
□ ק׳ סו פ ד ה ט: ש לי ש ה ת ס מ ה
 על ברעם, עוזי ״כ ח #
 ידין: ייגאל ראש־הממשלה סגן
 הוא אליו, לב לשים צריך ״לא

קיים.״ לא בכלל הוא אוויר,
הורכיץ, יגאל ח״כ #

 ״אני שר־התעשיה: שהיה מי
שר־הדואר.״ להיות רוצה
 הד״ד שר־הפנים, #

 :בגין למנחם בורג, יוסף
תפריע.״ ואל ״שב

הולצברג הפצועים אבי־
בשכל נכים

מנ הממשלה, ראש־ •
 אל- מרדכי לח״ב בגין, חם

ציו אותי תלמד ״אל גרבלי:
נות.״
 לח״ב ׳מילוא רוני ח״ב !•

 את תבלבל ״אל פרס: שימעון
המוח.״

 פרס, שימעון ״כ ח •
 לפי נשיא־המדיינה תפקידי על

 מה ״כל ראש־הממשלה: דעת
לנ זה לעשות הנשיא שעל
 למחוא לנמל־התעופה, סוע

 של ידו את וללחוץ כפיים
ראש־הממשלה.״

שר־האוצר על הנ״ל, •1
 נכס ״הוא :ארליך שימחה

עו שיא השיג הוא ספורטיבי.
באינפל שיא לישראל, למי

ציה.״
על גרופר פסח ח״כ •
מש מאד ״אני הכנסת: דיוני

 רואה אני אחד בכרטיס תעשע.
גדולה.״ הצגה
מנ ראיט־ה״משלה י•
 פרם: שימעון על כנין חם

אותי.״ מגעיל ״הוא
״מ :שריד יופי ״כ ח י•
 ראיתי ולא שמעתי לא עולם

מא עושה ראש־הממשלה את
אינטלקטואלי.״ מץ

כר-לם: חיים ח״כ •
 ממשלה עשתה לא ״מעולם
כזה.״ קירקס

״ה :שריד יוסי ח״כ י•
אילוס משמש לנדאו חיים שר

ה של למצבה נפלאה טרציה
ממשלה.״

 חברי־הכנסת על הנ״ל, 9׳
המפג ״החברים המערך: של
שלי.״ רים
כר־ נחום ?"העיתונאי-

 ״תנו ראש־הממשלה: על נע
 הג״א של מדים הזה לאיש
לירות.״ יתחיל והוא ביד ועוזי
פעיל: מאיר ח״ב !•

זו עזרה הדוקטור בין ״השווה
 הוא חבש ג׳ורג׳ והדוקטור הר

בי השונה רופאים. ששניהם
 אנשים שולח שחבש הוא ניהם

 זאת עושה וזוהר לירות אחרים
בעצמך/״ זאת ,עשה בשיטת

רי־ יואל הסטידיקאי •
 מתכוון ארליך ״שימחה :פל

 הוא הרי לבנון. נשיא להיות
שר-כיס.״

לעם סיעת מזכירת 9
* ,1 ו 0 ו ו י ו * .

 לח״כ לנדאו, טלי הכנסת,
שת טוב ״יותר מילוא: רוני

או שאתה השטויות את ערוך
אותם.״ מר

 בהן: גאולה ח׳׳כ >•
 עושים מדוע מבינה לא ״אני

 ראש- בטלוויזיה. ראשים עריפת
 בדיוק היום חושב הממשלה

 ויענקלה קירשנבאום מוטי כמו
אגמון.״

קאופמן, חיים ח״ב !•
 מנחם ח״כ סיעתו, חבר על

 של האידיוט ״הוא סבידור:
 מביא שלו נאום כל הכנסת.

למערך.״ קולות עוד

סיון
 עזר הביטחון שר־ •

 פרש מדוע בהסבירו וייצמן,
״אני :האוטונומיה מוועדת

מלמד ח״כ
ומיספרים נעלמים

 בבורג- שחקן להיות רוצה לא
תיאטר.״

זאב המערך ח״ב י•
 בנאות־ שלנו ״ההישג כץ:
למצ החזרנו שלא היה סיני
יוצרת.״ מכבסה רים
על שמיר משה ״כ ח !•

 מרמה ״הוא :ראש־הממשלה
 עצמו, את גם אבל כולנו את
שלו.״ האחרון המחילה קו וזה

מנ הממשלה ראש־ •
: חם ן י נ  כל של ״שיכלו כ
פתוח.״ שר

 הכי,טחון"*עזר שר־ >•
 שאציג חושב ״אני וייצמן:

ממש לראשות מועמדותי את
פופולא אני שם מצריים. לת

רי.״
 :3-1 בן צ׳רטו־ק דני !•

 המגד ראש הוא בגין ״מנחם
סאדאת.״

 אהרון הדתות שר־ !•
 לשבת ״בושה אבו־חצירא:

הזאת.״ בממשלה
 דיין: מיטה החוץ שר־ #

 בורג באמת החשובים ״בדברים
דבר.״ שום שווה לא

מנ הממשלה ראש־ !•
המ הבדיחות על כנין, חם

 ידין: ייגאל סגנו, על סופרות
בסדר.״ הוא לו. מגיע לא ״זה

 שר־הכיטחון, סנן #
ציפו מרדכי(״מוטקה״)

:יעקובי גד ח״כ על רי,
״סרים.״

שימ הפצועים, אכי •
 מרכז על הולצסרג, חה

 נכים, הרבה יש ״כאן חרות:
בשכל.״ נכים
מנ ראש־הממשלה י•
ן חם י נ  כמוני, אנשים ״יש :כ

בפולי לילותיהם את. שמבלים
 שמבלים אנשים ויש טיקה,
 במישחקי-קלפים.״ אותם
ב !• ץ־ אכרהם ח״ ב״

 ירדו וחרות ״הדמגוגיה :עוז
זרוע.״ שלובי מהשמיים

 הד״ר •טר־הפנים 9׳
מהבוד ״אני מורג: יוסף

 מייצג שעדיין בממשלה דים
 כמה יש עם־הספר. המונח את

ספר.״ נראה איך ששכחו שרים

תמו!
 משה שר-החוץ י•
מק חידה הוא ״בורג :דיין
לאומית.״ ובדיחה ראית
 הד״ר הפנים שר־ #
 כמו הוא ״דיין :כורג יוסף
 אי פעם אף באמבטיה, סבון

אותו.״ לתפוס אפשר
 כן־ יהודה ח״כ י•

 מגיש שתמיר ״זה ז מאיר
 המיפלגות בעניין הצעת־חוק

 הרב היה כאשר כי לי, מזכיר
מו הוא 80 בן אונטרמן איסר

לעי האגודה כיושב־ראש נה
הילודה.״ דוד
 ההסתדרות מזכ״ל ©

 ראש ״להיות :משל ירוחם
ז״ קלון זה המאפיה

פרם: שימעץ ח״כ י•
מור חרות של ״האידיאולוגיה

ה — ביוגראפיות משתי כבת
ש ז׳בוטינסקי, זאב של אחת

 והשניה דבר, לפניה היה לא
 אחריה שאין בגין, מנחם של

דבר.״

אלמגור עיתונאי
והתנ״ך״ הרנזטכ״ל

ל כר־לכ חיים ח׳׳ב י•
שכחת ״עזר, :וייצמן עזר

הש מנת את לציפורי לפמפם
שלו.״ השבועית כל

 עזר שר־הכיטחון 9
 יותר קשר לי ״יש :וייצמן

 הרבי עם מאשר סאדאת עם
 ביקר כבר סאדאת מלובביץ/

בארץ.״
 ועדת־ יושכ-ראש !•

״ה כרמן: יצחק הכנסת
יכולת.״ מעוטת כולה כנסת
ל אמוראי עדי ח״ב 6
עלי ״תרחמו הליכוד: אנשי

 רסן את והחזירו הסתלקו נו,
לשפויים.״ השילטון

 כנק-לאומי, מנב״ל #
ב לקה כאשר יפת, .ארנסט

 לא שאני מזל לי ״יש אדמת:
בהריון.״

 עזר הביטחון שר־ <•
ב לא שאני ״מאז וייצמן:

 מרגיש אני האוטונומיה, וועדת
אוטונומי.״ יותר הרבה עצמי
 קאופמן: חיים ח״כ #

 שחברי- היחידים ״הפלירטים
 לעשות יכולים שלנו הכנסת

בעיניים.״ רק זה
מלמד אברהם ח״כ 9

 בו ״יש :תקציב־המדינה על
מיספרים.״ מאשר נעלמים יותר
אג יענקלה המנחה #
את לפתור כיצד בהצעה מון,

 למיש- ״לרכוש :הדיור מצוקת
 בקבוק ילדים מרובות פחות
מישפחתי.״ טמפו

אב
״שמו :גילם דויד ״כ ח @

 הרבה כדי כל עבר תמיר אל
 לימין ומשמאל לשמאל מימין

 ימינו בין מבחין הוא שאין עד
לשמאלו.״

לורנץ, שלמה ח״כ ©
 ההומוסכסואלים התאגדות על

אגו ״על :בישראל והלסביות
 אין גאי לומר: אפשר כזו דה

דרערד.״
 אהרון שד-הדתות 9

ב ״הרופאים אכו־חצירא:
 לאחל נותנים לא אפילו הדסה

 בריא. שיהיה לראש־הממשלה
 שהוא כמה' הזמן כל צועקים הם

בריא.״
ה מישרד מנכ״ל •

יע הד״ר לשעבר, אוצר
 מתבייש ״אני :ארנון קוב
האוצר.״ במישרד שקורה במה
 עזר שר-הביטחון ©

 יוסף ח״כ את בהזמינו וייצמן,
 עם ״תבוא :בביתו למסיבה רום

הדשא.״ את ־תאכל ואל אשתך
 היינו ״פעם :אלסנור דן •

 ה־ את שלנו בתרמיל לוקחים
 תיר־ ,לא כתוב היה שבו תנ״ך,

 את הרמטכ״ל אוסף היום צח׳.
התרמילים.״

יחז יטר־האוצר סגן ©
 שלי ״התוכנית :פלוצין קאל

 היא והמדינה המשק להבראת
 לרמת האינפלציה את להביא

ולה ארליך, של הפופולריות
 ארליך של הפופולריות את ביא

האינפלציה.״ לרמת
:שלו מאיר המצחיקן •

בדיחה, לספר לי ״כשאומרים

שלו מצחיקן
ידין ייגאל

 וכולם ידין׳ ,ייגאל :אומר אני
צוחקים.״

ל- כר־לב חיים ח״כ +
 בדאי ״לא נמיר: אורה ח״כ

 לא לומר בתולות, כמו להגיב
להסכים.״ כך ואחר
על יעקוכי, גד ״כ ח 9

ו בגין מנחם של מחלותיהם
 לחולה ״מחולה :דיין משה

עולה.״ כוחנו
כר- נחום העיתונאי י©
 ללישכת קוראים ״עכשיו :נע

קדי־ ,חברה ראש־הממשלה
שאי׳.״

 עיריית מועצת חכר 9
ארצי: יצחק תל־אביב,

 מרדכי את חשבתי לא פעם ״אף
 לא אני עכשיו לגאון, ציפורי
גאון.״ חצי שהוא חושב

מילוא: רוני ח״כ 9׳
נשי מישטר בישראל היה ״לו

 ראש- רבין יצחק היה אותי,
ממשלה.״

רו מ א
כד־ נחום העיתונאי 9!

 של המחלה זיכרונות על נע,
 בידיעות שפורסמו דיין, משה

היש המאהב ״כמו :אחרונות
 לרוץ כדי לגמור הממהר ראלי,
הפולי גם כך לחברה, ולספר

 שהפוליטיקאים אלא טיקאים.
 לעיתוני־הצה- לספר ממהרים

הניתוחים.״ משולחן ריים
דיין <״אודי״) אהוד 9׳
 שלאבא ״מזל נושא: אותו על
 לעצמכם תארו נזלת; הייתה לא

 כותב היה הוא זכרונות איזה
אז.״
ל שר־האוצר סגן 9

פלדמין: יחזקאל שעבר
 ארליך עם לעבוד לא ״בשבילי

נפלאה.״ חופשה זו
סילכי העיתונאית 9

ה הוא ידין ״ייגאל :קשת
של היחידה הקומית אתנחתא

נו.״
הכהן: מנחם ח״ב 9׳

 — בר־מזל הוא בגין ״מנחם
 לשלטץ הליכוד עליית את גם

 ולא המערך לאשמת זוקפים
שלו.״ לחובתו

 שימחה האוצר שר־ 9
ה את ששמע אחרי ארליך,
 רבי־ יהושע קודמו, על הספדים
 שיגידו מה בטח ״זה נוביץ:

עלי.״ גם
אי־ עין־הוד מוכתר 9׳

ה ש: צ׳ כו ס  היא ״הזיקנה מ
לחגורה.״ מתחת מכה

אלול
 על- דגין, יצחק ח״כ 9

 עזר ״דוקטור :שר-הביטחון
 כשר־הבי- עתה הידוע וייצמן,
טחון.״

 נא־ כרוך העיתונאי 9!
 בחוץ- מטיול ששב לאחר דל,

 רימו שנה ״שלושים לארץ:
ה הגולה על לי וסיפרו אותי

דוויה.״
 הבנק מנכ״ל נולן, דויד 91

״האינפ הראשון: הבינלאומי
 וגם מזיקגה מתה אינה לציה
 להרוג צריך מתאבדת. אינה

אותה.״
של בנה הננסי, צחי 9׳

 שלי ״הקשר כהן: גאולה ח״כ
 שלי מהקשר יותר גדול לשכם

 דינה אונם בגלל לתל־אביב,
בשכם.״

כהן: גאולה ח״ס 9

קשת עיתונאית
קומית אתנחתא

 שניים, של בסיעה נמצאת ״אני
ב נמצאים חרות חברי אבל

בגין.״ מנחם של היחיד סיעת
 ״אל־על״ קברניט 9

 להחליף ״צריך :יפה אורי
 מהתיקווה הלאומי ההימנון את

 ששיר משום הפרטיזנים, לשיר
 ,אל :בשורה מתחיל הפרטיזנים

האחרונה/״ דרכי הנה תאמר נא


