
אמרו ה□ מהתשל׳׳ח: של הפסוקים
תשרי

ת ״ב ח • מי אדוני, שול
 אהרון של בחירתו בעיקבות

 ״הרב :כשר־הדתות אבו־חצירא
 הרב הזאב, הוא גורן שלמה

 ואבו־ הכבש הוא יוסף עובדיה
 הנוהג הקטון הנער הוא חצירא
בהם.״
ה • שיי תע ה  יגאל שר-

ץ,  ״אני החקלאים: על הורבי
 כל אישי. באופן חקלאים מכיר

 להרוויח זה רוצים שהם מה
 מאותו שנינו אנחנו העונה. את

הכפר.״
שחקן • אי, חיים ה בנ
״אי לד״ש: שהצטרף לאחר

 פוליטית. תנועה בשום חבר נני
בד״ש.״ חבר אני

 שרים היו ״פעם : ׳׳ל חג •
 וצועקים האינטרנציונל את

 את שרים היום עבודה׳. ,לחם
 ,תביא וצועקים: האינטרנציונל

וויסקי׳.״ עוד
שירן • מנו דידי החמ

 כנראה היתד. ״אלטלנה ו סי
 היה איך אחרת מטוסים, נושאת

הטו האנשים לכל מקום בה
עליה?״ היו שהם כיום ענים
שפורסם לאחר הנ״ל, •

 למושב להצטרף רוצה בגין כי
״הנה פרישתו: לאחר בסיני

 מדוע אחת טובה סיבה עוד
השטחים.״ את להחזיר צריך
ה סגן־שר • ש מי ח  כ

ם, שרדי  ארי* יורם ״כ ח מי
ש לעצמי מאחל ״אני 5 דור

 מיש- של שר אהיה הבאה בשנה
 של סגן־שר במקום אחד רד

מישרדים.״ חמישה
 עדה של בנה הוז, ערן י•
כדו כיום שמכהנת מי הה,
 אשר של הבחירות מטה ברת

 שאמו לאחר בן־נתן (״ארתור״)
״עכ :מוח זעזוע וקיבלה נפלה
 שהיא אמא על לומר אפשר שיו

הראש.״ כל על דפוקה
שע ״כ ח • רבינו■ יהו

אי ד״ש חכר כנ
תנומה לא

 שר־ להיות שחדל לאחר ביץ,
ב עוסק אני ״עכשיו האוצר:

שירה.״ אוהב אני שירה,
רר • שו מ א ה קוכ■ אכ

בחילופי מאמין ״אני :נר
ית הזה השילטון וגם שילטון,

חלף.״
בתשו חזרתו על הנ״ל, •

יש ״אלוהי :זוהר אורי של בה
 זוהר אורי אם סבר. חמור ראל

פניו על היוד להעלות הצליח
יבורך.״ —

ץ • שח שר־החו  מ
 יחיד סיעת עצמי ״אני דיין:
להתפלג.״ מתכוון ואינני

 ישראל הסכמת על הנ״ל, •
 במישלחת פלסטינים לנציגים
:ג׳נבה לוועידת הערבית

 להשיג יכול אינו גבר ״כאשר
 הוא אוהב, שהוא האשה את

 יכול שהוא האשה את אוהב
להשיג.״

קן • ח ש טר ה  יום■ פי
כ  עם הם ״היהודים :טינו

סיפ שהם בלבד זו לא כביר.
בע מנהיגים שני לאנושות קו
וקארל כישו שיעור־קומה לי
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להר יכולים שהם אלא מארכס,
 אחרי ללכת שלא לעצמם שות
מהם.״ אחד אף

שחקן • מרטין, דין ה
 :סינטרה פראנק השחקן על

 חרשת- בחורה השכיב ״הוא
 תוכל לא שהיא וכדי אילמת,

ה את לה שבר אחד־כך, לספר
אצבעות.״

ערך) ח׳׳ב • מ ה א (  אכ
ה סיעת יושב־ראש על אכן,
 :שחל משה ח״כ בכנסת, מערך
 ופתן שחל על בתנ״ך ״כתוב

תידרוד.״
 רכבת־י־ט־ מנכ׳׳ל •
רי מרדכי ראל, :צפרי
 לא שעדיין בארץ היחיד ״הדבר

הרכבת.״ זו מהפסים ירד
ר ח״כ • אי ת, מ מי ע

 בגין: ממשלת מדיניות על
מצוי.״ עכבר הוליד החזוי ״ההר
ג • הי ש־אמונים, מנ  גו
ת חנן ר  :לבגין ״אמרנו :פו
 לבין בינך היא הבחירה ,אם

 ארץ־ישראל אזי ארץ־ישראל,
עליך״. עדיפה
כר • שלאמזנים, דו  גו
ם: צבי לוני מייחס ״בגין ס

אי ק רי טי ט ס טכלי רו
בגין־מצדה־ידין

האמ לדעת מדי רבה חשיבות
ריקאים.״

טה • דויד שר־הקלי
 שמנחם מעוניין ״אני :לוי

 כדי לממשלה, ייבחר סבידור
 עלי בדיחות לספר שיפסיקו
 סבי־ על בדיחות לספר ויתחילו

דור.״
ם • יו הד״ר שר־הפני

: סף ג ר  הוא דיין ״משה בו
בעו ביותר הטוב הארכיאולוג

ש היחידי הארכיאולוג הוא לם.
עצ את ולהוציא לחפור הצליח

מהקבר.״ מו
ה • עכ ״אני :בגין עליז
גארבו.״ גרטה כמו שיו

א • שי  ארצות־הב* נ
ת מי רי טר ג׳י אר :ק

 לפגוע מאשר להתאבד ״אעדיף
בישראל.״

ה שר״האוצר • ח מ  שי
 שעת רואה ״אינני :ארליך

באופק.״ לישראל חירום
בעו כוח ״אין :הנ״ל •

 בצורה בנו לפגוע שיוכל לם
רצינית.״

רך • מעריב״ עו  ״
 התקף לאחר רוזנפלד, שלום

 המדינה ״ענייני בגין: של הלב
 בטיפול אלה בימים נמצאים
נמרץ.״

חשון
ב הד״ר • עקו ארנון, י

 הציבורית ההיסטריה בעיקבות
 לסו־ הסרטן בין הקשר בדבר
ש היא תפילתי ״כל :כחית
 מסוכרזית.״ למות אספיק

הכל המהפך על הנ״ל, י•
 אבל פוקר, אוהב ״אני כלי:

ה כל על מהמר שר־האוצר
 לו שאין יודעים כשכולם בנק,

קלפים.״
טי• עורך־הדין • הס ו

ל: יואל ריקאי פ  ״צריד רי
 פלאטו־שרון את לדין להעמיד
 ואת קולות גניבת באשמת

קו ביזבוז באשמת שדון אריק
לות.״
הל • ת מנ ק ל ח ה מ

ת יו כנ ה, של תו טלוויזי  ה
שג־ <״מוטי״) מרדכי  קיר

 בכלל מה ״בשביל :באום
 הטלוויזיה? בבניין מיזנון צריד
זה.״ את זה אוכלים כולם כאן

קן • ח ש  :טופז דודו ה
 בן- יהושע של בריאותו ״למען
 לתת בגין צריך היה לא ציון,

 קופת- הנהלת כל — חנינה לו
בנזעשיהו.״ נמצאת חולים
ערך) ח״כ • מ ה לשע (

ר ר ב ת ס ץ א  :הרלי
 להיות רוצה הייתי מאד ״מאד
חברת־כנסת.״ שוב

צר • ה שר־האו ח מ  שי
 כל־ שביליתי ״לאחר :ארליך

 נגיד עם בחוץ־לארץ הרבה כך
 ועם גפני ארנון בנק־ישראל

 סיוון, עמירם מישרדי מנכ״ל
 כיהושע ארצה שחזרתי כימעט

רבינוביץ.״
שר •  לאחר ידלין, א

 ימי סוף ״עד עירעורו: דחיית
 לי שנעשה בהרגשה אחיה

עוול.״
ת בעל • ש ת ר  מלונו

ם ״דיפלומט״, :יטיף חיי
 לירות 2300 רק מרוויח ״אני

לחודש.״
אי • ק רי טי ס ב ה עקו  י

ט, לי ב ט  ייגאל מינוי לאחר ת
 ראש־הממ־ מקום כממלא ידין

ל אותנו יוביל ״בגין שלה:
 כי ידין, אותו יחליף ואז מצדה

בשטח.״ מתמצא הוא
ה • טד ש מי  ל■ שר-ח

שעבר  הלל, שלמה ל
 ״אדם :הממשלה של גורלה על

 לו: ואמר מין לרופא בא אחד
 אני סיפלים, לי יש ,דוקטור,

הרו משיב לי.׳ שתחתוך רוצה
לבד׳.״ יפול זה צורך, ,אין : פא

שראל שגריר •  כ* י
ת רי כ ה ת־ צו ר ה א ח מ  שי

 במחזה שחזה לאחר דיניץ,
קר באנקרופט ״כשאן :גולדה

 כימעט שימחה, הבמה על אה
הנני!״ — וצעקתי

ת • או הברי ר־ אלי ש
טק עזר  בטוח ״אני :שוס

ה בתיק אחזיק הבאה שבשנה
 את קיבלה שד״ש זה רווחה.
ש מבטיח לא עדיין הזה התיק

לנצח.״ שלה ישאר הוא
ב (המפד״ל) ״כ ה • א
 המישמעת על מלמד, רהם

אגיש ״אם :הקואליציונית
 בהקדמת לדון לסדר־היום הצעה
 מיד תזכה היא המשיח, ביאת
מוחלט,״ ברוב
שלה • ש־הממ מנ רא

 נגד ההפגנות על בגין, חם
 :החדשה הכלכלית המדיניות
ה הכמו־בולשביקים ״הצלילים

במהרה.״ יעלמו אלה
ת מזכ״ל • רו ד ת ס ה  ה

 שר-התע- על משל, ירוחם
אפ ״ממנו :הורביץ יגאל שייה

 לקיים אפשר כאילו לחשוב, שר
 שהוא מהגלידה שלמה מדינה
 מעמד היום יש אומנם מייצר.
 לקקנים, של ומשגשג מיוחד

 לקיים אפשר אי עוד מזה אבל
מדינה.״

ט • פ שו חוזי ה מ  ה
רג: הלמוט שלמה ב לוונ

 כי לכל, ברור שיהיה ״צריך
 על שפוט נשאר בן־ציון יהושע
 שהיה, כפי הפליליים, מעשיו

 עם בתיק השתנה לא דבר ושום
בפועל.״ ממאסר שיחרורו

כסלו
 פרס, שימעון ״כ ח •
לממ ד״ש הצטרפות לאחר
רו אמנון אותה ״זרע שלה:

 שמואל אותה קצר בינשטיין,
ידיו.״ ייגאל אותה ויאכל תמיר
ר (שלי) ״כ ח • אי מ

 יוסי (מערך) ח״כ על פעיל,
 זו צעיר שהוא ״זה :שריד

 שיש הטובה האחת התכונה
לו.״

אי • מלונ א־ ה פ ״ ) לי  א
שדו: פו״) פו א  משהו ״יש פ

 ולקפי- לסוציאליסטים משותף
ליסטים.״ שניהם — טאליסטים

שלה • ש־הממ ל רא
ר, גולדה שעבר אי מ

מה ״פרשתי קארטר: לג׳ימי
מהעם.״ לא ממשלה,

יו לא ״אני :הנ״ל •
 מגיע ולסאדאת לבגין אם דעת
 פרס אבל לשלום, נובל פרס

להם.״ מגיע בוודאי האוסקאר
שלה ראשלה • ל ממ

חק שעבר צ  :רבין י
 שלושים הערבים עם ״חיינו

 יכולים ואנו שלום בלי שנה
נו שנה שלושים עימם לחיות
שלום.״ בלי ספות
שלה • ש־הממ מנ רא

: חם ן גי  תמצאו לא ״אצלי ב
בכיס.״ לירה
״ל, •  יעקב מבט לעורך הנ

 לא שאתה ״חבל אחי־מאיר:
עלי־כותרת.״ עורך
ר • צ או ה ר־ ה ש ח מ  שי

 בסך בשילטון ״אנחנו :ארליך
 ר.צ־ ולא חודשים ארבעה הכל

חדשים.״ מיליונרים מחנו
מו על אל־ למנהל הנ״ל, •

 שכשיגיע מקווה ״אני הוד: טי
 של שביתה תפרוץ לא סאדאת
בלוד.״ התחזוקה עובדי
ר • סו פ רו פ אל ה  מיכ

ר: סגו ר  שהתיז־ מציע ״אני ה
 הישראלית הפילהרמונית מורת
 שלה הראשון בקונצרט תנגן

 ורדי. של אאידה את בקאהיר
אז׳יד.״ כמו מצלצל גם זה

ש • שב־רא  מרכז יו
ר קופת־הולים סו פ רו פ  ה

ההס למזכ״ל דורון, חיים
רציני.״ תהיה ״משל, תדרות:

ם ספן • שלו בי ה  איי
תן,  אל־סא- של ביקורו עם נ
חש שנה ״שתים־עשרה :דאת

 כולם עכשיו משוגע, שאני בו
משוגעים.״

ב • ת ם ״דבר״ כ חו  נ
ע,  פעו- מתאם את כשראה ברנ

אב האלוף בשטחים, צה״ל לות
 קבלת- לטכס מביא אורלי, רהם

 ראש את בלוד לסאדאת הפנים
 מוחמד לשעבר, חברון עיריית

הביא ״אורלי אל־ג׳עברי: עלי

אי תונ ע עי רנ ב
מהשטחים דוגמה

מהשטחים.״ דוגמה לסאדאת
שלה סגן • ש״הממ  רא

 לשר־הבריאות ידין, ייגאל
יוד ״כולנו שוסטק: אליעזר

 לממשלה ד״ש שהצטרפות עים
בבריאות.״ לך עלתה
ת • חו שיהממ־ א  רא
 לאחיה, הלפרין, רחל שלה

״תח :אל-סאדאת של בואו עם
 ,אל הלטיני: הפיתגם על שוב

 מביאים כשהם ביוונים תבטח
״ מתנות.׳

תו + ש־הממ־ של ב  רא
ה שלה א, חמי  כאשר מילו
 את בעדה חסמו הכנסת סדרני

 לאבא רוצה ״אני :המעבר
שלי.״

 האוצר שר סגן •
חזקאל אמ ח״כ על פלומין, י

להת הצלחנו ״אם לין: נון
 להתגבר נצליח סאדאת, על גבר
הזה.״ הנודניק על גם

ש • ת רא ריי ירו עי
 בהסבירו קולק, טדי שלים

 מוכן אינו אל־סאדאת מדוע
לי ״אני ירושלים: על לוותר
בירו בסיורו סאדאת את וויתי

 טוב כזה מורה־דרך ואני שלים,
בעיר.״ התאהב שהוא עד

חון • ט הבי ר-  עזר ש
 ! לא׳ל־סא־ כשהציע וייצמן,

 דיין משה את להזמין דאת
תד ״אל בפירמידות: לסיור

 שום משם יקח לא הוא אג,
עליו.״ ישמור ידין ייגאל דבר,

הל • ת מנ ק ל ח ה מ
ת יו כנ  ,הטלוויזיה, של תו

״) טי מו ״ ) כי ד ר שג־ מ  קיר
ם, או  מסיבת־העיתונאים על ב

ו אל־סאדאת של המשותפת
עיתו מסיבת כמו ״זה בגין:
 לורנס סיר של משותפת נאים

דותן.״ דודו עם אוליביה
אי • נ תו עי ק ה  ארי
 | ראש־הממש- נאום על דולו

 ! :סאדאת בנוכחות בכנסת, לה
 1 דדדגול, יהיה שבגין ״חשבתי

מסו ולא דה־גול לא הוא אבל
דה־גול.״ להיות גל

ת • ש א א שי המדי נ
ה נה ר, נינ  אל-סא- על קצי

 בא שהוא עליו ״רואים דאת:
 המכנסיים אשתו. בלי לישראל

 את לו ורואים מדי קצרים שלו
הגרביים.״

פסור ץ פרו ליבוכי
אנוש יצור דין

ת ״כ ח • מי ל אלו שו
 שט- שרה המפד״ל לח״ב ני,

 לקפוץ יכולה ״את :רן־קטן
לי.״

 שטרן- •טרה ״כ ח •
 אלוני: שולמית לח׳׳כ קטן,
לך.״ אקפוץ לא ״אני
כח • ם ״  בר־לב, חיי
מאו לצאת שהתבקש לאחר

 סי- שעישן על המליאה, לם
 עשיתי? הכל בסך ״מה גאר:

הכנסת.״ את קצת הסרחתי
ר • סו פ רו פ הו ה שעי  י

ץ: בי בו הק ״המיפלצת ליי
 היא השלטה ארץ־ישראל רויה

ורודסיה.״ לבנון של הרכבה
ני ״בישראל, :הנ״ל •
 התאנה עלה הם הביטחון מוקי

נוכל.״ כל של לערוותו
ר • סו פ רו פ שום ה  גר
 לייבוביץ ״פרופסור :שלום
 אינו אך המצוות כל את מקיים
 שומר לא אני בכלום. מאמין
בכל.״ ומאמין מצוות
ש • ת רא ריי  באר■ עי

הו שבע, : אלי י או  ״אני נ
 שואב כמו ואוכל שור כמו בריא

אבק.״
ם <• שון, חיי בן־נח

שמו ח״כ של לעיברית המורה
״המישפט :פלאטו־שרון אל

 בעיב־ למד שפלאטו הראשון
מבטיח׳.״ ׳אני היה רית


