
הפסוק
תשר

 אכא !הסעיר ״כ ח •
 -כל :דיין משה על :אכן,

 מסתובבת. דלת כמו שנים. כמה
 העבודה ומיפלגת יוצא הוא

 ומייד נכנם דיין אחריו. רודפת
המיפלגה.״ חיי את ממרר  ישעיהו הפרופסור •

סבנקין: יצחק על דיבוכיץ,

כרמן שר
כליברלים מחלות

 פשיסט, היה הוא ימיו -בסוף
וקולוניאליסם.״ אימפריאליסט :רונן אלי הסיסעדן •

 שיכתבו מה לי איכפת -לא
 שיכתבו לי חשוב אך עלי.
רוזן.״ ולא רונן  ניצן: שדסה השחקן •

 באמת דויד. בעיר -חפרתי
 וכמה עצמות הרבה שם מצאתי
בונזו.״ של קופסות
 כורג, יוסף השר •
 אנוור מהלוויית חזרתו אחרי

 אני מה -בשביל אל־סאדאת:
לבש אני אפודת־מגןז צריך

 מיכה חרות ״כ ח •ציצית.״ תי
 ששמי פעם .,בכל :דייסר

 איי- של שמו עם ביחד מוזכר
מאוד.״ לי עוזר זה זנברג  שר־התחכורה סגן •
 מקימים -לא שיפמן: דויד

 כל על לאומי ליכוד ממשלת
טרגדיה.״ או קומדיה

 שר־התחבורה, על הנ״ל, •
 בינינו עבר -לא קורפו: חיים
 אין לחתולים כי חתול, שום

למכוניות.״ כמו לוחיות־זיהוי : חריש יוסף השופט •
 ששמואל חושבים אנו -הנה

 מופלג. גביר הוא פלאטו־שרון
 כסף, לו שאין ז מסתבר ומה

אמא.״ אצל גר אפילו והוא  מאיר הפרטי החוקר •
 ח״כ הודעת על פלכסקי,

 עצמו רואה שהוא גור, מוטה
 :המיפלגה להנהגת מועמד

 הוא לי פוליטי. תינוק -הוא
אמין.״ אידי את מזכיר
 כר־ שלמה השחקן •

.בדמוקר הנ״ל: על שכיט,
 שכל גדול, אחד פלוס יש טיה

 מועמד. עצמו לראות רשאי אחד
כמוע עצמי את רואה אני גם
 מאחר לראשות־הממשלה• מד

ל החלטתי מאוחר. שהתחלתי
 אני זה ואת מהמירוץ, צאת
לאחרים.״ להציע יכול

זזשוון
 אורי הפירסומאי •

ע: ל  בצוואתו ביקש -דיין ס
קיברו.״ את ישדדו שלא ל- רכטסן שמואל •

-שח״כים :החדשים ח״כים
השו לעבודה יתפנו עצמאיים

 את יקדישו ושלא בכנסת. טפת
הפרטיים.״ לעיסקיהם זמנם כל  ״כ ח רונן, אליעזר •

 -שהכנסת :לשעכר מפ״ם
ה של חותמת־גומי תהיה לא

שלה.״ התוספתן ולא ממשלה,

ד □ מ״ב: ש ש מרו ה□ מה ח א
שריד, יוסי ח״כ •

 שהוא גולדה, אופרודהרוק על
 דנקנר: אמנון עם ביחד כתב
 שגולדה אמרתי השנים -כל
 היא והנה אצלי, תרקוד עוד

רוקדת.״
:יכי המשורר •

יש היתד, קיומה שנות -בפשר
 של המכובדת הפרוצה ראל

השו היא היום ארצות־הברית.
להת רוצה לא אחת שאף טר

 ארצות־הברית אם לו. מסר
ה אני אז שלנו. האחות היא

 מישפחתי יחוס מחפש ממזר
יותר.״ טוב

 חיים עורך־והדין •
:לידסקי נירה על מישגכ,

דיין כן
מחצי שליש

 לחמם. צריך לא נירה -את
רתיחה.״ בנקודת הזמן כל היא

 הליכרלים, ׳׳כ ח •
 מיני: שוחד על פרח, יהודה

 אדם הגבר: של חולשה -זו
שכזאת.״ הצעת יקבל לא רציני
 עמוס הפירסומאי •

דא עם -חאלאס : טל־שיר
 ההסתדרות, דוכר •לאס.״

 נ׳יי-אר על סולר, שמואל
אינג:  לא יהיר. איש -הוא יו
 מוכן חינוכית. דמות לא מהימן.
כסף.״ בצע בגלל הכל לדרוס

כסלו
 מנחם ראש־הממשלה •

ן י נ  -בני, שליט: בני לח״כ ב
 פעם אף הציעו לא לי למה

?״ מיני שוחד  ם אכרה הכימאי •
לע צריך לא ״אני :הפנר

בבורסה.״ משקיע אני בוד.
 ישיבת זמן -כל כנין: •

נו בחילה לי היתה הממשלה
ראה.״
דותן, דודו הכדרן •

המ -כל הכינמת: מגיפת על
 חיש־ לא וזה מתגרדת דינה
 בורג יוסף ״ר ד •גד.״

 מישרד־הד־ מנכ״ל פרישת על
 לב נקי. מצפוז -צריך תות:
 לחסל כדי שכל וקצת חזק
לי.״ יש ושלושתם הפרשה את

 :כסר גדדיה השחקן •
 אריק גמר אוניברסיטה -איזה
 ביר אוניברסיטת את שרון?

״זית  אריק שר־הביטחון •!
 של השביתה איומי על שרץ,
שרדו: עובדי  לוו- -אקרא מי

 ל־ אותם אכניס עד־העובדים,
 והם בום אעשה חדר־הישיבות,

יבהלו.״
 המיועד גנגר, אריה •

ץ: עוזר לתפקיד שר  -מעולם ל
ש דבר בשום נכשלתי לא

עצמי.״ על קיבלתי
 מדסיאץ סנכ׳׳ד •

 ״גנרי״ רחבעם ״הארץ״,
 נגדו שניהלו המסע על זאבי,

 שק- מהם -אחד :ח״כים שני
׳שברח מצד,״ל, עריק רמאי, ת,

 והשני יום־הכיפורים ממילחמת
 קריפל.״ סתם הוא

 שבת שומר -אני : הנ״ל •
 יודעים לא אתם שנה. חצי כבר
 שבת. לשמור זה תענוג איזה

 כיפה לי יש הנה, חלות. נרות,
הכנסת, יושב־ראש •בכים.״
 מיבצע בעת סבידור, מנחם

-נראה :בסישכן התרמת־דם
חי כנסת ישיבת תהיה שהיום
וורת.״
 מיכאל המערך ״כ ח •

 באותו כר־זוהר, (״מיקי״)
 דם פה מקבלים ״האם מעמד:

 גדולי מועצת ראש •ז״ כחול
 ״אם ש״ך: הרב התורה,

 אחד בלילה להעביר יכול בגין
ש החוק את קריאות בשלוש

 כל את מדוע — רוצה הוא
 מעביר לא הוא הדתיים החוקים

כזאת.״ במהירות :כן־נר יצחק הסופר •

גלזר־תעסה סגנית־שר
מתנדנדת ערווה

 החוק את להחיל הזמן -הגיע
בישראל.״ הישראלי

טבת
לשגריר בגין, מנחם •

 לו- סם בישראל, ארצות־הברית
רפובליקת אנו -האם :איס

?״ בננות
 בגין: על שריד, יוסי •

מחיי האחרונות -ההתפתחויות
 של לאינפוזיה אותו לחבר בות

שפיות.״
ל -אם :גנגר אריה •

הציו לגבי עירעור יש מישהו
 שילך מוטב אז שרון, של נות

לפסיכיאטור.״
המישטרה מפכ״ל •

״להאשים :איכצן אריה
 כמו זה בפשע המישטרה את

באינ הפיניקים את להאשים
 את המציאו שהם משום פלציה

.מר שר־התיקשורת •הכסף.״
 ערבים לפועלים ציפורי, דכי

 עטרת: התנחלות את הבונים
בגן־עדן.״ מקום לכם -יהיה  צ׳ארדי חד״ש ח״כ <•

 -אתה סבידור: למנחם ביטון,
שמנה כמו הכנסת את מנהל

אגודת־ישראל איש •רכבת.״ לים
.אגודת- :שאולזון חיים

ב להילחם כדי קמה ישראל
ה שהעדה בעוד אך ציונות,
 אגודת־ישראל מסתגרת, חרדית
הממ בתוך כך על נלחמת
שלה.״
:דכיא אריק הזמר •

 עשינו. טעות עלינו -ארצה
עלינו!״ עבד הרצל
 הכהן: מנחם הרב •
 כשר־הביטחון תפקידו -את

הטו כבימיו שרון אריק ממלא
 אחוז במאה לא בצה״ל. בים
ואחד.״ במאה אלא

 אריק המערך ח״כ •
מסורת. בעד -אני נחמקין:

 בגלל בה, מתמצא איני כי אם
 שקיבלתי הסוציאליסטי החינוך

 במדינת להפקרות מביא ואשר
מודעי, יצחק השר •ישראל.״

 חשאי: יהודה המערך ח״כ על
הפרל החסינות ברשות -נבל

מועד.״ שקרן מנטרית.
 אותי. -רצחו :הנ״ל •

ויו ניגר שדמי פיסית הרגשתי
גופי.״ מתוך צא

 איומי על חשאי, ח״כ •
 בוכה. שלי אמא -גם מודעי:

ששמ אחרי אצלי בוכים כולם
 כלפי. שלו האיומים את עו

להת כדי חדש מיקלט בניתי
גונן.״
כרמן, יצחק ,השר •

 אבל חולה, -הוא מודעי: על
 איני אותו. שירפאו מקווה אני

 אך כיצד, יודע ואיני מומחה
ה בקדנציה לכך. מומחים יש

סימפטו אצלו התגלו קודמת
כ התקפות לו יש כאלה. מים

 ארוכה תקופה לו היתה אלה.
 עובר זה אחר־כך שקט. של

הזמן.״ כל לא זה וחוזר... רו שדדם העיתואני •
ה הפוליטיקה -אם : זנפלד

 המיפלגה ג׳וגגל, היא ישראלית
הזא את לו מספקת הליברלית

 שר־החינדך סגנית •בים.״
ה על גלזר־תעסה, מרים
מדי -האם : איוב יסורי הצגה

תיאט לממן צריכה ישראל נת
עש תלוי עירום גבר שבו רון
מת ערוותו וכל דקות. רים

דו במצב אשה ולידו נודדת.
מה?״
רוצה לא -אני :הנ״ל •

כשר פרופסור
לפסיכיאטור הפסיכופט

 עירום יהיה שלא רק לצנזר.
הבימה.״ על גברי  אדעזר מס״ם ״כ ח •

האי הבעיות ״את :גרנות
 אל גברי עירום עם שלד שיות
הכנסת.״ למליאת תגררי
 כשמינה כגין, מנחם •

מקו לממלא לוי דויד השר את
בתולדו יפה יום .זהו מו:
נת שבו יום ישראל, של תיה
 ראש־הממ- כממלא־סקום מנה
 תושב בעבר שהיה מי שלה

מעברה.״
 הירד הסיירת מפקד #

הח״כי־ם: על גלילי, אלץ קח
כלל.״ חשובה לא -דעתם

שבט
 ה־ ועד יושכ־ראש •

 כפית• החקלאיים ישוכים
:רגכ יצחק חת־רפיח,

 מדעת־הקהל מתרגש לא -אני
 צריכ-ם דעת־הקהל את לא כי

לפנות.״
 השר מיועצי אחד #
 בודק -השר :מרידור יעקכ

 י״ב. כיתה את לבטל אפשרות
 לא יהודיים שילדים סיבה אין

 לימודיהם את לסיים יצליחו
לימוד.״ שנות 11ב־

 על־׳■ יעקוכי, גד ח״כ •
 מהפסים, ירד -מרידוד הנ״ל:
 יציע שהוא יהיה הבא והשלב
חו לעשרה השנה את לקצר
 לשלושה השבוע ואת דשים,
 יוכל היהודי הפועל כי ימים.

 שבוע.״ בחצי עבודתו להספיק
 אב* שר־התיירות • ־

מיפלגתו: על שריר, רחם
 שמוכנים אנשים אצלנו -יש

 עיניים שתי לעצמם להוציא
 אחת עין להוציא שיוכלו ובלבד

לזולת.״
 דשע־ המערך ״כ ח •
 אתה -מי :הדר עמדם כר,
די יוסי רי די רק חייך כל ש

דבר.״ עשית לא מעולם ברת.
יצ הליכרלים, ״כ ח •

השמ הערכות על זייגר, חק
 -שומו :נאות־סיני במושב אים

״השמאים !
הכהן: מנחם הרב •

 את הכובס ז גיבור -איזהו
״יצרו !

רו שלום העיתונאי •
 ביותר היעיל -החלק : זנפלד

 הוא נאות־סיני של במכבסה
המסחטה.״

 העבודה -מיפלגת :הג״ל •
 אי־האי- הצעת השבוע. ניצלה

בכנסת.״ נכשלה שלה מון
 שר־הדתות סגן •
את -לא דרוקמן: חיים

 ארץ חבל יעקר אם גם פטר
״שלם !
 האמריקאי השגריר •

 :לינוכיץ סול המיוחד
ב בגין עם השיחות -אחרי

צר קיבלתי ההתנחלויות עניין
בת.״

 מרדכי ׳׳ם תל ״כ ח •
 ראש־הממש- לסגן כן־&ורת,

רוצה -אני :לוי דויד לה
 אחינו כהגדרת אליך. לדבר

 אל כפרענק האשכנזים.
פרענק.״

ה -אתם, לוי: דויד #
 המערך. ספסלי על יושבים
 ואתם כעומרי, מעשה עשיתם

כפנחס.״ שכר מבקשים

איכצן מפכ״ל
ופניקיה אינפלציה

מודעי, יצחק השר •
הצעי של הפרישה איומי על

 הספל שידית כמו -זה רים:
נפרד!״ — לספל אומרת  כן־ציץ סגן־והשר •
 מתאים עזריאל -דני :מכין

הלאו הביטוח מנכ״ל לתפקיד
במעברה.״ גדל הוא מי.  :סמוכה סמי ״ר הד •

 אצל פרוטקציה המיזרח -לאיש
 ה־ אצל לאשכנזי התה. מחלק

סנכ״ל.״
רוזנכלום, פנינה •

 בסדר -הם :הישראלי הגבר על
ליטוש.״ להם חסר רק גמור.

אדר
 שרץ, אריק השר •
 על -דיברתי בממשלה: בדיון

 מדוע מבין לא ואני מומחים
שר־התיקשורת.״ מתערב


