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 הממשלה ראש־ יועץ !•
 דן תיקשורת, לענייני
 :קמנדדייוויד על פתיר,

 שלל החברים לבל מאחל ״אני
כזו.״ מחנאות

מנ ראש־הממשלה, *
חיל- מטוס לדיילת בנין, חם

פתיר יועץ
לחברים מחנאות

מ שהטיסו האמריקאי, האוויר
״אם :לניו־יורק וושינגטון

נשוי״.״ הייתי לא
פרם, שימעון ח״כ •

 ראש־הממשלה של מיצעדו על
 ב- בן־גוריון, בנמל-התעופה

משוכ ״אני האפיפיור: סיגנון
 שלו משומרי־הראש שאחד נע,

 אי אחרת בגב, אקדח לו תקע
 הולך הוא מדוע להבין אפשר
כך.״
אהרון שר־ההתות •

לא ״בגין אבו־הצירא:
 הוא פעם, כל אותנו מחבק
עלינו.״ נשען פשוט
מנ .ראש־,הממשלה, !•
 במיש- השר לסגן בגין, חם
 לא ״אתה ארידור: יורם רדו,
 ואף מדבר, אתה מה על יודע
 אתה מה על ידעת לא פעם

מדבר.״
האו- על בנין, עליזה •

״ה בעלה: שמעניק טוגרפים
 הרבה שוות האלה חתימות

•י כסף.״
 צפיר, השחקן,טוביה •

 יצחק הנשיא את בשחיקה
 את שיחזירו מוכן ״אני נבון:
 לא אני אופירה על אבל הכל,

מוותר.״
שח נלס, דויד ח״ב •

ב בבתי־הסוהר המצב את קר
רי (״כושי״) ״שימעון ארץ:

לעו בארמון בגרמניה חי מון
אצלנו.״ בתי־הסוהר מצב מת

מנ הממשלה ראש־ •
 משה שר־החוץ על בגין, חם
 כאשר מישפטן, ״הוא :דיין
 אפשר אי מישפט מתחיל הוא

אותו.״ יגמור הוא איך לדעת
 עדי המערך ח״כ •

הכל המדיניות על אמוראי,
 הלכו המהפך ״לאחר כלית:

 את והצמידו לבנק היהודים כל
 העתיד את אבל שלהם, הכסף

 ארליך כי להצמיד, אפשר אי
אותו.״ מישכן

דיין, (״אודי״) אהוד •
 :בקמפ-דייוויד אביו מעשי על

 בוטנים כמה קיבל דיון ״משה
 לו נתן ותמורתם קרטר מג׳ימי

ישובים.״ כמה
 ירושלים, עירית ראש •
 מועצת חבר על קדלק, טדי

 הממונה ברגמן, דויד העיר,
 :בירושלים טיפות-חלב על

דד.״ אל מדד ההולך ״האיש
וירשדב- מרדכי ח״ב •
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ד □ של״ט: ש ה ת רו ה□ מ מ א
 הפנימיות המילחמות על סקי

 מה יודע אני ״עכשיו בחרות:
 ה- — הלוחמת המישפחה זה

 לגמור כדי לוחמת מישפחה
בעל־הבית.״ את

שיך חיים המלונאי •
 תל־אביב, עיריית ראש על

 ״מי :להט (״צ׳יצ׳״) שלמה
 התיירות באיזור כביש שמתקן

 שנה במשך הירקון רחוב של
ראש.״ לו אין שלמה,

 דאש-הממ- מזכירת •
קלימוביצקי, יונה שלה,

גי מדוע השאלה על בתשובה
 ״כדי זקן: חוסיין המלך דל

נאור.״ אריה שהוא יחשבו שלא
 חיים <מיל.) אלוף רב־ •

הגנר מילחמת על לסקוב,
גנר מילחמת לא ״זו : לים
נמושות.״ מילחמת זו לים,
תל־אכיב מחוז מפקד •

קלימוביצקי מזכירה
לנאור חוסיין בין

 משה ניצבי המישטרה, של
 האסון על בתגובה טיומקין,

 כדור מפליטת שוטר נהרג שבו
 :שר־החוץ של ביתו ליד

וכש אסונות כשקורים ״תמיד
 לא דיין מצליח חללים, יש

במקום.״ להיות
 יעקוב האגודה ״כ ח •

 מהיכן לשאלה בתשובה גרום,
 בפירסומי- כך כל בקיא הוא

 תוקף: הוא שאותם התועבה
בהם.״ התעמקתי ״אני
 הממשלה, ראש סגן !•

 לשאלה בתשובה ידין, ייגאל
בלי לאל, ״חודה שלומו: מה

שינוי.״
 שר־החוץ, רעיית •
 מדוע כשנשאלה דיין, רחל

 מארצות־הברית לחזור הקדימה
״גמר שם: נשאר בעלה בעוד

הקניות.״ את לערוך תי
 אהרון שר־הדתות •

 ועידת ״מאז אכו־חצירא:
 קר- ג׳ימי יושב קמפ-דייוויד

.3קמ מיי בשם ספר וכותב טר
 המישטרה, מפכ״יל •
הבורי: חיים ניצב רב־
צרי היו מדוע מבין לא ״אני
 13 בקמפ־דייוויד לשבת כים
 את לשם לוקחים היו אם יום.

 גומר היה הוא זיגל, בנימין
ימים.״ בשלושה העסק את

חשו!
הממש ראש דובר •
 נק־ (״נקדי״) שלמה לה,

 יעשה מה כשנשאל דימון:
ש הכסף סכום עם בגין מנחם
 יעביר ״הוא כפרם־נובל: קיבל
ונל־חי.״ לקרן אותם
לש הממשלה ראש־ •

 לאחר מאיר, גולדה עבר,
קיב אל-סאדאת ואנוור שבגין

רו ״אני פרם־נובל: את לו

 ההצעה את קיבלו שלא אה
האוסקר!״ את להם לתת שלי,
 אברהם האלוף(מיל.) •

אח ברית־המועצות, על יפה,
 עולם ״זה :שם מסיור שובו רי

המחרא.״
 משה שר־החוץ, •

 ״על השלום: חוזה על דיין,
 דבר רק לומר אפשר זה חוזה

ברח.״ לך חוזה אחד:
הכהן: מנחם ח״כ •

 יוחנן הכתרת לאחר ״עתה,
 לעולם גם יש השני, פאולוס
פולני.״ ממוצא אפיפיור הנוצרי

משה (מיל.) דם״ן •
 הסכם חתימת אחרי ינוקא,
לצבא- חוזר ״אני :השלום

כמו אנשים צריך צה״ל קבע,
הנגב.״ את שמכירים ני,

 דויד המפד״ל ח״כ •
שמו שר־המישפטינ£ על גלם,

 זקוק אינו ״הוא תמיר: אל
לפסיכו אלא מישפטי לייעוץ

מישפטי.״ לוג
המדי נשיא רעיית •
״כשיצא :נבון אופירה נה,
 הורי רצו העולם לאוויר תי

גולדה.״ לי לקרוא
שימ שר־האוצר, •
מו ליושב־ראש ארליך, חה

 על, אל־ של המנהלים עצת
הדב- ״אחד בן־ארי: מרדכי

דיין חקלאי
בטיפשות נזילחמה

ה במדינה ידועים הכי רים
 אל־על של מטוס שאף זה זאת׳

 לא מטוס ואף בזמן יוצא לא
בזמן.״ מגיע
פרס: שימעון ח׳׳כ •

 יתומי־קש, הם הליכוד ״אנשי
נמצ שלהם שההורים משום

בחוץ־לארץ.״ הזמן כל אים
 עוזי המערך ״כ ה •

התכו נסיעותיו על ברעם,
 לארצות- בגין מנחם של פות

או כמו נוהג ״בגין הברית:
 לאורווה המגיעה צפרדע, תה

 שיפר- כדי הרגל את ומרימה
פרסה.״ לה זלו

 דיין (״אודי״) אהוד •
 כבר דיין ״משה אביו: על

 בחיים מילחמות להרגה גרם
 הבאה המילחמה אבל שלו,

 שלו הטיפשות בגלל תיגרם
להילחם.״ רצונו בגלל ולא
וירשוב־ מרדכי ח״כ •
 ושוואנצים פוצים ״רק ג סקי

 קומה שזקיפות לחשוב יכולים
לאומי.״ ערך היא

גלאי בנימין הסופר !•
 ״השאה :הפרסי השאה על

החש־בראש.״
קאופמן, חיים ״כ ח •

 מעט יש מדוע להסביר ברצותו
החרות: בתנועת יפות צעירות

 אין פוליטית, חרות ״כשיש
מינית.״ חרות
 האנרגיה שר על הנ״ל, ס
״אנטיפת.״ מודעי: יצחק
 יגאל על ידלין, אהרון •
סי ״לא כפוליטיקאי: אלון
 סיפור אלא הומוריסטי, פור

עצוב.״

כסלו
 ישראל, פרס התן •

 קירשנ־ מרדכי(״מוטי״)
ל היחיד ״הפיתרון :באום
 להוציא הוא המדינה בעיות

 ב- הופעות למסע המדינה את
חוץ־לארץ.״

 על מילוא, רוני ח״ב •
 קרוב לעבר שהוטלו הביצים

 ״מי :בגין מנחם מישפחתו,
ביצים?״ אין שבליכוד אמר
 לשעבר, הממונה־ •

 שחזה אחרי הראל, איסר
 קשור ״דיסקו דיסקו: בהופעת
?״ בסמים

של בתו ידין, אורלי •
 ידין, ייגאל ראש־הממשלה, סגן

 חוזרת אינה מדוע כשנשאלה
ה ״בגלל : לישראל מלונדון
ב עושה שלי שאבא בושות
ארץ.״
קור, אבשלום הבלשן •

ה על בממשלה הוויכוח על
נו ויכוח היה ״זה תקציב:

 ויכוח זה נוקב ויכוח — קב
חור.״ נשאר שבסופו

 טולי־ שמואל ח״כ •
ל פופאי בין ״ההבדל :דאנו

 שכאשר הוא, ידין ייגאל בין
 מקבל הוא תרד אוכל פופאי

 תרד אוכל ידין וכאשר כוח
שילשול.״ מקבל הוא
 שר-האוצר, סגן •

 ״צריך :פלומין יחזקאל
ה זו זוטא, עם לירה להנפיק

ידין נוסעת
ואבא בושות

הלי את להפוך היחידה צורה
למושכת.״ רה

 אהרון שר־הדתות •
 להחזיר ״יש אבו־הצירא:

 בין המדינה — הגולן רמת את
הצפון.״ את איבדה וכה כה

הממשלה, מזכיר •
בטל כשראה נאור, אריה
 בנמל-התעופה בגין את וויזיה
״ראש- :אוסלו של הקפוא

 שרבים במצב נמצא הממשלה
הר כבר לו מאחלים מאוייביו

 מתחת מעלות 15ב־ זמן: בה
לאפם.״

סבידור מנחם ח״כ •
״אי גרופר: פסח ח״כ על

!״ דיוט
 על פרס שימעון ה״ב •
!״״טימטום :הליכוד שרי

 קיר־ מרדכי(״מוטי״) •
ה הוא ״המערך : שנבאום

עונשו.״ והליכוד — חטא
אבר המפד״ל ת״ב •
 ■מלמד (״אכרמל׳ה״) הם

הנ ״אדוני המדינה: לנשיא
 את קיבלת כבר האם שיא,

העם?״ התפטרות
על פרם שימעון ח״כ •
 שהוא זיידל, הלל אחדות, ח״כ

היחיד ״ההסבר :סיעת־יחיד
 התפלג לא עדיין שזיידל לכך
ביולוגי.״ הוא
האמרי החוץ שר־ •
 קי־ הגרי !לשעבר, קאי

 בין השלום ״הסכם :סינג'ר
 משום ייחתם למצריים ישראל

 בפי מתחננת ממש שישראל
אותה.״ שתאנוס ארצות־הברית

 דירשדבי־ מרדכי ח״כ •
ה אח להכות ״אסור סקי:

 אין — לחגורה מתחת ממשלה
שם.״ להכות מה

קאופמן חיים ח״ב •
 ״המקום בנות: גיוס חוק על

ל בנות צריכות אליו היחיד
המיטבח.״ זה התגייס

 עזר הביטחון שר־ •
 ראש־הממשלה על ,וייצמן

נובל.״ ״מנחם בגין: מנחם
:מלמד אברהם ח״כ •

 לאיראן. ידע מייצאת ״ישראל
בכוונ כי הודיע הפרסי השאה

 ואת למשול- במקום למלוך תו
בגין.״ ממנחם למד הוא זה
 אחרי שריד, יוסי ח״כ •

 ההו- הח״כ פרשת שהתפוצצה
לי איכפת ״לא מוסכסואל:

 מה ההומוסכסואל, הח״כ להיות
המזונות.״ זה אותי שמטריד

יו הד״ר שר־חפנים •
 את הבאתי ״אני :בורג סף

לישראל.״ המאורגן הפשע
 אהרון ■הדתות שר •

 החמשירן על אכו־חצירא,
מו יש ״לשנינו מנוסי: דידי
בדי הזמן כל שממציאים חות
ארליך.״ שימחה על חות
 הקיבוצניק הח״ב •
 עובד ״כשאני ־: רוזדליד דני

חליפה.״ לובש אני בדיר,

ח טנ
״אח :אלון יגאל ח״ב •

 על אמר קרייסקי שברונו רי
אני חנווני, שהוא בגין מנחם

רוזנפלד עיתונאי
וגעגועים ממשלה

חנוו קצת יהיה שבגין מקווה
הכל.״ יחזיר ולא ני

 הממשלה, מזכיר •
 צ׳אר- ח״כ על נאור, אריה

באזי עצמו שכבל ביטון, לי
לקח ״צ׳ארלי למיקרופון: קים


