
אמרו ה□פה תש■□:שד הפסוק■□
חשר■

 עזר הביטחון שר־ •
ב ישראל לשגריר וייצמן,
 עב־ (״אפי״) אפריים וושינגטון

שמוק.״ להיות ״תפסיק רון:
 יהודה המפד״ל ח״כ •

 ב־ הארוחות על כן־מאיד,
 אפשר ״איו הכנסת: מיזנון
ל שברור כזה, אוכל לאכול
 כל ללא כשר שהוא גמרי
?״ חשד
 דויד הכינוי שר־ •
בוקר ״כל עצמו: על ליי,

כן־מאיר ח״כ
חשודה כשרות

 במיש־ השולחן על עולה אני
 ואנה. אנה עליו ומתהלך רדי,

 שאני מפני זה למה? תשאלו
החומר.״ על לעבור צריך
 מיכה המעדר ״כ ח •

 ל- שנה־טובה בברכת חריש,
 ״אני פלאטו־שרון: שמואל ח״כ

 ב- הכלכלי שסצבך לך מאחל
 מצבי כמו יהיה הבאה שנה

שעברה.״ בשנה הכלכלי
 הממשלה מזכיר •

 עם לא ״זה ז נאור אריה
עימו.״ להיטיב שכדאי

 אל־ גילה השחקנית •
 בית- בין ההבדל ״מה ז מגוי

 מדינת־ישראל? לבין משוגעים
ההנ לפחות בבית־משוגעים

שפויה.״ הלה
אהרון שר־הדתות •

איו בעיקבות אכו־חצירא,
 אריק שר־החקלאות של מו

 הפרופסור את להפשיט שרון
את להפשיט ״צריו :ידיו
שמוק?״ שהוא לראות כדי ידין
 ,מיפלגת ראש יושב־ •

 שימעון ״כ ח העכודה
 :רבין יצחק ח״כ על פרס,
 להסתדר יודע לא הזה ״האיש

 הוא אז בבית, אישתו עם
 להסתדר יוכל שהוא חושב

?״ כראש־ממשלה
 המישפטי היועץ •

יצ הפרופסור לממשלה,
 מעט עוד ״אני ז זמיר חק

 המישפטי כיועץ עצמי ארגיש
מצריים.״ ממשלת של

 מיש- ״יועצים ז הנ״ל •
טכנאים.״ ורק אך הם פטיים
עזר שר־יהכיטחון •

 נרגזת פגישה אחרי וייצמן,
 ירוחם ההסתדרות מזכ״ל עם

ידבר הבאה ״בפעם משל:
 הם ציפורי. מרדכי עם משל

לזה.״ זה מתאימים
שוכל: זלמן ח״כ •

שר־ה־ יהיה מודעי ״יצחק
 את עליו שמקבל מי אוצר.

 פסיכו- להיות חייב התפקיד
פת.״
כן־־יהודה, רענן •
 תל- עיריית ראש של עוזרו
 להט: (״צ׳יצ׳״) שלמד, אביב

 היו המערך ממשלת ״בתקופת
נוראים.״ ימים עשרה רק

 אהרון עוו־ך־־הדין •
 של המצחיק״ ״האיש פאפו,
רשות־ד,שי של המנהל הוועד

ב להיות מתכוון ״אני :דור
 או שר־המישפטים או עתיד

שר־המישטרה.״
ה הנשיא רעיית •

 אל־סאדאת: ג׳יהאן מצרי
עבריינות.״ אין ״במצריים

 יגאל שר־האוצר •
שר־ד,בי סגן אל הורכיץ,

ציפו (״מוטקה״) מרדכי טחון
 אני יפה תתנהג לא ״אם רי:

 עם עובד שאתה לכולם אספר
וייצמן.״ עזר

 ה■ ואיש הפרופסור •
גכריהו, חיים תנ״ך

 ראש- של בריאותו מצב על
 לקרוא מרבה ״בגין :הממשלה
שראיי כך הקטנות, האותיות

לתיקנה.״ חזרה בוודאי תו
גת: משה הצייר •

דגנר־ של עם הם הציירים
טים.״
 על שמיר, משה ח״כ •

 הרבות: הפוליטיות תפניותיו
נש אני השתנתה, ״המציאות

במקומי.״ ארתי
ירו עיריית ראש +

ש- אחרי קולק, טדי שלים

שוכל ח׳׳ב
פסיכופאט

 היוו־ הכנסיה ראש את חיבק
 בירושלים, נית־אורתודוכסית

״אני :בזיליוס הפאטריארך
ה היוונים את לחבק מבכר

האור את מאשר אורתודוכסים
 המאשימים היהודים, תודוכסים

בהתיוונות.״ אותי
 רעייתו לנדאו, חולי •
 לנדאו: חיים שר־ד,תחבורה של

קט נורא במצריים ״הביצים
נות.״
 אהרון שר־הדתות •

 שר־האוצר על אכו־חצירא,
 חושב ״הוא ארליך: שימחה

בפולנית.״
אג יעקב המראיין •
הוא ארליך ״שימחה : מון

 האחרון האמיתי המפא״יניק
במדינה.״ שנשאר

ל מפקדו כהן, מולה •
 :האזרחי המישמר של שעבר

 שניה מיד מכונית קניתי ״אני
 באמת והיא פרס, משימעון

התקלקלה.״

חשו!
 מרדכי ש״י ח״כ •

 למיועד בפנותו וירשוכסקי,
 הור־ יגאל שר־האוצר לתפקיד

 תהיה כבר מתי ,״יגאל, ביץ:
גלי ללקק ונתחיל שר־אוצר

 במקום שלך, מהמחלבות דה
מל שאנחנו החרא את ללקק
עכשיו?״ קקים
טלגם משה השופט •
״דבר :בלחש שדיבר לעד

זמר.״ אתה כאילו
אילן, מנחם השופט •

 אותו ששלח אחרי לנאשם,
שאני חושב ״אתה :לכלא
?״ רשע
 אהרון שר-הדתות •

שנודע אחרי אכו־חצירא,

 שרון אריק ששר־ד,חקלאות לו
 את יורידו אם להתפטר מאיים

״עד :אילון־מורה מתנחלי
 אילון־מו־ בעד הייתי עכשיו

 טובה סיבה לי יש עכשיו רה,
אותה.״ שיורידו לרצות
 הרב המערך ה״כ •

 אף ״המדינה ז הכהן מנחם
 כך כל במצב היתד, לא פעם
 לא פשוט רע יותר — טוב
להיות.״ יכול  אמנון ש״י ח״כ •

 ששמע אחרי רובינשטיין,
 גם נקראת בגין ממשלת כי

 איפה ״אז הגמדים: ממשלת
?״ השילגיה

 הד״ר שר-הפנים •
 שר־ הצעת על בורג, יומך

 שבורג חמר, זבולון החינוך
רו ״אתה :שריה,חוץ ימונה

 או שר־החוץ אהיה שאני צה
?״ החוצה שר

 עזר שר-הכיטחון ס
 היועץ את כשפגש וייצמן,
 הפרופסור לממשלה, המישפטי

הפ שבו בשבוע זמיר, יצחק
 אילון־ בבג״צ המדינה סידה
בג״צי.״ ״שלום :מורד,
 אבשלום הבלשן •
הכ של שמו מקור על קור,

 :ויליאמס ארל הכושי דורסלן
ארליך.״ של קיצור זה ״ארל
 תל■ עיריית רא־ט ©

 1(״צ׳יצ״׳ שלמה אביב
 :הוז עדה לעיתונאית להט,

בחי תקופת לא זה ״עכשיו
 להגיד מוכרחה לא את רות,
 האמת.״ את עלי
 זיוה אשתי גם :הנ״ל ס

נגדי.״

אגמון מפיק
דיבור חופש

 של אשתו להט, זיוה •
 ״אני תל־אביב: עיריית ראש
אחריות.״ וחסרת איומה אשד,
של אשתו לונדון, נירה •
עושה ״בעלי :לונדון ירון

 והחברות שאני מה את בדיוק
 אבל קפה, כוס על עושות שלי
כסף.״ זה בשביל מקבל הוא

 שרה המפד״ל ״כ ח •
ב באים ״מה שטרן־קטן:

בא הסמים צרכני אל טענות
מנ ראש־ר,ממשלה הרי רץ?

 הסמים צרכן הוא בגין חם
במדינה.״ ביותר הגדול
 אבשלום הבלשן •
ממש היא ״הממשלה ז קור

 סיג־ מהשורש לא מסוגננת. לה
סגנים.״ מהשורש אלא נון

פילץ, אריה הקבלן •
 כתב־אי• נגדו שהוגש אחרי
 בדיזנ־ בניה חריגות על שום
דבר, שום ״זה סנטר: גוף

 העיר לראש הולך אני מחר
זה.״ את לבטל
ה התאחדות נשיא +

 (״בו■ אברהם תעשיינים
 לראש-הממש- מה״)-שביט,

 מעט ״עוד : בגין מנחם לה
 כדי הכותל את למכור תצטרך
חיטה.״ גרעיני לרכוש
יהו- (מיל׳) אלוף •

 :הרכבי (״פטי״) שפט
 בחירה מארץ הופכים ״אנחנו

בחילה.״ לארץ
 שמיר, ,משה ״כ ח •

הממש שולחן לעבר בקריאה
 אותנו השאירו ״בחייכם : לה

בחיים.״
 ויר־ מרדכי ״כ ח •

 לחוק בהתייחסו שוכסקי,
 ארליך שימחה מונה שלפיו

 :לראש־הממשלה שני לסגן
הבושה.״ יסוד ״חוק
 מיטה המערך ח״כ •
 השרים כשכל ״גם ז יטחל

הממש שולחן סביב יושבים
ריק.״ עדיין נשאר השולחן לה,

שו המערך ח״כ •
ארכלי־אלמוזלינו, שנה

 אליעזר ששר־הבריאות ברגע
 מליאת לאולם נכנס שוסטק

 את להציל בא ״הוא הכנסת:
מד,פלוץ.״ הממשלה

הדר, עמוס ״כ ח •
 הוד־ יגאל אחיו, מינוי על

 דבר ״זה כשר״האוצר: ביץ,
זמני.״

כסלו
שימחה עורך־הדין •
: ו י  עגולה? הכנסת ״מדוע ז

מרובעים.״ קירקסים אין כי
 עזר שר־הכיטחזן •

 יהודי בכנסת בראותו וייצמן
״בש ענקית: כרס עם דתי
 על לוותר צריך היה לא בילו
ההפלות.״ חוק

כהס ״י של נציג •
 ״צריך צכן: יאיר תדרות

 שני קורפו חיים לח״כ לשלוח
 שאפשר כדי בושם, בקבוקי

לידו.״ לעמוד יהיה
 פסח הליכוד ח״ב •

״הלי :גרופר (״פייסי״)
 הגשם. על אפילו שולט כוד
 לשילטון הליכוד שעלה מאז
בצורת.״ בארץ יש

כ • כי ח״ רד  ויר• מ
כסקי,  בידי הכאתם על שו

 שתינו ואשד, גבר של אברכים
 שרוצה ״מי במכונית: אהבים
ש־ בירושלים, אהבה לעשות

הכהן ח׳׳כ
רע יותר

שח־ וילבש החזיר, את יוריד
פ״ץ.״
הכנסת ראש יושב־ •

 חד״ש לח״כ שמיר, יצחק
מסכים ״אני ביטון: צ׳ארלי
 להיות צריך אתה אבל איתך,

 לי לעשות ולהפסיק טוב ילד
קונצים.״

כהן, בנימין השופט •
 :בפריצה נאשם שזיכה אחרי
 אל אבל אותך, מזכה ״אני

שנית.״ זאת תעשה
 יצחק שר־האנרגיה •

 הפיר־ ״בדרך־כלל מודעי:
 את תואם אינו בעיתונות סום

המציאות.״
אלגר• מרדכי ״כ ח •
ידין: ייגאל הפרופסור על כלי

 הוא בוער, שהבניין ״למרות
 את לשפץ בעקביות ממשיך

שבבניין.״ החלונות
 יושב־ראש סגנית +

 גרוסמן, חייקה הכנס
״יש :אולמרט אהוד ח״כ על
 שברגע חברי־כנסת כמה נם

 המליאה, לאולם נכנסים שהם
מהומה.״ שתהיה יודעת אני

 מי טונדלבאום, משה #
 מישרד־המיסחר־ מנכ״ל שהיה

 מחיר את ״העלו ,:וה,תעשיר
 מח־ר את קודם העלו כי החלב

המים.״
בהן, גאולה ח״ב •
 בן־מאיר: יהודה המפד״ל לח״כ
הכי את שתוריד טוב ״יותר
פה.״

 עיריית ראיט סגן •
 (מיל׳) האלוף ירושלים,

ה המכונית על פלד, אלעד
 העיריה: למענו שרכשה חדשה

 נכנס לא הורביץ יגאל ״גם
קורקינט.״ על למישרד־האוצר

 דויד לשעבר הה״כ •
 ה־ ״כל :חיפה איש הכהן,

זיפתים.״ הם תל־אביבים
 אבשלום הבלשן •
נא הורביץ יגאל ״על :קור

שב שונא — בנו ׳חוסך : מר
טו׳.״
כדיאן: גוסטב ״כ ח •
בגין.״ של הסגן ״אני
 יצחק המדינה נשיא +

כש האחרונים, ,,בימים נכון:
 עצמם, לבין בינם רבים שרים

 הפחדה: לצורך להם אומרים
 הייתי כשאני הנשיא׳. אל ׳לך
ל לקרוא מאיימים היו ילד

שוטר.״
 תל־ עיריית ראש •

 (״צ׳יצ״׳) שלמה אביב
 מחלקת־התב־ מנהל על להט,
 ״מר קרמר: אריה שלו, רואה
זבל.״
 ירו־ עיריית ראש +

 ראש על קולק, טדי •טלים
לא ״אני :תל־אביב עיריית

אותו.״ אוהב
 רעיית לואיס, פאלי #

 סמואל ארצות־הברית, שגריר
 שזה בעת שרון לאריק לואיס,

״האוכל :בזלילה עסוק היה
 אוהב אתה אם מצויין כנראה

ההתנחלויות.״ כמו אותו
ישעיהו הפרופסור •

 שהפריע לסטודנט ליכוביץ,
סמר ״אתה הרצאתו: בזמן
ומרופט.״ צבוע טוט

 אריק שר־החקלאות •
 הישראלית העיתונות שרץ:
 מחקר, עשיתי אותי. שונאת
 גרוע כותבים שעלי וגיליתי

 אדולף על כתבו מאשר יותר
אייכמן.״

פסח הליברלים ״כ ח •

שטרן־קטן ח״ב
מסומס בגין

״בשע :גרופר (״פייסי״)
למ שהצעתי ממני צחקו תו

עכ פסיכיאטר. לכנסת נות
 שפסיכיאטר מבינים כולם שיו
יספיק.״ לא אחד


