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מנ הממשלה ראש־ •
לשאלה בתשובה מנין, חם

להרוס צריך היה מה לשם
ההו את נתן ומי ימית את

אין השניה השאלה ״על : ראה
לגבי להשיב. חובה שוב לי

מסיבות — הראשונה השאלה
י מכריעות.״ ביטחוניות

 אני ציפיות על הג״ל, 9
 ״הם :הפינוי בעת שי־המערך

 כאלה היו דם. שיישפך חשבו
לדם.״ שציפו ביניהם

ה היכולת על הנ׳יל, •
״ה :ישראל של טכנולוגית

תמ הוא ישראל עם של מוח
 דורות 120 של המחשבה צית
 מחפשי של הוגי־דעות, של

 כוח־ההמצאה ומוצא. אלוהים
 האוצרות גדול — זה מוח של

 בלתי־מוג־ הוא — הטיבעיים
בל.״

״ה הנ״ל: על הנ״ל •
 על מבוסס שיהיה הצבאי מדע

המפו מן יהיה העיברי המוח
 לנו, יהיה כוח בעולם. תחים

 מוח לנו, מוח באשר רב. כוח
ממציא.״ מוח חושב,

ה התנהגות על הנ״ל •
ב צבא ״שום בימית: צבא

הס שלא מה שם. נשפך קצף
 הפעם נשפך שם, להישפך פיק

ראש־הממש* של פיו מקצוות
לה.״
הכהן: מנחם הרם •
 במועד הנסיגה השלמת ״על
 ראש־הממ־ החליטו פינוי ועל

 מדינת של ושר־הביטחון שלה
והיישו העיר הרס על ישראל.

וא האצ״ל מפקד החליטו בים
שרון.״ ריק

קי עמוס העיתונאי ©
אריק את לעקור ״יש : נן

כו נעקר בטרם מחיינו, שרון
לנו.״
יציג: גדי הד״ר •

 נוסדה בחטא, נולדה ״ימית
בבריונות.״ וגוועה עוול על

שלמה (מיד׳) האלוף •
לשע ראש־אמ׳׳ן גזית

קיבלנו סיני ״בעבור : בר
 קיבלנו סיני ובעבור מילחמה,

בידינו.״ הבחירה שלום.
סגן־השר־המתפטר, •

 פינוי אחרי דרוקמן חיים
להת הספקתי ״טרם :ימית

 ואם מצבי, את ולשקול אושש
באופוזיצ או בקואליציה אני

יה.״
 ה־ שר־החוץ, סגן •
בן־מאיר: יהודה ד״ר

אני לסטאטיסטיקה ,,כמומחה
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ולהשתולל. לרקוד הפסיק לא זרוק, בלבוש המזוקן, הרופא מקריח.

 ככה. מתנהג היה לא עולם
 אחרים צבאות איך יודע אני
 כאלה. במיקרים נוהגים היו
 מול מכונות־יריה מציבים היו

נות היו אנשים, מלאים גגות
 לרדת, לשעה אולטימטום נים

פות היו שעה כעבור ולאל
 יורדים, היו כולם באש. חים
 ופצועים. מתים היו גם אבל
נהגנו.״ כך לא

 אכי- דויד המשורר •
 בדם, פונתה לא ״ימית דן:
וגם יבשות במכות פונתה אבל

בעי שמופיע סקר שכל אומר
חסר־משמעות.״ הוא תון

מר שר־התיקשורת •
 לשאלה בתשובה ציפורי דכי

ב להחזיק היה יכול הוא אם
 אם לוקח ״הייתי : נוסף תיק

 מואיל היה בורג יוסף השר
תיק.״ איזה לשחרר בטובו
אמנון ח״ב־הליכוד •
ב שירותו תקופת על לין
 ״הייתי :חבלה בחוליית צבא

הילל שלמה ח״ב. קטן!״ טרוריסט
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ם י ת ל ה מאתב אל שמי דני

 הרגשתי השבוע
• בשווייץ כמו
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