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 _ גומרות אינן השרים נשות
 נוסעים ומדוע החודש את

לשוויץ ישראלים
 אהרון עורך־הדין יצא רק ■

 פחות בת קצרה לחופשה פאפו
 אזרחים לו השאירו וכבר משבוע,

 במזכירה הודעה מודאגים
 פאפו, שבמישררו. האוטומטית

 של המנהל הוועד חבר
 לטפל התבקש רשות״השידור,.

שמיש אחרי במחלקת־החדשות,
 על מדבר שהקריין שמע הו

 ״יהודה על ולא המערבית הגדה
 . להנחיות בניגוד ושומרון״

הפרשה את סיכם הוועד־המנהל.

 צריך אבל מאוד. קל זה —
 את ולראות שיש, במה להסתפק

 החצי את ולא המלא הכוס חצי
הריק.״

 ־ז של אשתו לוי, רחל •
 ושר־ סגן־ראש־הממשלה

 11ל־ ואם הבינוי־והשיכון
 להחזיק יכולה ״אינני ילדים:
 שעות כמה אפילו עוזרת,

 להרשות יכולה אינני בחודש.
 לשלוח או לחופש, לצאת לעצמי

זו כי בקיץ, לקייטנה הילדים את
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 גילו למקום, כשהגיעו תל־אביב. בצפון במיסעדת־דגים לאכול
 המתינו גרבוז האחים המיסעדה. לפתיחת הוזמנו רבים שאורחים

לבדו. ואלון אשתו עם למקום בא יאיר פנוי. ולשולחן לחברים

 נמצא החתול כאשר ״נו, פאפו:
 מתנפלים העכברים כל בחופשה,

השמנת." על

השבוע ,פסוח
 מנהל הלפרן, עדי •

 של הכחירות מערכת
 ״צריר להט: ״),שלמה(״צייץ

 אם אלא הערבים, כל את להרוג
 רוצה שאני כמו לחיות יסכימו כן

שיחיו."

הכהן: מנחם הרם •
 קואליציוניים שותפים ״שלושה

 פושטי- לעולם. מקוצצים אינם
ופושטי־עור.״ פושטי־יד רגל,

אשת ציפורי, טובה •
 הקיצוץ על שר־התיקשורת,

 ״אם השרים: במשכורות המוצע
 ציבור, לאישי לקצץ צריך

 רעבה לא אני לח״כים. שיקצצו
 עושה אני לעיתים אבל ללחם,

 לקנות כרי באוויר, שמיניות
הזולים." במקומות

 שר אשת מודעי, מיכל •
 שלנו, ״הבן והתשתית: האנרגיה
 לילה, מישמרות עובר סטודנט,

 יש שלו שלהורים יורע הוא כי
משכורת." של בעיות

של אשתו ניטים, רות •
״להגיד שר־המישפטים:

המשכורת עם מסתדרים שלא

 הרבה שעולה גדולה הוצאה
1.^ כסף."

 אשת נאמן, דבורה •
 ״מאז שר־הפיתוח־והמדע:

 עור ואיננו שר הפר שבעלי
 ירדה שלנו רמת־החיים פרופסור,
פלאים."

 אשת שוסטק, מינה •
 אני ״האם שר־הבריאות:

 מי המשכורת? עם מסתדרת
 אולי משכורת? עם היום מסתדר

עסקים." ובעלי תעשיינים רק
אשת קורפו, דבורה •

מס ״אני שר־התחבורה:
! של המשכורת עם בקושי תדרת
 ולא חיים אנחנו אבל הבעל,

מתלוננים."
 שר־ אשת גרופר, רות •

 עם מסתררת ״אני החקלאות:
 לא וזו פסח, של המשכורת

 __ יש כאשר עימה, להסתדר חוכמה
 ואני שלנו הבן שבו משק, לנו

עוברת.״ אשה גם ואני שותפים,
היצא ״אם נתן: אייבי •
, תנאים, רוצות בתל־ברוך ניות

 עם לבוא קליינט כל שיחייבו
וסנדוויץ." תרמוס מים, מלא דלי
 סובול יהושע המחזאי •

 _ המציא ארידור ״יורם בחותם:
 "י- הוא עכשיו הנכונה. הכלכלה את

נכונה." מנוחה לה ממציא
 נוחתים ״הישראלים הנ״ל: •
 איש אלף של בקצב שווייץ על

 ייגמר והכל התחיל הכל ליום.
בבאזל."
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