
 לפסיכולוגיה והפרופסור מפקדיו על שאיים הפורש הקצין
ר בדל את שהסבי ה ם בין ה קאי טי לי ם פו שעי לפו

 הארץ, של הצבאי הפרשן ■
 כיצד השבוע סיפר שי!?, זאב
נימרו־ יעקב תת־אלוף נפרד

 רצה לא נימרודי מצה״ל. די
להמשיך ביקש הוא להיפרד.

 דאז, הרמטכ״ל אך ולשרת,
ש כך על עמד בר־לב, חיים

המסור במסיבת־הפרידה יפרוש.
 חריג: מעשה נימרודי עשה תית
הכריז ליבו, את ושפך קם הוא

 בצה״ל, להישאר רוצה שהוא
 אותי מכריחים ״אתם וסיכם:

 אלא ברירה לי תהיה לא לפרוש.
 ולהפוך לעסקים להיכנס

תבקשו אתם ואז למיליונר,

1*11*1 | |1| |  מצב בשום לרגע, אף נוטשת היא אץ שאותו בבעלה, שלה הנאמן בטיפול ידועה ך
השרותים את גם אריק למען עושה והדואגת האוהבת שלילי מסתבר והזדמנות. |1 1111 / /

 אותו ופוטרת הצורך(בתמונה), בשעת שרווליו את מקפלת היא טובה: אמא של כדרכה ביותר, הפשוטים
למישקל. המוסיפים מסויימים, מאכלים לאכול שלא לו מזכירה גם היא אחרת. קטנה דאגה מכל

באברכביר... אח״נז עוד

שליטא גיתית
״בפניםי תדאג!' ״אל

 כמה מזה בכותרות נמצא באבו־כביר בית־המעצר •
 הפוקדים והיפות, היפים וכל האח״מים, בעיקבות חודשים

 תל״אביב, מחוז מפקד עמיר, גבי הניצב הציע לכן אותו.
 בבית• לבקר שליטא, בני ועדת־הפנים, של לחבר״הכנסת

 שליטא שם. חלו שיפורים אילו במו״עיניו ולראות המעצר
 חיים שר״המישטרה התלהב פחות מייד. והסכים התלהב
 מכבר לא לו קרא ואף רבות אותו ניגח ששליטא בר־לב,
 של שוועדת״המישנה הציע בר־לב מתפקידו. להתפטר

 ויר־ מרדכי חברי־הכנסת את גם הכוללת ועדת־הפנים,
המפורסם. בבית-המעצר תבקר דנינו, ודויד שובסקי

 וע־ ובה מונית, הגיעה בבוקר החמישי ביום ואומנם,
 וסגנו, עמיר הניצב להם חיכו הכבודה. דת־המישנה

ה בכל ופגשה שם טיילה החבורה לוי. ארמנד תת-ניצב
 מצוברח, שנראה לוי, ברפי החל והמפורסמות: מפורסמים

 בעצמה, ובטוחה שלווה שנראתה איזראלוב, בגיתית וכלה
 של האלגאנטי מלבושה במיוחד התפעל שליטא כהרגלה.

 לא שליטא מפה!" אצא אני תדאג, ״אל לו: אמרה היא גיתית.
 שבו שעות, כמה בן מאלף סיור אחרי עליה. לדבר הפסיק

 בעיקר בבית־המעצר, שחלו השיפורים את המבקרים סקרו
 חברי־כנסת שגי נראו הסניטאריים, ובתנאים בשרותים

 בכירים. בקצינים מלווים היו השניים מבית־המעצר. יוצאים
 ״את המונית, נהג נבהל זה," ״מה ודנינו. וירשובסקי אלה היו
 נהנה פשוט המתפעם שליטא ו״ בפנים השאירו שליטא ח"כ

 ושרות המישטרה לקציני שהצטרף עד מהביקור, כל־כך
לארוחת״צהריים. בתי-הסוהר

עבודה!״ אצלי
 (לפסיכולוגיה) הפרופסור ■
 עיס־ על חשב קרייטלר חנם

 פתח כאשר איראן עם קת־הנשק
באוניברסי הרצאתו את השבוע

 משותף ״מה כך: תל־אביב טת
 אלה ולפוליטיקאים? לפושעים

 יתפסו שלא בטוחים אלה וגם
 יאמין לא פושע שום אך אותם.

 ש־ פשע בסוד לשמור שאפשר
ההב זה עליו. יודעים איש 300
פוליטיק ובין פושעים בין דל

אים.״
 חנן המדיני הפרשן ■

 עמום והפרופסור קריסטל
 במישחק־הדמ־ שיחקו שפירא

 שריר אברהם השר את ייה
יו לממשלה, המישפטי והיועץ

 של בתוכנית־הבוקר חריש, סף
 גזית. וגבי קיטל שלום
 דברים ביניהם החליפו השניים
 אמר היתר בין במיוחד. חריפים

 לשריר־קריסטל: חריש־שפירא
 לו ענה בבג״ץ!״ אותך אייצג ״לא

 מבהיל לא ״אתה שריר־קריסטל:
 קטן עורך־דין אתה כי אותי

 עורן״ לי לקחת יכול ואני מאוד,
למ הליברלית. מהמיפלגה דין

 קולם אלי חבר־הכנסת את של,
 ל־ פקולטות כמה בוגר שהוא

ה המישחק את מישפטים..."
 שר־החינוך שמע הזה רדיופוני

 לישי- נכנס הוא נבון. יצחק
 לעמיתיו וסיפר בת־הממשלה

 מתעוות כשהוא שמע, אשר את
 חיים שר־התחבורה גם מצחוק.
 מחילופי־הדב־ התלהב קורפו

 לא לשריר. להעבירם וטרח ריס.
התלהב. שריר גם אם ברור
 פגש למחרת, השני, ביום ■

 בבניין־הכנסת. בחריש קריסטל
 לרדיו, האזין חריש גם כי הסתבר

 שריר ״למה בתלונה: פתח והוא
ממני?״ טוב יותר יצא (קריסטל)

ליבר חברי־כנסת כמה ■
 במיזנון־הכנ־ השבוע ישבו ליים

החטיבה את לכנס והחליטו סת

 היח־ על דחוף לדיון הליברלית
 תנועת־הח־ עם סים־לא־יחסים

 בעיה: העלה מהם אחד רות.
 העסוק נציגם שגם לדאוג כיצד

 ני־ משה שר־האוצר ביותר,
 ״מילא בדיון? נוכח יהיה סיס,

 ״ניתן עמיתיו, לו ענו ניסים,״
 בדיון. יהיה שהוא לכך לדאוג

 אלי שגם לכך נדאג כיצד אבל
 מעיסוקיו בשבילנו יתפנה קולס

להיעד דק רמז זה היה הרבים?״
פר מפורומים קולס של רויותיו

וסיעתיים. למנטריים
שפירא־ליבאי, ניצה ■

 למעמד ראש־הממשלה יועצת
 שעבר בשבוע המליצה האשה,

 מב־ לתפקיד גוטמן רננה על
ב הסתבר שפירא, קר־המדינה.

 את הכירה לא כלל השבוע, סוף
חיפ היא המלצתה. לפני גוטמן

תוא־ יהיו שכישוריה אשה שה

 * הספרית שאצל אלא תרמית,
בעיה. איזו צצה שלה הקבועה

י לא יעקובי גד השר ■
 התפעלותו את להסתיר היה כול

 הסמכותית מהנימה העמוקה
 שר־החקלאות סגן איים שבה

 על (״כצל׳ה״זכץ־עוזאברהם
 יחסים שיכוננו ״או העממית: סין

 או...״ ישראל עם דיפלומטיים
אירו חזר'בכמה הנפעם יעקובי

 כצל׳ה שהציב התנאי על עים
לסינים.

 מיכאל הביטחון, סגן־שר ■
 מ־ שעבר בשבוע השתחרר דקל,

 שעבר ניתוח אחרי בית־החולים
מ יהיה דקל בעמוד־השידרה.

בט ימים, כחודש בביתו אושפז
לעבודה. יחזור רם

בכנ הליכוד יושבת־ראש ■
לאח־ שהתה דורון, שרה סת,

ח1  שהיה מי ליבני, יצחק של אשתו עורכת-הדין, |1ך 1ך | \
\1 11 1 4 השבוע אותו ליוותה רשות-השידור, מנכ״ל 1.

 לכמה שלה האחרונה המסיבה אולי להיות יכולה זאת אבל למסיבה.
להריונה. התשיעי בחודש כבר היא - ללידה ממתינה אתי זמן.

 ושמעה הרם, התפקיד את מים
גוטמן. על

 הליכוד סיעת יושב־ראש ■
 זה שב קופמן, חיים בכנסת,

כש חזר הוא בחו״ל. מסיור עתה
 להיות ״קשה תלונות: מלא הוא

 בכל בחו״ל. ישראלי עכשיו
 שמעו התגוררתי שבו בית־מלון

 הישראלים של מעורבותם על
 דולארים, מיליוני של בעסקות

 על כספים ממני לסחוט וניסו
שמאל...״ ועל ימין

 לנאווה חדשה תדמית ■
 החביבה, חברת־הכנסת ארד?

 הפכה שלה שתיסרוקת־הקוקו
 את הפתיעה המיסחרי, לסימלה

 בתיסרוקת השבוע רואיה כל
 מסתבר פזור. ארור שיער חדשה:
לשנות כל״כר חשבה לא שארד

 החרוץ הח״כ ואילו בחו״ל, רונה
 טרוד היה גולדשטיין פינחס
מ הוא כי נודע לחבריו מתמיד.

 יחסי־החברות מקומה. את מלא
 הליברלית המיפלגה חברי בין

 בלתי־ מקור ומתמיד מאז היוו
 של עמיתיו לרכילות. אכזב

 הליברלית בחטיבה גולדשטיין
 והתואר הסמכות את אהבו לא

ביו זמניים הם אם גם החדשים,
 שטפו ארצה, דורון כששבה תר.

 בטענות עמיתיה״לסיעה אותה
 כממלא־מקו־ שבחרה האיש על
 בדרך־ שקולה אשה דורון, מה.

תד את להסתיר התקשתה כלל,
במקו אותו בחר מי ״אבל המתה:

 ההסבר פיתאום!״ מה אני? מי?
 פשוט לתעלומה גולדשטיין של

 ששרה פעם ״בכל יותר: ורגוע
מקומה. את מילאתי לחו״ל נסעה
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