
בעם למתנדבים
 חבר־ העלה השני ביום •

 ויינשטיין אריאל הכנסת
 אמורה שהיתה ברוכה, יוזמה

 נב• אצל אנושי טפח לחשוף
 הציע ויינשטיין חרי־העם,

 ישיבת־הכנסת את לנעול
 זו משעה בערב. 6ב״ בדיוק
 היו יוזמתו. בי על ואילך,

 להתנדב הנבחרים אמורים
ש השונים, לבתי־החולים

 עקב עובדות, לידיים שיוועו
 הממושכת. שביתת״האחיות

פ התלהבו חבריו״למישכן
 באמת ״אתה מהיוזמה. חות

 או לשפר ללכת מתכוון
ה היו אלה - ד ״השתגעתי

 במיזנון- שנשמעו שאלות
 לפתע אחר-הצהריים. הכנסת

 ויינשטיין. אריאל וחתן־השימחה בעל״היוזמה במקום עבר
 לא ״בכלל מתנצל: החל יוזמתו, את להסביר משהתבקש

 חשבתי המונית. להתנדבות קראתי לא כהלכה. אותי הבינו
 את נפסיק הזדהות, של אקט נעשה אם יפה יהיה שזה

 פיתאום מה אני! לעזור. שיתנדב - שרוצה ומי הדיונים
שר-האוצר." אצל 7ב־ דיון לי יש יכול! לא אני מתנדב!

ויינשנויין
דיון...' לי -יש

 הולמת הזאת השימלה כמה שג
בהת וירשובסקי, קבע אותך:"
 שחור־ לשימלת־הפסים ייחסו

 הבלונדית האשה שלבשה לבן
 החזות בעלת והנאה, הגדולה

השי מושג,״ לך ״אין הסלאווית.
 כמה ״עד החריפה, לודמילה בה

 ביהוד להחמיא. יודע אתה יפה
למחמאות:" זקוקה שכל־כך למי

 מיש־ מנכ״ל פרבר, רפי ■
 ליום מצליף הפך רד־התיירות,

 פרבר השני. ביום זה היה אחד.
ולא בכנסת במיזנון־הח״כים ישב

 תיכון. בו התגרה לך!" יצליח
 שאצליח!״ שלי לשר ״הבטחתי

 ה־ חדור־ההחלטה. פרבר קבע
 השניים בין ההדדי קינטור
 המשעמם הריון לאורך נמשך

 בנעשה צפה כשפרבר והאפור,
ותי מיציע־המכובדים, במליאה

 הדיון בתום במליאה. תיפקד כון
 הראשונה. במערכה תיכון ניצח
 בהרמת ניצחונו את חגג הוא

וחיוך־מנצח־ם. אל־על אצבע
 פרבר, על הממונה השר ■

באותו נכח לא שריר, אברהם
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 מיסעדה של במסיבת״פתיחתה אשתו בחברת השבוע נראה אביב,
 מנטש, רונן. ג׳קי המיסעדן לידידו בעבר שייכת שהיתה חדשה,

 נראה בשיניו, שקי-מלט כשהרים הרב, בכוחו בעבר שהתפרסם
לשולחן. כשהתיישב באשתו להיעזר נאלץ ואף ועייף, חולה

 חברי״כנ־ מכמה עיניו את הסיר
מבחינ המועדים־לפורענות סת
 המדובר תיכון. דן ובעיקר תו,
ש מישרד־התיירות, בהצעת היה

 לא בחו״ל השוהים ישראלים
 המיסים כל את לשלם יצטרכו

״לא לישראל. בטיסות הכרוכים

ל הבוקר באותו טס הוא דיון.
לונדון.

 לכן, קודם ימים כמה ■
 איך של חגיגית הצגה בתום

 10ב״ יהודית אמא להיות
 נווה־צדק בתיאטרון שיעורים

לוחש שר־התיירות נראה ביפו,

ד | ד1ד |  ניצב עם יחד הבימה, מעל השוטר ביום שר הרמטכ״ל, של ואחיו בכיר קצין־מישטרה ^
1,4 | שרו הם לשעבר. חיל״האוויר איש במישטרה, אכ״א ראש משמאל) (למטה טרגר יעקב 1 # |
 איש טרר, אבי סגן־ניצב מימין: למטה מאוד". צר גשר - כולו העולם ״כל מברסלב נחמן הרבי של שירו את

 שהורכבה ענקית, מקהלה עמדה הסולנים שלושת מאחורי הארצי. במטה חמורים פשעים לחקירת היחידה
עצום. קהל מול ביצעו שלהם הראשונה האמנותית ההופעה שאת ושומרות, שוטרים בכירים, מקצינים

 השחקנית של לאוזנה ארוכות
מה על רבינוביץ. נירה
 התלונן שריר השניים? ליחשו

המופע. את שליוו הלחישות על
 השר של דוברו קול, דב ■

 אלה בימים זוכה קצב, משה
 נפטרה שאשתו קול, נחת. בקצת

 חודשים לפני ממחלת־הסרטן
בילדה מטופל נותר והוא אחדים,

 מי עם השבוע מתחתן קטנה,
 של הקרובה ידידתה שהיתה
 שונות מחשבות אחרי אשתו.
 שלו, הקריירה להמשך בנוגע

קצב. של לצידו להישאר החליט
 לור■ יעקב נעלם לאן ■

 הטלוויזיה מנהל ברבאום,
 נסע כי סברו רבים החינוכית?
התעניינו לא לכן לניו־יורק,

 היום באותו אך היעדרו. בעובדת
 אושפז להמריא צריך היה שבו

הד בבית־החולים לורברבאום
 שוהה הוא ומאז בעין־כרם, סה
 לו יש שבועות ארבעה מזה שם.
גבוה. חום

■■ בדק דפנה

 לקהל המוכרת המלאת״חיים, ההולנדית השחקנית של שמה הואברוק דן ואן מאיה
 לזכות עומדת מאיה הנשים. עיר פליני פדריקו של מסירטו הרחב

 המבויים הולנדית, עיסקה הסרט של גיבוריו שני את בפח המפילה העסיסית, האשה בתפקיד בקרוב
 בה שפגש דישי, שאול הקולנוען עבורה סידר התפקיד את דוידזון. בועז הבימאי על-ידי בלוס־אנג׳לס

 צילומי כשיעברו הבא, בשבוע ואכן, כלבבה. תפקיד לה שיסדר לה והבטיח עימה התיידד קאן, בפסטיבל
 כיצד יודעת אינה אגב, מאיה, ההצגה. את שתגנוב להניח ויש מאיה בהם תשתלב לאמסטרדאם, הסרט
החידה. את עבורה פתר הזה העולם האמריקאיים. אנשי״ההפקה או הישראלי הבימאי אליה הגיעו
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