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 התיאולוגי כפמינר חדשים מינויים

היהודי
התיאו הסמינר יעה כהן, ד. גרשון ד״ר

ה שלשנת הודיע בניו־יורק, היהודי לוגי
 בסמינר, כמרצים התמנו תשל״ג לימודים

 העברית האוניברסיטה מן הורביץ, אבי ד״ר
 מירון, דן ודיר לתנ״ך כפרופ׳־עזר בירושלים

ל כפרום׳ תל־אביב של האוניברסיטה מן
 אברהם ד״ר נתמנו סמו־כן עברית. ספרות

 דוד ד״ר ז אקדמי לתיכנון דיקן הולץ,
 היהדות ללימודי האוניברסיטה נשיא אבר,
 לטיפות כללי לסגן־נגיד — אנג׳לם בלום

 רות יואל והרב המוסדות שני בין הקשרים
 למורים המדרש בבית התלמידים !דיקן —

היהדות. ללימודי והמכללה
 כינו להבא גם חילופי־גברא יקיים הסמינר

 ישראל. במדינת האקדמיים המוסדות לבין
אורת פרוס׳ ששימש צוקר, משה ד״ר

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

( )תשרי-חשון  תשל״ג, 301בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה ל״ד, כרך ס״ד, חוב' א' )
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 הלימודים בשנת בר־אילן של באוניברסיטה
ה לאוניברסיטה החורף הוזמן ,1970—1969

 המקרא פרשיגות שם וילמד בירושלים עברית
יהודית. ופילוסופיה
מאמריקה לאורחים פנים קבלת
 בתל-אכיב, כהן, ש. מאיר ד״ר של בביתו
 איש "היה ספרו את כבר לא זה שהוציא

 יתאר שביו ביומן(, ■מ. )בהוצאת זמגים" היו
 התקיימה אביר, ׳דמות את כשרון ברוב

 ואישי סופרים אורחים, של לכבודם מסיבה
 את נשאר במסיבה מאמריקה. תרבות,

 המשורר •ותערכה, זיכרונות דברי דבריהם,
 אייזנברג, יצחק העתונאי אווירבך, אפרים

 בך עקיבא גרום־צימרמן, מ. ליף, חיים
 ש. מאיר ־ד״ר ראזגור, יהודה הצייר עזרא,
כהן. גב׳ ׳והמארחת, כהן,

 ■המהפכניות כתנועות "יהודים
כעולם"

 אנשי־ כגס בירושלים התקיים הקיץ בסוף
 האמריקני. היהודי הקונגרס מטעם רוח

 בתנועות "יהודים הנושא על נסב הכנס
הח הנשיא והיום". לפנים בעולם המהפכניות

 הרצברג, ארתרר רבאי הקונגרס, של דש
 ארתור רבאי :בו והשתתפו ב״דושיח" פתח

 הימלפארב, גרטרוד סירקין, מרים לליוולד,
 עיר של באוניברסיטה להיסטוריה פררפ'

 המשתתפים בארם, ופיל כהן ריצ׳ארד ; י. נ.
 דוד בגין, מנחם בן־אהרן, יצחק :היו בארץ
 פררפ׳ דיגשטיין, יורם "אות"(, )עורך שחם

 מנהל שמיר, ושמעון י. ג. של באוניברסיטה
התיכון. למזרח המכון

אמרי-פייגנכרג רחל
 האידית הסופרת נפטרה מה זמן לפני

 .87 בגיל אמרי־פייגנברג רחל והעברית

ה ברוסיה לובאן העיירה ילידת המנוחה,
ה העולם מלחמת לפני נתפרסמה לבנה׳

 ההווי מן ובזכרונותיה בציוריה ראשונה
הת 1933 בשנת הקטנה. בעיירה היהודי
בי ספרים, כמה ופירסמה בארץ יישבה

 ב■ הפוגרומים על דובובה" "מגילת ניהם
 בניקוד שהוציאה גדול וסיפור אוקריינה

 מאמרים כתבה גם כן נכר". ב״דרכי מלא,
 שלום והחיים. התרבות בשאלות ורשימות

לעפרה.

ובאופירה בתיאטרון
כאהבה" — ״מישראל

 מצה״ל ורקדנים זמרים של זר קבוצה
 רושם ועשתה "פאלאס" בתיאטרון הופיעה

ה ובחן בלהט שלה, הנעורים ברוח רב
משחק.

 והביצוע הקצב אך מוכרים, רובם השירים
 מקוריות. נעימות בהם והוכנסו חדשים הם
 המורכב חשמלי "קרמבו" של הליווי גם

 אי־ "רקע" לשידה הוסיפו כליקנגיגה, מששת
 על־פי היו שהשירים ואף־על־פי מסורתי.

 להם נתלווה מקראי, שתכנם או תימני, נוסח
"עכשווית". מוסיקה של טעם

ב וסאטירה הומור נצנוצי היו ושם פה
 ובתוכה הקבוצה, ליבבה בעיקרו אך משחק,

 זאבי, גורית הכשרונית והרקדנית המזמרת
 ואף שבהרפעתם והטבעיות הפשטות בקסם
 מיוחד. חן לה שיווה הסנטימנטליות שמץ

 גיו־יורק מדינה של מאופירה בכיה
סנטר" ב״לינקולן

 "גירסה" היא המחזמר — ״שושנה״
 ה- הסיפור של בתכלית ו״אמריקני" חדשה

 מקום והזקנים". "שושנה הידוע, אפוקריפי
 של לעמק יהודה מארץ הועבר העלילה

 החולשות את מבליט המחזמר טנסי. הרי
 שלא האדם של הנצחיים היצרים ומשחקי

 מותר שכר. השטני מסבלדזידושה נשתחרר
ו אמגותי בטעם געשה ש״המעבר" להגיד,

ה בהצגה נבלעים המלודרמטיים היסודות
ריאליסטית.

 — סטוארדה". ו״מאריה "מפיסתופל"
 והשניה מב׳ויטה היא ■הראשונה האופירה
 סילס בברלי המחוננת השחקנית מדוגיגטי.

ה מלכת של הראשי התפקיד את משחקת
 כאשר בסצינה בעיקר מצטיינת היא סקוטים.

 כשהיא אלישבעת, המלכה מול ניצבת הלא
 בגלל ועדין. מרור בלעג הממוזג גאון כולה

להצלחה. ההצגה ראויה בלבד משחקה
כ* א.

תיקרן־טעות
 דוד של ההווי" "רשימות נשתבשו לצערנו
 ה״בצדרן". של האחרונה בחוברת קוסלביץ

ה בחוברת ;תיקנן על תבואנה הרשימות
הירחון. של קרובה
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שמיינמן אליעזר של מעזסונו
 מ" כרכים שני הופיעו "מיטב" בהוצאת

 — שטיינמן אליעזר של הספרותי עזבונו
 הספרים ירוקים". •ו״תכריכים עצמי" ,,פגי

 ׳מתאר עצמו" ב״פני וסיפורים. מסות מכילים
 וידרכו הרוחנית דמות-דיוקנו את שטיינמן
 של בכבשונה הקורא את ׳ומבנים בספרות
יצירתו.

הצלה קריאת
המאוחדות הצדקות מוסדות מאת

 הברית ובארצות הקדש בארץ הגאונים הרבנים
 לתורה המוסדות להצלת חרום מגבית על הכריזו

 ובראשם המאוחדות, בהצדקות המאוחדים !וחסד
 בירושלים. חיים עץ הת״ת ובתי הגדולה הישיבה
 זאת ובזכות המאוחדות לצדקות עזרה יד הושיטו

לטובה. לבכם משאלות כל ית״ש ה׳ שימלא ׳תתברכו

: אל רחבה ביד תרומותיכם שלחו

United Charity Institutions 
of Jerusalem 

1141 Broadway 9th Fl.
New York, N. Y. 10001

שמח חנופה חג בברכת

,"בצרוף מערכת
של בצערה משתתפת

 שרפשטיין שושנה ,הגכ
משפחתה ופני

 הדגול והמחנך הסופר בעלה, במות

 שרפשטיין צבי ,פרופ
 הספרות החינוך, למען -החשובים במפעליו

ינוחמו. העברית והתרבות

NEW YORK'S ONLY 
MEDITERRANEAN 

NIGHT CLUB
TWO SHOWS NIGHTLY 
Dinner Show 9 P.M. 
Supper Show 11 P.M.

Featuring
A VRAM, Belly Dancer, and 

Other Guest Stars

Full Dinner Menu 
Cocktails - Dancing

SPECIAL I - 4 AYOLONS & BROADWAY CAST of "To Live Another Summer״״
Special Attention to Small Parties up to 200 

"One feels like returning even before one has left״״
AIR CONDITIONED

80 GROVE STREET at 7th Ave. & W. 4th St. Closed Monday
Greenwich Village Reservations: 243-9661 & 243-0602
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