
נהדר.״ נשיא יהיה הוא נפלא.
לורנץ, שדמה ״כ ח •

 שהוא ״כמו שווה: יצחק על
 רואים ככה הכיפה, את חובש
מזוייפת.״ שהיא
ד: יוסי ח״כ • רי  ש

 היום היא ,אתה 'מי ״השאלה
ל מועמד לכל הכרחי תנאי

נשיאות.״
 ויר• מרדכי ח״ב •

קי כס  את להציע ״צריך :שו
לב לנשיא בישראל הנשיאות

מש הוא סארכיס. אליאס נון
 ובן מצוות שומר צנוע, כיל,

מיזרחית.״ לעדה
א ח״כ • : אכ כן א
הח בין להשוואה יסוד ״אין

 יצחק את למנות בגין של לטתו
הח לבין המדינה כנשיא שווה
 קליגד הרומי הקיסר של לטתו

 לקונסול. סוסו את למנות לה
שלו.״ הסוס את הכיר קליגולה

טב ■ח״כ • ס  כדיאן, גו
 של חברי-הכנסת מכל היחיד

לק מחוץ־לארץ שחזר הליכוד
 בכנסת: חשובה הצבעה ראת

הס אותי לכנות יכולים ״אתם
הכנסת.״ של בון

ארלי ח״כ • טון, צ׳  כי
 :ארליך שימחה לשר־האוצר

 אותך מכיר שאני הקצר ״בזמן
 שלך, שלמילים ללמוד הספקתי

 כל אין שלך, לחתימה כמו
ערך.״

ניסן
א ״כ ח • אבן, אב

 יוסף שר־הפנים את בתוקפו
ב מסיורו חזר שלא על בורג,

ב ליל-הדמים אחרי אירלנד
 יכול לא ״הוא החוף: כביש

 עליו היה לישראל. לשוב היה
בנו אירלנד לממשלת לייעץ

הטרור.״ שא
ת ח״ב • מי אלוני, שול

 ״הליברל ארליך: שימחה על
 ב־ משירות שהשתמט הגדול

צה״ל.״
צר • מחה שר־האו  שי

ה י ל י ל שהתבקש לאחר א
 בביטול שדנה בישיבה השתתף

 :ההומוסכסואליות נגד החוק
 מיש־ עם ממני רוצים הם ״מה

שלהם.״ כבי־הזכר
יעל,ובי, גד ״כ ח •

 מצה ״זה הליכוד: מצע על
ומרור.״

 לורנץ, שלמה ״כ ח •
אלו ״גברת אלוני: לשולמית

אותי.״ תגרי אל ני,
א • שי ת נ דו ח א ת ה ה

ם שייני ע ם ת ה ר (״בו אב
ט, טה״)  יצחק השר על שבי
 תעשיין־לשעבר: שהוא מודעי,

ה היהודית ההיסטוריה ״לפי
 הכי היהודים הם משומדים
י גרועים.״

הל • ת מנ יו כנ ת תו ד ה
ה ב בטלוויזי ר  בנימין ה

אלי, הס מדור למנהל צכי
״אתה גילעדי: אלכם פורט

הומוסכסואל.״
שדה • ש-הממ מנ רא

 סינט- פראנק לזמר בגין, חם
שלך.״ ותיק מעריץ ״אני רה:

מיר, אורה ״ב ח •  נ
 נבון: יצחק המדינה לנשיא

ל אותנו להזמין תשכח ״אל
ה במישכן שתערוך חגיגות
נשיא.״
ד יוסי ״כ ח • שרי

 ״סוף- כנשיא: נבון בחירת על
לע נוכל מהג׳מעה, נשיא סוף
ל חיים, הנשיא במישכן שות
גר לפצח מיזרונים, על שבת

סרטים.״ ולראות עינים
ם •  יוסף שר־הסני

: ג ר ו  רוצה ארליך ״שימחה ב
ה המיזרח של ג׳נבה שנהיה
ש רוצה הורביץ יגאל תיכון.

ה הממרח של הוליווד נהיה
ש רוצה שרון פלאטו תיכון.
התי הממרח של ואדוז נהיה
 שיקאגו אנחנו ובינתיים כון,
התיכון.״ הממרח של

: עדי ח״כ • אי ר מו  א
 עד הליכוד, שונא כך כל ״אני
יע במקומו אם לי איכפת שלא

העי — לשילטון המערך לה
יפול.״ שהליכוד קר

בר • ת דו רו ח ה ת- ע תנו
-— 86..............

שה ם: מ לו ה  עליית ״מאז י
 קלף הולך לשילטון, הליכוד

האירוומיוניסטים.״ לכל
שלה • ש-הממ ל רא

ר גולדה שעבר אי  :מ
 מהר חזק, מתערערת ״הממשלה

אלגנטי.״ לא ובאופן
ר • כי ת מז צ ע פו מו
ב עלי כי א  כן- דב תל-

ובעבודה ״בהגנה :מאיר
ב 17ב־ ולא המדינה ניבנתה

."1977 מאי
אייר

טחון •  עזר שר־הבי
 משה האלוף על וייצמן,
 שפסל לוי, וחצי״) (״מוישה

 במיצ־ בן־גוריון דברי קריאת
הנו ״החצי יום־העצמאות: עד
 לא הוא והצי מוישה של סף

ב הבקיאות של החצי דווקא
הקראות.״

 של מזכירתו על הנ״ל, •
 קלימוביצ- יונה ראש־הממשלה

״חולירע.״ קי:
שע • ץ, יהו רכינובי

מלמד ח״ב
עירום בעד

אר שימחה האוצר שר־ על
ה החודשים ״בשלושה ליך:

 היה יכול לא הוא ראשונים
 רצה הוא כך אחר כלום, לשנות
 עושה הוא ומאז עצמאי להיות

שטויות.״
שלה סגן • ש־הממ  רא

דין, ייגאל  הדה למבקרת י
יו הרבה נראית ״את בושם:

כותבת.״ שאת ממה טוב תר
שלה • ש־הממ מנ רא

ב שהתבונן בעת בגין, חם
ב משהו ״יש במראה: עצמו
דארווין.״ תורת
ך • החינו  זבולון שר־

ר: מ ש תרבות לנו ״יש ה
 וגם מהמדינה, גדולה יותר היא '

ארוכה.״ יותר
ש • שסת רא ש־ לי  רא

שלה שאי: יחיאל הממ קדי
 שאלטלנה לחשוב מתחיל ״אני

 אלא התותח מיריות טבעה לא
ממעמס־יתר.״

ה •  כאשר בגין, עליז
 ליד בטכס ארוכה שעה עמדה

 ״בואו, :קנדי־אונאסיס ז׳אקלין
ממנה.״ אותי תצילו בואו
ם ח״כ • ח ר, מנ דו  סכי
 עדי ח״כ את שראה לאחר

 איספלנית: כשלראשו אמוראי
 חבר־כנסת רואים ״סוף־סוף

פתוח.״ ראש עם אחד
אהרון שרלהדתדת •

א, ר צי ח כו־  שישב לאחר א
ה שני בין המפד״ל בוועידת

״הרגשתי :הראשיים רבנים
שומרים.״ שני בין אסיר כמו

טי היועץ • שפ מי  ה
שלה ר לממ פסו אה הפרו

ק, רון ר  ועדת דו״ח על ב
כלום.״ שווה ״לא שימרון:

 אמוראי, עדי ״כ ח •
 שההפלות המידע, על בתגובה

 התמעטו צה״ל חיילות בקרב
 הם ״הליכוד האחרונה: בשנה

גברים.״ לא
ח ח״כ • ס פר, פ גרו

ש מי האוזנר, גדעון ח״כ על
 אייכמן: במישפט התובע היה

השואה.״ ״קצין
ת • עיי שיא ר מ נ ה
שעבר, דינה  קציר, גיגה ל

או נשק ״משה, לשר-החוץ:
תי.״

סיוון
ם ח״כ • ה ר מלמד, אב

בה החשוף החזה תופעת על
אס זה ״אם תיאטרון: צגות
 בעד. גבר, כל כמו אני, תטי,

נגד.״ אני אסתטי, לא זה אם
ת • או כרי ה ר־ אלי ש
 אם כשנשאל שוסטק, עזר
 לד״ש מישרדו את יעביר אכן

 שנקבע כפי אוקטובר, בחודש
 עד ״אם הקואליציוני: בהסכם

 אני להעביר, למי עוד יהיה אז
זה.״ על אחשוב

רך • רוסלם עו  ״ג׳
ט, ארי פוסט״ א  לשוטר ר
הנהי רישיון את ממנו שביקש

 עצמך על ״תשתין שלו: גה
פירחח.״ ותתקרר

חון • ט הכי עזר שר-
הטלוויזיה ״כאשר :וייצמן
 זו מאיר, גולדה את ריאיינה

בש מצויינת הזדמנות היתד,
ב מהשידורים ליהנות בילי

ירדן.״
 יכול לא ״אני :הנ״ל •

 לי יש עיתונאים. עם לשבת
בתחת.״ קוצים
אק ח״כ • : ז׳ ר מי  א

הקוא כי אונסים, לא ״בכנסת
בקלות.״ מתמסרת ליציה
אי • תונ עי  אהרון ה
ר כ  לשלום מצטרף ״אינני :כ
 ששים־ רוצה לא אני כי בטוח

שלי.״ האבא יהיה הולצברג חה
שעבר ״כ ח • אלי ל
 אחת שנה ״במשך :רונן עזר

ל ארליך שימחה הצליח לא
 יהושע שהרסו מה את קלקל

שלו משך וקודמיו רבינוביץ
שנה.״ שים

ש יועץ • מ רא מ ה
ענייני שלה ה ל ר ב ס ה

 עם ״יחסי הורבייץ: הארי
 לב, אל מלב הם בגין מנחם
 באותו התקף־לב קיבלנו שנינו
היום.״
צה • הי עצמון, ני מנ מ
ת ה גו ע תנו ס ה מיני הפ

ת  כהן: גאולה ח״כ על טי
 יחסי מקיימת לא שהיא ״רואים

רבות.״ שנים כבר מין
ב ח״כ • ר ם ה ח  מנ

ב לבחור ההצעה על הכהן,
 ראשי: כרב ישראלי שאול רב
במיעוטו.״ הרב יהיה ״זה

ה • ח מנ : מני ה ר א  פ
 פלאטו־שרון של הבן ״לידת
 של הסטטיסטיקה את לי הרסה

תי שכל שהודיע שר־האוצר,
 חוב עם נולד בארץ שנולד נוק
לירות.״ 4000 של

ה • ח מנ ב ה עקו אג י
 ארבע, קריית איש על מון,

״סוצ העצני: אליקים עורך-דין
בחב ריקות דירות של יולוג
רון.״
האמי ״הצרה :הנ״ל •
 שהיא הזו המדינה של תית

 מתייחסים אבל זמנית, מדינה
קבועה.״ מדינה כאל אליה
פר • סו ס ה ח  שדה: פנ

 הם הסיפרותיים ״המבקרים
 להם לעשות וצריך מקקים, כמו
למקקים.״ שעושים מה

א סגן • שי  ארצות■ נ
ת רי כ טר ה דייל, ול  מונ

שהיא ״נכון אלינור: בתו על

 בחיים יפה יותר הרבה נראית
ז״ בטלוויזיה מאשר

תמוז
טן • שפ מי לייט■ גיל ה

עכ שלום תנועת מראשי נר,
 בין משותף מכנה ״יש : שיו
 מועמר לבין מילוא רוני ח״כ

לטר רוצים שניהם — קדאפי
השלום.״ את פד

ה ח״כ •  (״לובה״) ארי
אב  מיז- זו ״בני־ברק :אלי

מוניציפאלית.״ רעה
ר ״כ ח • אי  :פעיל מ

 מ־ להשתחרר הרוצות ״הבנות
 על לחתום תצטרכנה צה״ל

החתו ׳אני האומרת: הצהרה
למטה/״ מה

ר • רי שג טי ה רי ב כ ה
שראל  :מיייסון ג׳ון י

 .נמצא בגין שמנחם זמן ״כל
 ישתנה לא דבר שום בשילטון,
אצלכם.״

ם ח״כ • ה ר מלמד, אב
 פרידמן, טוביה בנאצים ללוחם

עצו על אותו להחתים שביקש
 בשביל חותם לא ״אני מה:

 ממיל־ שמתפרנסים מיקצוענים
בנאצים.״ חמה

חון • ט הכי  עזר שר־
 אני אלה ״בימים :וייצמן

למותן.״ מתחת רק יורה
שימ לשר-האוצר הנ״ל •

 תנהל אתה ״אם ארליך: חה
 הור־ שיגאל כמו התקציב את
 שלו, המיפעלים את ניהל ביץ

עשירים.״ נהיה. אנחנו
ההבדל ״מה :הנ״ל •
מח כשיש :וסידור מחזור בין
סידור.״ אין — זור

ח ח״כ • פר, פס רו ג
כדו ״קח שריד: יוסי לח״כ

 תחזיק לא אתה אחרת רים,
מעמד.״

ב • רון: שרה ח״  דו
 האופוזיציה את ׳נשלח ״אולי

 את ונשאיר בשווייץ, לחופשה
ללי הממשלה הריסת מלאכת

 בביצוע ממנו טוב אין כוד?
המלאכה.״

שה ח״כ •  :•טחל מ
כ המשגעים אנשים שני ״יש
 משה ח״כ המדינה: את יום

 אותה להחזיר הרוצה לורנץ,
 אל־סא־ ואנוואר ,18ה־ למאה
ל אותה להביא הרוצה דאת
.״21ה־ מאה

כ • ״ ר ח אי כהן, מ
 הד״ר ראש־הממשלה יועץ אל

שונא ״אתה הכט: ראובן
פרענקים.״

אב
ת רא־ש • כ ש  ראש■ לי

שלה חיאל הממ שאי: י  קדי
חוי.״ ישראלי ״עם

צר •  •טימחה שר־האו
ך,  לשאלה בתשובה ארלי

בי תקציב מגיש הוא מדוע
מגי ביניים ״ממשלת ניים:

ביניים.״ תקציבי שה
ט • פ שו ם העליון ה  חיי

 בג־ המחוזי השופט על כהן,
 סיפרותי ״כישרון כהן: ימין

אונס.״ סיפורי על המתבזבז
ם מגהל • תי רו שי  ה

ת של ריי ב, עי בי א ל־ ת

ף לו א ת־ מיל.) ת ס ( ח נ  פי
ב, (״סיניי״) ה מ בחוזרו ל

מ חוזר ״אני בספרד: טיול
האנו ארץ אל האנוסים ארץ

סות.״
ה סגן • של מ מ ה ש־ א  ר

ב חי בשידור ידין, ייגאל
 מתחשק עכשיו ״בדיוק רדיו:

להשתין.״ לי
בר •  ראש־הממ■ דו
״) •טלמה שלה  נק■ (״נקדי

 נתן קארטר ״הנשיא :דימון
לש שלו לשר־האוצר הוראה

 כדי דולאר מיליוני שני לוח
 יום־ההולדת מסיבת את לממן

בגין.״ של
ה שר • ח רוו  הד״ר ה

שראל ל שרצה לצלם כץ, י
תמו ממני שתצא ״כדי : צלמו

 צלם, צריך לא אני טובה נה
אמן.״ צריך אני

ת קבלן • רו חי ב ה
עקב לא ״אותי :חלפון י

 הפלילי, העבר בעלי מדאיגים
הפלילי.״ העתיד בעלי אלא

ת • ר מ ה הז ט ר כ  רו
 הישראלי: הקהל על פלאק,

פודל.״ ״כלבי

אלול
שלה סגן • ש־הממ  רא

 שלא נכון ״לא :ידיו ייגאל
ב למשל הייתי בקרב, הייתי
לטרון.״ קרב

ת • תו ד ה ר־  אהרון ש
א, ר צי ח כו־  האפיפיור על א

מתקדם.״ ״פופ :החדש
שלה • מ מ ה ש- א ל ר

ר, גולדה שעבר אי  מ
 כבר ״למה עמית: מאיר על

 סלוצקי חיה של הבן מסוגל
בבובות?״ מלשחק חוץ

שלה • ש־הממ מנ רא
 לו שהיתה ״מי :בגין חם

 המוות, לסף והגיע התקפת־לב
מכן.״ לאחר זה על חושב לא

ה ח״כ • ר ר, או מי נ
 ביום־ה־ המלצרים מיצעד על

אלונ ״מסע בגין: של הולדת
המרציפנים.״ קות

ה • ר כו ח ת ה ר־ ר ש אי  מ
ת מי  היא שלי ״הבעייה :ע

 אלא בממשלה להישאר אם לא
ממנה.״ לצאת איך

ס, שימעון ח״כ • פר
חל ״הסדר ברית־המילה: על
קבוע.״ קי

 של נאומו בעיקבות הנ״ל,
אר ״שימחה קרייסקי: ברונו

לכו בגין למנחם מאפשר ליך
ו ארץ-ישראל-השלמה, את נן

;

נמיר ח״כ
ונזרציפניס אלונקות

 את לכונן לארליך מאפשר בגין
ארץ־ישראל־ר,חנוונית.״

אי • תונ אד •העי מנו  ע
מא כר*  נערה ״פגשתי : קד

 על המיספר למראה ששאלה
רוש ׳ממתי :מישהו של זרועו

היד?״׳ על טלפון מספרי מים
ב • ם ח״ ח ר: מנ דו  סכי
 טובים מערך חברי הרבה ״יש

 יותר ועוד המערך, מעקרונות
ה הליברלית המיפלגה חברי

 המיפלגה מעקרונות גרועים
שלנו.״

לכי •  קמפ על קשות סי
 דיי- הריכוז ״מחנה דייוויד:

וויד.״


