזזלוטץ ריק לכנסת המערך
 יהיה האולם הכנס בזמן ״גם

 הוא אבל אנושים, בו יהיו ריק.
ריק.״ יהיה בכל־זאת

 בריגקר, מגרם ד״ר 0
 לבכות ״די :שלי !מחנה מראשי

 !לצחוק מטה יש !הזאת בארץ
!״מהמערד — למשל

: דניאל העיתונאי 0 ך ו ל  ב
 הצליח סבר ידץ ייגאל ״גם

 ישנים 28 ששתק מי בי להוכיח,
 כי ראוי בארכיאולוגיה, ועסק

סכך." ימשיך

סיוון
 ״׳במגד : מאיר גולדה 0
גאונים.״ יושבים לא שלד.
מר רב-אלוף הרמטכ״ל 0׳

 ״איך :גור (״!מוטה״) דכי
 — י החיססויריד, אותי תזכור
להיססוריה״ זאת נשא״ר
 שלמה הראשי הרב 0
 החב במ״שפט לשופטים גדרן

 סד. להגץ־ לי ,,מותר לווינגר:
 חייבים לא אתם רוצה שאני

לשמוע.״
במסיבת- וייצמן עזר 0׳
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