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הרמטב־־ל־ של והארוננת
אל חרזן איתן רפ

 נעליך ״של לשריד: שליטאהשבוע פסוקי
 מדבר אתר. כאשר רגליך מעל

הזה.״ הרמטכ״ל על

הכהן, מנחם הרב •
 לא ״עוד יום־העצמאות: ערב

 עם להיות תיקוותנו אבדה
בארצנו.״ חופשי

סו- יהושע המחזאי •
 — בעיתונים ״מודעה כול:

 יום־העצמאות חופשת את בלה
 יכול שאתה ביותר הנפלאה

 לרודוס! סע לעצמך׳ להציע
 זה בשביל אומרים? איך —

מדינה.״ הקמנו
יוקדש ״למה :הנ״ל •

ל ז ירושלים פסטיבל השנה

 יצחק לוי העיתונאי •
הדב חילופי על הירושלמי,

 באמת היה ״הוא הנ״ל: רים
מקל הוא למה מצויין. לוחם

לעצמו?״ קל

ה ראש יושב־ סגן •
 מאיר חרות מטעם כנסת
ל ההולמת התגובה על כהן,
 שגם ״צריך :בגדה אבנים יידוי
 יהיו בזחל״מים החיילים בידי

 להשליך יוכלו שאותן אבנים,
באבנים.״ אותם התוקפים לעבר

 היהודי.״ הרוק פסטיבל
ר היוצא הרמטכ״ל •

 ״אין איתן: (״רפול״) פאל
מא- לצבא אחרת אלטרנטיבה

 צכי הליברלים ח׳׳ב •
 יצחק שר־האנרגיה על רנר,
 ב•״■ מוגלה עוד לו ״יש :מודעי

של השישי השר שנקרא פצע

לסי חגרה עם ארוחת״ערב סועדתברעמי תמי פרי. או
 ששמה מאז לאחרונה, לצאת ממעטת תמי

ב. הברוקר ברצח החשוד של לדירה כשותפתו הוזכר אני ל- ת  נ
 הל־ שבצפון בנאות״אפקה שינית למיסעדח מכבי כדורסלן עם כשבאה

ה אביב, ת ת כיס ם, במישקפי״שמש עיניה א הסירה. לא שאותם כהי

ש כדי וטוב, חזק להיות שר
 המדינה הסמאטוכה, כל מאחריו

ולרע.״ לטוב — לה תתארגן

 אחרונה בהופעה הנ״ל, •
 ועדת־החוץ־והביטחון לפני שלו
 100 להקים ״יש הכנסת: של

 ואז לחברון, שכם בין ישובים
ב ג׳וקים כמו יזחלו הערבים

מסו ג׳וקים כמו בקבוק, תוך
ממים.״

 מיוחד בחמשיר הנ״ל, •
לפגי שחיבר שורות שש בעל
 / למרומיו שהגיע ״מי שה:
 / זנב במעלה טיפוס כדי תוך
 ממה / יחוס נא אל עצמו על

 אף ולעיתים / בנחיריו שיעלה
 רגל מכף / הזבל עליו יכסה
ראש. ועד

 יוסי העבודה ח״ב •
 :החרוזים על בתגובה שריד,

 טוב נגר שאתה מקווה ״אני
משורר.״ מאשר יותר

 נגר ״אני לנ״ל: רפול •
ארונות.״ גם לעשות ויודע

כני הליברלים ח״ב •

 פורץ שלו הרוגז הליברלים.
 ז** גם אבל כזה, נושא בגלל

מה.״ זמן בעוד יעבור

האז המינהל ראיט •
״תר : איליה שלמה רחי
 על-ידי אורגנה ההרעלות מית

החתרני.״ המימסד

 ריצ׳רד הכימאי •
 גרף מדי שסירטו אטנכורו,

 גנדי ״מוסר :אוכקרים תישעה
 ולאנדרו־ לרגנים התשובה —

פובים.״

 המיליציות מפקד •
 לבנון, כדרום הנוצריות

 זה הייתי ״אני :חדאד סעד
 כניסת את שנים שש שמנע

ל והטרוריסטים הקומוניסטים
 המימשל מדוע לבנון. דרום

ו אותי דוחה בארצות־הברית
איתי?״ לשוחח מסרב

 אכרמסון, אמנון •
המו הסתדרות מזב״ל

 הסורים: דרישות על רים,
 קיבלה, שאגודת־ישראל .,במה
 מהתבי־״יי חצי לכסות היה אפשר

עציוני.״ בדו״ח שלנו עות

2381 הזה העולם


