
שה @ ת ןןו או ל פ ירוש (ארנון, הנ
 דרכה — קלר הלן של ילדותה סיפור לים)
 קשר למציאת חרשת־אילמת־עיוזרת ילדה של
 בנק־ אן מזעזע. אותה. הסובב העולם אל

רופס.
ד • ה ירושלים) (תל־אור, ולילה דו

 טירוף. של בעולם תקווה של כקרן־אור אהבה
 חולי־נפש, נערים שני של אהבתם סיפור

 אהבת־ בעזרת ושגעונם מבדידותם הנחלצים
 מישחק ואנושי, כנה סרט תמימה. נעורים

נדיר.
ל • מ ס דן, ה ע קו( ס די ה ירושלים) ב

 רגיל? מרצח שונה במלחמה שבויים רצח אם
דוגלאס. קירק מותח. פעולה סרט
רו • ג ה מו אנ המו חיפה) (פאר, ק

 זאת ועם — והמשפיל העלוב המגוחך, זר,
 בשני האנושי, המין שבהתנהגות המופלא
ש ואוטנטיות מבויימות אפיזדות, תריסרי
ומאלף. מרתק העולם. רחבי בכל צולמו
ף • ח עם חל רו  (אנזפיתיאסרון, ה

הקול בתולדות ביותר המכיר הסרט חיפה)
 הדרום מיטשל. מארגרט של ספרה לסי נוע

ה מלחמת סיפור רקע על המתנוון האצילי
 לסלי גייבל, קלארק האמריקאית. אזרחים
לי. ויויאן הוזארד,

 תל־אביד, (מוזיאון ש״ץ כורים •
 של לזכרו תערוכת־זיכרון דיזנגוף) בית

בצלאל. מייסד
 תל- כ״ץ, (גלריה ציירות ארכע 9

 את מציגות ישראליות ציירות ארבע אביב)
 זמיג־ מרגוט גולני, אוד, יצירותיהן: מבחר
קאפוסטה. ופדורה מוסט ריטד, רוד,
 ,220 (גלריה גרינברג אליעזר •

החי הצייר של ונופים פורטרטים תל־אביב)
 אוירה על בעיקר המתרכז הרגיש פאי

ותאורה.
הבינ (הגלריה שימר זיגמונט •

 רטרוספקטיבית תערוכה תל־אביב) לאומית,
דינאמי. צייר של

האר הקיבוץ צלמי תערוכת •
 מ־ צלמים 15 תל־אביב) נבית־סוקולוב, צי

 כרמה צילומים מציגים השומר־הצעיר קבוצי
גבוהה. אמנותית

ה חיפה) האנונים, (בית גת משה •
 מכבר לא שחזר הצעיר, הישראלי צייר

 ציורי 20 מציג באמריקה, השתלמות ממסע
ישראל. ומנופי במקסיקו האיכרים מהווי שמן

 תל־אביב, (קולנוע ריצ׳ארד קליף •
 ופזמוני הטיפש־עשרה בנות אליל תל־אביב)

 הצלליות להקת עם אישית בהופעה הדור,
שלו.
 ולאוזן לעין קונצרט התרנגולים •

 צעירה, להקת־זמר על־ידי וזמר תנועה של
 מקורית ישראלית יצירה מבשרת שהופעתה
פולני. נעמי של רוחה פרי ודינאמית,

 אורי יפו) החמאם, (מועדון ועין שן •
 מונולוגים, פזמונים, של יחיד בתכנית זוהר

 המתרחש על אקטואליים ואילתורים הלצות
הישראלית. ובחברה במדינה

ה (מועדון כגרוש היסטוריה •
 מועדון־התיאשרון להקת תל־אביב) תיאטרון,

משח התל־אביבי, בסניף המופיעה החיפאי
 המפורסמות ודמויותיה ההיסטוריה את זרת

אלמגור. דן של מצויינים בפזמונים

ה יפו) (עומאר״כיאם, גיל גאולה •
ה הקולית היכולת בעלת היפהפיד״ זמרת

 אורנים־ להקת עם בשירי־עמים מרשימה,
 אי־פעם שהיו המהנות ההופעות אחת צבר.

זה. במועדון
 יפו) סאן, אריס (מועדון ראלי מרי •
ב המופיעה ומסעירה, סוערת ימנית זמרת

המפ פולניות, רקדניות להקת עם תוכנית
 המזרח של פולקלור בריקודי שליטה גינות

יחד. גם המערב של המנמנים והריקודים
 יפי) כליף, (מועדון נג׳אם טריו •
 ג׳ונגל ברקוד גמישות נשים ושתי חסון גבר

 רכיי בתכנית התפעלות מעורר אקרובטי
 קאס־ ג׳ראר הזמרים את גם הכוללת עשירה,

 הדרום־אמריקאי הצמד את בארנס, ותד סר
 הג׳אז רקדני שלישיית ואת גרומאס, לוס

טריו. מלקולם
דוו (מועדון התיבץ ים לילות •
 — המעולה הימנית השלישיה עכו) ענו, מות
 מקר. לארי הדרום־אפריקאי הזמר כרים, טריו

מצ במועדון ג׳מיל, יואל התימני והרקדן
בארץ. מהיפים ובנוף באוירה טיין
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ותיכוניים. יסודיים בתי־ססר לתלמידי מזורזים לקורסים
 למבוגרים מיוחדות כתות
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