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 יצחק שר־האנרגיה 81

 מתפקידו שהתפטר מודעי,
שכא סיפר כשר־התיקשודת,

ב שלו הטלפון מתקלקל שר
 המערכת, את עוקף ״אני בית

 האחראי, המהנדס את מוצא
 למרכזת במכוניתי אותו לוקח

התקלה.״ את שיתקן ודואג
יהו לח״כ חדש כינוי 8!

 במיסדרונות מאיי כן־ דה
שום על אי־בי־אם :הכנסת
 משום וגם הפנומנלי זיכרונו
 של ראשי־התיבות הם שאלה
שמו.

גיר ח״כ מרגיש איך 8!
 בכנסת? (ל״ע) האוזני עון
 ההלצה מלמדת כך שעל יתכן

 מעשה השבוע. שסיפר הבאה,
 שסיכם אמריקאי, בסנאטור

כך: כהונתו שנות שש את

 ייגאל ראש־הממשלה, סגן
 בתנועת־יד הגיב ידיו ידין.

 את הפסיקה כהן ביטול. של.
 ידין את וגינתה דיבורה שטף

 ידין: אמר תנועת־היד. על
 אילי היה? זה מה לך ״מנין

אותו?״ וגירשתי זבוב פה היה
 שכתב הספר בעיקבות 81

 מי מרידוד, יעקב בשעתו
ש האצ״ל, מפקד סגן שהיה
 לחרות, הדרך ארוכה נקרא

 שהוא וייצמן עזר מתלוצץ
 קצרה בשם הבא לספרו יקרא
מחרות. הדרך

 רב- המישטרה, מפכ״ל 8!
 התפרסם, שפיר, הרצל ניצב

ש בכך לתפקיד, כניסתו עם
 עוזי (מיל׳) האלוף את תפס

מופ במהירות בנסיעה נרקיס
מאז לירושלים. בדרך רזת

 חגג ראש־הממשלה, של הצבאי יועצובורן אפריים
האח השישי ביום שנערכה במסיבה,

 שהיה סגל, (מימין). סגל ישראל הטלוויזיה כתב עם יחד רון,
 על פורן עם לשוחח ניסה פרס־רבין, המאבק רישום תחת עדיין

ראש-הממשלה.״ במישרד עוד ״אני לדבר: סירב פורן ההתמודדות.

 תמהתי הראשונות ״בשנתיים
 למוסד הגעתי הקטן אני איך
האח השנים בארבע זה. רם

 האחרים כל איך תמהתי רות
אליו.״ הגיעו

 המצב על הדיון בעת 8!
 ח״כ דיברה בשכונת־התיקווה

 והטיחה בלהט כהן גאולה
ה שיקום במיבצע האשמות
עומד בראשו אשר שכונות,

 שאסור מה כי כנראה, שכח,
 לרב־ניצב. גם אסור לאלוף

 נראתה האחרון השישי ביום
 ,50!• יפגין שפיר, של מכוניתו

 כשהיא ,11־140־80 שמיספרה
 על העולה במהירות נוסעת

 בכביש לשעה קילומטרים 130
 במכונית ירושלים־תל־אביב.

ב ישב והמפכ״ל שוטר, נהג
האחורי. מושב
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