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לחייל טרמפ תן

תשרי
 מיסלגת יושב־ראש •

על פרם, שימעון העבודה,
 מיפלגתו אם יפרוש אם השאלה

 ״אין הבאות: בבחירות תנצח לא
 תפסיר. שמיפלגתי תוכניות לי
שלי." בלקסיקון מצוי לא זה

סר יהושע המחזאי •
 אינו בגין מדוע השאלה על בול

 יש מה בדיוק יודע ״הוא אוהל:
בישל." שהוא בדייסה
ג יהונתן המשורר •

ממשלה למוות תהיה ״ולא פן:

1

$

ליבוביץ פרופסור
עבודת־אלילים

 אחדות ממשלת לא גם —
לאומית.״

חשזן
 תומרקין: יגאל האמן •

 אמת אהבת גדולה, אהבה יש ״אם
 עוז עמוס אהבת זאת — לנצח

עוז." עמוס אל
 .ממיל- יב״י: המשורר •
פוחתים.״ חיינו ופיחות חמה

 בנק לנגיד המישנה •
״תוכ פלסנר: יקיר ישראל,

גאונית." היא הדולריזציה נית
הכהן: מנחב הרב •

 נסיגה על החליט ״האוצר
הירוק." לקו חד־צדדית

 אבינרי: עידו הבלשן •
 של החמסן — ״הבנקים
המדינה."

 יצחק שר־האנרגיה, •
 במשכורות יקצצו ״אם מודעי:

 לייבא ניאלץ והח״כים, השרים
מחו״ל." שרים

כסליו
על פעיל מאיר הדיר •
 ממנו, טוב לוי ״דויד שמיר: יצחק

 עורב גם — שיר ציפור באין אך
זמיר." הוא

 קרתא, נטורי איש •
זה ״מה וייספייט: לייב אריה

 קופת״ חבר זה יהודי יהודי? כאן
מולדת." שירי ששר חולים
רו שלום העיתונאי •

 בכל החשמל ״אספקת זנפלד:
המ ליקוי חודשה. הארץ רחבי

נמשך." אורות
 סגנית־שר־החינוך, •

המ על גלזר־תעסה, מרים
 פשוט ״היא וולר: יונה שוררת

מיוחמת.״ בהמה מופרעת.
 נמל פועלי מנהיג •

 יהושע לשעבר, אשדוד
 ממנו עשו ולנסה ״לד פרץ:

 ממנו עשו פרץ ויהושע אלוהים,
סמרטוט.״

 אגודת־ישראל ח״ב •
ש מנחם  מיזוג־ על פורו
 עדות- בני גם ״הרי גלויות:
לבין בינם מתחתנים המיזרח

 תי־ יישא לא מארוקאי עצמם.
 סורית. יישא לא ועיראקי מניה
שלנו." המצאה לא זאת

טבת
הורביץ דני המחזאי •

מו שיעור מחזהו מבקרי על
 שהחזאי לזכור צריכים ״הם לדת:

 רק אלא מזג־האוויר את יוצר לא
עליו." מדווח
 ויעקב סובול יהושע •
 אסטרטגי ״שיתוף־פעולה לזר:

 את הם הדם, את אנחנו —
התחבושות."

 דב (מיל׳) תת-אלוף •
 ״במחנה תמרי: (״דוביק״)

אנצר השבויים  הפל־ הוקם אל־
הפלסטינית." המדינה של מ״ח

 יצחק העבודה חייב •
 בהיותנו מסתפק ״הייתי רבין:

ליהודים." אור
ר לשעבר הרמטכ״ל •
״איל- איתן: (״רפול״) פאל

אברמוביץ עיתונאי
ופולארואיד רנטגן

 המצב לבנון, מילחמת מלא
 גרוע להיות יכול היה הכלכלי

 את לפנות צריכים היינו יותר.
 נה־ את ולהוריד קריית״שמונה

לאדמה." מתחת אל ריה
שבט

הירושל עורך־הדץ •
 ״ישראל הופרט: אורי מי

ת־ — לתשמ״ד מתש״ח  מיו
ליוד יהודים) (מדינת שטאדט

יהודים).״ (מועצת נראט
 לשעבר פלד, בנימין •

״בגין חיל־האוויר: מפקד
 בבגדים שהתחפש יהודון הוא
ז׳בוטינסקי.״ זאב של

 •טר־המיסחר-והתע- •
 ״בקואליציה פת: גדעון שיה

 מלר הוא ממזר כל ח״כים 64 של
הכל לר ומכתיבים

עוז אפלבאום, בועז •
 שימי של הפרלמנטרי רו

 עוזר ימינו. יד ״אני פרס: עון
 זוג עוד ממני. שנדרש מה בכל לו

 אוזניים ידיים, זוג עוד עיניים,
וראש."
 הע- אלקים המתנחל •
 לקריית־ארבע: עקירתו על צני
 אבל הראש, על כיפה לי ״אין

 שהמשיח בהרגשה חדור הייתי
 ואיננו השער על מתדפק

פותחים."
 הנהלת יושב-ראש •

 רחבעם הארץ״, ״מוסיאון
 העיתונאים: על זאבי, (״גנדי״)

 ומאז מתוק שלי שהדם גילו ״הם
אותו." למצוץ מפסיקים לא

א אדר
 רענן העבודה ח״ב •

 את להפיל ״אי־אפשר נעים:
 על שוכבת כבר היא הממשלה.
הקרקע•״

מ־ שר־התיקשורת, 6

תשמ״ד: של הפסוקים
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