
שחלפה ה1בש ה1 על וזה לזה זה
ת3ט

 דיר■ מרדכי ״כ ח •
 על שצייר אחרי סקי,שוב

 אפם: הסיפרה את נייר גיליון
 יגר אסף ח״כ של הדמות ״זו

רי.״
 אהרון שר־הדתות •

מינויו אחרי אכו־חצירא,

גרופר ח״כ
ובצורת ליכוד

 כשר־האוצר: הורביץ יגאל של
 אם קפה. כמו הוא ״הורביץ

 אם נס, יהיה זה יצליח הוא
בוץ.״ יהיה זה יכשל הוא

כן* יהודה ח״ב •
 אהרון שר־הדתות על מאיר,

חצי- ״אהרון אבו־חצירא:
לירה.״
 אהרון שר־הדתות •

 שנכנסה אחרי אכו־חצירא,
 ״היא למישכדהכנסת: חתולה
שהסתו היחידה השכל בעלת

האחרונות.״ בשנתיים פה בבה
 ירו־ עיריית ראש •

חתו על קולק, טדי שדים
בלישב־ שהסתובבה אחרת לה
ש היחידה היתד. ״היא :תו

 שום ביקשה ולא הנה, נכנסה
דבר.״
אולמרט: אהוד ״כ ח •
רב־פשע.״ ח״כ ״אני
 רכ-אלוף הרמטכ״ל •

 איתן: (״רפול״) רפאל
 מנקים אוזן, לא זה ״מחנה

יום.״ כל אותו
 דרורה התוכעת •

 אונסת לארץ ״הפכנו :פילפל
תיירותיה.״

יגורי אסף ״פ ח •
 וירשובסקי: מרדכי לח״כ

 שאתה אומרת דבורקה ״אשתי
שמוק.״ י

מנ ראש-הממשלה •
 ל- הכנסת, במיזנון כנין, חם
״גביר שטרן־קטן: שרה ח״כ
 לציין צריך אני הטבחית, תי

מעולה.״ שלך שהאוכל
 (״פייסי״) פסח ח״כ •

 אין מדוע לשאלה גרופר,
 בבית־מלון בירושלים לן הוא
 אני ״שם חמותו: בבית אלא
 מכנסיים עם להסתובב יכול

קצרים.״
יעקוכי, גד ״כ ח •

ל מאחל הוא מה כשנשאל
צלול.״ יותר ״שאהיה עצמו:
יצ נשיא-המדינה •

 עי- לראש בהעירו ;כץ, חק
ש קולק, טדי ריית־ירושלים

 קורה ״מה בנאומו: לו הפריע
תנ ואתה אעמוד אני כאן?
אם?״
מנ ראש-הממשלה •
 לו שהוגש אחרי כגין, חם

הו ״מה פול: במצריים  למה ז
זיתים?״ לי הבאתם

שבט
מלמד, אכרהם ה״כ •

 ח״כ סיעתו חבר על מהמפד״ל,
מה ״כל :בן־מאיר יהודה

נכון.״ לא זה אומר שבן־מאיר
 הכנסת יושכ-ראש •

 היה ״בהעולם :כרמן יצחק
שמ רודף שאני כתוב היה
הול הבחורות כל היום לות.
מתוס אני אז במיכנסיים, כות

כל.״
 ככית־ הארץ כתכ •

רימון, רוני המישפט
 פעם ״אף בית־המישפט: על
 שמסתובבים מקום ראיתי לא
 מפשע.״ חפים הרבה כל־כו בו

מיפדגת־העכו־ יו״ר 9
 :פרם שימעון ח״כ דה

הנ לכל להבטיח מוכן ״אני
מגפיים.״ רודף לא שאני שים

אלספק• שרה ״ר ד •
 יגאל של הצהרתו על טור,

 בבשר לחתוך צריך כי הורביץ
לקניב־ סיסמה ״זוהי :החי

ליזם.״
כר־דכ: חיים ח״כ •
שלי האיטי הדיבור כל ״עם

לואיס שגריר
והתנחלויות אוכל

 לשום אחרתי לא עוד אני
מקום.״

ראיט־הממשדה סגן •
״כשאני :ארליך •טמחה

 הם שלי הזיכרונות את אכתוב
 שרת. משה יומני כמו יהיו לא
האמת.״ את אכתוב אני

 המישטרה מפכ״ל 9
 :שפיר הרצל רכ״ניצכ

 מקציני רוצה שאני מה ״כל
 יקפידו שהם הוא המישטרה

 יהיו שלהם שהמכוניות על־כך
נקיות.״

 כית־חודים מנהל •
 דויד הד״ר צדק שערי
 מועצת שחבר אחרי מאיר,

 הרגיז מצא, יהושע ירושלים,
 ניתן יפה תתנהג ״אם אותו:

החלון.״ על־יד מיטה לך
 פלאטו־ שמואל ח״כ •

 :50ה־ הולדתו ביום שרון,
לה גדול כבוד לא בכלל ״זה
.״50 בן יות

דויד שר־הכינוי •
 הור־ יגאל לשר־האוצר לוי,
 אלי תתייחס לא ״אם ביץ:

 ואעביר לטאבו, אלך אני יפה
ש הבדיחות כל את שימך על

עלי.״ בעבר סיפרו
אכי• דויד המשורר •

הולנ פרה לא ״אנחנו :דן
 החלבן לשר ניתן ׳ולא דית,

אותנו.״ שיחלוב
 :גלם דויד ״כ ח •
 שיורה אחד זה וייצמן ״עזר

מהמותן.״ וגם מהפה גם
הממיטלה מזכיר •

אוהב ״אני נאור: אדיה
 בתל־ אקסודוס בקפה לשבת
חתי הרבה פה יש כי אביב
כות.״
 עיריית מועצת חכר •

ליפקין, חיים תל-אכים
 תל-אביב עיריית לחבר'מועצת

 עלוב אדם ״אתה קרמר: אריה
נפש.״
 מנחם המערך ח״כ •

 ,ה־ שרון: אריק על הכהן,
החווה.״ הוא סיגנון

אכן, אכא ח״כ •
 יצחק של מינויו בעיקבות

 מעט ״עוד כשר־החוץ: שמיר
 לנהל יושב־ראש־הכנסת יוכל
ה בהפסקות מישרד־החוץ את
שלו.״ תה

המע סיעת דוכר •
 לוי: גדעון ככנסת רך

 סכנה היא הרליץ אסתר ״ח״כ
לדמוקרטיה.״

 המחוז מפקד סגן •
 המישטרה של הדרומי
 דיון בעת כספי, יהושע

מומ ״לדעת :אונס מיקרי על
כנר משתמשים המישטרה, חי
ה במיקרי הפושעים כל אה

 לביצוע מכשיר באותו אונס
פישעם.״

אדר
ראש־ מישרד מנכ״ל •

(״מ מתתיהו הממשלה
״איש :שמואלכיץ תי״)
לקוף.״ משול ציבור
כי ״כ ח • ד ר  ויר־ מ

קי ס כ  גברים מכיר ״אני :שו
 מצלמה עם למיטה שהולכים

מצליח.״ זה אגפא שעם משום
 (״פייסי״) פסח ח״כ •

 שאריק מה ״אחרי :גרופר
 לא כבר לחקלאות עשה שרון
במדינה.״ חקלאות שר צריך
 הד״ר שר־הפנים •
 בין הוויכוח על כורג, יוסף
אל־תוהמי: חסן לבין דיין משה

איתן רמטכ״ל
האוזן את לנקות

ל אבו־ג׳ילדה בין ויכוח ״זה
חסאן.״ אבו בין

 כר-לכ: חיים ח״כ •
בש עתה מכהן בגין ״מנחם

הראשו האחת קדנציות. לוש
והשלי האחרונה השנייה נה,

המיותרת.״ שית
 תל■ עיריית דוכר •

 שפירא, עמיקם אכים
 מחלקת־התברואה ראש על

 מיבצע בעיקבות קרמר, אריה
 ״לורד בעיר: הכלבים חיסול

האו.״ האו
נא יוכל הפרופסור •
 חבר הוא מדוע בהסבירו מן,

 ״גם התחיה: הקיצונית בתנועה
 שא־ ועל צ׳רצ׳יל ווינסטון על
מטו שהם אמרו דה־גול רל

צד שהם הסתבר ובסוף רפים,
קו.״

 לשעכר שר-החינוך •
 בן־דודו על ידלין, אהרון

 יד־ של צאתו עם ידלין, אשר
 בטוח לא ״אני :מהכלא לין

פעם.״ אי איתו אפגש שאני
 עזר שר־הכיטחון •

 יגאל שר־האוצר על וייצמן,
 כל אומר הוא ״למה :הורביץ

 חושב הוא ? אה אה, הזמן
סאדאת?״ שהוא
 נמיר: אורה ח״כ •

 יבואן ח״כ על להטיל ״צריך
 להקים קאופמן, חיים הלגו,

 יהיה אפשר ככה התנחלויות.
בקלות.״ אותן לפרק

גדעון שר־האנרגיה •
 לפתוח ההצעה בעיקבות פת,

 בכספת ״אצלי הכספות: את
אש של הכתובה את רק יש

תי.״
תעסו על הממונה •
 כמישרד־הרוו■ נשים קת
 ״מדינת- קרתי: זוהר הה

ל עויין אירגון מהווה ישראל
נשים.״
 אהרון שר-הדתות •

ינ ״בקרוב אכו־חצירא:
 עם שקלים אלף בן שטר פיקו

 זה פרי. אולסי של תמונה
השחור.״ ההון בשביל יהיה
אלי שר־הכריאות •
 ששמע אחרי שוסטק, עזר

ה בקרב אבטלה על טענות
רוצים אתם ״מה : רופאים

ב חולים שיהיו אדאג שאני
 אבטלה תהיה שלא כדי ארץ,

?״ לרופאים
 הכנסת יושב־ראש •

 את צריו ״אני :כרמן יצחק
ההיסטור בשביל רק התפקיד

 יושב־ שהייתי שיגידו כדי יה,
 לי חשוב לא לכן ראש־הכנסת.

בתפקיד.״ אכהן זמן כמה
 לשעכר שר־החוץ •

למ שזכה אחרי דיין, משה
 במיש־ כשהופיע כפיים חיאות

 תל־ מכבי של כדורסל חק
 שומעים היו הם ״אם :אביב
 היו הם לממשלה, חוזר שאני

בוז.״ לי צועקים
כמפ החזק האיש •

 ״אין כן־נתן: רפאל ״ל ר
 — הממשלה את להפיל צורך
מעצמה.״ מתפוררת היא

 (״פייסי״) פסח ״כ ח •
 לא שרון ״אריק :גרופר
 יוציא הוא מה, אותי. מפחיד

חוזה?״ עלי

ניסן
 אהרון שר־הדתות •

תי ״הממשלה אכו־חצירא:
.שר־האוצר כשיבוא דק פול

אכידן משורר
הולנדית פרה

 שר־הפנים אל הורביץ יגאל
 שהמצב לו ויגיד בורג, יוסף

 להדפיס שצריך עד רע כל-כך
בשבת.״ גם כסף
מלמד: אכרהם ״כ ח •

 אל- עולי וחצי מיליון ״מתוך
 חמישים.״ רק נשארו טלנה
 ״זו :הממשלה על הנ״ל 9

 כמו — טיטואנית ממשלה
 דבר שום טיטו: ברה יוסים

מס היא אך אצלה, עובד לא
למות.״ רבת

 הטלוויזיה איש •
 קירשנ־ (״מוטי״) מרדכי

 תגמור הזו ״הממשלה ז כאוס
המ אבל שלה, הקדנציה את

לא.״ דינה
ויר■ מרדכי ח״כ •

ל מאמין לא ״אני :שוכסקי■
 מלרב- חוץ בישראל רב אף

בריח״

יצ נשיא־המדינה •
 יובל לפרופסור נכון, חק

להגלות יחליטו ״אם :נאמן
ש לבתים אותך יגלו אותך,

בחברון.״ פונו
 התקצי■ אגף ראש •
 כמישרד־הכריאות כים

ל צריך ״לא :הכר שרגא
מס בישראל. רופאים השמיץ

האמת.״ את עליהם לומר פיק
ויר־ אכרהם ח״כ •

 הידיעות בעקבות יטו,כסקי,
 :באיטליה השביתות גל על

 על גם השתלט הליכוד ״מה,
?״ רומא
(״פייסי״) פפה ח״כ •

 מתרומם, לא ״אני :גרופר
עליז.״ רק אני

 שמואל דשעכר #ח״כ
 מעש- בכלא לחבריו רכטמן,

להיות ראויים ״אתם :יהו
חברי־כנסת.״

זהרירה השחקנית •
 ילד כר ההצגה על חריפאי,

 היא בה חסד, לקצת ראוי טוב
הייתי לא ״אם :משתתפת

הו הייתי לא לעבוד, מוכרחה
הזו.״ ההצגה את לראות לכת

 ויר־ מרדכי ח״כ •
 חוק על בוויכוח שזכסקי,

ספ בין מפלה ״הוא הרבנות:
ליהודים.״ רדים
 :הרליץ אסתר ח״כ •
רא רב להיות רוצה לא ״אני
שי״.
ש שר־המישפטים •

 מצפצף ״אני תמיר: מואל
חברי־הכנסת.״ על

עזר שר־הכיטחון •
 לרשת המועמד על וייצמן,

 (״מי- משה הפרופסור אותו,
מאוס.״ ״מיקי :ארנם שה״)
 אול־ אהוד ח״כ •
מומ כל־כך לא ״אני :מרט

רצח.״ באמצעי חה
ש שר־המישפטים •

 שר־האוצר על תמיר, מואל
הצליח ״הוא :הורביץ יגאל

הו להליך הלירה את להפוך
קי."

 רוכינ־ אמנון ״כ ח •
 הוא ארליך ״שימחה :•טטיין

 מיספר ראש־הממשלה סגן
 לירין שנוגע במה כי אחד,

מאפס.״ לספור מתחילים
 ויר־ מרדכי ח״כ 9

 לשעבר מיפלגתו על שוכסקי
 מה לום. טוטאל ״זה ד״ש:

 חברת־ רק זה ממנה שנשאר
 אחד קטן ווישר אליהו, הביטוח
 פעם שכל ידין, יגאל ששמו

מכנית.״ נע הוא עליו שיורקים
וה הליכוד על הנ״ל 9

מחאה. תנועות ״שתי מערך:

נמיר ח״כ
לגו לפרק

וה האו״ם, נגד מוחה האחת
הליכוד.״ נגד שנייה
כ מצרים שגריר 9

:מורתדא סעד ישראל
 לבן- עצמי חשבתי ״תמיד
אדם.״

^5


