
הםאחבק שיחת

□אחבק אנשי בל
השוה ביטוי

 הורכב פאשר חדשה, משמעות השנה קיבל האדם, בגוף מפורסם אבר ״ראש״,
 ביטוי שלה״. הראש את אוהב ״אני אחד״, ״בראש לראש״, ״נכנסנו כמו בביטויים

לצה״ל. הסמים את הכניס השנה
 מיני מגע לציון שימש הוא שבתחילה מכן נובע שקיסמו אותה״, ״אכל כמו

 בקסם, זוכה ראש״ ״תפסנו גם כך ממלכתי, לביטוי צסק״א, בעזרת והפך, (״אוכלת״)
ראש״. ה״תופסים ובולעי־הכדורים, מעשני־הנאפאס של בעולמם שנולד משום

 הכשר והעניקו אחד״, ב״בראש בחרו לצעירים, לתוכנית שם חיפשו צה״ל" ״גלי
הרכים. הסמים צריכת לתרבות חלקי

השנה נון סיג
 עדיין נאבקו בארץ אך ה״פאנק״, את ה״דיסקו" השנה ניצח הגדול בעולם

ארכאיים. סיגנונות
השם״, ״בעזרת שהכריז ב. מנחם הוורשאי, הסימון נציג כאן ניצבו זה מול זה

 סימון איזה לדעת כדי !״.בתחת ״שק לו שענה ו., עייזר השכמי, הסימון נציג מול
 אותם לאחד ולנסות הביטויים שני את לקחת יש הבאות, בשנים בארץ ישלוט

שונים. בצירופים

השנה רי?ן,סאט
 שלה שנציג אחרי ביותר, הגדול ניצחונה את השנה חגגה העיברית הסאטירה

לקודש־הקודשים. להתגנב הצליח
״הבאה למילחמה הצבא את להכין הולך ״אני  סאטירי בזעם וייצמן עזר זרק !

משפיעה. הסאטירה כי הוכיחו ״קמפ״דייוויד״ ותוצאות אמיתי,

השנה דתי
 בחוף סאחבק את שפגש מבת־ים, נחמנוביץ' זליג הוא השנה של הדתי

לו: ואמר ״שרתון״
 בר- לי עשו בנות. עם נורמלי לא לי הולך ומאז ברית־מילה, לי עשו תשמע, —
 התחתנתי תפילין. מניח אני חב״ד, חסידי רואה שאני פעם בכל ומאז, מיצווה,
 ובשרים עגל צלעות עם שיגעונית, בר־ב״קיו מסיבת עשינו החתונה ולאחר ברבנות,
 — להבין יכול שאתה כפי לכדורגל. בשבתות לבית־הכנסת. הולך אני בחגים לבנים.

 ליהדות חוקי מעמד בארץ שיתנו אסכים לא ולכן מסורתי, אני אבל דתי, איני
יהדות. ולא בדיחה הם כי הרפורמית,

השנה משמעות
 כמו שמות נזרקו לחיים. משמעות למצוא הקדחתניים המאמצים נמשכו השנה

מתקדם. ופופ בגין, טאו, אי־השלמה, נאפאס, קוק, הרב קרישנח, הרי
 של דבריו את ולהזכיר לחזור טעם יש בנושא, החלטה התקבלה שלא מכיוון

 — ומת וחי נולד שהוא נגר, מה הנגר. לחיי משולים ״חיי־האדם שאמר: ע., שלום
האדם.״ כך

השנה שפן
מובחרת, בסיירת מעולה לוחם הוא ג. ש. שפן־השנה. הוא מקוצר) (שם ג. ש.

המר מידע ג. ש. בידי האוייב. קווי מאחורי מסוכנות פשיטות בעשרות חלק שנטל
למישטרה. המידע את מסר לא ג. ש. אך בארץ, המאורגן הפשע מראשי אחד את שיע

באזרחות! שפן להיות יכול במילחמה גיבור איך חבוב, ג. ש. תסביר, כיצד —
 ראיתי לא פעם אף עראפאת את — הסדוק בקולו ג., ש. אמר — תשמע —

גאנדי. עם מסתובב

השנה פושע
הפוש כל שמות ובה ארוכה, רשימה סאחבק הכין השנה פושע את לבחור כדי

 הכספי הנזק נרשם פושע כל ליד במדינה. בבתי״הכלא תשל״ח, בסוף האסורים, עים
 שגרמו הכספיים הנזקים כל סכום הצתה. או הונאה גניבה, שוד, על-ידי גרם שהוא

 ההופך מדהים, סכום ישראליות! לירות מיליון וחמישים מאות ארבע הוא הפושעים
בבן־ציון. כשנזכרים למגוחך

 מיליון מאות כתשע שהם דולר, מיליון ותשעה ארבעים גנב לבדו בן־ציון יהושע
 כ״פושע בבן־ציון לבחור אי-אפשר לכך, זכאי שהוא למרות לצערי, ישראליות. לירות

שוחרר. שהוא משום השנה״,

השנה חכם
 ופרשנים, עיתונאים מאות לכמה בצוותא הפעם מוענק השנה״ ״חכם התואר

האמיתי. בגין את להכיר השנה לנו שעזרו
 לגרום העלול ריאקציוני, מנהיג הוא בגין כי דעתם את הסתירו לא הם בסתיו

 ההיסטוריה כי המבין מנהיג, של גדלות בבגין ראו הם בחורף חדשה. למילחמה
 חלש, איש עם עסק לנו יש כי ידעו הם באביב השלום. את להביא עליו הטילה
 בגין את גילו הם הקיץ בסוף בלתי־מציאותית. בהשקפת-עולם שבוי גם לכך, ובנוסף

וההגיוני. השקול הפוליטיקאי האמיתי,

השוה גיוב
 המכובדת ביותר, המלהיבה העבודה שינויים. השנה חלו לא בשוק-העבודה

הביטחונית. העבודה היא כיתות, 12 שסיים לצעיר, המוצעת ביותר והריווחית ביותר,
ו לעתידם, שדאגו ואמא, לאבא השנה גם יודו מאושרים אנשי״ביטחון אלפי

קרבית. ביחידה לשרת אותם שלחו

? חב א השנה ס
 — !לכם גילה מי נכון, ניחשתם, כן, כן, מאשר, אחר לא הוא סאחבק-השנה

!סאחבק
 וצל״ש לה, חלפה-עברה נוספת שנה כי השנה״, ״עצוב גם הוא סאחבק-חשנה

!הבאה בשנה לצל״ש שתזכה — כולנו לו נאחל לכן קיבל. לא הוא

 על לחתום הסכמתי
 שלום לחוזה המיסגרת הסכם
 לי הראו שהאמריקאים אחרי
 אנו כי המוכיח סודי סקר

מהשלום. נרוויח

חרות בוועידת בגין ומנחם כהן גאולה
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