
הדריך
צ׳כוב. אנטון של הידוע סיפורו לפי ללב, לשמוע, מת לראות, מה ממליץ הזה העולס

השבוע: לבקר היכן

 (התיאסרון הקווקזי הגיר מעגל ס
אמנות. מדור ראה קיפד!) העירוני,

 ישראלי; (שמעו! היחסים תורת •
אמנות. מדור ראה
ה (הבימה) (יורם) הצל ילדי •

 אגדת את לנפץ מנסה תומר בן־ציון משורר
 הזהות חיפוש על־ידי חת, ללא העשוי הצבר

 אמת, של בעיה מלאכותיים. צברים של
 לקוי. דרמתי בעיצוב אבל אמת, של בראייה
הבן. מסקין מול האב מסקין
 מוסי- (הבימה) המתוקה אירמה •
 לסטודנט פאריסאית יצאנית של אהבתה קול.
 הגירסה לפי בפאר, העשוייה בהצגה עני,

 הביצוע למרות מעולה, בידור הלונדונית.
 דורון, דינה בר־שביט, שלמה הפרובינציאלי.

איינשטיין. אריק
 סיפור סאטירה. (הבימה) כראשית @
 של מודרנית בגירסה בגן־עדן, וחוזה אדם

מגד. אהרון
 האינטימי) (התיאטרון והיא הוא $

 כשחקנית, מעולה יכולת מפגינה שני שושיק
כש קישון, אפריים מאת מערכונים בסידרת

להצלחתה. בסים משמש לביא, אריק בעלה,
 קומדיה. (החמאם) רע כל שורש ©

 יורם של בעיבודם מאקיבלי של המנדרגולה
 לא־ בדיחות חפר. וחיים בן־אמוץ דן מטמור,
ודת. מין כמו עדינים, נושאים על עדינות

תערובות
תל- (מוזיאון כרנשטיין משה •

 הגלותית, היהודית העיירה דמויות אביב)
ב עוד, ואיננה שהיתר, יהדות של ונופים

מרשימים. רישומים
 קלצי־ הדסה (גלריה וייל שרגא ©
 אחד של תמונותיו תערוכת תל־אביב) קין,

ישראל. בציירי והכשרוניים הפוריים
ו © פינ ו רו מי א ה הנכות (בית ט

 אמן של שמן ציורי ירושלים) בצלאל, לאומי
 הדגולים הציירים לאחד הנחשב מקסיקאי,

כיום. החיים
 חי־ רוטשילד, (בית מנגנים עמים •
 מאפריקה, נדירים נגינה כלי תערוכת פה)

 מוסיקאליות תמונות בליווי ואסיה, אירופה
מוסיקה. נושאי על ואוספי־בוליס

 הלנה (מוזיאון מאתייה ג׳ורג׳ 9
 של ייצוגית תערוכה תל־אביב) רובינשטיין,

 גואש שמן, ציורי אבסטרקטי. פאריסאי צייר
משי. והדפסי

ו אוטוגראפים (תל־אביב) תחכים ©
 וכל בקבוקים מקטרות, חשמליות, רכבות

 פרט׳ מעשי, שימוש להם שאין הדברים שאר
 אספנים של הפרטיים שגעונותיהם לסיפור

ישראליים.
(גלרטרום־־הןולומבוסית אמנות ©

 אמנים של פסלים 160 תל־אביב) ישראל, יה
 עוד ויצרו שחיו אלמוניים, מרכז־אמריקאיים

קולומבוס. את גילתה שאמריקה לפני

טן ..״' ך ם<ס

מיסיסיפי(אי־ מר של נשואיו ©
ד, דוי ־ קולנוע. מדור ראה _ תל־אביב) סון

 תל-אביב) (גת, דבש של קורטוב @
 אצל אהבה מחפשת מכוערת ברווז(־. דרמה.

 והומוסכסואליסט כושי, מלח ההוללת, אמה
טושינגהם. ריטה של מעולה .משחק צעיר.
 ■;אופיר, איטליה נופח גירושין @

 בה במדינה קורה מה קומדיה. תל־אביב)
 מרעותו. איש להתגרש יכולים בני־זוג אין

רוקה. דניאלה מאסטרויאני, מרצ׳לו
 רון, תל־אביב; (מוגדבי, כאראכאם ©

 בר־אבא, של גלגוליו ראווה. סרט חיפה)
 אנטוני הנוצרית. ההכרה אל יהודי, שודד
' קווין.
 תל-אביב) (פאר, הפרברים סיפור @

 ויוליד, פולני רומיאו אהבת מושלם. 'מוסיקול
 נוער עבריינות רקע על פורטו־ריקאית,

 של מוסיקה ניו־יורק. בפרברי וגזענות
 של מלהיבה כוריאוגרפיה ברנשטיין. ליאונרד

רובינס. ג׳רום
 תל־אביב) (מקסים, קיץ ליל חיוכי ©

 לגברים לועג הגאוני ברגמן אינגמר קומדיה.
 של נשותיהם אצל האהבה את המחפשים

אחרים.
(שדרות, הכלב עם הגברת #

נוגע סובייטי סרט־אווירה רומן. תל־אביב)

(אור־ האפלה לזכוכית מבעד ©
 האהבה פילוסופית. דרמה ירושלים) גיל,

 בתרגיל השגעון, כמקור והבדידות כאלוהים,
 פנימית, מערכת־יחסים על אופייני ברגמאני
בודד. אי על שבדית במשפחה

תל (בן־יהודה, פלסטיין או ן$ץ •
הזמ יומני מצעד חיפה) בית־העס, אביב;

המנדאט. ימי של בארץ־ישראל שהיו נים

 צעירים אנגלים שמונה הטילים •
 להשתולל מבלי ושרים, מנגנים צעירה, ועוד

 האחרונים השלאגרים מבחר את ולהתפרע,
ב לראשונה ממחישים המערבי, העולם של

טוויסט. ד,מתור — החדש המלך את ישראל

רדיו

בידור

19.12 רביעי יום
תכ )21.32 הקל; (הגל 6צ בידור •

 עם קול־ישראל של השבועית הבידור נית
 ויגאל ישראלי שמעון הבידור, תזמורת
עופרי.
20.12 חמישי יום
(קול־ישראל; צעירים אנשים ©

 צעיר. תיאטרון שחקן של עולמו )21.30
 אורח מעמדו, על מספר גורליצקי אילי
 כסטודנט בעיותיו ועל ועתידו: עברו חייו,

 גילה של לשעבר ובעלה שחקן לפילוסופיה,
 אטינגר. עמום של תכניתו אלמגור.

21.12 שישי יום
 )19.20 (קול־ישראל; אחד בצרור @

 רם ואלימלך בן־הרצל יעקב של שסעונם
מסע לבעלי שהפכו שחקנים על יסופר בו

 דיעו־ בתוספת וגלגוליו הטוויסט על דות;
ל ומורה פיזיוטרפיסט מוסיקאי, של תיהם

 לנרות- בבית־חרושת ביקור ועל התעמלות
חנוכה.

 )21.31 ;הקל (הגל פאראד דיסקו •
 הרדיו של בתכנית הצרפתי הכוכבים מצעד

הצרפתיים. והטלביזיה
(קול-ישראל; השבת ליד קונצרט •
 מנדלסון של השלישית הסימפוניה )20.00

 והאהבה מיטרופוליס; דימיטירי של בנצוחו
 תיזמורת בביצוע דה־פליה למנואל הקוסמת

המערבית. שוויץ
22.12 שבת

 )11.20 (קול-ישראל; המדע עולם ©
 בארץ מדעיות חדשות של מרתקת תכנית

ובעולם.
(קול-ישראל; המכבי יהודה ©
המק בביצוע הנדל, של האורטוריה )22.00
ה והתזמורת תל־אביב של הקאמרית הלה

 רפאל הסולנים עם הישראלית, פילהרמונית
סקלי. ורחל סמסונוב רמה אריה,
23.12 ראשון יום

(הגל המטמון את "•""מחפשים
 ביותר הטובה תכנית־המתח )21.31 הקל;

 למצוא מנסה נבחר צוות קול־ישראל. של
וב הארץ בתולדות בקיאות בעזרת מטמון
המאזינים. של עזרתם
25.12 שלישי יום
(קול־ישראל; השבועי הקונצרט @

 של בניצוחו קול־ישראל, תיזמורת )20.00
 של מובחרות יצירות מנגנת טאובה מיכאל

באך. סבסטיאן יוד,ן
מש )23.32 הקל; (הגל האמת כל @

 מתנדב, בפרס זוכה בו משעשע רדיו חק
 מבין לשאלה אמיתית תשובה לזהות המצליח

 ידי על לו הניתנות משכנעות תשובות 4
נבחר. צוזת

מועדונים
 חדש מועדון־לילה (יפו) סאן אריס ©

 זימרה תכנית עם הידוע, היווני הזמר של
יווניים. ומחול
שירי יפו) (עומר־כיאס, כרמלה ©

 במיקצבים ודרום־אמריקאיים, ספרדיים עם
 זמרת של בביצועה ומטרופים, מהירים

 ואינטרפטציה עמוק קול סוער, מזג בעלת
וירטואוז. גיטאריסט ע״י המלווה מעניינת,

 יפו) (המועדון, ז׳וסייא זי׳סלין @
 זמרת של בביצועה צרפתיים שאנסונים

פאריס. אווירת את בהופעתה המייצגת יפה,

 מכונית רכיבות
העצבים ומערכת

 נפשך שלות למען
ה לפני בדוק ת 5 את הקני דו קו  הנ

: ת ו א ב ה

למראה! נאה המכונית האם .1
 תגרום מכוערת מכונית הנאה, לך תגרום נאה מכונית

ימים. לאורך היא ההשפעה בה. מסתכל כשהנך רוגז לך

למדי! קטנה המכונית האם 2
למכו גדולות, החניה ובעיות קטנים המרחקים בישראל

 חניה מקום חיפוש חניה. מקום למצוא קל קטנה נית
עצבים. של ענין גם הוא ודלק, זמן של ענין רק אינו

ממנה! ולצאת למכונית להכנס נוח האם .3
כולה. הנסיעה ״טעם״ את קובעים וסופד, הנסיעה תחילת

 בשעת מתיחות נגרמת דלתות שתי בעלת במכונית
 נוסף ללבושן, החוששות לגברות ביחוד והיציאה הכניסה

לנהג, שמימין הדלת בפרט גדול הדלתות בלאי לזאת
דלתות. 4 בעלת למכונית בניגוד

ולידידים! למשפחה כמכונית מקומות די האם .4
 המתעוררות הבעיות לך ידועות אתד, משפחה בעל אם

 חםוך ״החמולה״. כל את קולטת אינה המכונית כאשר
לפחות. מקומות 5 בעלת מכונית וקנה ועצבנות בעיות

חסכונית! המכונית האם סביר, המחיר האם .5
 דלק הוצאות רב, זמן עליך יעיק מדי גבוה מחיר

 כדאי אם רבים במקרים להתחבט לך גורמות גבוהות
המכונית. את להתניע אחר או זד, במקרה

 4 נעלת למראה נאה מכונית זו ׳1000 ,סימקה את בדוק
 מחירה להחנותח, וקל וקטנה חסכונית מקומות, 5ו״ דלתות

 רופאים בי לדעת אותך יענין ודאי ל״י. 11,000מ־ פחות
׳.1000 ,סימקה מעדיפים בישראל רבים

בישראל ״סימקה״ סוכני — בע״מ תנועה מכשירי
 36117—36115 טל. ,78 פתת־תקוה דרך — תל־אביב

 54475 טל. ,104 העצמאות דרך חיפה,
22660 טל. ירושלים,

 זרט ולינט, פימוום, דודג/ קרייזלר, סימקה, מפיצי
פרקינס. מנופי פרגו, דודג׳ וטנדרים ומשאיות
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 ערב ,1963 יולי מוקדמות,
 ערב ,1963 מאי בגרות,
 ערב ,1963 דצמבר בגרות,
בקר ,1963 דצמבר בגרות,

 :והרשמה פרטים
בערב 8 עד בבקר 10מ־
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