
ה על זה ה ז ה על וז ה ו שנ ה ב פ חל ש
על ציפורי, מרדכי •

 שר־ בדרגת ״מומחים הנ״ל:
ב רבים.״ יש יטחון ^ חפר, חיים העיתונאי •
ד: יוסי על  אתה ״כאשר שרי

עי בארבע ולוא איתו, מדבר
 כל עם משוחח אתה — ניים

העיר.״
 נוהג ״איני לוי: דויד •

ועושה.״ מחליט אני להתייעץ. שר־־החינוך, סגנית •
 על גלזר־תעסה, מרים

 עם נחמד ״בחור לוין: חנוך
מ נמאס ותסביכים... סיבוכים

 האדם נפש שאצלו לוין, חנוך
ואברי־הפר־ אברי-מין רק היא
מתפוגגים.״ וגזים ^שה הטלוויזיה איש •

אהרון :אחימאיר יעקב
לבדיחה.״ עצמו את הפך פאפו  מיכאל הסאטיריקן •
״למ :כריזן מיכאל״) (״ב.
 ממשלה כיום יש ישראל דינת

 לא היא כי ? מדוע ביולוגית.
ריאלית.״ ולא הומאנית פו־ חנן התחיה ״כ ח •

הש הסכם את ״קירעו : רת
 ולא הכלים את שיברו לום•

משחקים.״
 יוכל התחקה ״כ ח •
 בין להבדיל ״צריך :נאמן
 שאצלו זה או לנשפך השופך

משפיכים.״
הנסי מתנגדי על הנ״ל •

צרכי־ עושים ״הם בסיני: גה
 זה כל לי, תסלחו בחוץ. _הם
בגו הנסיגה את לחסום כדי

פם.״
מרידוד, יעקב השר •

״אם :האל־־גיה המצאת על
 נצטרך שלא יתכן יעבוד זה

המבק מאלה אחד ואני פחם,
לארץ.״ הפחם את להוביל שים
 הראשי ״המדען :הנ״ל •

 דתי, אדם הוא הפרוייקט של
הפי רעיונות את שאב אשר
 בסוגיה המישנה. מן שלו תוח

העומר.״ להבאת הנוגעת
אח שנים ״תוך : הנ״ל •
לחמ את שנרוויח רק לא דות
בשפע.״ שנחיה אלא נו,

 שנים עשר ״תוך : הנ״ל •
 העובד של עיסוקיו יתבטאו ב
הרובו על בפיקוח הישראלי ד

טים.״
להי רק ״צריך : הנ׳׳ל •
מ ואני האווירונים, מכל זהר

 מלאים האווירונים שכל שוכנע
 מרגלים עם סוכנים, עם כבר

 של מרגלים עם תעשייתיים,
הלאה.״ וכן הנפט חברות

את ״נשחרר :הנ״ל י•
 בנפט מתלות המערבי העולם

שני.״ מצד והאטום אחד מצד

יכי משורר
ואתנן אתנח

חפר: חיים העיתונאי •
 מרידור מח״ל: מחליט ״אני
 ראש־הממשלה, סגן •לאללה.״ חכם

 העוצר על איליו, שימחה
 ״אם :בגולן הדרוזים ביישובי ̂•

 לא זה שבועיים עוד יקח זה
סובלת: לא האוכלוסיה אסון.

 סובלת היא — סובלת היא אם
 מחוז על הממונה •בהתנדבות.״

:קניג ישראל הצפון,
 רמת־ על צבאי שילטון ״הטלת
ש הכרחי צעד היתה הגולן

הדרו של מחוסר־הבנתם נבע
הדמוקרטיה.״ למהות זים

ל •  שישנו ״יתכן :הנ״
אצ לדמוקרטיה חוסר־חינוך

 הזמן פרק את לנצל ויש לם,
 הצבאי, השילטון של הקצר

 על שמירה בהם להחדיר כדי
הדמוקרטיה.״ והבנת החוק

!■סן
חוס מצריים, נשיא •

איזה ״יש :מובארכ ני
 ישראלי, קבלן שבונה מלון,

 להבין מצליח איני נלסון. רפי
 במלון הקשורה הבעיה היא מה

 סיני, מכל נסוגים הם הזה.
 הדבר בגלל בעיות עושים אבל

תחת.״
 שכם ראש־עיריית •

 אל־שכעה: כסאם המודח,
 ואתה רגלי את איבדתי ״אני

דעתך.״ את
קי עמוס העיתונאי •

 ראה לפחות ״שתום־העין : נן
 אריק גנרל אחת. בעין נכוחה
עיניו.״ בשתי עיוור שרון יג העיתונאי־סופר •
ה המתנחלים על גלאי, אל

יורי ״אנשים באש: פותחים
שמיים.״

 ״שמעון כגין: מנחם *
מרכבה.״ חולה הוא פרס שפי אברהם ״כ ח •
 פית- בפינה יושב ״אני : רא
 חוק — ו...בום קם אני אום

יעבור.״ יהודי מיהו  הכנסת, יושב־ראש •
 לו- לשלמה סכידור, מנחם

 ״גע- :בדיבור שהאריך רנץ,
כבר.״ תגמור געוואלד, וואלד.  כן־ דב המערך, ׳׳כ ח •
 בינתיים נקרא ״אולי : מאיר

תהילים.״ פרקי כמה ז׳אק !המערך ״כ ח •

קינן עיתונאי
פרעושים שני

 המערך סיעת למזכירת אמיר,
מושתן פקיד ״כל :בכנסת

לעשות.״ מה היום לי אומר
 אישית באיגרת הנ״ל, •
 ״כל בדימונה: בית־אב לכל
טל מדריך להעריך שרוצה מי
 חייב בו, להתעמק חייב פון

 שם־ אות־אות, ביסודיות לעבור
שם.״
כי: המשורר +  ״מצב י

 ולא רענן לא הוא המדינה
האש הראשי הרב •נאור.״
 אחרי גורן, שלמה כנזי,
 עם דקות 15 בת משיחה ששב

גן: רונלד ש הכל ״אעשה ר
 יוסף עובדיה הרב גם יוזמן
 האמריקנים אצל הלבן. לבית

 הדת, לאנשי כבוד של יחס יש
אצלנו.״ כמו לא כהן: שימעון השחקן •

 ארלו־ (חיים) את רצח ״מי
בז רו  (מאיר) של כניסה האין זו

דיזנגוף.״
ראש־ על דולצ׳ין, אנט •

איתי ״כשמדברים :הממשלה
 העברית את שוכחת אני עליו

שלי.״
 טו- לאבי וייצמן, עזר •

 הקדם- בתחרות שזכה לידאנו
אצב את ״אכלתי ארוויזיון:

 שלנו. זה שתזכה. כדי ,עות
 גרמת הסוף. עד איתך אני

ולמישפחתי״ לי רב אושר
 ״אין :ארליך שימחה +

לה מאשר זמני יותר תפקיד
בממשלה.״ שר יות

 כן־אסוץ; דן הסופר •
 ההגדה הסדר. מליל לי ״נמאס

בש ורק אותי, משעממת כבר
 לצאת כדאי לא הארוחה ביל

כמצ הדלת, את אבל מהבית•
 אולי פתוחה. משאיר אני ווה׳

הנביאה.״ דרכה תכנס
 אל* עיריית ראש •

 איכרהים המודח, כירה
דמו זוהי ״אם אל־טוויל:

ן״ דיקטטורה מהי אז קרטיה,
 הכנסת יושנדראש •

חו ״איני :סכידור מנחם
 להתנהג צריכה שהכנסת שב
השתקנים.״ מינזר כמו

 סו■ יהושע המחזאי •
 מי כל 1 יהודי ״מיהו :כול

ל נולד או כהלכה שהתגייר
."16 אם

שריד, יוסי ״כ ח •
 הגדולה בזונה שחזה אחרי
לא זה שחמור ״מה :מבבל

יריב עיתונאית
הליביוזרוס תורמי

 הבימה, על ילד ששוחטים
 אותו אוכלים אותו, מבשלים
 מה אותו. פולטים אף ואחר־כך

 וזה קורה זה שכל הוא שחמור
כלל.״ לי מזיז לא

, מנחם • ן י ג שי על ב
 צריך ״מדוע הטלוויזיה: דורי
להר מחיר ובכל מיקרה בכל
 אצלנו אין ל השלילי את אות

 בנייה אין ל חיוביים דברים
 בירושלים למשל, י אדירה
 שכונות חמש לוי דויד הקים

בדי העליון השועט •חדשות.״
 החוק על בהן, חיים מוס,

 ברמת הדרוזים בכפרי המופעל
בר של חוק ״זהו הגולן:
:מרידוד יעקב השר •ברים.״
 להיות בעתיד יוכל ״הגליל

 יותר יראה האיזור יותר. בטוח
כלי־צבא.״ ויותר צבא
ל,נ ה י•  עבודת־שיפוץ על "

״ב במחניים: התעופה בשדה
 כדי השדה, יגודר ראשון שלב

 את להפתיע מבעלי־חיים למנוע
 ולמנוע הנוחתים, האווירונים

 מיו־ התנגשויות מכך כתוצאה
הזה.״ העלוב
 ויקטור ספ׳ים, ח״כ •

הישרא ״בחברה שם־טוכ:
 הפא־ מרכיבי כל קיימים לית

 את מסמל שרון אריק שיזם.
 את לווינגר משה הרב המגף,

את כהן גאולה הדתית, הקנאות

 ונעמי הלאומית הרומנטיקה
המוסיקאלי.״ הליווי את שמר קי עמוס העיתונאי •

יעקב, עבדי תירא ״אל : נן
״ירה !

ר ■ ■ ? ?

ל• סזכיר־הממשלה •
 לתובע נאור, אריה שעכר,

תפסיק לא ״אתה :במישפטו
 נשמתי. זוהי הזה. בעניין אותי

 את שופכים ורבע שנה במשך
 אותי, יפסיק לא איש דמי.
 לא איש אותי, יפסיקו ואם

כאן!״ ידבר
היכו על כגין, מנחם •

 :ישראל של הטכנולוגית לת
 הוא ישראל עם של ״המוח
דו 120 של המחשבה תמצית

מחפ של הוגי־דעות. של רות
ההמ כוח ומוצא. אלוהים שי

 גדול — זה מוח של צאה
 הוא — הטיבעיים האוצרות

בלתי־מוגבל.״
אכי■ דויד המשורר •

הכהן ח״כ
האצ״ל מפקד

 בדם פונתה לא ״ימית :דן
 וגם יבשות במכות פונתה אבל

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

 ראש־הממש- של פיו מקצוות
לה.״

:הכהן מנחם הרב •
 במועד הנסיגה השלמת ״על
 ראש־המגד החליטו פינוי ועל

 מדינת של ושר־הביסחון שלה
והישו העיר הרס על ישראל.

וא האצ״ל מפקד החליטו בים
שרון.״ ריק

קי עמוס העיתונאי •
 אריק את לעקור ״יש : נן

 ניעקר בטרם מחיינו, שרון
כולנו.״
:יציב גד ״ר ד •
 על נוסדה בחטא. נולדה ״ימית

בבריונות.״ וגוועה עוול
ף • לו א ) ה ל׳ מי ה ( מ ד  ש

ת, י  :לשעבר אמ״ן ראש גז
 מילחמה. קיבלנו סיני ״בעבור
 שלום. קיבלנו סיני ובעבור
בידינו.״ הבחירה

 אסנון הליכוד ״כ ח •
 בצבא שירותו !תקופת על לץ,

טרו ״הייתי :חבלה בחוליית
קטן.״ ריסט ציפורי, מרדכי השר •

 ממר־ הראשונה טלפון בשיחת
 במעלה החדשה הטלפונים כזת

לשו אפשר ז ״הלו :שומרון
ראש־הממשלה?״ עם חח

• : ץ ג ידי ״שלום כ
 כאילו אותך שומע אני די.

השני.״ מהחדר דיברת
נמ ״אנו :ציפורי •
צחיח.״ נישא, הר על צאים
• : ן י ג  זוכר ״אני כ

 חשיבות לו יש המקום. את
ראשו ממעלה אסטרטגית

נה.״
 כאן ״אין :ציפורי •
 המקום ערבי. ישוב שום

 למתיישבים מחכה ממש
יהודים.״

 כני הליכרלים, ״כ ח •
 שני כבר לי ״יש :שליטא
 מהם אחד אבל בבית, טלפונים

 הו.ד שזה מפני תמיד, מקוקל
מתגורר.״ אני שבו באיזור הג

ירוחם המערך ״כ ח •
שני טלפון ״התקנת :משל
גדו* שטות היא ח״כ של בבית

לוי שר
קלות מכות

 צריך לא האשה בשביל לה•
 שיש מי אולי מיוחד■ טלפון

 לטלפון זקוק נשים שתי לו
כזה.״
רענן המערך, ״כ ח •
שאני אומר ״איני :נעים

 ראש־ממשלה להיות מתאים
 !שאיני לומר יכול איני אך

 העובדה לאור להיות. רוצה
 המתאימים נבחרו תמיד שלא

סיכוי.״ לי יש לתפקיד, ביותר
יורם שר־האוצר •

יכול ״שר־האוצר : ארידור
 זמן זמן. לא אך כסף־ להדפיס

פעם.״ אף לי אין
אב הספד׳יל ״כ ח •
ב המתרחש יעל מלמד, רהם

״הללוב :הכבושים שטחים
דמינו?״ הלאוגנדה היינו׳
העצ קבורת על הנ״ל, •
הבדו ״מה חבר: בנחל מות
 ישראל שמדינת מתלוננים אים
ש ? יפה אליהם מתייחסת לא

לש עשינו הלווייה איזו יראו
שלהם!״ לדים

רו שלום העיתונאי • .
מוט ״הארכיאולוגים : זנפלד

הפוליטי ההווה. בבעיות רדים
וההיס בעבר. מחטטים קאים

העתיד.״ מן מודאגים טוריונים
זיווה העיתואנית •
להרוג. תאמר ״אל :ירים
לחרוג.״ אמור
רייס־דייוויס, מנדי •

 בארץ: שהייתה תקופת על
לאו נכס של מעמד ״קיבלתי

 לכתוב שבא עיתונאי כל מי•
 את לראיין נשלח ישראל על

 מנדי- את ואחר־כך דיין, משה
גול אח אחר־כך רייס־דייוויס.

 מנדי־רייס* את ושוב מאיר דה
דייווים.
 יהונתן המשורר •

ל פאב, יש ״לאנגלים :גפן
כספומט.״ ולנו ביסטרו צרפתים

סין!
 לין, אמנון ״כ ח •

 ״אני למערך: מהליכוד כשעבר
 פרץ, יצחק ׳׳כ ח •הביתה.״ שב

דו בצעד נקט מדוע כשהסביר
ב הצלחתי לא ״בליכוד מה:
 נמצא שאני שנים תשע משך

מישהו.״ עם קפה לשתות בו,
קי עמוס העיתונאי •

 ״שני השניים: מעשי על נן,
קול מהצגת יוצאים פרעושים

 לפר- אחד פרעוש אומר נוע.
 ברגל הביתה נלך רעהו: עוש

 לין אמנון ? כלב נתפוס או
 הלכו לא פעם אף פרץ ויצחק
 החליפי הם השבוע אבל ברגל.
כלב.״
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