
הפסוק
 ישראל, אגודת ״כ ח •

 בכנסת: שפירא, אברהם
ההקצ על הכל אספר אני אם

 יפתח לא איש לאגודה, בות
זה.״ בעניין הפה את כאן

 אביו: על דיין אודי •
 אותך העבירה הממון ״רדיפת

 שחייך בעת אפילו דעתך. על
 תירגמת דעיכה. סף על היו
ב לכסף. בגופך הטיפול את

 חדר־ההתאו- את עזבת טרם
ה הגידול ניתוח אחרי ששות,
 ההרדמה סם כאשר סרטני.

מכרת בדמך, מתמוסס עדיין

מרידוד שר־על
ם סוכנים באווירוני

 הקליניות. חוויותיך את לעיתון
 אף מוכר היית יכולת, אילו

רץ.״ מטר לסי מעיך את
ל • ״  מי- אותו ״עם :הנ

 גם הלכת למיטה שהלכת סר
לחדרי־המילחמה.״

ימים ״בעוד :הנ״ל י•
ה גילוי טקס ייערך ספורים

 השאר. וכל צלמים עם מצבה
 משה של מצבתו אותי אבל
 אכבד אני תסנוור! לא דיין
 תמי־ רק בנוכחותי האירוע את
בונך! מחצי שליש רת  בכל עז

 מתכונו- משהו ירשתי זאת
תיך.״
 אחיה: על דיין יעד •
 באה שלא לאב בן אהבת ״זוהי

חפר: חיים העיתונאי •סיפוקה.״ על
ירושל טוב ילד הוא ״ג׳יי-אר

(שרון). ג׳יי-אריה לעומת מים שפי אברהם ח״ב •
א  כמו בחירות רוצה ״פרס : ר

 יתהפך. שהעולם רוצה שאני
 קנה הוא בגין. עם נלך אנחנו

 דיבר הוא כאשר ליבי את
 אפילו מוכן אני השבת• על

שלו.״ השמש להיות  מילוא: רוני ח״כ •
 ואז הקיזוז את לבטל ״צריך

יזוז.״ לא עכוז שום
 ביטון, צ׳רלי ״ב ח •
 ״איני מחד״ש: לפרוש שאיים

 מארכסיסט. ואיני קומוניסט
 גדולה יותר קירבה חש אני

לוי.״ ולדויד בגין למנחם
 דג־ אמנון העיתונאי •
 ש- ״מסתבר הנ״ל: על קנוי,

 רק הם מתים, אינם חנטרישים
הפסקה.״ עושים
 יועץ פורת, אורי •

 לענייני ראש־זהססשלה
 בעצם ״המסמר :תקשורת

 לראש־ה־ רבים יסורים גורם
 לשבת יכול הוא ואין ממשלה,
משעתיים.״ יותר בישיבות  סד יהושע המחזאי •

 גוי אל גוי ישא ״לא :כול
גבריאל.״ טיל אלא חרב
 ״דמנו בגין: מנחם *

 במיקלטים ישבו אלפים נשפך.
 מאוד קשה ובקיץ ולילה, יומם

 כמה שם הייתי במיקלט. לשבת
שעות.״

סד יהושע המחזאי •
 מילח־ קונסנזוס: ״יש ז כד>
 העיקר — מילחמה לא מה

עובדת.״ שהבורסה
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תמו!
מנחם ראש־הממשלה •

שלום־הגליל ״מיבצע בגין:
רי הוא — הישגים שני הקנה

 של מטראומה העם את פא
 והוכיח יום־הכיפורים, מילחמת

 מצריים עם השלום חוזה כי
ועומד.״ תקיף
 אש״ף: מנהיג על הנ״ל, •
מס גדול, שוויצר אדם ״זהו

 במלו- מתאכסן בעולם, תובב
 ימר־ זוועה איש זהו נות־פאר.

 כסף קיבל הוא מקצועי. צח
 מועדוני- על שבוזבז גבול ללא

לילה.״
מבי שיצא אחרי הנ״ל, •
״ה :קשה פצועים אצל קור

 כי־ להם שיש הבטיחו רופאים
הקשה.״ המחלה את לעבור כוי

 מיל- על שרץ, אריק ••
כניסתי ״מיום :חמת־הלבנון

 ה־ בתיכנון עוסק אני לתפקיד
הזה.״ מיבצע
אמנון העיתונאי •

לא ״אנחנו :אברמוביץ
 ה־ ניתן שעליו הכסף, מגש

ל או סרקיס לאליאס שילטון

רוזנפלד עיתונאי
וסכינים נוילחימות

 למוות ההולכים ג׳מייל. באשיר
ה מפקד אותך, מברכים לא

הנוצריות.״ מיליציות  של הצבאי הכתב •
 איתן אחרוונת״, ״ידיעות

 באמת היא ״ביירות :הכר
 הפרברים במינה. מיוחדת עיר

ל כמעט עד נמתחים שלה
מרכז.״
יג העיתונאי־סופר •

 אלוהים יש ״אם :גלאי אל
 לצור מעל דילג בוודאי הוא

ולצידון.״
.,מפ יכי: המשורר +

המחי מעלים בלבנון, ציצים
מפצי המחירים, מעלים רים.
חלילה.״ וחוזר בלבנון צים

״ת :ארליך שימחה •
 שהוא שרון על אומרים מיד
הממ לישיבות מפות עם בא

גלו עם בא הוא עכשיו שלה.
בוס.״
״רגן בגין: מנחם •
 בשמו לו שאקרא כך על עמד

לע נוח היד. לא לי הפרטי.
 על עמד הוא אך זאת, שות
כד•״
 כלפיו יחם על הנ׳׳ל, •

ל ״הנה האמריקאי: ברחוב
 רו־ של ועידה יש במלון מטה

עו שאני פעם בכל אי־חשבון.
כף.״ לי מוחאים הם בר  אמנון העיתונאי !•

 שלום ״מיבצע :אברמוביץ
נסוג.״ מישג״ל — הגליל
 סמי־ יזהר והסופר •

מתב ויותר ״יותר לנסקי:
 בביירות. אינו שהפיתרון רר

בשכם.״ הוא הפיתרון
 ד,מיח על בגין, מנחם •

 מאוד. מיוחד דבר ״זה :היהודי
 יהוא דורות, במשך עבד המוח
הנכדים לכל היום. עד עובד

 שלי. העיניים את יש שלי
 אבל גזעני להיות צריד לא

 מיוחד. דבר זה היהודי המוח
 היא הזה המוח של ההמצאה

ב לשינו־ יביא זה מהפכנית.
 נאט״ו כוחות שבין הערכות

ברית־וארשה.״ כוחות ובין
 ״היא שרון: על הנ״ל, •
 לעקוף הרעיון אסטרטגי. גאון
 בשטח שלו. הוא הסורים את
אסטר הוא לו• דומה אין הזה
עולמי.״ טג

מ שיצא אחרי הנ״ל, •
ש שאני ״מאז :הנשיא בית

 ראיו־ נותן לא אני רגל ברתי
רעיונות.״ אלא נות

האז המינהל ראש •
 ער- מילסון:״ מנחם רחי,

אלי באו ושומרון מיהודה בים
ב במחבלים הכו ואמרו: נו

אותם.״ שתכלו עד לבנון
ה על ציפורי, השר •

לק בשלים ״הם פלסטינים:
חוקן.״ בל

(מו לוי העיתונאי •
 שלום־ ״מילחמת :מורב רו)

 סדר- למילחמת הופכת הגליל
׳מיכאל חרדת ״כ ח •בלבנון.״ פסח

הירו מילחמת על ק?י■*ר,
מקווים ״כולנו בחרות: שה

 את גם שיאים. ישבור שבגין
ו בן־גוריון, דויד של השיא
 ראש־ זמן הרבה הכי יהיה

ממשלה.״

אב
 מנחם ראש־הממשלה, •

דיי־ סמי לשחקן־זמר בגין,

רוזנכלום נערת־,זוהר
ליטוש חסרי

 גאון. אתה גאון. ״אתה ווים:
 מהקולנוע. אותך מכיר אני

 עם שבוע כל הולד הייתי פעם
מסת אני עכשיו אבל אשתי.

גאון.״ אתה בטלוויזיה. כל
כשנש שר־הביטחון, •

״דיא בדיאטה: הוא אם אל
 הרבה אוכל אני זה? מה טה?

 מנות־קרב אוהב אני דיאטה.
 מצו- דיאטה זו החיילים. של

 זולל אני הזו במילחמה יינת.
התוצאה.״ וזו קרב מנות
 :הלל שלמה ״כ הה •

 אחר- צור, את ניקינו ״קודם
 עומדים אנו צידון. את כך

נה ובסוף ביירות• את לנקות
 בל- בערבון לחברת־נקיון פוך

תי־מוגבל.״
• חל י ח ״איזו דיין: ר
 יהיה עכשיו !לערבים גיגה
 הם — לנכדים לספר מה להם

דיין.״ משה של ביתו את הרסו
 ״אחרי גלאי: יגאל •
 מי כבר אין דיין של מותו

ש פלא מה הגדר. על שיישב
ביתו?״ גדר את הורסים
 אלוני סירי הזמרת +

ח בסרט להתפשט שהסכימה
ש:  מוכרחה שאני ״החלטתי ד

 של השדיים התואר את לקחת
רוזנבלום.״ מפנינה המדינה
אהרון עורך־הדין •

, בו א  :ישראל כתבי על פ
כת מפני אלי, עלינו ״שמור

 נדע הזרים הכתבים מן בינו.
בעצמנו.״ להישמר

הפג אחרי אכן, אבא •
 :המילחמה בעד הממשלה נת

 נגד מפגינים שאזרחים ״ידוע
 נגד ממשלה אולם ממשלה.
?״ אזרחים

 על בורג, יוסף השר •
 הטוב הנאום לי ״היה :ההפגנה
 אחד שאף היא הבעיה ביותר.

הקשיב.״ לא
כר נחום העיתונאי •

היחיד שהדבר ״נדמה : גע
ח״ב עכשיו המפריד  אמרי) בין(

האות הוא שרון ו(אריק) רון
שי״ן.״
 סו־ יהושע המחזאי !•

ל  אחד! צבא !אחד ״עם : כו
אחד!״ סוף אחד! מנהיג
.הנ״ל •  זרחה, ״השמש :

 המיצרר ופצצת פרחה, השיטה
צנחה.״
נא יוכל שר־המדע •
בהח שעבר העבירות על מן,
ר: מטבע זקת  לא ״החוקים ז

שלי.״ למיקרה טוב נחפרו
 ״יפי- :קינן עמום •

 מגעיל הכי הדבר הם הנפש
מהער גרועים הם שבעולם.

יהודים.״ הם בים. רענן, נתן העיתונאי :•
 המדע ״שר :נאמן השר על

הבידיוני.״
 ״אריק פעיל: מאיר •
 נבו־ של תרכובת מהווה שרון

מודרני.״ וטיטוס כדנצאר
כר נחום העיתונאי •

 הוא בירה• לגבר ״תנו : גע
 הלבנון בירת רוצה• כל־כך
ירושלים.״ ואחר־כך קודם,
 אחרי רוזנכלום, פנינה •

 להם ״גם :בגן־יבנה הופעה
 למעשה, אליהם. ישאגיע מגיע
שלי.״ הבוחרים הם אלה
 לנשיא בגין מנחם •

 כ־ תש ״אני ארצות־הברית:
 להורות המוסמך ראש־ממשלה

פני מול העומד אמיץ לצבא

©וכול מחזאי
אחד סוף

אזר ביו מסתתרים שם ברלין,
ומר היטלר מפשע חפים חים
 מתחת עמוק בבונקר עיו,

לאדמה.״
רו שלום העיתונאי ;•

עמדו שיפר ״צה״ל : זנפלד
 על הודעה במערב־ביירות. תיו
לשרים.״ נמסרה כך

 לא ״אני :וייצמן עזר •
 שום על מילה כרגע אומר
בארץ־ישראל.״ דבר
כי: המשורר •  ״זוהי י

 דרך האדם את שרואה מדינה
והאתנן.״ האתנח כוונת  יעקב הסשורר־זסר •

הישר ״לחברה :רוטכליט
 ציוני. פוסט תחליף אין אלית

 תנועות- שכל היא, הבעיה
לשג בתור הולכות המחאה
 לקבל האמראקאית רירות
ויזה.״
 לשר־הפנים, שרון אריק •

חיל- התקפות על אותו שתקף

אמרו
מת ״אתה בלבנון: האוויר

 מקבלני שאתה מהדיווחים רשם
 ומהחותנת מבני־מישפחתך

שלך״.

אלול
זיווה העיתונאית •

ה באקדמיה ״מקורות : יריב
 שאכן ומאשרים חוזרים שוודית

 נוסף פרס הענקת שוקלים הם
יובל פרס :לראש־הממשלה

הגליל.״ לשלום  :עוז עמוס הסופר •
 יוצאים שאנו הראשונה ״הפעם

 ■<! ניצול לבורסה. כמו למילחמה
 הגיונית, השקעה כושר, שעת
עצו דיווידנדים סביר, מחיר
מים״.
רו שלום העיתונאי •

 שלום־הגליל ״מיבצע : זנפלד
שיש הראשונה המילחמה •הוא
הסכי אל כשגבה מנהלת ראל
ה מצלמות מול ופניה נים

טלוויזיה.״
 אסא הפרופסור •
את תיגבר ״בגין :כשר

או בשני שלו ממשלת־המיעוט
 דיין, (משה) של עשנים דים

 הפלאג־ עם רוב קיבל ואחר־כך
התחיה.״ של גות
 כי מסביר ״בגין : הנ״ל !•

 •נחיתות רגשי יש לצרפתים
 ימים האלג׳ירי. אף־אל־אן בגלל

 * ל־ הופך הפסיכופט — טובים
פסיכיאטר.״

 •שנפצע אחרי לוי, דויד •
״קיבל :בתאונת־דרכים קלות

ו בצלעות בכתפיים, מכות תי
 אני אבל כאבים, ויש בראש.

מפי נפלתי הכאבים. את מכיר
 היו אז וגם בעבודתי, גומים

כאבים.״ לי
 לעני־ני יועצו דן אורי ••

כש שרון. אריק של תיקשורת
 ייפגש לא השר מדוע הסביר

ש אגודת־העיתונאים נציגי עם
״עז :גלי־צרו״ל בפרשת חקרה

 ליהידה האלה. השטויות את בו
 ואסור לכך, זמן אין המכבי

במע נמצא כשהוא לו להפריע
כאלה.״ שטויות עם ההר לה  1* דן הליברלים, ״כ ח •

סגי נגד הצביע שלא תיכון,
 ״ניתן בשבתות: על אלי רת

 זכית־ על נאבקתי שלא לומר
חושב.״ שאני מה נגד להצביע יצ הליברלים, ״כ ח •

ש על אל־ לאנשי זייגר, חק
יצביעו לא שהליברלים תבעו

סופר־עיתונאי;לאי
רי שמיים יו

 בשבת: החברה סגירת בעד
ש חתימות אלף 200 ״תביאו
 וכל הליברלים, בעד הצביעו
יסודר.״ העניין
ל בראיון שרץ, אריק •

 :פלאצ׳י אוריאנה עיתונאית
 שיש משוכנע הייתי ״אילו

בעו איש — לביירות להיכנס
זאת.״ מונע היה לא לם

 או ״דמוקרטיה :הנ״ל •
 נכנס הייתי — דמוקרטיה לא

 היתה לא הממשלה אילו אפילו
בכך.״ רוצה


