
 של והנערץ הוותיקהסונו
 אוריאל הילדיס, ספרי

 השבועון את שנה 25 במשך שערך אופק,
שלו. הידיים בעזרת מספר לילדים, דבר

אגוז!
לילדים

 בדרך רואים אין האלה האנשים ת
■  טובה בסיבה צורך יש במסיבות. כלל י
 ספר הוצאת לחגוג. אותת להוציא כדי

 כזו. סיבה הייתה קולגה של חדש ילדים
 בית- סחט בקרפ השבוע התכנסו רובם
 עם לחגוג כדי בבלינצ׳ס, המתמחה אוכל

 ספרה צאת את יוכל נורית . הסופרת
שועלים. משלי החדש,

 שפעם סיפר, אופק אוריאל הסופר
ה היה ושהוא ילדים סיפרי איירה נורית
 הקשרים לספרו איור אצלה שהזמין ראשון

 עומר דכורה של ספריה את גם הצעירים.
 לאייר שדי החליטה אחד שיום עד איירה,

בעצמה. לכתוב והחלה לאחרים
 לה. זר הפירסומת עניין שכל נורית,

 גדלתי. לא ילדה. עדייו ״אני לי: אמרה
 אדם אני עדיין. הילדים לעולם שייכת אני

 חתולים. והרבה ילדים שני עם שגר קטן,
השכונה.״ חתולי של הפטרונית אני

 מתכופף צפיר טוביה הבדרן־שחקןהסונויס בין הבוהים
ישר לידידו, בדיחה מספר כשהוא

 הסופרים. בין להסתובב טובה סיבה היתה לשניים החיוור. מהגשש (פולי) פוליאקוב אל
יובל. נורית של מסיבת־הסופרים את אירגנו פוליאקוב, וישוש צפיר יעל נשותיהם,

אי׳ מלכת־המים־לשעברהמונה י
(משמאל) סיבוני לנה

בד הדוגמנית :מימינה באכילה. מתרכזת
בדוגמנות. חדשות פנים בג־ינס, ברה
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רבה. תשומת־לב משכה הופעתה כליל. אותה שכיסו המיוחדים, תכשיטיה את למשש כדי

ש כמוני, שחשבו בארץ אנשים יש אם
 וסופרי מטורף, להיט היא ילדים ספרות
 שבערב הרי גדולים, עשירים הם הילדים

 נכון, טעותי. על הסופרים אותי העמידו זה
 מספרות יותר נמכרת ילדים שספרות אמנם

 שאפשר כזו, בכמות לא אבל מבוגרים,
אפי קשה מי-יודע-מה. רווחים לגרוף יהיה

מזה. לחיות רק לו
 שערך ידוע, ילדים סופר אופק, אוריאל

 שנים, 25 במשך לילדים דבר השבועון את
 לאחרי רבות, שנים אחרי שרק סיפר,
 לבסוף הצליח ובעריכה, בתרגום שעסק
ילדים. מספרות ורק* אך לחיות

 ״סופרי :אופק אוריאל לי גילה עוד
 חייהם. קורות על הכותבים אלה הם ילדים
 של רגע נקרא שלי ביותר הטוב הספר
ז למד. פחד.

הת בורוכוב, בשכונת ילדים ״כשהיינו
 לשם אלדמע, אברהם של ביתו לחצר גנבנו

 והבימה האוהל המטאטא, שחקני באים היו
הבר מחיר מה אותנו כששאלו ומציגים.

 מאוחר פתד. של דקות חסש ענינו: טים,
 אביהם אלדמע, אברהם שבחצר גילינו יותר

 סליק היה מהרדיו, אלדסע וגיל ה של
ההגנה.״ של הנשק

 בעיתון הילדים מדורעורנת
 בינה אחרונות, ידיעות

ה של אשתו היא בינה
לילדים. הכותב אופק,
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אופק,
סופר

מחייכת.
אוריאל

גל נירה


