
עגז ר בנז
לפרס התחרות

ע״ש
ז״ל גוטמן נחום והסופר הצייר

 על מכריזות ז״ל גוטמן נחום ע׳׳ש והקרן העמותה
 אמנותי. איור מאוייר עברי לספר פרס להענקת תחרות

ש״ח. 8000 — השנה הפרם סכום
 על לתחרות מועמדותם את יגישו ומאיירים סופרים

 כ״ד התאריך עד מססריהם, עותקים חמשה בליווי הפרס
 גב׳ העמותה־הקרן, למזכירת ),15.12.87( תשמ״ח כסלו
תל־אביב. ״מעריב״, בית לוי, רינה

 ש.ז. דצמבר חורש בסוף ייערך הפרס חלוקת טקס
 והוצאו שנדפסו מאויירים ספרים רק ישתתפו בתחרות

 אחר. פרס בשום עתה עד זכו ושלא האחרונות בשנתיים
 מחיבוריו משניים יותר לא להגיש רשאי מתחרה כל

המאויירים.

אמינה קליטה 1
 הצג על בעברית מופיעות ההודעות
 אין הודעות, אבדן אין בזכרון: ונשמרות
 בקבלת בטיחות יותר ויש ברישום שגיאות
עבודה. או נהיגה בזמן הודעות

פיל של זכחן 1
 סימנים מאות בזכרון(עד נשמרות הודעותיך

 בהן לדפדף יכול ואתה שונים)
אחורה). או קדימה, (בהרצה

שפות יודעת
באנגלית. גם לשוניות דו הודעות כתיבת

בהיסטוריה לראשונה ■
 סוף סוף ״מתי אותנו: שואלים אתם שנים

עבדת?״ לכתוב האיתודת את תלמדו
 עונים:״היום!״ אנחנו היום

 בעולם מסוגה וראשונה יחידה - איתודת
עבדת. הכותבת

מוחלטת סודיות ■
 בלבד! לעיניך ■ אישיות הן ההודעות כל

רואה). אינו איש - שומע אינו איש (מלבדך

דק־איתורית
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^ ■■ היום זה היום
 ושקט. קומפקטי חכם, תקשורת מרכז אליך והצמד היום כבר אלינו התקשר
 בישראל. המובילה החברה ־ בע״מ תקשורת שחתי ־ איתודת
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)8 מעמוד (המשך
 — הגדולות האימפריות שתי בין

 קיימת היתה — והצרפתית הבריטית
 המיזרח־התיכון. על פרועה התחרות אז

 העות׳מאנית האימפריה כי ברור היה
 ולהתפרק. להתמוטט עומדת

 הערבי במרחב שפעלו הצרפתים,
 כמגיני השאר בשנים(בין מאות במשר

 להשתלט ביקשו בלבנון), המאמנים
 ארץ־ישראל. ובכללה סוריה־רבתי, על

 הבריטים נאלצו החשאיים בדיונים
 המערבית שארץ־ישראל לכך להסכים
 יהיה שבו בינלאומי, למישטר תימסר
חשוב. חלק ולרוסיה לצרפת

זה, הסכם עם השלימו לא הבריטים
 על להשתלט רצו הם עליו. שחתמו אף

 תעלת־סואץ את לאבטח כדי הן הארץ,
 והן להודו, שלהם עורק־החיים שהיתה

 מעיראק שלהם לנפט צינור להניח כדי
לים־התיכון.

 — לאמתלה זקוקים היו הם
 כזאת. אמתלה להם סיפקה והציונות

 בית הקמת של הקדושה המטרה למען
 הבריטים תבעו נרדף, לעם לאומי

 ארץ־ישראל על השילטון את לעצמם
בו. זכו ואף כולה,

 שעסקו הערבים, עזר. סטאלין
 זו בקנוניה ראו זה, בנושא הרבה מאז

 אלא אינה שהציונות לכר הוכחה
 הבריטי, הקולוניאליזם של המצאה

 זהו האימפריאליזם. של יציר־כפיו
שיטחי. ניתוח

 ברית הצהרת־בלפור היתה למעשה
 דאג מהם אחד שכל גורמים, שני בין

 סיפקה הציונות שלו. לענייניו
 להשתלטות חסודה הצדקה לבריטים

ת סיפקו הבריטים הארץ. על  את לצינו
 את ביתר־קלות להגשים האפשרות
שאיפתם.
 האלה, הגורמים שני מבין כי ברור
 דבר של בסופו שהרוויחה היא הציונות

 ארוך־טווח. היה שלה הישגה יותר.
 הסתלקו שהבריטים ביום ולראיה:
מדינת־ישראל. בה קמה מהארץ,

 הבריטים הומור, יש להיסטוריה
 היהודית. המרינה להקמת בסוף התנגדו

 חמישה שקם הסובייטי, המישטר ואילו
 הוא בלפור, הצהרת אחרי ימים

 בימיה החדשה המדינה לימין שהתייצב
 גנז סטאלין והגורליים. הראשונים

 של ההיסטורית איבתם את לזמן־מה
 את. לחסל כדי לציונות, הבולשוויקים

 הצהרת־ של ביותר המוחשית התוצאה
בארץ. הבריטי השילטון בלפור:

כי  אדם דו
ד, מישל ד  ח
■ חוקר פרט

 עסוק חדד מישר ■
פרטיות, בחקירות 1
 הארץ את וחורש 1
בערבי־ראיונות. ן

₪ אלד; אילנה

 יערי?׳׳ בחווה התאהבת ״האם
 בערבי־ראיו־ הקבועה השאלה זוהי

 מישל הפרטי החוקר מופיע שבהם נות,
חדד.

 התפרסם המישטרה, את שעזב לפני
בח השחורות, עיני־הקטיפה בעל חדד,

 והת־ בלאס כרמלה האחות רצח קירות
 חווה של דמותה מלבסקי. מלה יירת
 שיל־ ,התיירת ברצח שהורשעה יערי,
 אם לדעת רצו הקהל, דימיון את הבה
 יפה־ הנשוי הקצין עם רומאן לה היה

התואר.
 פתח מהמישטרה שהשתחרר אחרי

 חורש והוא פרטי, מישרד־חקירות חדד
 ערבי־ראיונות. של ככוכב הארץ את

 יערי, עם לו שהיה הרומאן על לשאלה
להת יכולתי ״איר קבע: דרר עונה הוא
 טוען גם הוא רוצחת!" היא הרי בה? אהב

 זה היה אלא בו, התאהבה לא שחווה
ניסתה שבו עצמית, הגנה של תרגיל

 ותלד חלשה שהיא להראות הנאשמת
תית.

 גילה הללו מערבי־הראיונות באחד
 מיק־ של בחקירה כעת עוסק שהוא חדד

 אביו. מידי חררי ילד של רה־חטיפה
 שזהו ציין חדר )28.10.87 הזה (העולם
 של למיקרה מאוד עד הדומה מיקרה
 המדינה את שהסעיר שוחמכר, יוסל׳ה
 על־פי השב״כ הופעל אז .50ה־ בשנות
 נמצא והילד בן־גוריון, דויד פקודת
בחו״ל.

 הוטל החרש המיקרה שעל מאחר
 והתלונן שטרח מי היה איסור־פירסום,

 הפרשה את גילה שחדד במישטרה
 נחקרת חודשים חמישה במשר ברבים.
 פתח־תקווה, מישטרת על־ירי הפרשה
 עזר החסיון הזמן. כל חסויה והיתה
 העובדה את להסתיר כדי גם כמובן

הי את למצוא הצליחה לא שהמישטרה
היום. עד לד

 התגלתה החקירה שעובדת אחרי
הועברה חדד, מישל על־ידי לציבור

חדד חוקר־םרטי
ילד מציאת העבירה:

 פתח־תיקווה מתחנת המיקרה חקירת
 לחקירות־פש־ הארצית היחידה לידי
 מאוד חוששת המישטרה כי נראה עים.
 את לגלות הפרטי החוקר יצליח שמא
 בצחוק אותו. תמצא שהיא לפני הילד
 את ראשון ימצא חדד שאם מישהו אמר

״מצי של מיוחדת עבירה ימציאו הילד,
נגדו. בה וישתמשו ילדים״, את

 תלונה חדד גם הגיש בינתיים
 חשיפה של בענייו אבל — במישטרה

 גורם בקשת על־פי פעל הוא אחרת.
 הצ׳יצ׳ולינה. נגד תלונה והגיש דתי,
אומרים). הם מה (ראה
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