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היה פרס שימעון ■
 מעצמו מרוצה מאוד השבוע

 את סקר הוא הממשלה. בישיבת
 בחרל מסעו בזמן פגישותיו

 ורודים. בצבעים אותן ותיאר
 שהטריד במשהו נזכר לפתע
 שכתב מה נכון לא ״זה אותו.
 אבל בדבר. הזה מלמן יוסי
 הזיכרון את גירש זה...״ את נעזוב
 הפסטה לתיאורים וחזר הרע

 של המדיני הכתב מלמן, ראליים.
 ששר־ דיווח ההסתדרות, יומון
 באוזני הכחיש הסובייטי החוץ
 של לאומית בעיה קיימת כי פרס

בברית־המועצות. היהודים

יו הד״ר של יום־הולרת ■
 גם בא במצודת־זאב. בדר חנן

 מאגודת־יש־ שפירא אברהם
 זה היה שאמנם הסביר הוא ראל.

הס אמירת של הראשון הערב

 באדר של שימחתו אולם ליחות,
!1 סליחות. דוחה
 באדר ״על שפירא: אמר ■

 טוב," שומע הוא אין כי אומרים
 שהוא — עווין פחות במינוח או,

 בוועדת־ ע?מו ״מכהונתי חרש.
 למד אני הכנסת של הכספים

 מה מצויץ׳ שומע באדר שד״ר
 ומה שומע, הוא — לאזנו שערב
 מסיבות לא זה — שומע שאינו

פולי מסיבות אלא גופניות,
טיות."

הש באדר? את בירכו מי ■
 ארנם, משה לוי, דויד רים:

 משיכד נעדרו ומי פת. וגידעון
 ניסים, משה השרים: חתו?

ש אריאל שריר. אברהם
 והשר־לש־ שמיר יצחק רון,
 כולם־כולם — מודעי יצחק עבר
 הגיע לוי גם אגב, בחו״ל. שהו

לשימחה. קודם יום רק ארצה

השנה פסוקי
תשרי:

 הקואליציוני בהסכם דבר ״שום שמיר: יצחק •
הרוטציה!״ כמו דרגת־חשיבות באותה עומד אינו

 השבתת על השידור, רשות מנכ״ל פורת, אורי •
 יוצר הירארכיה ״חוסר הטלוויזיה: טכנאי על־ידי מבט.

אנארכיה!"
הטל של החדש ״המנהל עניין: באותו ״מעריב״, •
גדול׳״ נבוט צריך הוא אקדמי. תואר שום צריו־ לא וויזיה
 על קריית־שמונד״ עיריית ראש אזרן, פרוספר •

 ״אלה הגליל: של מלכת־היופי את שבתר חבר־השופטים
 בתחרות אלא יופי, בתחרות לשפוט צריכים היו לא

שרימפס!"
תול שאת ״כדאי בהארץ: טור בעל מיכאל, ב׳ •
 אלא ביוגראף, יכתוב לא שרון אריאל השר של דותיו

פוליגראף!"
חשוון:

 שפירא: אברהם הח״כ אשת שפירא, טובה •
מיקווה!" — ואנחנו בריכת־שחיה, בנה .השכן

: א אדר
 הבלונדיות ״המתנדבות שפירא: יוסקה השר •

 התנועה של האיתנים החישוקים את שפרקו הן בקיבוצים
הקיבוצית!"

 של שאלה לא ״זאת הנ״ל: על בתגובה בורג, יום!ז •
חשקים!״ של אלא חישוקים.
בי: אדר

 ״אתה קופמן: חיים הליכוד לח"כ פרס שימעון •
 שם ולהיות שנים, לכמה למינזר־השתקנים ללכת צריך

חבר־כבוד!"
ניסן:
 צבאית להקה על אמנות, מבקר אוחובסקי, גל •

 מאמינים שבצה״ל לכך הוכחה היא הזו ״הלהקה מסויימת:
הכל!" לא זה שיופי עדיין

אייר:
 איש־אמונו קדישאי, יחיאל על שריד, יוסי ח״ב •

 לסגור בלי שולחן, איתו לפתוח ״אפשר בגץ: מנחם של
חשבון!״

 שימעון על בפארודיה הארץ, כתב טל, אברהם •
ראש!״ בלי כיפה מאשר כיפה עם ראש ״מוטב פרס:

זה על זה אמרו מה תשמ״ו: של הפסוקים
 י ״כשישראלית חדש: עולה סופר מרקיש, דויד •
 את לר נותנת היא רציני, למשהו מתכוון לא שאתה רואה
לנשמה!״ גם זקוק אני הגוף.

כיסלז:
 ״זה דיין: משה של שירי-הילדים על פרי, מגחם •

קישקושיקי!" שיריקי
במעריב, ),בנימין (״ג׳ טור בעל גלאי, מימין •

 ארמנית: ואמו יהודי שאביו בשח־מת, העולם אלוף על
בחרי להודות לא כדי בביולוגיה בור להיות אדם .חייב

ארמני!" ישכנו אם גם היהודי, הראש פות
 אייכמן ארולף בתפיסת חלקו על איתן, רפי •
 אותו תפס אחד כעד? אומרת זאת ״מה אותו: לכדו וכיצד

מאחור!" ואחד מלפנים
 ראש־הממשלה: מישרד מנכ״ל טמיר, אברשה •

פולנים!" עם משא־ומתן לא זה ערבים עם .משא־ומתן
 מיפלגת־העבו־ מזכ״ל על עיתונאי, אדליסט, ח •

 נמר של עירנות להם שיש מאלה ״הוא ברעם: עתי דר*
עכביש!" של וכוננות

 אוהב (״מנחם מיקצועי טועם תלמי, מנחם •
להדסה!״ אותך יקחו ולא חסה -תאכל לאכול!־)-.
סבת:

 אין שר־אוצר לנו היה ״פעם הכהן: מנחם דדב •
לכם!־ אין שר־אוצר לגו יש היום לי!,

 במשק ההצמדה את שהמציא ״מי מודעי: יצחק •
 לתלות ואחר־כך פרס־נובל לו לתת היה צריך גאון. היה

אותו!"
שבט:

 הכי הצייר ״אני תעשיץ(פולגת): פולק. ישראל •
הציירים!״ בין טוב הכי והתעשיין התעשיינים בץ טוב

סינון:
 גיסים: משה לשר־האוצר ברמז יעקובי, גד •
להתפלל!" גם כדאי ניסים, על רק לסמור ״אסור
 ״שמעתי שדה: פנחס הסופר על וייספיש לייב •
 אז נכון, זה אם כי טוב, זה לישוע. עצמו את חושב שהוא
אותו!" יתלו

תמוז:
 דבר להם ״יש פרס״חסן: פגישת על וייצמן, עזר •

מארוקאי!״ נכד יש לשניהם חשוב: מאוד משותף.
 הצעתו על קאופמן, חיים לח״כ שחל משה •

 אותך שהניע ״מה בחיפה: זיהוברהאוויר נגד לסדר־היום
 זיהום־ אלא זיהום־האוויר, לא זה זו, הצעה להעלות

האווירה!"
אב:
 שימעון של הכלכלית תוכניתו על ארידור, יורם •
 אני צנוע. יותר קצת שיהיה העצה את לו ■״נתתי פרס:
שניה!" פעם העצה אותה את לו לתת שצריך רואה
 ציבורית תנועה של שיטותיה על שריד, יופי •

 (ורעים): טובים נימוסים על פרסים להעניק המבקשת
מנומס!" שהוא בתנאי פרס, יקבל ״האנס

אלול:
 אל כשקרן? שחשוד למי אומרים ״מה אלמוני: •

תשב״כד
 ימיו? בדמי שנרצח סי על אומרים ״ומה הנ״ל: •
חח״ לכל חיים שב״כ
 הוא, לביני פרס שימעון בין ״ההבדל וייצמן: עזר •
 העבודה למיפלגת ראשות־הממשלה את מסרתי שאני
■ הליכוד!" לידי אותה מוסר שימעץ ואילו
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