
הפסוק
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 המשתחרר האסיר •
 מה כשנשאל ידלין, אשר

 שחרורו: עם לעשות רוצה היה
 בית- מנהל להיות רוצה ״הייתי
לי.״ יתנו לא אבל קטן, חולים
 יצחק שר־האנרגיה •

ל נשוי לא ״אני מודעי:
יופי.״ מלכת
 ויר־ מרדכי ח״כ •

מגילת־העצ־ ״את שובסקי:

מלמד ח״פ
כסף להחזיר

 בו׳ כבר להפר החלו מאות
באייר.״

ש אמר ״מי :הנ״ל $
המע את מתקדמת? לא חרות

 ואת שנה, 29 להוריד לקח רך
שנים.״ שלוש רק חרות
 אילנה מלכת־היופי •

בארץ?״ זה סבא ״כפר שושן
 עזר שר־הכיטחון •

 אינו מדוע כשנשאל וייצמן,
 אשתו בורג, מרים עם מתנשק

 יוסף הד״ר שר־הפנים של
בעונש?״ אני ״מה בורג:
 אגמון, יעקב המפיק •

 ערב מפיק הוא מדוע כששנאל
 שבמדינה ״ראיתי :פנטומימה

דיבור.״ חופש אין הזאת
 ראש־הממשלה סגן •

 :ידין ייגאל הפרופסור
מת אני רגשן. טפיוס ״אני
בהצגות.״ רגש

פלו־ יחזקאל ח״ס •
 יושב מיפלגתו, חבר על מין,
 הסוכנות־היהד הנהלת ראש
״הוא :דולצ׳ין אריה דית
 הוא הזמן כל מהארץ. ירד

בנסיעות.״
 פרס, שימעון ח״כ •

 לשעבר, ראש־הממשלה לדובר
אח נקדימון, (״נקדי״) שלמה

 מתפקידו: התפטר שזה רי
לציוויליזציה.״ שובך ״ברוך

0*1!

מלמד, אברהם ח״כ •
״בדרך- :השרים שכר על

תפו לפי לשלם צריך כלל
 לשרים נשלם אם אבל קה,

יצ עוד הם זה, כלל על-פי
כסף.״ להחזיר טרכו
 עטשי, זיידן ח״כ •
ה ״כל נוף: עקיבא לח״כ
צבי של דרך היא שלך דרך

עות.״
 המחוזי הפסיכיאטר •

 קארלוס הד״ר כירושלים
 מביאים היו ״אם כרייטר:

 לטיפול, מדינת־ישראל את לי
אותה.״ מאשפז הייתי
 (״פייסי״) פסח ח״כ •

 מביא שרון אריק :גדופר
 כמו בדיוק לחקלאות נזק

בצורת.״
אשל, וגמר ״כ ח •

 מעט ״עוד שלה: הדיאטה על
שיצ כזו, חתיכה אהיה אני

מ שבוע איתי לקבוע טרכו
ראש.״

ה מה תשיים: שד י□
 שר־הכיטחון סגן •

צי (״מוטקה״) מרדכי
 המודרנית ״המוסיקה : פורי

 גדול פוטנציאל לצה״ל מביאה
שמיעה.״ נפגעי של

יגאל שר־האוצר •
לא זה ״צה״ל :הודכיץ '

 אנחנו מדינה. לו שיש צבא
צבא.״ לה שיש מדינה
 תומר־ יגאל הצייר •
 רבין־פרם: מילחמת על קין,

 באופור־ האוטיסט ״מילחמת
טוניסט.״

ירו ראש־עיריית •
״מאז :קולק טדי שלים
 הציונית, ההתיישבות תחילת
היהו שזרקו האבנים כמות

 מגיעה אינה זה על זה דים
בש שזורקים האבנים לכמות

רמות.״ בכביש אחת בת
ירו תיאטרון מנהר •

מוסיגזון, אכיטל שלים

וירשוכסקי ח״ב
ווישר ידין

 רוצה ״אני :שפוטר אחרי
משאית.״ נהג להיות
 מועצת-יכנה, ראש •
 שיטרית: אלי חרות אייט
 יעמוד ידין שיגאל זמן ״כל

השכו פיתוח פרוייקט בראש
כישלון.״ יהיה זה נות,

המיצרי העיתוגאי •
 הפסקת על מנצור, אניס
״אילו :האוטונומיה שיחות

 סא- בחיים, בגין מנחם היה
זה.״ את עושה היה לא דאת
עוז, עמום הסופר •

ש באר, חיים הצעיר לסופר
הרא מסיפרו עותק לו שלח
סיפרך את ״קראתי : שון

עצומות.״ בעיניים כימעט
 ליט־ ראש־הממשלה •

ש ״מי רבץ: יצחק עכר
 גו־ בלי קואליציה שיש אומר

שטויות.״ אומר עליציה
מלמד, אברהם ח״כ •

 בגין: מנחם ראש־הממשלה על
״קאליגולה.״

ה מנחם הרב ח״כ •
 הר־ אסתר סיעתו לח״כ כהן,

ש הטרור עלי ״נמאס :ליץ
 לא אם עלינו. מטילה את

ב זה החברים לד שומעים
 זה אומרת שאת מה כי צדק,

שטויות.״
 אהרון שר־הדתות •

 שר-האנר- על אבו־חצירא,
הפ בעת מודעי, יצחק גיר,

 ״אילו הגדולה: החשמל סקת
 מ־ אנרגיה להפיק היה אפשר

 מדינה כבר היינו י טימטום
עשירה.״

 רשות־השי■ מנכ״ל •
לפיד, (״טומי״) יוסף דור

 לב־ארי, גדעון הרדיו למנהל
ל שנשמע רדיו שידור אחרי
״בוקר :מדי שמאלני לפיד
מוחמד.״ טוב

 נחום דבר עיתונאי ס
 המים־ כתבי שני על ברנע,

 לראש־הממ־ המקורבים לגות
 נק־ ושלמה חריף יוסף שלה,
חרדימון.״ ״שלוסף :דימון
 יודע לא ״אני :הנ״ל •
בכל יותר. מודאג להיות מתי

 מרדכי כשרק השבוע, ימות
 במישרד־הביט־ יושב ציפורי

 כשמנחם חמישי ביום או חון,
לו.״ לעזור בא בגין

תמוו
אכן, אכן ח״כ •

 היום לסדר הצעה על כששמע
 הנפש: בבריאות הדנה בכנסת

 אי- הצעת פעם עוד ״מה,
בממשלה?״ אמון
מר הטלוויזיה איש •
 קירשג־ (״מוטי׳׳) דכי

״כשראש־הממשלה :כאום
 שהממשלה אומר בגין מנחם

מת הוא החוק, לפי מכהנת
 שלפיו לחוק־ההפלות, כוון

 מטעמים אותה להפיל אסור
סוציאליים.״

 היה בגין אילו :הנ״ל 0
 אריק של הטנקים את רואה
 ראש־המנד מישרד מול שרון
 הוא נבהל. היה לא הוא שלה
מיצעד.״ שזה חושב היה

אלו שולמית ח״כ •
 מה להיות רוצה ״אני : ני

 להיות רציתי כאשר שהייתי
עכשיו.״ שאני מה

 ד״ר ההיסטוריון •
 לא זה ״דירה תמר: דויד

בערכה.״ עולה דירה פרופסור.
 ראש-הממשלה סגן +

 ״לממשלה ארליך: שימחה
 כל והיא מחלות, הזמן כל יש

בהן.״ בטיפול עסוקה הזמן

כרנע עיתונאי
חרדימון שלוסף

אגמון: יעקב המפיק +
 אבל במה, העולם כל ״באמת

זה?״ ליהוק מין איזה
נמיר, אורה ״כ ח •

 ״אני עמית: מאיר ח״כ על
מרחוק.״ אותו לראות רוצה
 מנוסי: דידי החרזן •
ה את לגמור יכול אינך ״אם

אותו.״ תתחיל אל חודש,
 כר־לכ: חיים ״כ ח •

 זה אצ״ל של התיבות ״ראשי
ללכת.׳״ צריכים ,אתם
 מלמד: אכרהם ח״כ •

ה תיפול שלא עונה ״באיזו
אביב.״ יהיה זה ממשלה,

 זכולון שר-החינוך •
 כמו היא ״הממשלה :המר
קברת.״ להקת
 רכין: יצחק ח״כ •
 למיפלגות להתייחס טעם ״אין

אבק־אדם.״ הן הקטנות,
 דעת סיקרי עורכת •

 צמח: מינה הד׳׳ר הקהל
סק לעשות צריכים לא ״היום

 יזכה שהמערך לדעת כדי רים
הבאות.״ בבחירות

 ישראל שר-העכודה •
 בראש־הממשלה בהבחינו כץ,

 מזכיר עם משוחח בגין מנחם
 בו ביום נאור, אריה הממשלה

 מבית־החולים נאור שוחרר
ל ״מחולה לב: התקף אחרי
עולה.״ כוחנו חולה
מנוסי, דידי הזזרזן •

 ראש־הממשלה, של רופאו על
לו גוטסמן:.״יש מרווין הד״ר

 את קודם, להציל מי את בעייה
המדי את או ראש־הממשלה

נה.״
רמת־ עיריית ראש •

פלד, ישראל ד״ר גן
 בעירו: הספארי יתרונות על

 נחש כי יודעים לפחות ״כאן
אריה.״ הוא ואריה נחש הוא

 אכנרי: עידו הכלשן •
 פרש וייצמן עזר ״שר־הביטחון

 לו לתת רצו לא כי מהממשלה
הבידחון.״ תיק את

אכר הרכ הסופר •
מה עשו ״הדתיים : ביק ם ה

מה עשתה שרוסיה מה דת
סוציאליזם.״

 ״ר הד שר-הפנים •
 גיל גם יש ״לי :כורג יוסף

יופי.״ וגם
פרס: שימעון ח״כ >•
יהודים.״ הם דתיים יהודים ״גם

אכן, אכא ״כ ח •
 לא ״אצלו :בגין מנחם על

 חשוב הגויים, עושים מה חשוב
היהודים.״ אומרים מה

 ראש־הממשלה סגן •
 שומרי על ארליך, שימחה

 ״בשביל :ידין ייגאל של הראש
 אם ראש שומרי צריכים מה
ראש?״ אין

אב
יש מישלחת ראש •
האוטונומ לשיחות ראל

כורג, יוסף הד״ר יה
 :היעד תאריך על כשנשאל

לא.״ תאריך — כן ״יעד
 לדעתו כשנשאל הנ״ל •

החתי הטלוויזיה מראיינת על
 שר ״אני :סוויר דיאנה כה

האנ שר ולא האוטונומיה
. טומיה.״

ארליך שר
ונויפולים מחלות

פרם, שימעון ח״כ •
 על אותו ששאל בן־אמוץ לדן
 כבר ״תפסיק :שלו האהבה חיי

 הספרים לכיוון אותי למשוך
שלך.״
 פלו■ יחזקאל ח״כ •
היחי הטובות ״האבנים מין:

הכליות.״ אבני הן בארץ דות
גרוס־ חייקה ״כ ח •

 שר־החק- של אשתו על מן,
 ״סקארלט שרון: לילי לאות,
 השיקמיס.״ מחוות אוהרה
 לי־ דויד הפרופסור +
 חשוב הכי ״התפקיד :כאי

 היא שם בבית. הוא האשה של
 כדי בעלה את לחנך צריכה

שיוויון.״ לה שיעניק
 :פרס שימעון ״כ ח •

 הממשלה של החדש ״ההימנון
 עם בבוקר מחר ״לקום הוא:
בלב.״ חדש שריר
אכן, אכא ח״כ •

מישרד־ראש-ד,ממ מנכ״ל על
 שמו־ (״מתי״) מתתיהו ,שלה

 רק לנו היו ״קודם אלביץ:
 ומיקי ידין, ייגאל שהוא פופאי,
 עכשיו נאור. אריה שהוא מאוס

דאק.״ דונאלד גם לנו יש

אמרו
דייצמן: עזר ״כ ח •
 בקיסריה גר אני לי. ״טוב

 המחורבנת מהממשלה ונפטרתי
הזאת.״

:כר-עם עוזי ״כ ח •
 מול גינה לי יש חקלאי. ״אני

הבית.״
קופמן: חיים ח״כ •

 כדי שני לערוץ זקוקים ״אנחנו
ה של מוחותיהם את לשטוף
מדעת.״ הנבערים אזרחים

 מלמד: אכרהם ח״כ •
 ראש־הממש־ על מצפצף ״אני
לה.״

 אהרון שר-הדתות •
ש ״מספיק אכו־חצירא:

 האמת את יאמר תמיר שמואל
לו.״ יאמינו שלא כדי

 רכין: יצחק ח״כ •
 קארטר. לנשיא חוב לי ״יש
 של תואר לי העניק הוא

אדמירל־כבוד.״

אלול
אול־ אהוד ״כ ח •
 תלוי שקיומה ״ממשלה : מרט

אמ יגורי, כאסף כנסת בחברי
 עדיף יצחקי, ויצחק לין נון
־ שתיפול.״ לה

 הד״ר שר־הפנים •
הסק מגפת על כורג, יוסף
רגליים.״ אין ״לסקר רים:
 נושא: אותו על הנ״ל •

תרחק.״ סקר ״מדבר
 יעקכ מכט עורך •

 לא פעם ״אף אחי,מאיר:
פרא.״ חיית הייתי
 ראש-הממשלה סגן •

:ידין ייגאל הפרופסור
נביא.״ לא ״אני
 סכידור מנחם ח״כ •
 במיזנון־הכנסת שראה אחרי

 ספן־ ואת זוהר, אורי הרב את
 את ״הפכו נתן: אייבי השלום
לתיאטרון־רחוב.״ הכנסת
 דיין, משה ״כ ח •

 :שעבר לניתוח בהתייחסו
 ניקוי לא בטן, ניקוי לי ״עשו

ראש.״
תמר המערך ח״כ• •
 בוקר כל בודקת ״אני :אשל

 רואה אני ואם שלי, היומן את
מנחם הרב עם פגישה לי שיש

קידשנכאום שדר
והפלות ממשלה

 שימלה לובשת לא אני פרוש,
מחשוף.״ עם

 המנהל הוועד חכר •
 עורך- רשות־השידור של

ה על פאפו, אהרון הדין
העב באוניברסיטה פרופסורים

 ״אנאלפאב־ :בירושלים רית
תים.״
 המיש־ היועץ על הנ״ל י•
 מדי, חזק ״הוא :לממשלה פטי

אותו.״ להחליש צריך
 ״הרוב :עצמו על הנ״ל •

אותי.״ אוהב השקט
 פלא־ שמואל ח״כ •

 ההסכם פרשת על טו־שרזן,
״הכנ :פיק צביקה הזמר עם
היכל־התרבות.״ לא זה סת


