
נסיכה בלי ממלכה
איך להתתיל לספר על רהלי תיימיאןז תאור ח«־
צמי! מוצאן משפתה! תאוותה למשחק וקהל, או אולי
תקוות לעתידן איכשהו אצל רחלי הכל נשזר יחד.
בחורה רזה ומטופחת עם המוו תלתלים מרדניים וזוג
עיניים גדולות ושואלות. בדרן פלל, כשהיא מציגה את
עצמה ואת שם משפחתה שואלים כולם: מהן איךז מה
זהן ורחלי מסבירה: הוריה הגיעו בגיל צעיר מפרס, וכל
שם פרסי נגמר בשם יאן. שמה שלה משמעו - נשמת

חיים.
באחרונה השתתפה רחלי בצילומי סרט שהופק
על־ידי הטלוויזיה הלימודית. "אסיר תודה", בבימויו של
דני מוטולה, עם אודי גבריאלי ושרגא הדפז, מגולל
ספור מן החיים על פושע המצליח להשתחרר מעברו,
להשתקם, ולהפוך למנהל מתנ"ס. חלק מן הצילומים
נערכו בתוך כתלי בתי הכלא, רמלה ו"מעשיהו". רחלי
גילמה את דמותה של אשת האסיר. היא השתתפה גם
בסרטון וידאו לשירו של אלון אולארצ'ילן.היא הולכת
בדרכים". רחלי היא מרים גיבורת השיר, ומרים היא
"נסיכה בלי ממלכה". רחלי חשה שמילות השיר מספרות

את סיפור חייה:
אביה של רהלי נפטר כאשר היתה בכיתה א' וא-
מה גידלה לבד ארבע בנות ובן. רחלי יצרה לה עולם
משלה, עולם של דמיון. ניגנה באקורדיוו מדומה, לימדה
תלמידים מדומים ושלטה בנסיכה בממלכה מדומה.
בצבא שירתה במודיעין של חיל האוויר ובשעות הפנאי
רקדה. אחרי הצבא - אוניברסיטת תל־אביב, החוג
לתיאטרון וחוויה קשה עם חבר אהוב שהזר בתשובה.
רחלי טעמה מעט מחיי הדת אך הזרה בה: "אין שם
מקום לשחקנית־רקדנית שעובדת עם גופה וזקוקה לק-

הל", היא אומרת.
בקריירה האמנותית שלה אפשר למנות מופע
בפסטיבל עכו, עבודה בתיאטרון נווה צדק ושלושה סר־
טים, ביניהם "בנות" של נדב לויתן ו"סוף שבוע מטורף"
של אילן מושינזון, טרט שהוקרן בת"א שבוע אחד בל-
בד. זה לא קל לשחקנית שקיבלה תפקיד, עבדה עליו,
קיבלה מחמאות בזמן העבודה וציפתה לתוצאות טובות
-להתמודד עם תחושת הכשלון. אבל הקהל לא בא

והסרט ירד.
כמעט תמיד מציעים לרחלי לעיחק ערביה. פעם
היא מחבלת ערביה שבאה לפוצץ מלון בקומדיה של
טעויות, פעם היא פליטה ערביה הנשבית על־ידי ישרא-
לים וכעת היא מועמדת ל<4חק בסרט של דיתי גוטמן
בתפקיד של סטודנטית ערביה, כמובן... "אני טפוס אק-
זוטי, אומרת רחלי, אך נדמה לי שאני בהחלט יכולה
לעשות גם תפקידים אחרים. אני לא מנופפת כמזרחיות
שלי". פעם היא אולי תשיר בפרסית אם הכל והקול

יהיה טוב...
בעת היא לא עוטה מאמץ של ממש להכנט לתי-
אטרון, כי היא "מתגעגעת למשהו אחר, דבר חדש, חומ־
ריס שונים, חוויה אקטיבית שתשתף גם את קהל חצו־
פיס". האמנות שלה, חיא אומרת, לא מתקיימת בלי
קהל, והיא מגיעה הכי קרוב לעצמה כשהיא משחקת

לפני צופים. jn. אי

רחל חיימיאן (צילם: ראובן קסטדו>

נוץז מרי לאמריקה

המקהלה הקאמרית ההולנדית

המקהלה הקאמרית ההולנדית - לארץ

חנה ידור
האולם של מוזיאון תל־אכיב.היה כמעט ריק. לקו-
נצרט שלא מן המניין, שנקבע ברגע חאחדון והתקיים בש-
עות היום, הוזמנו טלפונית רק מוזיקאים ומקורבים ומי
שמתמזל מזלם להתפנות באותה שעה. על הבמה ניצבו
חבריה של מקהלה בלתי יתעה באת, המקהלה הקאמרית
החולנדית, ומנצח ג'ון אלדיס שבאו ארצה להשתתף בהפ-
קה קונצדטית של האופרה (אודפאופ ואאודידיצ'ה) עפ

התזמורת הקאמרית הישראלית.
איש מן הנוכחים באולם לא ידע למה לצפות, והנה,
כמעט מן הצליל הראשון הרושם היה מהמם. רפרטואר חדשני
ונועז ואיכות זימרה שהאוזן הישראלית לא הורגלה אליהם.
רושם זה התחזק והלר אחר־כך בשירתה של המקהלה
ב.אורפאוס". בקונצרט הצות שהתקיים בתום ביקורה של המ-

קהלה בארץ, נכחו כבר 4000 מאזינים.
עתה חוזרת מקהלה מופלאה זו לישראל כאורחת
התזמורת הקאמרית הישראלית והיא תשיר בניצוח של יואב
תלמי את .דיקסיט דומינוס" של הנדל וקטעים מתיד .דוד
מונדה" של שוברט, בכמה קונצרטים הגיגים לסיום העונה
ה־20 של התזמורת, בקונצרט סיום חגיגות העשור להיכל־
התרבות בכפר סבא וכן בקונצרט על פני המים בחוף ים
המלח בחסות מלון מוריה. המקהלה תנעל גם את העונה

הנוכחית של סידרת קול המקהלות של זמרי קאמרן.
המקהלה הקאמרית ההולנדית נוסרה ב־1937. סוד כר
חה הוא אולי בכך ש־21 חבריה הם מוזיקאים מקצועיים המ-
תפרנסים משירתם. בביקורה הקודם של המקהלה בארץ גילה
המנצה אולדים, כי על הרפרטואר החדשני והתובעני עבדו
הזמרים שלושה שבועות בלבד! .ידעתיישבישראל יש התענ-
יינות רבה בשירת המקהלה ולכן לא היססתי להציג רפרטואר
מה. אפילו לאמריקה לא הייתי מעז להביא יצירות כאלה".

לה תימן זמרים למש י
במינו שיתקיים ביום ב',.30.6, בהיכל הפפורט בתל־אכיב."את אהי אנוכי מבקש", זוחי סיסמת ערב מחאה יחיד
בהנחיית המחזאי רפי אהרון יופיעו בו זמרים בני תימן
מהר בהן, חסני כהן, ורדינה בהן, יוסי ברק, אבנר גדםי,
ניפים גרמה, צמד העמרנים, איתן מסורי, בועז שרעבי,
שימי תבודי. הם דורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית
לגילוי 599 ילדי תימן הנעדרים. בהודעה שפירסמו לקראת
האירוע הם קוראים: .תור חשתיקח חלף עבר. יותר ויותר
גילויים של חילרים שנעלמו מעלח מחדש את השאלה, הית
הם?! מה קרה?! למה שתקו ממשלות ישראל?!" ההכנסות יו-

קדשו למימון פעולות הוועדה הציבורית לגילוי הילדים.

שף שש
nnmi לעם
אמנם, מסביב משתוללים בעוז הססטי־
וואליפ (בטבריה, ביפו, בערד), אך
ב"אמנות לעפ'' חוגגים את סוף העונה. הי-
ום, כבכל שנה, עורכים בצוותא תל־אביב
מרתון של מופעי זמר כדי להציג, לעודד
ולהעמיק את תהום הזמר והמוסיקה הקלה,
ואל החגיגה הזמינו מנהלי מתנםי''ס, רכזים

ופעילי תרבות.
הפעולה האחרונה לפני סוף העונה היתה
שבוע תיאטרון חיפה שהיו בו מאה פעילוי־
ות, לא פחות, וצפו בו 20 אלף צופים. זו
הפעם השלישית עולה התיאטרון לקריית
עם הראשונה. לכבוד החגיגה הזאת הגיעושמונה' אד.מקבת" בכפר בלום הועלה בפ-
למקום גם ההורים של רוכרטו פולק, המו-
פיע בתפקיד הראשי. הם עלו באותו שבוע
מארגנטינה. בקרית שמתה הקרין רמיידנון
בבתי התושבים את סרט הטלוויזיה בכיכובו
.לחם". ילד p עשר שאל אותו מחע סובב
את הכפית בניגוד לכיוון השעון, האם אתה
רוצה להחזיר את הזמן אחורה?, אמר. רמי
דגון לא זכר שהוא מסובב כד את הכפית.
חזרו והקרינו את הסרט, והתברר שהילד צו-

דק.
ב"אמנות לעם" ובתיאטרון חיפה גאים
על כך, שראש עירית קריית שמונה הזמין
את שחקני התיאטרון לשוב אל עיח גם בש־
נה הבאה, הרביעית. באותה הזדמנות מציגים
אנשי אמנות לעט נתונים על היקף הפעילות
עד סוף העונה: 345 הצגות תיאטרון, 360
הצגות ילדים, 880 מפגשים עם שחקנים,
485 מפגשים עם סופרים, 690 קונצרטים,
440 מופעים ומפגשי מחול, 16 תערוכות.

חיים נגיד
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להקת מחול "בת שבע" - בתיאטרון הקאמרי.
שלושה מופעי בכורח חועלו בתוכנית חסיום לעונת המנויים: שניים של כוריאוגרף

_ ,_ ._ ._ הכוריאוגרף האורח הוא דויד פארסונס, חבר בלהקת המחול של פול טיילור. הערבאורח, אחד של יוצרת ישראליוג _.
שימוש במוסיקה הסוחפת של רוסיני להגברת רשמי ההומור שלה. חן של דיברשימנטונפתח ביצירתו "מעטפה", אותה העלה כבר בארצות-הברית. זוהי תיירה חביבה, העושה

נחמד שורה על היצירה הזאת ומקומה בערב, כפתיחה רעננה, אp יאה לה.
לא p יצירתו השנייה של פארסונס, "מקצב פנימי", אותה יצר בישראל. w בשלה
יותר ומעמיקה והמעניין בוז שאינה משתמשת במוסיקה. היא בנוייה על רעיון מופשט
בין סולנית ואחד מבחורי הלהקה, שהופן אט אט למחול שדים קולני. ראוי לציון הסולושל האצה: תנועה איטית, ההופכת לתטעה מוגברת - וסופה ריצה מהירה; או חיבוק רד
הפתעת הערב חיתה ביצירתה של סיקי קול, ,סיפור בחמישה פרקים". תענוג לעקובהמצויץ של אליס דור־כהן. . _
אחר התפתחותה של כוריאוגרפית זו, שיצרה כאן מחול בוגר ובשל. היוצרת היא במיט־
שות ולתאורה חססגונית מקום חשוב. ממי התנועה שלה מורכבים וכוללים לרוב אלכ*בה כאשר היא זונחת את העומס הסימבולי ומתרכזת במחול טהור, שבו נועד לתלבו־

סונים יפים בחלל ושימוש מצויין בתיזמור סימולטאני.
קומם דברים בלהקת "בת שבע". הידד.

אלימים ירוו

לאבתיהיתז
אחד לאחד
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שאלה למנכ"ל הבימה, שמואל עומר, על השאלתת של ריטה להפקת
.גבירתי הנאוה": במודעות מופיעה הכתובת - .באדיבות הבימה". אין אפ-
שר להשאיל את ריטה לתיאטרון אחר, באשר העונה עדיין לא החלה, והיא
עדיין תלמידה בבית-צבין האם גם שם היא לומדת באדיבות הבימהז וחוץ
מזה, מדוע לא דרשתם שיכתבו במודעה זו - ־באדיבות הבימה* ליד שמו

של שלמה בד-שביט, שהוא שחקן הבימה מזה חצי יובל שניםד
עומר: "זו טעות, ואנהנו לא יודעים למה היא נעשתה."

- ריסה מתחילה להופיע בהבימה רק בספטמבר, ועכשיו רק חודש יוני.
עומת "היא מתחילה לשחק בספטמבר. אבל יש לה הוזה עם הבימה. היא
תתחיל אצלנו חזרות באוגוסט, מייד כשיתחילו הצגות 'גבירתי הנאוה'. כשיצי־
גו את 'גבירתי הנאוה' היא כבר תהיה שחקנית הבימה. ביחס לשלמה בר־ש־
ביט ביקשתי שישיגו לי את האמרגן של 'גבירתי הנאוה'. אם כבר כותבים
'באדיבות הבימה' ליד שמה של ריטה, צריך להוטיף את השם גם ליד שמו.

היא לא שחקנית הבימה חיחידה בהפקה".

חיים נגיד

מני פאר התר ו
לטלורדה
מני פאר חוזר לתוכנית ראיונות טלו•
רגשת עד עבשיו, כאשר התוכנית הפופודויזיונית. עזיבתו את "סיכה למסיבה'' מו"
דית הזאת עוברת שינויי מתבונת לסיוון
הבידור הקל, praw בחילופי המנחים הת-

דירים.
בימים אלה מתרקמת תוכנית להחזירו
לטלוויזיה בתוכנית ראיונות אחרת, שתהיה
קצת יותר בעלת משקל סגולי מאשר .סיבה
למסיבה", אך לא כבדה ממש כמו.זה וזומן".
העניין ייצא לדרך כנראה עם שובו של פאר

מווו"ל, ב־2 ביולי. •
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שחקני "הבימה" נתנו להנהלתם ארכה
של עוד חודש ימים לפתור את בעיית הש־

כר שלהם.
ביום שלישי השבוע עמדו להסתיים שבר
עיים ימים מאז הוכרז על ידי מועצת פועלי
תל־אביב על סכסור עבודה. על פי החוק,
בתום שבועיים כאלה רשאים העובדים, שת־
ביעתם לא נענתה, לפתוח בסאנקציות, לר-
בות לערוך שביתה. אומר שמואל עומד,
מנכ"ל הבימה .נכון להיום, יש זמן של חו-
דש ימים מהיום לשוחח. בנושא השכר אין
בינינו מחלוקת. אבל צרין־ להתגו:ר על הב-
עיות בנושא השכר הקשורות במשרד האוצר.

אנחנו חלק מן המגזר הציבורי."

F ...בית החיות בחופשה

אירופה הזהרי!
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הערב בטלוויזיה בתכנית
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 זגודת העונה

בלהמו
.האהבה הגדולה מכולו"

מתוד האלבום רב המכר וו"ענ* יוסמון

חוק התכנון והבניה
תשכ"ה־965ו

מרוע תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר
הפקדת שינוי

תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בהתאם
לסעיף 89 לחוק התכנון והב-
ניה, תשכ"ה־965ו, מ במשר-
די הועדה המחוזית לתכנון
ולבניח מחוז הדרום, ובמע)ר־
די הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים הופקד שינוי
תכנית הנקראת שינוי מסי 2
245/0J/7 לתכנית מפורטת

שמנה מסי ו 2 רהט.
ביחד עם התשריט המצורף

אליו.
עיקרי תדאות השינוי: קביעת
יעודי קרקע בשטח התכנית,
קביעת הוראות מיה וחלוקת

מגרשים.
ואלה הם השטחי הכלולים
בתכנית: שטח התכנית 6,309

חנם.
שכונה ו2מגרשבי-רהט.

כל המעונב בשינוי ת8אי
לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמו-

רים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע, בבנק או
בכל ענת תכנוני אחר, הרואד(
עצמו נפגע על ידי שינוי
התכנית וכן זכאי לפי סעיף
ג»ו לחוק, רשאי תוךחודשי־
ים מיום פרסומה של הודעה
זו ברשומות להגיש התנגדות
לשינוי במשרדי הועדה המקר

מיתהאמודת
שלום תינו
ירד הועדה המחחית לתכנון
ולבניה מודז הרדום
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און תל אביב ולנע במוזי ק

ניתן לרכוש כרטיסים להקרנות הסרט בשלמותו,

חלק ראשון ושני, לשבועות הקרןבים

בקוסת מוזיאון תל־ אביב

ובקופות משרדי הדרן וקססל
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JP~ ? ? ביצוע והדרכה: "נאות הככר".
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