
ניסים. משה
 ששימש למה נכנס השר־בלי־תיק

 בקומה הורביץ, ייגאל של כלישכתו
ראש־הממשלה. במישרד השניה

 לי:״. ״אין שזעק הורביץ,
 אבל חדרים. בשלושה הסתפק
 כמה לפני עד שחלש נימים,
שי דרש קומות, כמה על ימים

 עורן־־דין, החוצה זרקו פוצים.
 לו ואירגנו סמוך, בחדר שישב

נוספים. חדרים שני
ומסד מרהטים שם, משפצים כעת

שר־אוצר־ תבייש שלא לישכה לו רים

ולהי לריהוט הנוגעות ספות,
דור.

 נחמה, לירושלים. בנו הגיע לשם־כך
הדרי בהכתבת הסתפקה העזר־כנגדו,

נע שאקי של דרישותיו בטלפון. שות
וחנון. רחום אל נו,

נחדאנינ גוו: ♦
חד לישכה מסדרים גור מוטה י■
 אלב־ האלוף ברחוב בתל־אביב, שה /
ב המתארגנת הלישכה, מנדלר. רט

חדרים. ארבעה מונה אלה, ימים

גור שר־בלי־תיק
ב נשאר נתדאבי

ללא־תיק. הוא אם גם לשעבר,
 ונלוו אדרי, כמו דרש, רק לא ניסים

אותו. קיבל גם הוא —
 מישרד־החשב- מאת הוראה ישנה
 מכונית לו לקנות שר, אריה הכללי,

 כפוף היה שר אריה חדשה. 740 וולוו
 זה אבל שר־האוצר, היה כשזה לניסים

שייר• לא ^

נו! ■ש שאס■: •
 אלא ישיר, באורח דורש שאינו י ץץ

ח ל שו השר־ הוא ואשתו, בנו את ^/
 שר־החינוך־והתרבות, (כמעט בלי־תיק

שאקי. אבנר שר־הדתות) כמעט־כמעט
בליש־ השתכן החדש השר

 כקומה שפירא, יוסק׳ה של כתו
 מישרד- בניין של החמישית

מכי הלישכה ראש-הממשלה.
לאל, תודה חדרים, חמישה לה

 עד המפד״ל מנהיג לשאקי, אבל
נו בהשות יש ימים. כמה לפני

 בתל־אביב. בבניין גור שכן כה ער
 השתמש לירושלים, לעלות כשנאלץ
 בועז של האדיבים בשרותיו לפעמים

 ממלא־ לישכת את המאכלס אפלבוים,
 ראש־המ־ בבניין מקום־ראש־הממשלה

משלה.

צנוע אורמוט: •
*  המהודר אולמרט אהוד ווקא ך

בדרישותיו. מגזים אינו והעשיר 1
 שאיכלס ללישכה נכנס אולמרט

 רצחני בקצב כיום ארנס(המשפץ משה
 במיזרח־ירוש־ שר־החוץ) לישכת את

לים.
 המרווחת לישכתו זאת היתה בזמנו

 שיישב הצהיר עת בגין, מנחם של
הטובים. בימיו במיזרח־העיר לפעמים
 שם. ישב בל־כך לא בגין

 מכילה הלישכה כן. — אולמרט
חדרים. חמישה

ואדהו ♦אווה
 לאורה הכל מחכים/ות מזה וץ ^

 וכאשר אם .12ה־ השרה נמיר, 1 1
 יצחק הרב של ללישכתו נמיר תיכנס

 מישרד של הראשונה בקומה פרץ,
 חמישה מונה הלישכה ראש־הממשלה.

ה התוודעו טרם עכשיו ער חדרים.
נמיר. של לטוב״טעמה אחראים
 שיפתרו בתנאי כשרה תתמנה נמיר

 למינויו שיובילו בליכוד, בעיות כמה
 הדוקטור כשר. בן־אלישר אליהו של

 בלישכתו להשתכן מיועד ההרצלאי
 שר־ ללישכת וייצמן(שעבר עזר של

החמי בקומה במיזרח־ירושלים), המדע
 הלישכה ראש״הממשלה. במישרד שית
לעכשיו. נכון חדרים, חמישה מונה

 שר־בלי-תיק של לישכה כל
 עוזר, אנשים: ארבעה מונה

ונהג. פקידה מזכירה,
תיס! ■ש חני: •

 סוף- עם־ישראל יזכה כך על וסך ך
 באיכות־ או איכותית, בסביבה סוף *

הסביבה.
 על שינצח טרי שר מילוא, רוני

 הקומה את לידיו קיבל המלאכה,
 היה שם במישרד־הפנים, השלישית

 את לרוני הוסיפו איכות־הסביבה. אגף
 לשר־עם־ אותו והפכו רשות־הגנים,

תיק.
מו איכות-הסביבה לממלכת

 מנכ״ל, אלה בימים סיפים
נה מכוניות, פקידים, סמנכ״ל,

גים.
השימץ עור■ •

 שר־הפנים — דרעי אריה ם ך
 כדייר־מישנה, אצלו שוכן שמילוא ^

 הנוגעים־ברבר לישכתו. את משפץ
קדחתניים. שיפוצים על מדווחים
 דרעי הספיק כבר 30 בגיל
יקר. סיגנון אישי, סיגנון לפתח

 טעם מפגין ש״ס של האחר הנציג גם
 מיפלגתו שעבור פרץ, יצחק הרב אישי.

 בעיירות־פי־ מיעוטי־יכולת הצביעו
 במישרד־ה־ לישכתו את משפץ תוח,

קליטה.
ב חמץ״ .ביעור עושה פת גירעון

 (״אב־ אברהם המושבע, יריבו ממלכת
 שר־התיירות. בלישכת שריר רש׳ה")

 לפני הקירות, את חיטא כנראה, פת,
טפטים. לתלות שהתחיל
 של טעמו על מת לא ארנס משה
 להחליף הוראה ונתן פרס, שימעון

 שר־ בלישכת הריהוט את מאלף־עד־תו
החוץ.

ש נתניהו, (.ביבי״) בנימין סגנו,
 אורי נערו־של־פרס, בחדר השתכן

השי במלאכת אחריו מפגר אינו סביר,
פוצים.

 שר־החוץ־ה■ פרם, לשימעון
ב דירת־שרד מחפשים יוצא,

אמרי מכונית וקונים ירושלים,
 לשר-אוצר כיאה חדשה, קאית

המשק. את להציל שנקרא
הנינים סגנים •

סך ך  עם־ישראל זכה אלה, כל על ו
ה — בסגן־שר־העבודה־והרווהה *4

 דרישות, יש לו גם פלדמן. זאב חיים רב
 לישכה, נהג, מזכירה, מגיעים לו גם

 לו שיעזרו תנאים, ושאר מכונית
בארץ. הרווחה את לעודד
 איש שוחט, (״כייגה") אברהם על
 נכבדות מדובר רבין, יצחק של מחנהו

 במישרד־הבריאות. סגן־שר לתפקיד
 של טעמה על ישתגע לא הוא גם אולי

 האחרונה — ארבלי־אלמוזלינו שושנה
 שהפכה לפני זה בתפקיד ששימשה

 מובן שיפוצים. וידרוש — שרה
 המקשטים האביזרים כל לו שיוצמדו

פקידה). נהג, סגן־שר(מכונית,
 הוטל שעליו וייצמן, עזר מזה, וחוץ

 חוסך אינו בישראל, המדע את לפתח
 בנימין(.פו־ חברו, את למנות מאמץ

כשר. בן־אליעזר, אד")
 אין וייצמן, של החברי האקט לעומת

 למנות כדי עצמו את הורג רבין יצחק
 מתנהג אבל כסגנו, גולדמן מיכה את

 נאווה גם לאו. אם עצמו יהרוג כאילו
 כמועמדת מדוברת היתה החביבה ארר

 מפצה ובינתיים סגנית־שר, לתפקיד
בירו מרווחת לישכה בשיפוץ עצמה
 מישען(גימלאים). כראש שלים,

משפצים: שקט, וגם...

שאקי שר-בלי-תיק
ואשתו בנו את שלח

ניסים שר־בלי־תיק
וולוו! השיג

ב


