
11 עד וזו זה על זה אגרו הם מה
 על ציפורי, רדביו״מוטקה״)

 לומר ״אפשר לבנון: מילחמת
אותה.״ שאכלנו

אג יוסף הפרופסור •
 האמיתי הפוליטי ״היריב סי:

ה הוא שלי להשקפת־העולם
 ישראלי ח״כ אומרת, ואת שקרן.

מצוי
יצ ראש־הממשלה •

 באופן נאמן ״אני שמיר: חק
 גמיש אך לעקרונות, אבסולוטי
ובאמצעים.״ בטקטיקה

 ההסתדרות, מזכ״ל •
 על גזר ״הוא משל: ירוחם

 הורשע בטרם עוד מיתה עצמו
שבעבירות.״ בקלה
א אמנון העיתונאי •

 כנראה שרון ״אריק ברמוביץ:
 אבל לבנון, למילחמת אחראי כן
למעשיו.״ אחראי לא

ב אדר
ח סגן־שר-האוצר, •
 המיזרח עדות ״בני קופמן: יים

אלקט מכשירים אחרי להוטים
 מווידיאו החל חדישים רוניים
 אבל משוכללים, בווקמנים וכלה

 או שניה במישמרת מדובר כאשר
 לא דבר שום נוספות בשעות

לבלות.״ לצאת רוצים הם עוזר,
״תש יב״י: המשורר •

 מעידות אינן לך ואשנור לי מור
ומוסר.״ חברות על בהכרח
 הכהן: מנחם הרב •
 הפכו הרמב״ם של דיוקנו ״את

 מישנתו ואת אינפלציוני לשטר
קואליציוני.״ להסכם
ציארלי חדיש ח״ם •

תעסה־גלזר חיים
מיוחמת בהמה

 צבי הליברלים ח״כ על ביטון
 הוא בכנסת? עושה הוא ״מה רנר:
 מדבר." ולא רואה לא שומע, לא
 ישעיהו הפרופסור • י

 תנועת היא ״התחיה ליבוביץ:
 זה פורת וחנן מובהקת, אלילים

ממש.״ עובר־אלילים הוא
 על גרבוז יאיר הצייר •
 ״אל החדשים: המקומונים מכת

 שתגיע עד אדם תשפוט
למקומון."

ניסן
 אגודת־ישראל ח״כ •

 חשבתי ״לא שפירא: אברהם
 דומה בדיוק זה שפוליטיקה

 האמנתי לא או לתעשיה,
גדול." כל-כך הוא שהמרחק

א־ אמנון העיתונאי •
 סיקרי מגיפת על

 ואל באת ״מסקרים
תשוב.״ סקרים
 יצחק העבודה ח״ב •
 אחרי נבון, ליצחק הבין

 ״אני, ההתמודדות: על שוויתר
ו אומר מיקצועי, כמתמודד  — ל

עוגמת־נפש." מעט לא חסכת
 צבי התחיה חייב •

יכולים אנחנו ״איד •טילוה:

ברמוביץ
דעת־הקהל:

 להצביע שלנו לבוחרים לקרוא
ש ימנית, ממשלה עבור  לה שי
שמאליות?״ ידיים שתי

 יצחק הליברלים חייב •
 הליברלית ״מהמיפלגה ברמן:

השם." רק נשאר
 לשעבר נאור, אריה •

 השאלה על הממיטלה, מזכיר
 שרון בעד הצביע לא מדוע

 סיבות 600 לי ״יש חרות: במרכז
לכך.״ טובות

אייר
 טופז: דודו הבדרן •
 אוכל הוא בדיאטה. עכשיו ״שרון

קצוץ.״ שמיר רק
הב במסע וייצמן עזר •
 אומר פרס ״שימעון שלו: חירות

 תהרגו הירדן. ביקעת את שיספח
 !פה איפה מבין לא ואני אותי,

הטריטוריאלית." הפשרה
 על באדר יוחנן הדיר •

 היו הם שנים ״שבע הליכוד:
 לא אף — בשילטון בממשלה.

במח חיים עדיין הם אחד. יום
תרת."
יש הטלוויזיה כתב •
 ציפורי, מרדכי על סגל ראל
 ״מעולם :1 ה־ז לכנסת נבחר שלא

מחיר שר־תיקשורת שילם לא

סובול מחזאי
בגין של הדייסה

 טלפון שיחת עבור כל־כך יקר
אחת."
 יצחק שר־האנרגיה, •

 מה־ חרות תביעות על מודעי,
 חולצה, את לנו ״תלשו ליברלים:
 ואת החליפה את לנו הפשיטו
 כאשר בעצמנו. הסרנו המעיל
 אמרו הגופיה, את להוריד סירבנו

קשוחים." אתם — לנו

סיון
 ישעיהו הפרופסור •

הבית אל דק ״חוט ליבוביץ:
 הוא בו היושב הקאובוי ואל הלבן

שלנו." היחידה המישענת
 (..אברום״) אברהם •
 ״הם המחתרת: עצורי על בורג

 בפועל, צמאי־דם בכוח, מרצחים
 מיזבח על פליליים. מחסלים

 את יקריבו הם הכוזבת קדושתם
רחם.״ בלי האחרון, עד כולכם,
רו שלום העיתונאי •

 שופטת ״ההיסטוריה זנפלד:
 שבה הדרך על־פי גם מנהיגים

מתוכה." יוצאים הם
עו מאיר העיתונאי •
נהר המוסרית ״דמותנו זיאל:

 לבני־ דומים נהיה מעט עור סת.
אדם.״
שמוש אמנון הסופר •

 ״זוהי הליכוד: ממשלת על
והפאנק." הטנק הבנק, ממשלת

תמוז
א אמנו־ העיתונאי •

 מצלמים פרס ״את ברמוביץ:
ברנמגן." בגין ואת בפולארואיד

ריבדין: ספי הבדרן •
 המערר בתשדירי ראינו ״אתמול

 הגשש שלישיית שלישיות: שתי
החיוור." ושלישיית

 ״קרי- סרס: שימעון •
 יותר אותי מביכות אות־עידוד
רקובות." מעגבניות

 ניתן ״לא רבץ: יצחק •
שומרון." לקרנפי פרוטה אף

 ש״ס, רשימת ראש •
 לא ליטאי ״אס פרץ: יצהר

 גור וחסיד גור, חסיד לייצג יכול
 איך אז ויז׳ניצאי, לייצג יכול לא

 או תימני לייצג יכולים אלה שני
מארוקאי?״

אב
 מועמד יעקובי, גד •

 שר־האו־ לתפקיד המערך
שה ציפיתי ״הופתעתי. צר:

החלטי." יהיה המערך של ניצחון
רו שלום העיתונאי •

לשו־ הרבה כל־כך ״עם זנפלד:

מודעי שר
הגופיה את להוריד

 לא קואליציה שום מאזניים נות
דבש." תלקק
 קינן עמוס העיתונאי •

 בממשלת־אחדות: תמיכתו על
 הטובים הימים עברו ״חלפו
עדיין שבהם ת' ל כו  בין לבחור י
והכולרה." הדבר
יעקב מסיים מנהיג •
 אחדות: לממשלת המתנגד חזן,

 עם באופוזיציה להיות ״עדיף
 על בקואליציה מאשר זקוף ראש

הבירכיים."
ג יהונתן המשורר •

 לחם בעד הצביע העם ״חצי פן:
שעשועים." בעד וחצי
 אבא העבודה חייב •
 היחיד הפיל הוא ״שרון אבן:

 את גבו על שסוחב בהיסטוריה
שלו." חנות־החרסינה

ד ז ל א

 חיים שר-התחבורה, •
 שריר: אברהם על קורפו

 את יבלבל לא ״ששר־התיירות
העיגולים."

 לוינגר: משה הרב •
ש סבור ״אני מהער לשלול שי
ההצבעה.״ זכות את בים

 אברהם התעשיין •
 רבים ״הם שביט: (״בומה״)

 בוערת רומא נגמרת. והמדינה
בנבל." מנגנים והם

 נותר ״לא יעקובי: גד •
 לזיכרנו. דום לעמוד אלא לנו

הכל." את מכרנו
 פאר: מני המנחה •

 בתש־ הגשימו ישראל ״ממשלות
 ג׳ורג׳ של החיוני החזון את מ״ד

 1984 מממשלת נפטרנו אורוול.
 חוות את במקומה וקיבלנו
החיות.״

 על מגן דויד חייב •
 הקאה־ את גמר ״הוא ׳טמיר:

שלו." יירה
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