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 פוזיי־ ליהלומי הפריצה על פרטים מסתיר1
 לגיא כפועל. אותה1 ׳ביצע מי ויודע לוב

 עדיין !הפריצה ׳שמבצעי שמאחר הסביר
הם מי יודע והחשוד חופשים, מסתובבים

לפיכך עמדוית, לתאם שינסו חשש ׳ויש
המעצר. הארכת את ביקש

 עורך- ,ישראל משה של שפרקליטו אלא
 הסתרת ״!במה שוב. התנגד פדרמן, הדין

 פרטים !איזה ועל מעצר מצדיקה פרטים
 המישטרה אלה פרטים על בכללן מדובר

נשוי האיש במעצר... אותו צריכה לא
 דופי. ללא שנים שש במישטרה ועבד

 על חי הוא הפרט. בחופש כאן מדובר
ושלו עובדת אינה אשתו שוטר, משכורת

הפרק טען לאביהם,״ מחכים ילדיו שת
ה החליט זו התנגדות שחרף אלא ליט•

 ומעלים־המידע השוטר את לשלוח שופט
נוספים. ימים לחמישה

 חשד המישטרה ייחסה בחבורה לשלישי
 להאמין יסוד יש לביא !לדעת יותר. כבד

כחבלן ששימש שקד, שלמה ראשון שסמל

 יוגשו השבוע יוסבר ואנשיו, לביא של
 שניים נגד ראשונים כיתבי־אישום שני
החשודים. השוטרים 14מ־

ם שראלי ״■יל ביזו י
ס ע□ ר3ה

 ?שיפור הצעה
;ישראל 7ש התשלומים מאזן

גחו״? עיותדגאים ספרי הוצאת
 נחשל ישראלי מו״ל היה כ״ץ שמואל

 כשליח למסעו שיצא עד בלתי־ידוע, וסופר
 מנחם הנוכחי הממשלה ראש של ההסברה

 על נוסף הוא, כ״ץ שמואל היום בגץ.
 ידוע, ישראלי סופר גם הממשלתי, תפקידו
 בהמשכים מופיע אדומים ימים שסיפחו
 בניו־יורק פרס ג׳ואיש היהודי בעיתון

 בהוצאת- קשה בכריכה כספר בקירוב וייצא
מקומית. ספרים

קניוק סופר
בחו״ל למכור

דן סופר

בפרי וסייע השתתף תליאביב, במישטר׳ת
פוזיילוב. התכשיטים לחנות צה

הפרי בליל שקד ניראה לביא לדיברי
 פינית רמב״ם ברחוב חונה כשהוא צה

ב הפריצה. למקום סמוך אלנבי, רחוב
 מעשיו על סותרות גירסות מסר עדותו
 ופעם בג׳יפ, שישן טען פעם לילה. באותו

 סמוכה חניות על ׳לשמור ׳שהופקד טען
 שמע ילא הוא ינופץ. שלה שחלון־הראווה

 שגי ששברו הפורצים פטישי הלמות את
התכשי מלאת הכספת אל בדרכם קירות

 הריתוך בעבודת הבחין לא וגם טים,
 שער. במשך בחנות הפורצים שביצעו
ש בעת המישטרה, קצין ליגלג ארוכה,

 לביא במעצר. שקד את להשאיר ביקש
 ניידות שקד הרחיק עדויות שעל-פי ציין

הפריצה. ממקום באחור, שסיידו
ה מ ל ה. די ש  דיא־ השופט כשהחליט ק

הסני של הארוך ההגנה נאום בתום מנט,
להא קוסטין, אלכסנדר עוירך-יהדיז גור
 ימים בשבעה שקד יש׳ל מעצרו את ריך

ה לכניסת סמוך כבר זה יהיה נוספים,
 בי׳ת־המי׳שפט מזכירות עובדי כל שבת.

ה הדיון לסיום עיניים בכיליון המתינו
ה כשאנשי מהאולם הוצא שקד מרתוני.

 ועוזרים אותו מלווים המרכזית יחידה
העיתונות. מצלמי להסתתר לו

 הזיעה אגלי את מחה לביא סגן־ניצב
 אל הרב החקירה חוטר את אסף מפניו,

 היה לא ״זה :ונאנח עב־הכרם התיק ׳תוך
 מההלם להתאושש יומיים לי לקח קל,
לעבודה. חברי את לחקור הצורך של

 ארוך, זמן יחד איתי ששירתו ״אנשים
 משותפות, חוויות לי יש שעימם אנשים

 לגבות עלי שמהם חשודים עתה הם
 פרטים מפיהם להוציא ולנסות עדויות

 היומיים שאחרי אלא שביצעו. פשעים על
ונכ הטראומה, על התגברתי הראשונים

 מקווה איני הנשמה, כל עם לתפקיד נסתי
 על שלי. הצוות אנשי שאר גם שכך

 יעמוד שלא שמי להם הודעתי פנים, כל
מהתפקיד.״ מייד אותו אשחרר בזה

המאומצת לפעולתם שכד שיש נראה

 הסופרים הם עוז, ועמום קנייוק יורם
 בארצוות־הב־ ביותר המוכרים הישראליים

 קניוק יורם היפה. הספרות בתחום דית,
 ,1977 ממארס כבר ב׳ארצות־הבדית שוהה

 עץ, סוס סיפרו את לדפוס מכין כשהוא
 הרפר בהוצאת אנגלי בתרגום לאור שיצא

 לסיפרו המחודשת ההוצאה ואת ראן, את
 1971 בשנת לאור שיצא כלב בן אדס

 וש- אטניים דבת־היוקרה, הספרים בהוצאת
 השנה: בראשית עליו כתב טיימס הניו־יווק

 בשנה לקוראו שיש ביותר החשוב ״הספר
זו״.

 ישראלים סופרים .4דולו אלפי מאות
הסופ מעשרות בלתי־מביטל חלק מהווים

 האמריקאים. לקוראים המוכרים הזרים, רים
 סופרים בקבוצת הישראלים, של חלקם
 של חלקה על אחוזים במאות עולה שכזו,

כגר לארצות כיחס ואוכלוסייתה ישראל
סקנדינביה. או בריטניה צרפת, מניה,

 דוד אבן, אבא דיין, משה מאיר, גולדה
 למחברים בארצות־ה׳ברית היו בן־גוריון

 אייסר של לציידם ריבי-מכר, יצירות של
 ויגאל פרס שמעון אילון, עמוס הראל,
אלון.

מעי ממושכת לחופשה שיצא דן, אורי
 על יורק בניו עתה שוקד מעריב, תונו

 אחרי האורניום, קשר של לאור הוצאתו
מ ביותר נמכר מבצע-אנטבה יעיל שסיפחו

 אחד עיתונאי בהוצאודכיס. עותקים מיליון
 הוא בארצות־הבריח לאור יצאו שספריו

הארץ. של הצבאי כתפו שיף, זאב
האמ בשוק ספרים ממכירת ההכנסות

 ברשימת הנכלל ספר מאד. רבות ריקאי
 יכול החשובים העיתונים של דבי־המכר

 דולא- אלפי ומאות רבבות לכותבו להכניס
ל הנמכרות כזה, ספר של זכויותיו רים.

 טלוויזיה וסירטי סרטים להפקת חברות
 דול׳אדים ׳אלפי עשרות הן אף מכניסות

 כיש- את להפוך יכול הספר, עם :נוספים
 הנחשבים סופריו, ישל ׳ויכולתם רונותיו
יצר ״בלתי לל׳א-יוצלחים עצמה בישראל

 למאזן וחשוב עצום הכנסה למקור נים״,
מדינת־ישראל. של השלילי התשלומים
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