
ד ודה לדה דה ה דה ע נ ש ? ב ה ב ל ח ש
 שבו לעתיד. מיפרעד, לעצמו

 בבית־וזסו־ יישב בוודאי הוא
הר.״
על גלס, דויד ״כ ח !•
סי שהצית שילנסקי, דב ח״כ

הכס- בוועדת דיון בעת גריה

הסהן רב־ח״כ
עיקבית אופוזיציה

 בישראל: הבנקים על פים
 החמצן את שורף ״שילנסקי

המדינה.״ של
צעיר, טוביה .הבדרן >•

 :ארליך שימחה שר־האוצר על
ש עד כזה, תמים זחל, ״הוא
 לעבוד הולד לגולם, הופך הוא

האינפלציה.״ את ויוצר באוצר
הפר, חיים המשורר •

 על לאור שיצא האלבום על
מוצי היו ״פעם בגין: מנחם

ה אלבום־ניצחון, אצלנו אים
 אלבומי- לאור מוציאים יום

כישלון.״
רו שלום העיתונאי •

 נסלח לא ״מעולם ז זנפלד
או המאלצת הזאת, לממשלה

לקודמותיה.״ להתגעגע תנו
 בדיון שריד, יוסי ה״ב •
 להעניש האם הכנסת, ועדת

״לח ביטון: צ׳ארלי ח״כ את
 לבוא ביטון צ׳ארלי את ייב

ה של רצופות ישיבות לחמש
כנסת.״

 ההסתדרות מזב״ל •
של ״במשק משל: ירוחם

בי הרבה הכי עכשיו יש נו
 עתיד צופה אני ללקקנים, קוש

הגלידה.״ לענף גדול
ל שחל, משה ח״ב !•
 לפרק שביקשו מפ״ם, אנשי

 בברית ולהסתפק המערך את
עכ ״עד המיפלגות: שתי בין
 של הידועה-בציבור הייתם שיו

 אתם עכשיו העבודה, מיפלגת
פילגש?״ סתם להיות רוצים
 יואל הסטיריקאי •

 באיראן ״האופוזיציה :ריפד
ה כל את לה שנחזיר רוצה

שטיחים.״
 עיריית ראש סגן •

 שיפמון: דויד תל־אביב,
 פועלים לארץ להביא ״צריך
 אי וקפריסין. תורכיה מיוון,
ער פועלים על לסמוך אפשר

 ששי בימי עובדים שלא בים,
בשנה." חודש צום להם ושיש
 אהרון הדתות שר •

של ״הממשלה :אניו-חצירא
כנו ראשי של ממשלה היא נו

פיות.״
 ״ל- אבן: אבא ח״ב •
 מחלת יש בדיאן גוסטב ח״כ
 מערבב הזמן כל הוא — מין
בנקבה.״ זכר

 פרס: שימעון ח״ב •
 אף מעריכים לא בארץ ״אצלנו

מת.״ הוא כן אם אלא אחד,

 של מזכירתו דבי, זהבה •
 :ארליך שימחה שר־האוצר

האח בשנה שעשיתי מה ״כל
 השקרים על לחפות היה רונה

שלי.״ השר של
ב- רבין, יצחק ח״ב •

גלג הסידרה שידור עיקבות
 לסבתא ״אילו בטלוויזיה: לים
 רוק היתד. היא גלגלים היו

האדסון.״

שבט
מנ דאש־הממשלה, !•
 מצריים, נשיא על בגין, חם

 ״התימהו- :אל־סאדאת אנוור
ני.״
 אהרון הדתות שר־ #

״הטמפרטו אכו־חצירא:

אדווה חברה אשת־
י' והאתמול המחר

 120 היא בכנסת הממוצעת רה
לאפס.״ מתחת

 על וייס •טבח פרופסור •
מיעוטים.״ ״ממשלת הממשלה:

שימחה שר־האוצר •
זאב לאדם ״אדם ארליך:

טרף.״ חיית כמו לשר ושר
 של ״ההתנהגות הנ״ל: •
 עניין היא מודעי יצחק השר

לפסיכיאטר.״
ה מנהם הרב ח״ב •

 ״מאז בגין: מנחם על כהן,
 ועד הראשונה לכנסת ניבחר

 בעקביות ממשיך הוא היום
לשילטון.״ אופוזיציה להיות
:שריד יוסי ח״ב •

 את מייצג שפייזר אליהו ״ח״כ
מו מזכיר העצלה. הטיפשות

 בן- דוב תל-אביב פועלי עצת
ה הטיפשות את מייצג מאיר

חרוצה.״
״ב אלון: יגאל ח״ב !•
 מנחם יופיע ההיסטוריה ספרי
שוליים.״ כהערת בגין
ה הבחירות על הנ״ל, •

צורך היה ״לעם : אחרונות
 הליכוד עם להיכנס פרוורסי
 גילה הוא כך ואחר למיטה

אימפוטנט.״ בעצם שהליכוד
 ל- טובי, תדפוק ״ב ה •
 :ארבלי-אלמוזלינו שושנה ח״כ

 זהב הוא בן־מאיר יהודה ״ח״כ
לעומתך.״

 דויד העיתונות צלם >•
 לא מדוע כשנשאל רוכינגר,

 למסיבת מצלמותיו את הביא
״ה הוזמן: אליה ברית-מילה

ויס שותות לא שלי מצלמות
קי.״
 רענן הקריקטוריסט •

 לשנות מציע ״אני :לוריא
 לאוהל רשות־השידור שם את

סום.״ הדוד
 ועדת יושב-ראש :•

״ה :ברמן יצחק הכנסת,

 להם שמצותתים פוליטיקאים
לפ מאושרים, להיות צריכים

להם.״ מאזין מישהו חות
 אלון: יגאל ח״ב •

 מיקצועי פחדן הוא דיין ״משה
זואולוגי.״

מר דן ״הארץ״, בתב •
 יומני פירסום לאחר גלית,

הק הוא ״שרת שרת: משה
ש אחרי רבין. יצחק של מיע

 שלו הזיכרונות את קוראים
 ראש- היה לא שרבץ רואים

יש של גרוע הכי הממשלה
ראל.״

וירשוב- מרדבי ״כ ח •
 הכלכלית התוכנית על סקי

 ״אפשר האוצר: של החדשה
 מגרדים זזיש־כלום. לה לקרוא

יוצא.״ לא דבר ושום מגרדים
 ראש־הממ־ מזבירת •

קלימוכיצקי: יונה שלה,
הכנסת.״ על מצפצפת ״אני
רכט- שמואל ״כ ח •
מפשע.״ חף ״אני מן:
 עזר שר־הכיטחון •

 להסביר כשהתבקש וייצמן,
 קטנות: כך כל הביצים מדוע

 מוכנות לא התרנגולות ״אפילו
 שר- בשביל התחת את לקרוע

שרון.״ אריק החקלאות
״יש אבן: אבא ח׳׳ב •

יזהר סופר
עצובה בדיחה

 הפלס- בנושא אופציות שבע
בכולן.״ תומך דיין ומשה 'טיני
 נעמי חכרה אשת־ !•

 שייך שלי ״המחר :אדווה
לאתמול.״

אדר
רב • אל ה מו - ש בי  א

הן, הכ ר־  יעקוב למנחה דו
מהטלווי שסולק לאחר אגמון,

איתך.״ הדומם ״הרב זיה:
 יחזקאל המערך ח״ב •

 התיקווה הוא ״ארליך :זכאי
המערך.״ של ביותר הגדולה

:כץ־עוז אברהם ח׳׳כ •
 אי- תביע שהממשלה ״צריך

לעם.״ אמון
על פעיל, מאיר ״כ ח •
 ״יפה רובינשטיין: אמנון ח״כ

נפש.״
 עזר הביטחון שר־ !•

 את שומע ״כשאני וייצמן:
מק אני ועדת-אגרנט המילים

ה של אביו שיניים. כאב בל
רו היה אגרנט שימעון שופט

בחיפה.״ שלי השיניים פא
 קאופמן: חיים ח״ב •

 רוח במצב שרון אריק ״כאשר
רע.״ המצב — טוב
שילנסקי, דוב ח״ב •

גלס: דויד המפד״ל ח״כ על

 ה- של אלוני השולמית ״הוא
ציצס.״ יש לשניהם מפד״ל.

 אהרון שר־הדתות •
 אף ״המדינה אבד־חצירא:

ליבר כך כל היתד. לא פעם
 איש אחד, כל עכשיו. כמו לית

יעשה.״ בעיניו הישר

 וידשוב־ מרדכי ח״ב •
ביו הטוב הערך ״נייר סקי:

לקנ הוויזה הוא במדינה תר
דה.״

דיין (״אודי״) אהוד <•
הוא דיין ״משה אביו: על

 בממשלה, ביותר הטוב השר
 מי תראו חוכמה, לא זה אבל
האחרים.״ השרים הם

יז <ס. יזהר הסופר •
״מעולם :סמילנסקי הר)

 הבדיחה כמו בדיחה היתד. 'לא
 לה שקוראים הזאת, העצובה
בגין.״ ממשלת

:גלאי בנימין הסופר •
 סמוך ישר ששיכלו מי כל ״לא
 גם אך הממשלה, שולחן אל
שיכ אליו, שסמוך מי כל לא
ישר.״ לו

אי • ק רי טי ס ם׳ ה י רי פ  א
קה״) רויי פ ץ (״ ד  ״ראש :סי
כבו ישפיל לא ממשלת־ישראל

 חליל. איזה לפגוש כדי עד די
 איזה מזמינים היו לו לפחות

קונטרבס.״ או צ׳לו,

 עזר הביטחון שר־ !•
 חיים לשר־התחבורה וייצמן,

לנ לך מזיק היה ״לא :לנדאו
נשים.״ קצת שק

 דויד לשעבר ח״ב י•
 יכול קרטר ״ג׳ימי הכהן:

לי.״ לנשק

כהן: גאולה ח״כ •

דהלצ׳ין עיתונאית
בגין תיסמונת

 אני אבל בוגד, לא הוא ״בגין
ניבגדת.״

מיז- בצלאל הקבלן י•
 את ארוויח אם ״אפילו :רהי

 אגיש אני הארץ נגד המישפט
עירעור.״

 מורים הפרופסור •
 זה ביותר הבריא ״הדבר :לוי

מין.״ הרבה

ניסן
 וירשוב־ מרדכי ח״ב •

ה מחירי העלאת אחרי סקי,
 לא הממשלה ״עכשיו ביצים:

 הביצים, את לנו לבלבל תוכל
כסף.״ מדי יותר לה יעלה זה

 גידעץ העיתונאי •
אח חברי-הכנסת על רייבר,

״כו :השלום הסכם חתימת רי

שאת אגשים כמו נראים לם
 עם למיטה נכנסו בערב מול

 מבט להם יש והיום פילגש
בעיניים.״ אשמה מלא
 לשעבר התעשיין •

 חברי-הכג- ״כל : לוי ׳ימי ג
אידיוטים.״ הם סת

 ״הצופה״, עיתונאי !•
 לאופירה מייזלש, שאזל
לעלי לב תשימי ״אל נבון:

 כי בך מקנאה היא בגין, זה
קנדי.״ לז׳קלין דומה את

ה על גלם, דויד ״כ ח <•
 במסיבות יונים להפריח נוהג

את לשחרר ״צריך השלום:
היונים.״ את ולא הניצים

ה ההקבלה על הנ״ל, •
 לאבר- חבר־כנסת בין הלכתית

 בספר ״כתוב הגבר: של המין
רגליו׳.״ מבין ,מחוקק דברים,

 אהרון הדתות שר־ •
 של ״במיקרה אכו־חצירא:

 צפירות חושמענה שלום־אמת
ויורדות.״ עולות
אלי שר־הבריאות, •
 על בהשיבו שוסטק, עזר

ה בריאותו מצב בדבר שאלה
״ל :ראש־הממשלד. של רעוע

יסוד.״ כל אין אלה ידיעות

 יחזקאל המערך ח״ב >•
 ח״כ את ״כשרואים זכאי:

 איש איזה רואים גרופר פסח
יש במדינת עוול מתוך גדל

ראל.״

לע בסה, צבי הכלכלן י•
 ראש־המנד של הנימוס גינוני
מנ לו לקרוא ״כדאי שלה:

בגינונים.״ חם

פרס, גיגי הקבלן •
 אחרי פרם, שימעון של אחיו

 למופע כרטיסים לרכוש שסרב
 :צור בומבה השחקן של לזכרו
 מה לכל עקרונית מתנגד ״אני

בצדקה.״ שקשור

א״ר
 רעייתו דולצ׳ין, אנט •
הסוכ הנהלת יושב־ראש של
הצהרותיו על היהודית, נות

גרופר ״ב ח
משעשעת הצגה

ה ״תסמונת בגין: מנחם של
• הגדול.״ פה

סכידור: מנחם ח״ב •
בולשביק.״ ״אני

י ׳ *־ ־ '־״"■ ־־־י  רי־ יואל הסטיריקאי •
הכדו ניבחרת שחקני על פל,
ל הצורב ההפסד לאחר רגל

.״11ה־ ״מיסמך בלגיה:

מי־ ריכקה '*#'הכדרניה
והלאה.״ ממני ״האושר :באלי


