
על !ה
 ארידור: יורם של הכלכלית
עכברידור." הוליד ״ההרידור

 לשעבר, הרמטכ״ל •
 על איתן, (״רפול״) רפאל

 לשבת ״צריך בגרה: ההתנחלויות
 ובכיכר שכם, ובתוך שכם, מעל

שכם.״ של המרכזית
 לראשות המועמד •

 בן- דב תל־אביב עיריית
 כמו נוהג להט ״שלמה מאיר:

 אך כסף לו אין אנטואנט. מרי
 מופעים של עוגיות מחלק הוא

לתושבים.״ ואירועים
ארי תיק ללא השר •

 היחידה המדינה ״זו שרון: אל
 עזב שלה ששר־הביטחון בעולם

 ממעשה כתוצאה תפקידו את
 רגל לא וגם בו, יד לו היתה שלא
ידיעה." ולא

 ״אינני בן־נתן: רפאל •
פולי אוהב ואינני פוליטיקאי

 עניין ומשרת עסקן אני טיקה.
קדוש.״

בן־נר, יצחק הסופר •
 תחנת ״הורסים פאר: עדנה על

 גברת בגלל יפה כך כל שידור
אחת.״ מפוקפקת

ג אהרון העיתונאי •
 לא שר״בריאות ״שוסטק בע:

 בגב. מיחושים לו יש בריא.
מהכיסא." לקום מתקשה

 אברהם עורך־הדין •
הער :1983 ״ציונות ברדוגו:

 שומרים הדרוזים עובדים, בים
חי." חי חי ישראל ועם

 וייס־ יהושע הדד •
הרופ שביתת ממנהיגי בורד,

 לא החולים על. אל לא ״זה אים:
 על זמן הרבה כל־כך יחנו

המסלולים.״
 זיווה העיתונאית •

 נשארים עכשיו ״אנחנו יריב:
 יציאתנו את להצדיק כדי בלבנון

מלבנון."
ארי השר־ללא-תיק •

 הקריאה הרגלי על שרון, אל
 עיתונים. קורא לא ״אני שלו:

 העיתונות קצינת היא אשתי
 בבוקר: אותה שואל אני שלי.

 ואני ״כן״, עונה: היא ״תוקפים?״
בצד." אותם ״שימי אומר:
הבי מימדי על הנ״ל, •
 שואל אני ״לפעמים נגדו: קורת

 הכוח לי יש מנין עצמי: את
זה?" בכל לעמוד
 מר־ יואל העיתונאי •
 השבוע אושפז שלא ״עד קוס:
 הגדירו שהרופאים מה עקב

מה ידענו לא מוחי כאירוע

 באפו עורךדין
מסוכן איש

 ראש־ סגן של חשיבותו גדולה
 לשלומה לרווחתה, הממשלה

 של שלמותה להמשך ובעיקר
הממשלה.״

 אברהם התעשיץ •
 פישר ״כל שביט: (״בומה״)

 שמקפחים וצורח הפה את פותח
 על לשים שלו האזרח זכויות את

מטאיוואן." תחתונים הישבן
חיי שנות .בכל הנ״ל: •

שחלפו בשנה זה על הה זה
 לא אני כרטיס־פיס. קניתי לא

 חיש־לקק־ חיש־גרד־אותי, סובל
חיש־קפוץ־לי." אותי,
רונן, אלי המיסעדן •

 לי ״הבטיחו מת״מי: אכזבתו על
השגרי באחת נספח להיות

רויות."
מנו דידי העיתונאי •

 שקיבל הדולר אלף 20 על סי,
 זקנו גילוח -עבור נלסון רפי

קינ ״מתור לסירטון־פירסומת:
 שדולר ויצא/ חילקתי מרה/ אה

רע.״ לא בכלל מחיר לשערה/
תמוז
אש ארידור, אביבה •

 נלר ״אם שר־האוצר: של תו
 הוא הרע ששורש נראה אחורה,

 נכנע כאשר המערך, בתקופת
 לדרישות בזמנו שם־טוב ויקטור

הרופאים.״
 יוסי העבודה דדב •

 אליעזר לשר־הבריאות שריד,
מיניס אפס ״אתה שוסטק:
מאופס.״ טריאלי

 ״אתה לנ״ל: שוסטק •
משוקץ.״ שקץ
קי עמום העיתונאי •

 ״זוהי הרופאים: שביתת על נן,
 את שנשבעו אלה בין מילחמה
 אלה ובין היפוקרטס שבועת

להיפוקריטוס." שנשבעו
 סו■ יהושע המחזאי •
 המשק הימנון יהיה ״מה בול:

 אלף ארידור? אחרי הישראלי
אותי.״ לרפא יצליחו לא רופאים

של סגן־אלוןד(מיל׳) •
 אריאל של סגנו באום, מה

 חקירה ״ועדת :101 ביחידה שרון
הרחוב.״ של מישפט כמו זה היום

מנו דידי העיתונאי •
 שתהרהר ״מוטב וייצמן: לעזר סי

 החישוב/ את ושתאיץ מהר/
 לא אולי/ כשתחליט אחרת,
לשוב.״ לאן ישאר
 ניצן: שלמה השחקן •
 ויהיה תתבהר התמונה מעט ״עוד
בעיניים." חושו לנו

יריב עיתונאית
ופלסטינים פאלנגות

 ״מיס- יב״י: המשורר •
 עם הופך אדם המבזה של

לאפיזודה.״
 מאוויי ״כשבראש הנ״ל: •

 הטעם מה נשק, רכש המשק
החיים?״ בחשק
 .לא הכהן: מנחם הרב •

 הרופאים ששביתת ספק לנו היה
 בתמוז. ט״ז שני, יום עד תסתיים

 חס־וחלילה היו כן, לא שאם
 י״ז של בצום נכשלים רופאינו
בתמוז.״

 הכל טוב, .סוף הנ״ל: •
 לבוררות הסכימה הממשלה טוב.

 ובץ בגץ של בנו בץ מוסכמת
ז׳בוטעסקי.״ של נכדתו
רו שלום העיתונאי •

 רכשו מגונה ״מידה זנפלד:
מה כל בצפון: שכנינו לעצמם

 טוב זה שואלים. הם עושים שאנו
לנוצרים?״ רע או לנוצרים

 שדה פינחס הסופר •
 .האדמה בגדה: ביקור אחרי

 לה משנה שלא לי אמרה כאילו
 אותה. עובד מי לחלוטין
 יושב אם הר היינו זה מבחינתה

 יאסר או בגין מנחם עליה
ערפאת.״

 מיכה חרות ח״כ •
 לא פעם ״אף עצמו: על רייסר,

 או רוח כאיש עצמי את הצגתי
 כצרכן עצמי את הצגתי כאמן.

ממוצע תרבות
 שירים כמה ״יש הנ״ל, •

 לא אוהב. שאני פיק צביקה של
חרותניק." שהוא מפני
 אהוד הליכוד ח״כ •

 .אי-אפשר אולמרט: (״אודי״)
 ועדות על־ידי מדינה לנהל

 כל עם שופטים, ועל־ידי חקירה
להם.״ הכבוד

אב
לש ישראל שגריר •
 אר- שלמה בלונדון, עבר
 היתה בחייו שההתנקשות גוב,

 ״אילו הלבנון: למילחמת העילה
 את בלבנון המילחמה יוזמי חסכו

 היו שלהם, ההרפתקה מימדי
בנינו.״ מטובי מאות חיי חוסכים

הלב ״במילחמת הנ״ל: •
 שניסו גנרלים יחד חברו נון

 ולא המילחמה בניהול כוחם
 שהציעו בשער מטיפים יכלו,
אחיתופל עצות או טובות עצות

כשר פרופסור
ולוויות חללים

 את הביאו לא הם אך —
׳ הישועה.״

 הלבנון ״מילחמת הנ״ל: •
 בלתי־מוצלחת, מילחמה היתה
 ששולם המחיר משום רק ולא

 הוא — ישראל לעם אשר בעדה.
 יותר חלוש מהמילחמה יצא

לתוכה." כשנכנס שהיה מכפי
 סו־ יהושע המחזאי •
 החדש לקו צה״ל נסיגת על בול,

 רגל. פשיטת תאמר ״אל בלבנון:
מחדש." רגל פריסת אמור
קי עמום העיתונאי •

 פרס שימעון היה ״אילו נן:
 מפני החלטות המקבל מנהיג
 שום לו היה לא מאמין, הוא שכר
מכי ראש־ממשלה. להיות סיכוי

 כל לו יש כזה, שאיננו וון
הסיכויים.״

 לשעבר כץ, שמואל •
 ז׳בו־ זאב של האישי מזכירו

 יהושפט מיסמר על טינסקי,
 — ברצינות שואל ״אני הרכבי:

שפוי." הזה האיש האם
ש השרה־ללא-תיק •

 ליד ההפגנות על דורון, רה
 שע־ ״זוהי ראש־הממשלה: בית

 שיש חמור אקט זהו רוריה.״
 מה־ מצפה הייתי להפסיקו.
זה חמור אקט שתמנע מישטרה

 דמוקרטיה אינה זו ונשנה. החוזר
הפקרות.״ אם כי

רו שלום העיתונאי •
 מחסום את עבר ״הדולר זנפלד:

 יודע מי להתקדם. וממשיך 50ה־
 לנו יצמח עוד פלונטר איזה

מכך.״
 שר־האנרגיה־והתש־ •
 אנשי על מודעי, יצחק תית
פו תפיסה להם ״יש חרות:

 על המוני־העם עידוד פוליסטית,
 יש המנצלים. העשירים חשבון

 של השקפתו גם שזו רושם לי
 יורם של רק לא לוי, דויד

ארידור.״
 קשר קיים ״כן, הנ״ל: •
ופאשיזם." פופוליזים בין ריגשי
 על הכהן, מנחם הרב •
 ״הקרב מודעי־ארידור: מאבק

 השבוע נערך הפוליטי־מיפלגתי
 140 ובין כישורים אחוז 90 בין

אינפלציה." אחוז
 ראש- ממלא־מקום •

 יגאל תל־אביב, עיריית
 ״אם בחירות: באסיפת גריפל,

יהיה בבתי־הסוהר, בחירות יעשו

קשת עיתונאית
ויקה אירי

מוחלט." רוב שם לנו
א במילואים האלוףז •

בףגל: (״יאנוש״) ביגדור
 ונוכל שטח מספיק לנו ״יש

 ממנו, מסויים חלק על לוותר
 המאוויים את לספק ובכך

הפלס התנועה של הלאומיים
טינית.״

הלב מילחמת על הנ״ל, •
 שמשלב הבינה ״האוכלוסיה נון:

 מי־ איננה המילחמה מסויים
 הכרחית, מילחמה או לחמת־מגן

מצ אינם והמחיר ושהמאמצים
המטרות." את דיקים
 ב• אברהם הסופר •

 שלו: השלום חזון על יהושע,
 לעצמנו, יהודית כמדינה ״נחיה

 אני בינינו... יחצוץ שערבי בלי
 בלי בינינו לדבר שנוכל רוצה

 רוצה אני באמצע. יהיה שערבי
 לזה יהודית. זהות של בניקיון

התפללתי."
 ערביי עתיד על הנ״ל, •

 אותם, לעורר מוכן ״אני ישראל:
 הפלסטינית, המדינה כשתקום

 15 תראו, להם: לומר אוכל אז
 המדינה נמצאת מכאן דקות

 ערביי שלכם. הדגל שלכם,
 יש נכון, נסבל. מיעוט הם ישראל
וגדלים." הולכים הם בעיה,
 בית־המיש־ שופט •
 חיים בדימוס, העליון פט

 עונש את שולל ״אני כהן:
 שטח אין לאסירים המאסר.

 של מחובתו ולכן מספיק, מחייה
 מלשלוח להימנע שופט כל

לבית־הסוהר.״ אנשים
 ריס־ הכדורגל שחקן •
 חזרתו אפשרות על טורק, עת

שלי ״הלשון תל־אביב: להפועל

 המכוב לאנשים תתחבר לא
 בבלומפילד.״ היושבים

 שי העבודה ח״כ •
 מי חוק על בדיון פרם, ערן

 המקומי לרשויות בחירות
 קו כמו הולך אני שנים ״שש
 לבחירות. כסף לגייס כדי

 למיליונר שנחניף — רוצים
 נ ליבואנים, לספקולנטים,

לבחירות?״ מימון שנשיג

סובול מחזאי
בגב סכין

ארור
שב־ראש •  ועדת־ יו

הכנ של החוץ־והביטחון
על בן־אלישר, אליהו סת,

 בגדה: אבנים זורקי הענשת
 את אנשים מהעברת נרתע ״איני

 מכנה הייתי לא לירדן. הגבול
 דבר של בסופו גירוש. זאת

 ארץ מחבל בהעברתם מדובר
ארץ." באותה למישנהו אחד

אביג (מיל׳) האלוף! •
 בן־גל: (״יאנוש״) דור

 כאשר השתבשה ״המילחמה
 ביירות- לציר לזחול המשכנו

האש." הפסקת אחרי דמשק
 עוזרו דודאי, אבי •
 אריאל השר־ללא־תיק של

 אדם, לכל כמו לו, ״יש שרון:
מה הן אבל תורפה. נקודות
הענק.״ המנהיג מול גמרות
 עוד שרון ״אריק הנ״ל: •
 ויהיה החרות תנועת את ינהיג

 רואה אני שלנו. ראש־ממשלה
 עובד העסק איר רוחי בעיני

בראשותו.״
 סו־, יהושע המחזאי •
 לפינוי' צה״ל דרישת על בול,
 בלבנון? רוצים אנחנו ״מה כפר:

מהפלאנגות.״ פאלוס לקבל
 על פת גידעון השר •
 על ברק, אהוד אמ״ן, ראש דיווחי

״סי צה״ל: נגד הערבי המערך
אדומה.״ כיפה פורי

 אהרון תמ״י מנהיג •
 עי־ דחיית אחרי אבו״חצירא,

 העליון: בבית־המישפט רעורו
 שלא מתפלל אני בוקר ״בכל

אותי." לקבור שניסו במי אנקום
 יוסף ד״ר שר-הפנים •

 לחיים לי שיש ״נכון בורג:
 עודף עם יחד במיקצת. ורודות

 אומרת זאת אין אבל מישקל,
 שכר כמו עונג מדושן שאני

תבים.״
.מיש־ יב״י: המשורר •

 ונזקקים, נצרכים הקובר טר
נשימתו." תהיה קצרה
 מנהל הלסת, עדי •

 שלמה של הבחירות מערכת
 כל את להרוג ״צייר להט:

 יסכימו כן אם אלא הערבים,
שיחיו.״ רוצה שאני כמו לחיות
ל אחיטוב, אברהם •

.ההת השב״ב: ראש שעבר
 פסיכולוגית מרגרה הן נחלויות
יהודי.״ לטירור
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