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 על צוייר מה הזכירה לא העיתונות
יודעים: אנחנו אבל האחרים, השטרות

 עזה ברצועת להפצה שנועד השטר על
 שמעון רבי תמונת היתה סיני ובצפון

 בגליל, במערה חרובים אוכל יוחאי בר
 אריה על וחץ בקשת יורה בר״כוכבא בעוד

חמור. לחי בעל מוסלמי
ה ברמת להפצה שנועדו השטרות על
 טרומפלדור יוסף תמונת צויירה גולן

 קראטה במכת ושובר האחת בידו חורש
 חלוצים מסביבו בלוקים. עשר שלושה

 צנונית בדמעה זורעים ביצות מייבשים
בצל. וגם

 לבנון בדרום להפצה שנועד השטר על
 חסידים מדובנא, המגיד תמונת היתה

בפסטי רעים צמד התיבה, לפני מפזזים
ה טוביה משעווה, דיין משה הזמר, בל

 חזן רוטשילד, הייתי לו את שר חולב
 שמחת בדגל תוקע ופופאיי בשופר תוקע
תורה.
הדרו בהר להפצה שנועד השטר ועל

 משה תמונת היתה בבל ובנהרות זים
ל לאחרונה הוסב זה שטר מונטיפיורי.

בלבד. ישראליות לירות עשר
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מ למעלה של ממושך מעקב לאחר
 מטובי ארבעה התחזו שבמהלכו חודשיים

 לסוחרי רחובות משטרת של החוקרים
 חיידק נטוש בפרדס אמש נעצר חשמל,
לחשמל. השמש אנרגיית את ההופך

ה החיידק נהג החקירה צוות לדעת
לחש השמש אנרגיית את להפוך חשוד

 במחיר למכרו ואח״כ עזוב, במבנה מל
החיידק, השכנים. הבתים לדיירי מוזל
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קיצוני שמאלני תא
הפורענות זרעון

פעו לשתף מסרב לפירסום, נאסר ששמו
 חיידק הוא כי וטוען המישטרה עם לה

נמ הוא לדבריו רגיל. (חולי-רה) כולירע
 ממצבר כתוצאה עמוק נפשי במצבר צא

האנרגיה.
 בקטריה גם עצרו חמישטרת חוקרי

נוסח פנקס את החיידק העביר שאליה
בחיפו מאמציו את מרכז הצוות אותיו.

 יימצא בו כי ומקווה הפנקס אחרי שים
התעלומה. לפתרון המפתח

 ספר את לכתוב החל החשוד החיידק
ה שם המעצר. מן וחוויותיו זכרונותיו

בער שחרור עם במצבר״ ״חקירה ספר
 גריפה מחיידקית טלפון מיד קיבל בות

ב תומכת היא כי שאמרה באר״שבע׳ית
מאבקו.


