
ג תשמ״ שד הפסוקים
תשרי

רו־ שלום העיתונאי •
סלדי  הפורגרום -למחרת זג

כא בביירות, במחנות־הפליטים
 לגילוח בוקר, כמדי ניצבתי, שר

בפרצופי." ירקתי הראי, לפני
מנ ראש־הממשלה •
 גויים הורגים -גויים בגין: חם

לתלות?" צריו ואותנו
 סו* יהושע המחזאי •
 אנשי צאו — ואריק -בגין בול:

הדמים!"
 אניטה הפרופסור •

 והצדק האמת -תיחשף שפירא:
 נוכל אולי אז — וייעשה ייראה

זה." אל זה עינינו את לשאת שוב

לייבוביץ פרופסור
ובורסה רוח

ברטוב: חנוך הסופר •
 הפלאג־ הכנופיות רק -לא

 השתיקה שרצחו. הן גיסטיות
 הופך הדם, על הזה הכיסוי הזאת,

לרוצחים." כולנו את
 דיס־ עידו העיתונאי •

 תשובה שנות עשר -גם נצ׳יק:
 לא המועקה, את יסלקו לא

 על יכפרו ולא הזעזוע את ימחקו
העוול."

דור: משה הסופר •
 אנו צעד, אחר צעד לאט, -לאט

 גרוע ועוד נשמתנו, את מאבדים
צעירינו.״ נשמות את — מזה

 אמנון העיתונאי •
 עזה,״ ״קיביה, אברמוביץ:

 רפיח, פיתחת מיתלה, קלקיליה,
 ביירות, דאמור, צידון, צור,

צב פקהאני, בורג׳־אל״בראג׳נה,
 הצלחות כמה — שאתילא רה,

 אחד? אדם גבו על לשאת יכול
כמה?"
שהרו היא -האמתהנ״ל: •

בתקו נטבחו ושאתילא צברה גי
 עכשיו שרק אלא המערך. פת

הגוויות." את מצאו
 באר: חיים הסופר •

 על הדין את תתן ההלכה -יהדות
 וגם בזה גם — מנהיגיה שתיקת

 את נוליך לאן ואנחנו — בבא
החרפה?"

 יזהר) יזהר(ם׳ הסופר •
 בושה תחת -שפוף סמילנסקי:

 ואינו בארץ אדם היום הולך
 נוגע שהוא בושה מקום. לו מוצא
 במשהו שייך שהוא בושה בדבר,

 לטבח שהניחה הזו לסתימות
ולהיעשות." להיות
 -מרצח יב״י: המשורר •

נרצחת." הארץ רצח אל
 בן־ דב העבודה, ח״ב •

 אדם שולט -בממשלה מאיר:
 באף המובל משיח של תקן על

 של תקן על שהוא אחר, על־ידי
מהמר."

 זיווה העיתונאית •
 הפלאנגות אמרו -מה יריב:

 אין ומשאתילא? מצברה כשיצאו
פלסטינים!"

ן1חש
-מי נריה: משה הרב •

 פוסק שפוי, להיות שמתחיל
ציוני." להיות
שילנם- דב סגן־השר •

 ולאריק בגין למנחם -עושים קי:
אופי." טבח שרון
 אריאל, ישראל הרב •

ימית: של רבה לשעבר
 מארץ־ישראל. חלק היא -ביירות

ויכוח." אין זה על
להי צריכים -היו הנ״ל: •

 ללא מייד, ולביירות, ללבנון כנס
 עד בכולם, ולהרוג שהיות, כל

 זכר להשאיר לא שבהם. האחרון
ושריד."

 -יש בן־אהרון: יצחק •
 התיירות שעיסקי שחושב מי

 חיים של כישרונו בגלל קמו
 השקיע לא שיף מר ובכן, שיף.

מכיסו." פרוטה
״ר־ הרמטכ״ל, • אל( פ  ר
ל׳') תן, פי  תת־אלוף על אי
 להוריד -יכולתי מיצנע: עמרם

 את לו ולקצץ הראש את לו
זאת." עשיתי לא אבל הכנפיים,

 נובל פרם חתן •
גרסיה גבריאל לספרות,

תעסה סגנית־שר
מסויימת התפרקות

 פרס קיים היה -אילו מארהס:
 עצמו בגין מנחם למוות, נובל

 שרון, אריאל המיקצועי, ורוצחו
עוררין." ללא השנה בו זוכים היו

 סו־ יהושע המחזאי •
 ועדת החליטה -מדוע בול:

 אריק את לחקור החקירה
 היית אתה פתוחות? בדלתיים

בחדר?" לבד איתו נסגר

1בסד
מנ ראש־הממשלה •
 לא בצור -הפיצוץ בגין: חם

לאיזור." שלום מלהביא ירתיענו
 מר־ שר־התיקשורת •
 האמין -כל ציפורי: דבי

 השום. כקליפת ערכו הזה, ג׳מייל
 היינו אותו לסדר רוצים היינו אם

 ואין — מלבנון מייד יוצאים
ג׳מייל." אמין

סגן־שר־החקלאות, •
 לשר גרופר, (.פייסי״) פסח
 לעלות רוצה אני .שימחה, שלו:

שלי." ההזדמנות זו כיתה.
 (.גו־ רחמים האסיר •

 שות־ על אהרוני, מדי״)
 -הוא אושרי: טוביה פו־לשעבר,

 בראש דימיונות לו יש חשדן,
אותו." להרעיל באים כאילו
קר יואב העיתונאי •

 לאשורה יודעים אנחנו -האם ני:
 — בצור לפיצוץ הסיבה את

 את הטלוויזיה כתב שאל
 הסיבה, ענתה לא, שר־הביטחון.

 לאסיפה בדרך מסוק על ועלתה
מיפלגתית."

 אגודת־ישראל, ח״ב •
 -הציונים שפירא: אברהם

 על האמונים אלה הם האמיתיים
 שלוש ומתפללים ומיצוות תורה

 עינינו ותחזינה ביום פעמים
ברחמים." לציון בשובר

בהס העבודה נציג •
 אורי הציונית, תדרות
 מיליון מעדיף -אני גורדון:

 מאשר כאן גוש־אסונים אנשי
בניו־יורק." סוציאליסטים מיליון
 ישעיהו הפרופסור •

 של ישראל -למדינת ליבוביץ:
 אחרים אינטרסים יש עכשיו
 של האינטרסים ,מאשר לגמרי

 אינטרסים לה יש היהודי. העם
 המרחב על כאן, השתלטות של

היהודי." העם בעיות ולא הזה,
 הליברלים מנהיג •

 רימלט: אלימלך לשעבר,
 ממש פועלים הליברלים -שרי

 בתנועת חברים היו כאילו
החרות."

 אמנון העיתונאי •
 יצחק -השר אברמוביץ:

 זוהרת. מדבקה כמו הוא מודעי
לחיות." כדי להיראות

 סו- יהושע המחזאי •
 של בית בונים הם כך -אם בול:
 לעצמכם תארו קומות, שבע
 להם ניתן אם לנו יקרה אסון איזה

לאומי.״ בית לבנות
 הכהן, מנחם הרב •
 ההזהרה: מיכתבי שליחת אחרי

 את הורידה -ועדת־החקירה
 ורשמה הקיר שעל הכתובת

מעטפות." תשע על אותה
שאו רפי המיסעדן •

העו של המצבר הן -נשים לי:
לם."
ש יצחק שר-החוץ •
הת בזאיר: ביקורו על מיר,

ממשלה." ראש כמו קבלתי

הכהן רב־ח״ס
חוות־דעת

 -אל־על״ ועדי דובר •
 אל-על עובדי -את זלצמן: גבי

 שמח והציבור ברחובות, מכים
המיליונרים." את מכים —

 אריאל שר־הביטחון •
 ישראל מנהיגי -כל שרון:
 יהיו לא לפיכך, וצעירים. חזקים

 של ההנהגה בהרכב שינויים
רבות." שנים עוד ישראל
ש יצחק שר-החוץ •
 להמשיך יש מדוע לשאלה מיר.

.ככה". בהתנחלויות:
 אברהם ח״כהמפד״ל, •

 כלו — -ככ״ה הנ״ל: על מלמד,
הקיצין." כל

טבת
 בביקור וייצמן, עזר •

 המערבית: בגדה בנייה באיזורי
 לשבת יהודי כל של -זכותו

 נורמאלי דבר היא בארץ־ישראל
וטבעי."

 מאיר חרות ח״ב •
 לסניף חברו על כהן־אבידוב,

 -הביאו רום: יוסף החיפאי
 מה יודע מי חשבו פרופסור,
 ותמלוך הבה לו אמרו פרופסור,

 חטאנו אומרים הם היום עלינו.
פשענו." עווינו
 על גזית, גבי השדרן •

שהיא אוסם חברת הודעת

אמר הם מה
 ב־ לפליטים איטריות תמכור

 עוד לוקשים -כמה דרום־לבנון:
מאיתנו?" הלבנונים יאכלו
 משה לשעבר הח״ב •

 היורש דמות על ברעם,
 צריך לא -המנהיג האידיאלי:

 של ראשים ולנשק ברחוב לרוץ
קטנים." ילדים
 שר־החינוך, סגנית •

 שנה 14.תעסה־גלזר: מרים
 של רב־האמנים הוא לווין חנוך

 הוא שלו הגובה כל אך ישראל,
למטה." המותן מן רק

קי עמוס העיתונאי •
 ללוס־ שירד מי כל -בעיני נן:

 צדיק הוא הבשר, סיר אל אנג׳לס
 שירד למי בהשוואה טהור

השומן." בור אל למעלה־אפרים
כ אסא הפרופסור •
 אהרון את לדוגמה -ניקח שר:
 כדי אלא לו ללעוג כדי לא פאפו.
 אותו זה כי אם אותו, לתאר

הדבר."
 יוסף ד״ר שר-הפנים •

 רפורמי רב אלי -כשבא בורג:
 מילה בלי מגייר שהוא לי ואמר
 קוצו על מגייר שאני לו עניתי

יוד." של
 יצחק הליברלים, ח״ס •

 בן־גוריון -דויד זייגר: (״זיגי״)
 חצי את ישראל לעם נתן

 את נתן בגין ומנחם ארץ־ישראל,
החצי־השני.״

 מיכאל הסאטיריקן •
 שירי על בריזן, מיכאל״) ,(״ב

 שנינו -אנחנו בלבנון: חיילים
 אותנו גירדו / שקית מאותה
 פי על אותנו זיהו / כפית באותה

 הנדסה אנחנו כן, / הדיסקית
קרבית."

 סוב־ -סביבון הנ״ל: •
 / טוב לא הוא המצב / סוב״סוב
 לכולנו כמו / אחת רגל לסביבון

מעט." עוד
 מוני שחור פנתר •
 דיקטטורה היא -ישראל יקים:

דמוקרטי." מיבנה עם
פאר: מני המנחה •
 צריכה ישראל צודק. נאמן -יובל
לווין צילומי בעזרת רק כי להבין

דורון שרה
חמור אקט

 כמו אדם נאטור: סלמאן
 אצ רק הפה את לפתוח יכול
בספק.׳ זה וגם שיניים, רופא
 רשות מנב״ל •
 לפי (״טומי״) יוסף דור
 אינ בן־חורין, אנוכי, רומי אזרח
 ל מיקצועית לא באיש. תלוי

ריגשית." ולא כספית
-יעקב העיתונאי • ) 

 אחריו על טימרמן, קובו״)
 הפליטי במחנות לטבח ישראל

 מאמי הייתי -האם בביירות:
 הקו כניסת המאפשר לאדם

 ומאמי להארלם סלקס־קלאן
 להק שפניהם חשב כי להסבריו
 הש האוכלוסיה של דמוגרפי

במקום?" חורה
 מרדב שינוי ח״ב •

 ל דולצין -אריה וירשובסקי:
 חגו אלא שחורות גבות צריך

 אי־אפש קראטה בלי כי שחורה
הציוני. בקונגרס להסתדר היה

שבט
 אל (״לובה״) אריה •
 מיפלג את -עזבתי אב:

 ול הראשית הדלת דרר העבודה
 ז!, אם גם החלון, דרך אחזור
 עיריית של והיפה הגדול החלון

תל־אביב."
א אמנון העיתונאי •

הח קוראים איר ברמוביץ:
שרו לשכפ״ץ? בלבנון יילים
נית."
 אבא העבודה ח״ס •
 ישב מי מדברים -אצלנו אבן:
 מי קיימת, שאינה ממשלה בראש

 כשהתפקיד ראש־הממשלה יהיה
 כשאין אותנו ינהיג ומי תפוס,

באופק." בחירות כלל
 יהודה םגן־שר־החוץ •

 ביני קצר שום -אין בן־מאיר:
 לזהות ובאשר המר. זבולון ובין

 זהות דעות גם אין — בריעות
ואשה.״ גבר בין

 שימ- העבודה ח״ב •
 יופתע נבון -יצחק פרם: עון

 ללכת יחליט אם מתגובתי
לפוליטיקה."

 אגודת-ישראל ח״ב •
 -אנשים שפירא: אברהם
 משיש השפעה יותר לי מייחסים

 עודף לי שיש מפני אולי לי.
 מישקל לי שיש חושבים מישקל,

תחום." בכל עודף
שאלות -על הנ״ל: •

 אם — לאישתי אענה אישיות
אותי." תשאל היא

 .כשה־ יב״י: המשורר •
 משחקים והאנושי אנוש

הכדורגל והבורסה, במחבואים,

 קינן עיתונאי
ם והחלטות סיכויי

 — המזינה התזונה הם והכדורסל
מצפה?״ החברה למה לעזאזל

 עמום עולם אסיר •
 שחררו או אותי -תלו ברנם:
אותי!"
קי־ עמום העיתונאי •

 חלוקת על להשתלט יהיה אפשר
המערבית.״ בגדה המיגרשים

 ־־ יצחק המדינה נשיא •
 עניינים על כשנשאל נבון,

 שלא כדי לי -משלמים מדיניים:
בקול-רם." אחשוב
 יצחק העבודה ח״ב •
 בהתנחלויות ביקור בעת רבץ,
 לתקן מוכרחים -אנחנו בגדה:

 ולומר בציבור שיש אי־הבנות
 מתנגדת העבודה מיפלגת שגם

הירוק." לקו לנסיגה
 רפאל(.ר־ הרמטכ״ל •
 את נחזיר -לא איתן: פול")
 נחזיר שלא כשם ושומרון יהודה

תל-עדשים." את
הדרוזי העיתונאי •
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