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מרצים לשלוח סוכנה ״אתגרי מערכת
י ג ו בית לח

— חברי־המערכת להזמנות ייענו זה לצזרן הקוראים. ביוזמת שייערכו
מור ילין נתן ׳ אבנרי אורי
מוקד גבריאל ירדור יעקב ד״ר
עטרי בנימין עברון בועז

 אחד בבית חוג־בית לערוך ■המבקשת קוראים, 25 לפחות של קבוצה כל
 תל־אביב, ,3006 תיד למערכת, כך על להודיע מתבקשת מהם,

 ואת לח הרצוי המרצה שם את לציין מראש, שבועות שלושה לפחות
״אתגר'. לקרן ל״י 60 בסך המחאה לצרף וכן המבוקש, הנושא
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מפעלים
וסולקדור כוכב*□ מצעד

שייפ ולז־רמה, למוסיקה השני הפסטיבל
הו בסימן יעמוד שבוע, בעוד בישראל תח

ה עולם. שם בעלי אומנים של פעותיהם
 הפסנתרן סטראמינסקי, איגור קומפוזיטור

 הבריטי השחקן קלייבורן, ואן האמריקאי
 לדרמה הימני התיאטרון גילגוד, ג׳ון סר

ה רק הם האיטלקית, אי־סחיצ׳י ותזמורת
 במשך שיופיעו הכוכבים במבחר נוצצים

הישראלי. הקהל בפני ימים חודש
 בבחינת יהיו אלה אמנים של הופעותיהם

 מיוחדת חשיבות אולם חד־פעמית. חודיה
 את שיפתח ישראלי, למופע דמקא נודעת

 בה קבלת־פנים, מעין זו תהיה הפסטיבל.
 של והיין המלח הלחם, את ישראל תגיש

העולמית. התרבות לנציגי תרבותה
 כאשר שנה, לפני המוות. ליפני דקה

 קצות מכל העדות פסטיבל לראשונה נערך
 מרעישה. תגלית לאורחיו הימה הוא הארץ,
 האטלס, והרי בוכארה יוצאי של להקות

מופ מקורדיסטאן, ומחוללים מקוצ׳ין נגנים
 וצ׳ר־ דרוזים של ותימן, לוב בני של עים

ני — וחסידיות צבריות להקות של קסים,
ו  בארץ קיים כי הראשונה בפעם לרבים ק

 פולקלור כל לכאורה המחוסרת — הזו
 מגוון פולקלור של בלום אוצר — מקורי
ונגינה. לבוש מחול, בזמר,

 ממשמר־העמק, הבמאית בת־דורי, שולמית
 מרדכי מפ״ם ח״ב של ואחותו ורשה ילידת

 הצלה פעולת שנים במשך עשתה בנטוב,
 דקה הפולקלור את הצילה היא מפליאה.

 ש־ ,השונות העדות יוצאי כי הממת. לפני
 הוד מוצאם מארצות הפולקלור את הביאו

 והצגתו גילויו לו. ולהתנכר להתכחש לו
 שכן להצלתו, עשו ברבים, הפולקלור של

להת השונות העדות בני החלו לאט לאט
נוצ הראשון הפסטיבל ובעקבות בו, גאות

אלה. למופעים מתמדת דרישה רה
 מחומר הארץ לתרבות להזריק נסיון ״זהו
 שנועד מיבצע זהו זיוף. בו שאין אמיתי,

 השבוע אמרה לה,״ יש מה לארץ להראות
ה העדות פסטיבל את שהכינה שולמית,

 כסטיבל במסגרת המופע של שילובו שני.
 עשויים קבע, של למוסד והפיכתו בינלאומי

לאו פולקלור של התודעה להחדרת לתרום
מי.

בידנר
ם עי שו ע צווני□ ש

 עוסקים כשהתיאטרונים הלוהט, באוגוסט
מעלי כשהמשטרה החולפת, העונה בסיכום

 מועדוני־הלילה, מתוך החשפניות את מה
 קרירים לחודשים ממתינים מחו״ל הבדרנים

 שאריות את מציגים ובתי־הקולנוע יותר,
 הישראלי למתבדר נותרו לא השנה, סרטי

החום. מן לבריחה רבות אפשרויות
 כמובן היא ביותר, נפוצה אחת, אפשרות

 מלבדה הירח. לאור הים, שפת על קומזיץ
ה קייציות, אטרקציות מספר עוד קיימות
המונית. לנהירה לאחרונה זוכות
של בקיומו נזכרו זריזים אמרגנים •
 שהפסיק הירקון, גדות על גן־הוואי, קפה

של מועדון הוקם במקום ריחות. להפיץ
 הוא העצבני. החתול בשם שישי, יום

חלטורות, ותוכנית לריקוד צלילים מספק
ה מהשבוע החל שבוע. בכל המתחלפת

ב שקיוו בעליו, המקום. הוצף ראשון
 נאלצו לערב, מבקרים 300ל־ אופטימיות

שישי. יום מדי באלפים לטפל
בת גלי מול מציג איש־כסית חצקל •

 — מקורית תופעה הרחבה, בריביירה ים,
תימ רקדניות רביעיית לבושות. רקדניות

 לסנטר, עד פרופה בתלבושת צעירות, ניות
ה כשיא לעירום שהתרגל לקהל נראית
הונ ושלישיה יוונית זמר רביעיית סקס.
 ובבלונים, במשור נעימות המשמיעה גרית,

התוכנית. את משלימים
 וה־ אליקי הימנית במקום שיופיעו לפני

 גם להופיע עמדה דלידה, מצריה־הצרפתיה
רי — בעולם המפורסמות החשפניות אחת

הסטריפ מדיניות שינוי נוכח קאדילק. סה
בספק. הופעתה מוטלת טיז,
 פסטיבל הוא ביותר הקריר הבידור •

 ב־ המדינה בכיכר המחליק הצרפתי, הקרח
 ביריד תחילה שהופיע הפסטיבל, תל־אביב.

 תיג־ הביא חדשה, תוכנית הרכיב המזרח,
 ומכונות־ נוספים קרח רקדני של בורת

 ריצפת את רק לא מצננות שלו הקירור
הענק. האוהל חלל את גם אלא הקרח,

 את "להשאיר הקרח פסטיבל אמרגני בדעת
 על־ בישראל, קבוע באופן ומיתקניו האוהל

ה על ההחלקה תודעת את להחדיר מנת
הישראלי. לקהל קרח

ומסתכל!׳□ מתמוטרים
 יושב־ נשא החקלאית, המועצה בפתיחת

 שפירא, יצחק החקלאי, המרכז ראש
שנפ המועצה חברי את הספיד בו נאום,

 הנאום, הקודם. המועצה מושב מאז טרו
 את סיים שנישא, לפני לעתונאים שחולק

 חביב, אחרון ״ואחרון בפסוק: ההספדים
 בית־הספר מנהל קראוזה, אליהו נפטר

 מיהרו העתונאים במקמה־ישראל.״ החקלאי
 לפגם שפירא של תשומת־לבו את להעיר

ה מן השמיטו והוא שבנוסח, האטטתי
 מאפריקה, הממלכתיים האורחים • • • נאום

הת בישראל, לביקורים בשיירות המגיעים
 וקבלות־ הטקסים אפרוריות על תמיד אוננו

 אין בישראל שכן לכבודם. הנערכות הפנים
 הטקס. בתום תזמורת לצלילי לרקוד נהוג
 כן־צבי יצחק ישראל, מדינת נשיא אולם

 ריקודים בנשפי להשתתף יצטרכו ופמלייתו,
שה למרות מבקרים, הם בה מדינה בכל
 במסיבת רוקד. אינו 1 מספר הישראלי זוג

 הנשיא לכבוד שנערכה הראשונה, המחולות
 הנשיא מארחו, על־ידי הצרפתית בקונגו

 במחול הנוכחים פתחו יול!, פולכר האב
 היה המצטיין כשהרקדן סוער, צ׳ה־צ׳ה־צ׳ה

 ירון. ירחמיאל בקונגו, ישראל שגריר
ה המארחות הזמינו יותר, מאוחר בשלב

 למחול, הביישנים הישראלים את כושיות
 אלוף־משנה הנשיא, של שלישו ביניהם
 ידיעות הצהרון של ובעליו כרמל יוסף

ח אחרונות, ם נ ת  חמורה תקלה • • • מ
 קול-ישראל, כתב אריאל, לבנימין אירעה

 מכשיר באפריקה. בסיורו הנשיא אל הנילוזה
 מאוכזב קשה. ניזוק עמו שלקח ההקלטה

במ מיברקים לשלוח בנימין נאלץ ונירגז,
ה שבמקומות מאחר חיים, שידורים קום

ה את לתקן אפשרות שום היתד. לא סיור
 בעת בכנסת, השבוע נשמע • • • מכשיר
 אם* התחבורה: משרד תקציב על הוזיכוח

 לח״ב חרות, ח״ב רזיאל־נאור, תר
 חושבת ״אני : גוכרין עקיבא מפא״י
 ״מותר גוברין: הכנסת!״ את מעליב שאתה

ש חושבת ״אני רזיאל־נאור: לחשוב!״ לך
״תח גוברין: הכנסת!״ את מעליב אתה

. . שבי!״  ח״ב בכנסת: גם־כן נשמע .
.״ 5 כנטוב מרדכי מפ״ם .  מבין אינני .

קרי להסתבלן...* בר־יהודה על היה מה
 שיצר ״מי בנטוב: להסתבלן?״ זה ״מה אה:
 זה מה גם לדעת צריף מתפוטר המושג את

בישר האוסטרי השגריר • • • להסתבלן!״
 עורך רק אינו פינפיב, ולמר דר׳ אל,
ב העוסק חוקר גם אלא במיקצועו, דין

 מספר כבר חיבר הוא מיוחדים. שטחים
לאח החוק. של ההיסטוריה בשדה ספרים

ב הדם גאולת מינהג על מחקר ערך רונה
ה את להמשיך מתכונן הוא עתה אלבניה.

 הש־ ולערוך בישראל הבדואים בקרב מחקר
נו מיפעל העמים. שני מינהגי בין וואה
 הוצאת הקאתולי: השגריר מתכנן אותו סף

פופו בצורה וכתוב ומקוצר ערוך תנ׳׳ך
 על־מנת המקרא, סיפורי מעין — לארית
 ספר־ אל הקאתולי הנוער בני את לקרב

הספרים.
★ ★ ★

ורון—בניו כללית מכירה
מוזי של לשעבר מנהלו קניוק, משה

 בהולנד, מסיור השבוע חזר תל־אביב, און
 בו למוזיאון מתנת־סרידה עמו מביא כשהוא
 120 של תערוכה — בשנים עשרות שירת

 גוך. ואן וינסנט הצייר של מקוריות יצירות
 התל־אביבי, המוזיאון בה: וקוץ מתנה אולם

 שהגיעה לפני להתפטר קניוק את שאילץ
התערו־ את יקבל לא לפנסיה, לצאת שעתו
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