
שמי דניאלה מאתבלתים

בכנסת שיסטק אליעזר שר״הבריאות

שביתת אשם מי הרופאיבד ב
מה ה ו הי ן י ו מנ ק הי ש מ ה

? ר1אריד יורם אחרי הישראלי
 (״דודו״)דויד חרות, פעיל ■

 שהוא ואיש־עסקים יהלומן מור,
 זאיר של הכלכלי הנספח גם

 באפריקה מביקור חזר בישראל,
 הצליח הוא טובות. חדשות ובפיו

 בזאיר, עיסקות כמה על לחתום
 מילה יודע שאינו למרות

בצרפתית.
 לו? עשתה היא מה ■

 סיפרה גולן רות הסקסולוגית
 בן פציינט אליה בא שבאחרונה

 זיקפה. חוסר על שהתלונן ,80
 סידרת שאחרי סיפרה, גולן

 מאושש עזב הוא קצרה טיפולים
ומעודד.

 הופעת ממארגני שניים ■
 ובנזין תיסלם הרוק להקות
 בן־יהודה חנן הירקץ, בפארק
 תל־אביב, מעיריית קיוסו ויוסי

 מיש־ בניידת בשטח הסתובבו
 המה שעברה השבת במוצאי טרה

 שהמתינו רבים, בצעירים המקום
 בפירסום הלהקות. שתי לחברי
 כמות שבגלל נאמר, מוקדם
חברי יוסעו הצפוייה, הצופים

 עמוס העיתונאי •
 ״זוהי הרופאים: שביתת על קינן,

י את שנשבעו אלה בין מילחמה " 
 אלה ובין היפוקרתס שבועת

להיפוקריטוס.״ שנשבעו
 רפאל דברי על הנ״ל •
 העברית שהאוניברסיטה איתן,
 ״אולי אש״ף: אוניברסיטת היא

לאוני הפלאנגות את להכניס
יומיים?״ ליום ברסיטה
סו■ יהושע המחזאי •

 המנון יהיה ״מה בחותם: בול
 ארידור? אחרי הישראלי המשק

 לרפא יצליחו לא רופאים אלף
אותי.״
 מנד של ״מצבה הנ״ל: •

 1 משביע־ ממש הוא שלת־ישראל
לצון.״
 (מיל׳) סגן־אלוף •

 אריק של סגנו באום, שלמה
 ״אם ה־וסו: ביחידת שרון

 אפשר במנהיגות, מאמינים
למען גם גבוה במוראל ללחום

 בישראל, התעשיינים התאחדות מנכ׳׳ל לשעבר ך1¥| 1ך \ *111
 בלוויית בתל״אביב שנערכה למסיבה בא 1 #111 11 ■1#

 הוא לצלמו, כדי הזה העולם צלמת אליו ניגשה כאשר חסיה. אישתו
 שחששה אשתו, חברתו. היא שלצידו שהאשה הדעת בבדיחות סען

דבריו. את שיתקן ממנו לבקש מיהרה הדברים, יפורסמו אכן שכן
 עד מישטרה בניידת הלהקות
 בן־יהודה ירדו כאשר לבימה.
 הוקפו הם מהניידת, וקיוסו
 שעטו רבים, בצעירים לפתע
חתימות. וביקשו עליהם

ק סו ע ,פ בו ש ה
 שר־ה־ של אשתו •
 ,אם ארידור: אביבה אוצר,

 הרע ששורש נראה אחורה נלך
 כאשר המערך, בתקופת הוא

 בזמנו שם־טוב ויקטור נכנע
הרופאים." לדרישות

 יוסי העבודה ח״ב •
 אליעזר לשר־הבריאות שריד,
 אפס ״אתה בכנסת: בדיון שוסטק

מאופס.״ מיניסטריאלי
 ״אתה לנ״ל: שוסטק •

משוקץ.״ שקץ
ה סגן־יושב־ראש •

 לי ״יש שחל: משה כנסת,
 את להפיל — בחיים אחת מטרה

הליכוד.״ ממשלת
 הכהן: מנחם הרב •

 וגם הרופאים גם כי ״מצפים
שכי את יפסיקו ההסתדרות

 ויחזרו הממושכות תותיהם
תפקידיהם." את למלא

 לא הלוחמים שרוב ״קייס״
בו." מאמינים

 חקירה ״ועדת הנ״ל: •
הרחוב." של מישפט כמו זה היום,

ט יהודה האמרגן •
 יכולה אינה ״המדינה לית:

 לא זה לעני הרי רגל. לפשוט
לקרות." יכול

מ דידי העיתונאי •
 ״מוטב וייצמן: לעזר נוסי

 את ושתאיץ / מהר שתהרהר
 _ או־ כשתחליט אחרת, / החישוב

לשוב." לאן ישאר לא / לי
ני שלמה השחקן •

 תתבהר התמונה מעט עוד צן:
בעיניים." חושך לנו ויהיה

.ממ יב״י: המשורר •
 עם הופך אדם המבזה של

לאפיזודה."
י-----״הנון־קונפוו הנ״ל: •
 אמצע ער הולך המחופש מיסט

 כך אם לקצהו. מגיע ולא החבל,
שימעד.״ מוטב —

 משל ״ירוחם הנ״ל: •
 לאוצר: האומר למשל משול
לד׳.״ ואשנור לי ,שמור
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