
 עוסקים בני־אדם של רב מיספר
 במדיטציה, אחד ובמקום במרוכז

 מהלך את לשנות יכולים הם
 קו■ הארץ. כדור על ההיסטוריה

 לארגן כדי לשם יוצא אינו טאי
 יוצא הוא לאירוע. יחסי־ציבור

 עצמו שהוא משום לכינוס
 דרגת בעל מדיטציה מתרגל
 טכניקות־תעופה ומתרגל מושל

 מתקדם שלב שהיא הסידיס. של
 יגרמו הם אולי במדיטציה.

 שבוע בתוך להסתלק לישראל
מלבנון?

 קלן בעיר גדול בעיתון ■
 הופיע המערבית שבגרמניה

 ד לביא אריק של תצלום
 יעל ובנותיהם שני, שושיק

 בקלן הגרים ),15( וניעה )12(
ה המחזמר את שם ומעלים

 העולם, את עיצרו אמריקאי
 מישפחת לרדת! רוצה אני

 בעיקר בגרמניה ידועה לביא
 טלוויזיה בסידרת הופעתה בגלל

 קישון, אפרים של עטו פרי
 בא שהזוג בעיקר מציין והעיתון

והחתו הילדים הפקלאן־, ״עם
לים.״
 נראה, כך כספי, מתי ■
 במדינה. ביותר העסוק האמן הוא

 עם ביחד בתוכנית מופיע כספי
מ־ הנקראת נרוניך, שלמה

 רבים לשבחים שזכה עמלני,
צי אישי הוזמנו עכו, בפסטיבל

הא ברגע שהודיע מי רבים. בור
 שר־ היה להגיע יוכל שלא חרון

 שסיבות רבץ, יצחק הביטחון
 להשתתף ממנו מנעו ביטחוניות

בהצגה.
 ההצגה בעיקבות הדיונים ■

 אחרי נמשכים. הרעל פיטריית
 בקיבוץ שעבר בשבוע ההופעה

בהש רב״שיח, התקיים עברון
 מיכאל הפרופסור תתפות

 תומא, אמיל הד״ר הרסגור,
 והשחקן גזית עמית הבימאי

 בהנחייתו היה הדיון אלץ. גיל
 המקום באי לונדון. ירון של

ה עליית בבעיית מעט התעניינו
 השעה, בבעיות והתמקדו נאצים,

 נגד קולו הרים תומא האם כמו
ב הסטודנטים זוג של הרצח

 כי הד״ר, השיב כך על ירושלים.
 מחאתם, את הביעו ואנשיו הוא
ו הרדיו העיתונות, לצערו אך

 וכך אותו מחרימים הטלוויזיה
 השאלה תגובתו. נשמעה לא

 הרצח נגד יצאתם ״האם הבאה:
 הד״ר הסביר כאן כץ?״ דני של

 כי ואלגנטי שקט בקול תומא
 שודדים, גנבים, יש אומה בכל

 היה הערבים. בין גם וכר, אנסים
 חריפות. ביתר אותו שהתקיף מי

אותי. תתקיפו ״אל השיב: הוא

פטר, רוט. חנה והשחקנית (מימין) שחמורוב״רוט אסתר האצנית, אשתו בין יושב
 פעילה היתה כשזו אשתו, את אימן אף ובעבר נמיקצועו אתלטיקה מאמן שהוא

 הסכינים משחיז המחזה שחקני את בריצות אימן הוא בלתי־שיגרתי. למיבצע״אימונים גוייס בריצות,
 ההצגה, שלפני למסיבה אשתו עם בא הוא השבוע ההצגה. מהלך בכל כמעט לרוץ שעליהם משום הסיני,
בחסדיה. רוצים המחזה שמשתתפי הפולניה, הגבירה תפקיד את המגלמת השחקנית, רוט מאחורי וישב

ווט נטו
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ויצא. לשולחן מתחת אל זחל במהירות, התכופף המעולה, הגופני כושרו את ניצל הוא הצפיפות, בגלל לעבור,
 מופיע הוא הצלילים. אחורי

שה עם ביחד בתוכנית  אר־ ס
 ופר אלכסנדר הנקראת גוב,

 משותפת תוכנית ומכין תיתיהו,
מר המפיקה חנוך. שלום עם
 הוא שכספי אמרה, עציוני ים

 על המהלך רפרטוארי תיאטרון
שתיים.

 פה, פליטת המופע בין ■
 חקירות לבין ערב־ערב, המועלה

 לא או דיווח אם מס־הכנסה,
 מן קסטות מכירת על ריווח

 טופז דודו הספיק המופע,
 בטיבעון. בהתנדבות מופע לתת

 חודשיים, לפני שם כשהופיע
 האולם תנאי כי טופז התלונן

 ראש־ להופעה. ראויים אינם
 — אתגר בפניו הציב המועצה
ש ובכסף בהתנדבות, להופיע
 נענה טופז האולם. ישופץ ייאסף

 השבוע שערך ובהופעה להזמנה,
 מערכת להתקין כדי כסף אספו

 הבא. לקיץ באולם מיזוג־אוויר
 אמן כי מקווה שהוא אמר, טופז
 שייבנו כרי הופעה יתרום נוסף

לשח ראויים שירותים במקום
הקלעים. מאחורי קנים
 של חגיגית גאלה הצגת ■

 השבוע נערכה עקידה המחזה
 למופע, בתל־אביב. בנווה־צדק

וגבי ידץ יוסי בהשתתפות

 ההיסטוריה את מכירים לא אתם
 רבות פעמים כי וסיפר שלי!״
בסכנה. והיה חייו על איום נשמע
בכי פרצה רוחות סערת ■

 החרדים באלימות למאבק נוס
ה שהתקיים החילוניים, נגד

 בירושלים. בבית־אגרון שבוע
 מטעם העירייה מועצת חבר

 היה ברגמן, דויד המפד״ל,
 שהסכים היחיד שומר־המיצוות

 בו תמך ולמעשה לכינוס, לבוא
 חרדית. אלימות לשון בכל וגינה

 נציג ל... מהרה עד הפך הוא
 התריסו בקהל שואלים החרדים.
 החרדים נגד האשמות לעומתו

 אליו פונים כשהם האלימים,
 כך על העיר ״אתם״. בלשון

שור ממכון שטורם, אלעזר
 יושבים לא החרדים ״הרי שים:

בעיני הוא כי ברגמן, עם אפילו
החילו מאיתנו, יותר מוקצה הם

ניים.״
 עיתונאי ניסה ערב באותו ■

 ליאור, גד אחרונות ידיעות
מפ סגן על ללחוץ הערב, מנחה

 המיש־ של הדרומי המחוז קד
 קופד רדומים תת־ניצב טרה,

 מיקרים היו אם ולדעת פורט,
 מגבוה הוראות קיבל הוא שבהם

 עצורים. חרדים לאלתר לשחרר
 להתחמק קומפורט ניסה תחילה

ענה: לבסוף אך השאלה, מן

 ההוראות אחרי ממלא לא ״ואתה
 לך?״ נותן שלך שהעורך

 נכנס הדיון לתחילת סמוך ■
 בבית־ הדחוס לאולם לפתע
 סיסמאות שצעק חסיד אגרון
 והחזיק וביידיש, הקודש בלשון

נד הכינוס באי פח־נפט. בידו
 הוא שאין משוכנעים היו המו,
 גם להפריע שבא חרדי אלא

 הוא לפתע לחילוניים. הפעם
כ והתגלה תחפושתו את פשט
 להקשיב שבאו החילוניים, אחד

 מיש־ מפקד כך על העיר לדיון.
 חיים תת־ניצב ירושלים, טרת

הוצא שכבר ״כמעט אלבלדם:
האזיקים.״ את נו

השבוע פסוקי
מרדכי •שר־הבריאות,

 התע־ שר על גור, (״מוטה״)
 שרון: אריאל והמיסחר, שיה
לממ סכנה הוא חולירע. ״הוא
ולמדינה.״ שלה
 ״זהו הנ״ל: על שרץ, •
 באחרונה. רק למד שגור מושג

למישרד־הבריאות." שנכנס מאז
 על הכהן, מנחם הרב •

 דראו־ עבד־אל-והאב ח״כ פרשת
 השבוע של המלא ״הסיפור שה:

החלל, אל שטס ,האסטרונאוט׳

החלל.״ אל ושב בחלל הסתובב
מו יצחק שר-האוצר •
 ראש־ממ־ להיות רצונו על דעי,
 שואף שלא ״פוליטיקאי שלה:

 לנשום להפסיק יוכל קדימה,
רגע." באותו פוליטית

 שלא פרין, יצחק השר •
 אכזבתו על בצה״ל, שירת

 כמו מרגיש ״אני מהפוליטיקה:
 אני צו־שמונה. לו שיש חייל

 השם, בעזרת לרגע, מחכה
צו־שיחרור." שאקבל

 ״יצחק יב״י: המשורר •
אל וקרב מהשררה רחק רבין,

 הטוהר בשחרותר כי השלום.
ראשון.״ כינור ניגנו והשיוויון

 בשיחה צה״ל, קצין •
 ראשית, חץ קצינת עם

דותן: עמירה מישנה אלוף:
 חזיות, על ממונה שאת ״חשבתי

מניעה." ואמצעי חצאיות אורך
 מאיר לשעבר ח״ם •

 ערכתי אשר ״ההשוואה פעיל:
 מנהיגי בין חודשים מיספר לפני
 צאן על השומר קאפו לבין מפ״ם

 מחנה־השבויים בתוך מרעיתו
 היתה לא — המערך של

במקומה.״

ך ד1ך1ך  הצייר של ידיו מעשה בציור בידה אוחזת 111111 |
ו1 11 11 1^  נאווי, של בעזרתה שצוייר שטרן, יוסי 11\

 ומהם קווים, שני שירבטה היא באר־שנע. עיריית ראש אשת
 בהבימרתף עבודתו את ביצע הוא המהיר. ציורו את שטרן המשיך

 של סיפרו צאת לרגל במקום שנערכה במסיבה הבימה, שבתיאטרון
 תחת חתם נאווי ערב. מישלי נאווי, אליהו באר־שבע, עיריית ראש

 סיפוריו את נעבר שידר הוא שבו השם אל־נטור, דאוד שם־העט
שטרן. של ציוריו בליווי מחודשת להופעה זנו הם עתה ברדיו.

246617 הזה העולם


