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אמנות

ם בלני אדמונים ח

 סוכל לביא רפי הצייר
 על-ידי תמונותיו מהשחתת

ובחו״ל כארץ ישראלים
 מכבר זה הפך והמחנך, האמן לביא, רפי
 הישראלי. הציור של התווך מעמודי לאחד

 בקרב נחשבים לביא, רפי של ציוריו
 קימ־ למיושנים האמנות בעולם המצויים

 של בסיגנון מצויירים היותם בשל עה,
 ב־ כבוד שוכנים אמנם הם ׳.60ה־ שנות

 כדי בה אין זו עובדה אך מוסיאונים,
הישראלי. הקהל אלימות בפני לחסנו

ב שנערך שאלות־תשובות, של בערב
 התוודה תל־אביב, במוסיאון שעבר שבוע

 הכואב שהדבר הקהל, בפני לביא רפי
החב הן — מודרני כאמן מכל, יותר לו

בציו התערוכות ומבקרי הצופים של לות
 מבינים שאינם שהצופים מסתבר, ריו.
 בשירבוטי להביע רפי רוצה מה כך כל

לכת תוספת שהם הבד, על שלו העיפרון
 המעודנות, הצבע שכבות ומירקם הצבע מי

 להוסיף החוכמה מן זה שיהא חושבים
בשפ אפילו או בעט בעיפרון, קישקושים

שלו. הציורים על תון
 בשפתון,״ מציירים היו לא לפחות ״לו
 מהציור, יורד לא השפתון ״כי רפי, אומר

פגר ציורים המשחזר מאמצי כל למרות

סנטי שני של בקוטר הוא הפלסטר
 במילימטרים נמדדת המגנט ונקודת מטרים

המש הכאב. במרכז אותה מניחים ספורים.
 שריד זה אם הכאב, מקום את ממשש תמש

 ללא כאב או התכווצות שטף־דם, מתוח,
 מרכז נמצא שבה בנקודה ידועה. סיבה
 ולהשגיח הפלסטר את להניח יש הכאב

לדב הכאב. במרכז תיגע המגנט שנקודת
 דקות תוך הכאב חולף הממציאים רי

 הפלסטר את הפלסטר, הנחת מרגע מעטות
 ולהחליפו ימים שלושה להשאיר אפשר
באחר.

 מצורף המגנטים לחפיסת רב־ימכר.
נמצ שבהן נקודות מצויינות ובו תרשים

 את מניחים כאשר מרכזי־עצבים. אים
 הכוחות פועלים נקודות, אותן על המגנט

הקרוב. לטווח המשפיעים
ה ובשרירי בעורף כאב להרגיע כדי
בנקו הפלאי הפלסטר את להניח יש צוואר

 באיזור שנמצאות וטאן־שו פו־שי דות
 עמוד באמור הכאבים את התחתון. העורף

 מניחים אם לחסל ניתן השידרה־המותני
ש סאן־שו-יו בנקודת הקרמי המגנט את

 או האחרונה, לצלע מתחת בגב נמצאת
מתח כסנטימטר שנמצאת ג׳ין־יו בנקודת

 לעצם הקרובה בו־קו־יו בנקודת או תיה,
העצה.

 בארצות- רב־מכר הפכו המגנט פלסטרי
 כל כשעל מסתובבים האמריקאים הברית.

 האירופים עגולות. פלסטר פיסות גופם
 הסינית המחטים לרפואת התרגלו לא עדיין

את שיאמצו עד גם זמן יעבור ובוודאי

העצבים מרכזי של יפאני תרשים
מופתי בדיוס

 פוגע שבה הראשונה הפעם זו אין עים.״
 לביא. רפי של בציוריו הישראלי הקהל
 השתתף כשלביא ׳,60ה־ שנות בסוף כבר

 עם משם ציוריו חזרו בפאריס, בביאנלה
 וקישקושים. ניאוצים קללות, של ״תוספות״

בעברית! — כולם
 מעודו למד שלא מאדם לדרוש ״אין

 טוען באמנות,״ שיבין האמנות, תולדות
 שלא מאדם לדרוש שאין ״כשם לביא. רפי
 לפרש או להפעיל לדעת — מחשבים למד
 מחשב.״ שפולט האינפורמציה את

 אחד: דבר רק הרחב מהקהל מבקש הוא
 אם גם אמנות, דברי תשחיתו אל ״אנא,
אותם.״ אוהבים או מבינים אינכם

אה רפו
ת מגנט ח ט ת ח ת

 לישראל הניעה
 לרפואת היפאנית התשובה

הסינית, המחטים
אישי לטיפול פלסטר־מנגמי

להמ והחליטו בסינים, התקנאו היפאנים
 רופא עוד לא משלהם. רפואח־מחטים ציא

 כאב לכל המיוחדות הנקודות את שיחפש
 ומפחידות. דוקרות מחטים עוד לא וכאב,

 את החליפו המתוחכמת בדרכם היפאנים
 קרמי, מגנט של קטנות בנקודות המחטים
עגול. פלסטר על המונחות
 אל־חלד, מתכות מכמה עשוי המגנט

 מגנט של מזה 500 פי חזק המגנטי וכוחו
 בדם, היונים לתנופת גורם הוא רגיל.
 ואת המקומית מערכת־העצבים את ומזרז

 ״בדיוק היפאנים, כדברי וזאת, מחזור-הדם.
 בו המשתמש את ״שומר כשהוא מופתי,״

שלמה״. בבריאות

הפלסט :בשורה ולישראלים היפאנית.
 במחיר בבתי־המרקחת ויימכרו הגיעו רים

כאב. לכל השווה

מישטרוה
ל ד ג ר ב רגי דו ג או

בזנות, בעיסוק חשודה
 המעצר בבית הסתבבה

 אך שוטרת, בתקיפת
ממעצרה שוחררה

 המעצר בבי!ת לעצירות שהוגש האוח
 העצירות, של רובן כדבעי. מבושל היה לא

 ד,מיש־ בניידת לילה אותו שנאספו פרוצות
 הן בצעקות. החלו החוף בכבישי טרה

 צלחות וזרקו בצלחות, כסות טרקו צרחו,
 ורעש אדירה מהומה היתר, השולחן. מעל

מחריד.
 המעצר בית הסדר על הממונות השוטרות

 את להשתיק כדי האוכל לחדר מיד ירדו
 נאספו הנשים כל המשתוללות. העצירות

 המעצר חדרי אל יחדיו והועלו גועש בהמון
העליונה. בקומה
 האורז. את אכלה דווקא ,24 זריהן, רחל

 שלא ומכיוון ערב, באותו נעצרה היא
 בכביש עסוקה והיתר, בבית, לאכול הספיקה

 מאוד. רעבה היתד, הצהריים שעות מאז
 מבד בלתי אורז גם אוכלים רעבים כאשר

 לבין בינה היפלו לא השוטרות אך של.
 המעצר. לחדר אוחד, גם וגררו חברותיה

ה בשורת אחרונה רחל היתה מה משום
 השוטרת העליונה. לקומה שנדחפו גשים
 הברזל דלת את וטרקה קדימה אותה דחפה

העצירות. עדר אחרי לסגרה כדי הכבדה
 והמשקוף הכבדה הדלת שבין הסדק בתוך
 הדלת השוטרת. של אצבעותיה לרגע נשארו
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פלגמטניק ולא איכפתניק היה
 שלך החיים איכות לשיפור פעל
 התחשבות בנימוס, אישית דוגמא ע״י

ועוד... סבלנות הנקיון, על שמירה בזולת,
ממך לשמוע נשמח
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