
שמי דניאלה מאחבלתים

 לא גם ידידי,
 שלא חתמנו

ת להחיל ק א חו  ה
!ניו־יורק על

לזבידור מנחם הכנסת ויו״ר נבין יצחק המדינה נשיא
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 בכיסים וקים נ עם אזרחים
פאר דניאל אחרי רודפים

תוכנית־הטלוויז־ מנחה ■
 ■פאר, דניאל כלבוטק, יה

ש מכך נבהל אינו אם נשאל
 אחר ממלאים בבית הצופים

 שיעשו. מבקש שהוא מה כל
ואשתי ״הלוואי :פאר אמר

 הוראות אחר ממלאה היתה
 הכינמת ולעניין כלבוטק.״

 השתתפו כולם ״לא :הוסיף
ו נכנעו, שלא היו במיבצע.

הכינים.״ להם נשארו

השבוע פסוקי
אמנון העיתונאי *

ה החקיקה על אברמוביץ
״ממ :חוק־הגולן של פוזה
 מהיום — פרג׳ האחים שלת

להיום.״
 יצחק שר־האנרגיה *

, מי ד  בהצבעה השתתף שלא כ
מקום אין ״כלום :החוק על

הוז- בעיר, אירוע בכל מבוקש אורח שהוא *1^1 * 0
בייגלך, מאפיית חנוכת לכבוד למסיבה מן י ^ # 11\

 בתל״ במלון שהתקיימה במסיבה, ומר• אלי איש״העסקים שפתח
 התחיל והוא ענקי, אמריקאי בייגל לאולסי הוגש אביב,
האמריקאי. המקור עם הישראלי טעם את להשוות כדי בו, לנגוס

פו כשדרן יסוריו על !₪>
ב סיפורים לפאר יש פולארי

לע נוהגים בירושלים שפע.
ב שונים אנשים אותו צור

 ג׳וקים מכיסם להוציא רחוב׳
 ולומר אחרת, זוהמה או מתים

את רואה אתה ״פאר, לו:
 הרבה זה עם הולך אני ? זה

 שיום יודע אני כי בכיס, זמן
 זה הנה, אותך. אפגוש אחד

מש פאר שקניתי.״ מבקבוק
 לטלפונים, לענות שלא תדל

 את מרים כשהוא ולעיתים,
 אחד את ושומע השופרפרת

 הוא אותו, המחפש הצופים
 :ואומר חיוג צליל משמיע

ב עיין אנא הוחלף. ״המספר
הו הוא אך החדש.״ מדריך

 אחרי זה עם ״הפסקתי סיף:
 לדבריו, התרגזה.״ שלי שאמא

 נוהגים אינם אנשי־מישטרה
ש אחרי פעם, בסלחנות. עימו

 הראה הוא התוכניות באחת
 שגויים, מישטרתיים דו״חות

 לו ורשם שוטר אותו עצר
כשה שעה. רבע במשך דו״ח
ה אמר הדו״ח, את לו גיש

 תמצא לא ״כאן לפאר: שוטר
שגיאות.״

הליבר במיפלגה לליברלים
?״ לית
 גדו־ מועצת ראש *

 ש״ך: הרב לי־התורה,
ב להעביר יכול בגין ״אם

ל קריאות שלוש אחד לילה
 את מדוע — רוצה שהוא חוק
 לא הוא הדתיים החוקים כל

כזו?״ במהירות מעביר
אבא המערך ח״כ *

 שמיר, יצחק לשר־החוץ אכן,
 ג־ זה נושא על הדיון בעת

״אם :וועדת־החוץ־והביטחון
 לא למה טוב, כל־כך העיתוי

 לפני דעתך על הדבר עלה
 שראש־הממשלה לפני יומיים,

זאת?״ הציע
בן־ יצחק הסופר $
 הזמן ״הגיע :ענייו באותו נר,

ב .הישראלי החוק את להחיל
ישראל.״

נטו של החוץ שר־ *
 מיטה הרב רתא, ק רי

 היא בגין ״ממשלת :הירש
 שסיפ־ כמו אשמדאי. כמלכות

 עם־יש- על השילטון את חה
 שטחים. מספחת היא כך ראל,
 השדים מלך מתמיד היה בגין

רחמנא־ליצלן.״ הציוניים,

2312 הזה העולם




