
 ולנוער לילדים מדןורית למחזאות תחרות
ש רג אליהו ע־־ ב דנ ז״ל גול

להנצ קרן תל־אביב, אוניברסיטת בחסות גולדנברג, משפחת ע״י הוקמה אלה בימים
 באמצעות וילדים נוער בחינוך ייעודו את שראה ז״ל, גולדנברג אליהו של שמו חת

הבמה. על הילדים ספרות להעלאת רבות ופעל הבמה
 ולנוער. לילדים מחזות לכתוב אנשים לעודד הקרן בהקמת המשפחה מטרת

 לילדים מקורית למחזאות בתחרות לזוכים פרסים שני יוענקו הקרן באמצעות
ז״ל. גולדנברג אליהו ע״ש ולנוער

ל״י. 3.000 — השני והפרס ל״י 7,000 — הראשון הפרס
התיאט לאמנות החוג בהפקת הבמה על יועלה הראשון בפרס יזכה אשר המחזה

תל־אביב. שבאוניברסיטת רון
מקו מחזות לשלוח מוזמנים בתחרות, להשתתף המעוניינים ישראליים מחזאים

 למחזות מקוריים ויהודיים ישראליים סיפורים של עיבודם או ולנוער לילדים ריים
התחרות. של השופטים ועדת אל ולנוער, לילדים

 וחצי שעה ההצגה ומשך היותר, לכל שחקנים, 10—8ל־ להיכתב המחזות על
ההפסקה. כולל

 לאמנויות, הפקולטה מזכירות אל עותקים בשלושה לשלוח יש המחזות את
 עוד יתקבלו לא זה תאריך אחרי .31.7.77 ל־ עד אביב, רמת ת״א, אוניברסיטת

לתחרות. מחזות

וקוראינו מנויינו אל
:במערכת שינויים .1

 על זהבי למר מודים אנו לו. ונענינו במערכת מחברותו להשתחרר ביקש זהבי אלכם מר
השנים. שלוש במשך והופעתו הרבעון בכינון הרבה תרומתו

ברבעוננו. הקבועים הכותבים עם להימנות ימשיך זהבי אלכם מר

המערכת. כחברת צורפה מעוז בתיה גב׳

הפעולה. שיתוף על לה מודים ואנו המערכת כמזכירת עבודתה הפסיקה קרון פנינה גב׳
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ונוער" ילדים "ספרות רבעוננו להופעת הרביעית השנה תהיה תשל״ח שנת .2
 בעקביות ולהרחיב וצורתו תוכנו את לגוון הסדירה, הופעתו להבטיח הצלחנו הרבה לשמחתנו

והקוראים. הכותבים חוג את

 המחיר את העלינו לא אך והנייר, הדפוס הוצאות התייקרו הראשונה החוברת הופעת מאז .3
 החוברות. את ולייקר כן לעשות אנו נאלצים תשל״ח שנת לקראת השנים. שלוש במשך
 צעדנו יקבלו קוראינו כי בטוחים, אנו ל״י. 32 לשנה המינוי ל״י. 8 יהיה לחוברת החדש המחיר

בהבנה. זה

 יוכלו המעוניינים תשל״ה־ל״ו־ל״ז. בשנים שהופיעו חוברות של מצומצם מספר עוד נותר .4
המצורף. שבטופס ההזמנה עפ״י לקבלן

 והתרבות החינוך משרד ילדים, לספרות המדור :אל

ירושלים. ,18 המלך דוד רח׳

חוברות(. 4) תשל״ח לשנת כתב־העת על מנוי להיות מבקש אני □ .1

ונוער" ילדים "ספרות חוברות את לי לשלוח נא .2

חוברת □ א׳, חוברת □ — תשל״ה

 חוברת □ )ה׳(, א׳ חוברת □ — תשל״ו

חוברת □ )ט׳(, א׳ חוברת □ — תשל״ז

’ל" ע״ם המחאה במצורף □ .3

החוברת. קבלת עם אבצע התשלום את □

ד׳. חוברת □ ג׳, חוברת □ ב׳,

)ח׳(. ד׳ חוברת □ )ז׳(, ג׳ חוברת □ )ו׳(, ב׳

)י״ב(. ד׳ חוברת □ )י״א(, ג׳ חוברת □ )י׳(, ׳ב

החוברת(. ל״י 8 )לפי הנשיא בית קרן על משוכה

:המען:השם

א לסמן יש * התשלום. דרך ואת המבוקש את במשבצות ב־

51


