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 לצאת שהצליח ״היחידי
אש״ף." זה היום עד בנון
 יהונתן הסאטיריקן •
 40 אמרו הם ״בהתחלה ז:

 תיקנו כך אחר ממטר.
.״85,6
רו־ שלום העיתונאי •

בן־אהרון עסקן
חולני מוח

 חדל שאינו ״מימשל נפלה:
 סכינים לו שתוקעים התלונן1:

 מעת יבחן אם לעשות ייטיב נגב,
פניו.״ את לעת
כ אסא הפרופסור •
 זה נאמן יובל של ״החזון שר:

 ולווינים חלליות יהיו שבשמיים
 חללים יהיו האדמה ועל

ולוויות.״
ל יצחק המשורר •
 — כתוב יהיה ״בלכסיקון אור:

 סוף עד התקיימה מדינה. ישראל.
 רועים של עתיק עם המאה.

 פלסטין. את / עבר בנדודיו
 אבותיו. אל ונאסף בנים הוליד
ובמטוסים/ באוניות נסעו הבנים
דמים.״ הילולת אחרי
 ההסתדרות מזכ״ל •

בן־אהרון: יצחק לשעכר,
 דוקטרינרי או חולני מוח ״רק
 שכזה אבסורד מין להמציא יכול
בשטחים.״ לבנות ללכת לא של

 איתן חרות דז־כ •
 אומר (ארידור) ״יורם ליבני:

 לו יש אבל מועמד. אינו שהוא
 קצת, לו חסר ואם אמביציה,

יש.״ אביבה לאשתו
הכהן: מנחם הרב •
 המשק של העבודה לוח ״על

 אובדים השבוע נרשם: הישראלי
בבורסה.״

 אהרון העיתונאי •
שלום־עכשיו ״אנשי דולב:

 עיר באפרת אחריהם השאירו '
ופועה.״ כואבת בתולה,
איאד״) (״אבו סאלח •

 שימעון בין ״ההבדל האל!?:
 בין כמו הוא בגין ומנחם פרס

קולה ופפסי קולה קוקה
ה ראש-הממשלה •

״אי בגין: מנחם מתפטר ו
 ההתנחליות את להקפיא אפשר !
את להקפיא שאי־אפשר כשם 1

החיים.״
 ישעיהו הפרופסור •

 אין הרוח ״לאיש ליבוביץ:
 יכול לא הוא כי השפעה,
 על ולא הכורסה על לא להשפיע

הכדורגל.״
 םגן־ראש-הממשלה •
 היותו תקופת על לוי דויד

 אמר הצרוף ״ההגיון קומוניסט:
 כל- רעיון הוא הקומוניזם כי לי
להגשמה.״ ניתן שאינו טוב, כך

 הכהן שמואל הרב •
 ויראת־ ״תקציבים אבידור:

ביחד.״ הולכים אינם שמיים

אדר
צבן, יאיר מפ״ם ח״ב •
ועדת מסקנות פירסום אחרי
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 בביירות: הטבח לעניין החקירה
 באלם, המערך בהלם, ״הליכוד

בהלם.״ והממשלה
מנ ראש־הממשלה •
 אחרי שרון לאריאל בגין, חם

 להתפטרותו: שהביאה ההחלטה
 לך נכונו עוד צעיר. ״אתה

 בשירות ורבות קשות משימות
ישראל." עם

 שרון, אריאל השר •
 בידכם. ״ראשי ההחלטה: אחרי

 העריפה. שיטת את אתם תבחרו
 ראשי את לערוף מתכוון איני

 את להוריד מתכוון איני בעצמי.
 במע־ אתם תבחרו הגיליוטינה.

רפת.״
הכהן: מנחם הרב •

חוות. שתי לאריק לו יש ״עכשיו

 ארזי זמרת
פלדה כובעי

 דעת וחוות בנגב השיקמים חוות
בירושלים.״

רפאל(״ר- הרמטכ״ל, •
 בגדה ענישה על איתן, פול״)

את ״מענישים המערבית:
 את מענישים והם ההורים,
 עובד זה ערבים אצל הילדים.

מאוד.״ טוב
ליפשיץ: אורי הצייר •

 עלוב, הכי הדבר הם ״הפועלים
העולם.״ לכל שינאה ומלא עצוב
 אהרון עורך־הדין •

 ועדת מסקנות על פאפו,
 להפוך מנסה ״הדו״ח החקירה:

 מדמוקרטיה ישראל מדינת את
שיפו לדיקטטורה פרלמנטרית

טית.״
 רוזנ־ הרצל הד׳׳ר •

 גרינ״ אמיל רצח אחרי בלום,
 בדבר לחקור צריך ״עדיין צווייג:
 כאן היתה לא אם ולראות

 של אולי מישהו, של פרובוקציה
 סוכניהם של ואולי זרים כוחות

מבית.״
 בני הליברלים ח״ם •

 ח״כים לבחור ״צריך שליטא:
גבוה." יותר איי־קיו עם

 אמנון העיתונאי •
 דנקנר: אחות״) לי (״אין
 לא מילחמת־אחים. לא ״זאת
 אלא מילחמה, תהיה שלא מפני
 בין נטושה תהיה לא שהיא מפני

אחים.״
 תל- עיריית דובר •

 אורה על רימון, רוני אביב
 חסרת מרירה, אשה ״היא נמיר:

 אשה ויצירה, חיים שימחת
 אותו, ומקדשת לשלילי הסוגדת
 סמך על להיבנות והמנסה
נגד.״ של מדיניות

רו שלום העיתונאי •
 ללמוד יכול ״אתה זנפלד:

 על־פי אדם של אופיו על משהו
 לעצמו בוחר שהוא המסכה

בה.״ להיחשף
 יצחק שר־האנרגיה •

הליברלית ״המיפלגה מודעי:

:תשמ״ג
 להתאפסות, מוביל וזה הידרדרה

אפס.״ מלשון

ניסן
 הירושלמי הפרקליט •

 השאלה על ברגודו, אברהם
 דווקא ״אני שמאלני: נעשה איך

 המדינה כל אבל במקום, עמדתי
ימינה.״ זזה

 - סגן־ראש־הממשלה •
 שובו אחרי ארליך, שימחה

 ״אם בארצות־הברית: מניתוח־לב
 להבין יכולים אתם אליכם חזרתי
מה.״ יודע מי שם היה שלא
מד־ יואל העיתונאי •
 ומתארכת שגדלה ״ככל קום:

האפ המועמדים שמות רשימת
 תמה אני הנשיא, לכהונת שריים

 פנינה של שמה גם יועלה מתי
רוזנבלום.״

רשף, בצלאל(״צלי״) •
 שאיש בכך ״די שלום־עכשיו: על

 דגל עם שלנו להפגנה יבוא אחד
 במשך שנצטרך כדי פלסטין
 לנו שאין להוכיח חודשים
אחות.״
 סילבי העיתונאית •

נשיא על דיבורים ״מרוב קשת:

אברמוביץ עיתונאי
ואבטיחים טיילת

 הסופיים המועמדים שני ספרדי,
ייקה.״ ואחד אירי אחד הם

 הרצל האסטרולוג •
 אי־דיוקים על ליפשיץ
 של אחוז 20 יש ״תמיד בתחזיות:
טעויות.״

 ריבקה השחקנית •
האש תשדיר על מיכאלי,

 בבחורות מקנאה ״אני כוליות:
 לפנות לבימאי ומציעה האלה
 על תשדיר כשיעשו אלי,.

ננסיים.״ לימונים
 אגודת-ישראל דדם •

 אי־ אחרי שפירא, אברהם
 הקואליציה מועמד של בחירתו

 כל על חושב ״המוח לנשיאות:
 מצפה לא אתה דברים. מיני

חושב.״ אני מי על לך שאגיד
 רוני התת ח״ב •

 על הרימון זריקת על מילוא,
 את זרקו ״הם גרינצווייג: אמיל

עצמם.״ על הרימון
 ארזי: ירדנה הזמרת •

 של דימוי בעולם יש ״לישראל
 משוכנעים אנשים וויאט־נאם.

 כובעי עם מסתובבים שאנחנו
הראשים.״ על פלדה
 יצחק היוצא הנשיא •
 מאחל ״אני הנכנס: לנשיא נבון,

 שבתפקיד מפני הגוף, בריאות לו
פיסי.״ כוח הרבה צריך הזה

 שימ־ העבודה ח״ב •
 מעריך ״אני עצמו: על פרם עץ

 לא־מבוטל. מרץ עם איש שאני
ולעשות.״ לעבוד אוהב אני

ש יצחק העיתונאי •
 היה לא עוד קנדי ג׳ון ״מאז תיל:

אירי.״ נשיא לנו
יוסר ד״ר שר־הפנים •

אמרו הם מה
 ההרעלות מגפת על בורג,

 זה אם ברור לא ״עדיין בשטחים:
 או באווירה באוויר, שקשור דבר

בווירוס.״
 ניבה העיתונאית •

 פרס ״שימעון לניר־פלבסקי:
 המימונה את לעשות השנה נסע
בספרד.״ הספרדים אחינו עם

 חיפה, עיריית ראש •
 היא ״חיפה גוראל: אריה

 בשביל סטלינגראד בבחינת
הליכוד.״

 סו־ יהושע המחזאי •
ל ע ל  עוד ״קח המילחמה: אות בו

למה!" יודע אתה אות,
 לה־ ג׳ון הסופר •

 את איבדו ״הישראלים קארה:
 תדמיתם של האחרונה האונקיה

המוסרית.״
 יהונתן העיתונאי •
 אני אבל המון, עובד ״אני גפן:

 לא גונב, לא אני כי עשיר, לא
 ולא קישון אפרים לא מהמר,

 אף קניתי לא בשומרון. מתיישב
שלי." בחיים מניה

אייר
 רפאל הרמטב״ל, •

 בהופעתו איתן, (״״רפול״)
 לפני כרמטכ״ל האחרונה

הכנ של ועדת־החוץ-והביטחון
 בין ישובים מאה להקים ״יש סת:

 יזחלו הערבים ואז וחברון, שכם
 כמו בקבוק, בתוך ג׳וקים כמו

מסוממים.״ ג׳וקים
 אלטרנטיבה ״אין הנ״ל: •
 חזק להיות מאשר לצבא אחרת
 הסמאטוכה, כל שאחרי כדי וטוב,

 לטוב — תתארגן המדינה
ולרע.״

מיכאלי שדרנית
ננסיים לימונים

 מיוחד בשיר הנ״ל, •
 שהגיע ״מי לפגישה: שחיבר

 טיפוס כדי תוך למרומיו/
 נא אל עצמו על / זנב במעלה

 בנחיריו/ שיעלה ממה / יחוס
 הזבל/ עליו יכסה אף ולעיתים

ראש.״ ועד רגל מכף
 ערב הכהן, מנחם הרב •

 אבדה לא ״עוד יום־העצמאות:
 חופשי עם להיות תיקוותנו
בארצנו.״

הכנ יושב־ראש סגן •
על כהן־אבידום, מאיר סת,

 אבנים ליידוי ההולמת התגובה
 החיילים בידי שגם ״צריך בגדה:

 שאותן אבנים, יהיו בזחלמים
 התוקפים לעבר להשליך יוכלו
באבנים.״ אותם
 שר־הפנים, של בנו •

 בורג: (״אברום״) אברהם
 היא יהדות שטחים. אינה ״יהדות

 אם מפיסת־קרקע. יותר הרבה
 הם שהשטחים לי אומרים
 החזקת כי משיב אני ביטחון,

 ריקבון משמעותה השטחים
והשחתה.״

שר-העבודה סגן •

 תמ״י, מטעם והרווחה
 70ה־ ״בשנות רובין: בן־ציון

 ביחידת כצנחן אחי שירת
 עזה של בבית־הקברות מילואים.

 הוא במחבלים. כיתתו נתקלה
 וזכה מהם שניים חיסל

 מעמידים היו היום בתישבוחות.
חקירה.״ ועדת לפני אותו
 היוצא, הרמטכ״ל •

 איתן: (״!־פול״) רפאל
 לומר, לי שיש מה ״כשאומר

 ישר הדברים את יקבלו רבים
בפרצוף.״

 ״הם מתנגדיו: על הנ״ל •
 גרגר אפילו מצירי שווים לא

כעס.״ של אחד
 שר־החינוך־ סגנית •

 תעסה■ מרים והתרבות,
 שזוהי ״כנראה הנ״ל: על גאר,

 שזו חושבת אני פסיכותרפיה.
יעבור." וזה מסויימת התפרקות

 יעקב מפ״ם מנהיג •
 ״אני :84ה־ הולדתו יום ערב חזן,
 לי ואין לעתיד נמשך עדיין כולי
 עם להתייחד להתחיל רצון

העבר.״
 הרצוג, חיים הנשיא •
 ״לפני השבעתו: טקס אחרי

 חתן כמו הרגשתי הטקס
 והייתי לחופה, אותו שמובילים

 כל ככלות אבל ומתוח. נרגש
 אחרי כמו מרגיש אני אלה,

לידה.״
קי עמום העיתונאי •

 מילחמה בשום ניצחון ״שום נן:
 רק ההרג. את להפסיק יכול אינו

השלום.״
 אמנון העיתונאי •

 מחנה מצב על אברמוביץ,
 פחות ישבנו ״אילו השמאל:
 והיינו ובאבטיחים בטיילת
 היו התוצאות לשכונות, הולכים
לעין.״ נראות

סיחן
 יוסף ד״ר שר־הפנים •
 לבנון: בדרום ההסדר על בורג

 אנו חדד. בסעד בגדנו ״לא
 היחסים במערכת אותו משלבים

והכוחות.״
אלי־ שר-הבריאות •

יבי משורר
ואפיזודה ביזוי

 ״לא הנ״ל: על שוסטק, עזר
 השם, ברוך אנו, בחדר. בגדנו

עליו.״ סוככנו
 שר-העבודה-והרווחה •

 ״מעולם הנ״ל: על אוזן, אהרון
 תפקיד לו נתנו באיש. בגדנו לא

 מתחלפים בצה״ל, אצלנו, מכובד.
 רמטכ״לים. מתחלפים אלופים,

 לנו יש חדד כמו ורבי־סרנים
בטונאז׳.״ בצה״ל
ש יצחק שר־החוץ •
 בו. בגדנו ״לא הנ״ל: על מיר,

אחרות.״ תוכניות עבורו לנו יש
 סו־ יהושע המחזאי •
המדיניות כישלון על בול,


