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 ראשי: כתב
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המערכת: צלם
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כיתוב: עורך
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המערכת: צייר
גג ליל

דימונה מבעדי עד האמת

כב היו המי□
המדעי כתבנו מאת

הידי את כחודש לפני שאפפה התעלומה
 בדימונה, הטכסטיל ממפעל שהגיעו עות
ש השטפון לאחר ששקעו היסודות על

 נפתרה בנגב, אי־שם שבר־ענן בגלל נגרם
ש גילו מעבדתיות שבדיקות לאחר עתה,
כבדים. היו המים

 המפעל, את שהקימו בונה, סולל מחוגי
לסופרנו: נמסר

ה לתנאים בהתאם המפעל את ״בנינו
 על־ידי לנו שנמסרו המקום, של מיוחדים
 לקחנו דורות• מדורי שם הנמצאים הבדואים
הכ לכך ובהתאם חורף, שטפונות בחשבון

לא והיסודות. העמודים עובי את פלנו

הדוט את דחשוו שפונו הצליח חסר־תקדים עתונאי נמינצע
מתענינים שכולם זה, סודי תנעל תעל

 לאילת, סדום שבין בדרך בנגב, אי־שם
 מסתוריים. בניינים האופק בקצה מתרוממים
 ממלאים המוסמכים שהמוסדות אף־על־פי

ה למהות הנוגע בכל כבדים, מים פיהם
 כולל הסביבה, אנשי כל מתלחשים מפעל,

ה בשדות גמליהם את הרועים הבדואים
סודי. אטומי כור של המבנים הם שאלה מלוח,
 המפעל מהות את ולחשוף לגלות כדי

 ובתחפושת מק־דיזל, לנהג התחפשתי הסודי,
 נסעתי שכור• בנ׳יפ המקום אל הגעתי זו

 אלא היו שלא אקליפטוסים, של שדרה בין
 תנו־ כל אחרי שעקבו מוסווים ש.ב. אנשי
 זקיף, שמר שלידו ברזל, לשער הגעתי עותי.

שלו. תעודת־הלידה את נכנם מכל שביקש
תעודת־לידה, ברשותי היתד, שלא כיוון
 מבית שליש ציוני עם תעודה לו מסרתי
ונכנסתי. ד), (כתה בלפור הספר

 הראשון, הצריף ליד הג׳יס את העמדתי
וער כותנה גלילי מלא מחסן שזה וראיתי

 ירדתי מעובד. לא גלמי, צמר של מות
 בטון. בנין לכוון הדשא על וזחלתי מהג׳יפ
 אותה וכשדחפתי נעולה, הייתה לא הדלת
קרטון, של וסלילים פלכים בפנים ראיתי
ה שונים. בצבעים חוסים נכרכו עליהם
עכביש. בכורי מכוסה הייתה תקרה

 התגלגלתי דרכים, ברפש מכוסה כולי
 למבנה עד מחושמלת, לגדר מתחת קדימה,

בקע מבפנים הצדדים. מכל לגמרי אטום
 משהו. מבקעים כאילו אחר, מוזר רעש

 מלא אולם וראיתי המנעול חור דרך הצצתי
ב בוכיירים נעים ובתוכם מיכניים, נולים

 שהבוכייר פעם כל גדולה. תאוצתית מהירות
 משם יוצא היה המוחא, במגן פוגע היה
מציקלוטרון. כמו מוזר, קול

 של גלילים יצאו הנולים של השני מהצד
 מחוטי מורכבים דהוי, צבע בעלי אריגים

וחמק צעדים, קול שמעתי לפתע שתי־וערב.
אורנ עצי של קטנה תורשה לתוך משם תי

להת היה שאי־אפשר כיון וברושים. יום

 על טיפסתי להיתגלות, מבלי יותר קדם
 המבנה על הצצתי ומשם אחד, אורניום
 שבמראה המקומרת, הכיכר, בעל המרכזי,

 דומה מאוד, רב בגובה ביהוד האוויר, מן
 בבנין שראיתי מד, אטומי. כור של לכיפה

 בבת הגדולה התעלומה את לפני פתר זה
אחת•
 את צבעו וכאן אשפרה, מפעל היה זה

ה את טובלים היו קובלט. בצבעי האריג
אחרי וצובעים מימן, של בבריכות אריגים

עדיו ומדבויס בו
גדולות. במברשות קובלט בצבעי זה

כש שלי. לג׳יפ וחזרתי מהעץ ירדתי
 את הזקיף לי החזיר המפעל, משטח יצאתי

 זו בהזדמנות השליש. ציוני עם התעודה
 מהעבודה מרוצה הוא אם אותו שאלתי

ומהמשכורת:
 בפעם פעם מדי משכורת. מקבל לא ״אני
 חי.״ אני ומזה טיפים, איזו לי נותנים
 הטכסטיל מפעל סוד את פתרתי כך

והתיכון. הקרוב המזרח בבל ביותר הגדול

 ו,1יי\בויב2ואירד כפתורים־ שני רי תביא ״עכשיו
תביבונה.״ לריפוד אוראניובו \צת2ו

 אפרו־אסייתי מכון
מכפטיד יצרני ארגון

ת הרצאה על בזה מודיע לימין בבי
שה־דדיט פרוס׳ של

הנושא: על
 טכסטיל לייצר כיצד

ת ו צ ר א ת כ ו ל ש ח נ
ת הכניסה שי או חפ בהמוניכם בו

 בסביבה, נבקעים שעננים לדעת יכולנו
 הרגיל. מן כבדים יהיו זה, במקרה ושד,מים,
 הנזק את לתקן הצלחנו כבר בינתיים
 נכון לא בתמוכות. העמודים את וחיזקנו
 אף־על־ לירות. מיליון 10 של הפסד שנגרם

 אין סופית, הערכה עדיין נעשתה שלא פי
 8 או 7 על יעלה הכספי שהנזק להניח
הכל. בסך לירות

לחברנו
פרם שמעון

 הטכסטיל ענף בקידום הישגיך על
ברכתנו: שלוחה

 כמותר וירכו יתן מי
כישראל

המחט, פועלי תא
האריג, סקצית
הסכסמיל. פועלי אגודת

ק משאל בז
 מומחי בין משאל־בזק ערך הבד עולם
 ד״ר את האחרונים. הגילויים על טכסטיל
 מוזנזואלה, טוזיה מומחה פינצ׳בסקי, ירוחם
 ב־ מצאנו הבונד, ארגון מטעם כאן הנמצא

דן: מלון של חדר־האוכל
התקד על פינצ׳בסקי, ד״ר דעתך, ״מה

ל?' בשטח ישראל מות  הטכסטי
בכל רואיס לא כזאת מפוצצת ״הצלחה

העורך אל מבתבעז
מפוקפק כטחון

 אסונות אצלנו קרו לא שעוד אף־עלפי
 כך, על דעתו יתן שהציבור ראוי בנפש,

 לחבר מרבים החדשה הישראלית שבאופנה
בטחון• בסיכות דברים

 רק זמני לשימוש נוצרו בטחון סיכות
ל היכולות פרצות למניעת חירום, בשעות

 מעולם להם. יפה שהצנעה דברים ערטל
 של לתפירה תחליף בטחון סיכת היתה לא

כתיקונם. בזמנים ממש,
 לכל יפה הידועים האלה, הדברים לאור

 שנתגלתה התופעה מדאיגה ותופרת, חייט
להר הישראלית, האופנה בתעשית לאחרונה

 לצורך. ושלא לצורך בטחון, בסיכות בות
 ממש, של בתפירה קרע כל לתקן במקום

 אמנותי, בתיקון הפרצות את לכסות או
 שזה כאילו בטחון, בסיכות הכל מחברים

ר,בדה. את יפתור
 ענין שחיברו מבישה, לתופעה עדה הייתי

 זמן ואחרי כאלה, בטחון בסיכות אחד ביש
 נשאר והגוף נשר, והכל נפתחו הן קצר

 בזיון ודי מאוד, צבורי במקום מעורטל
וקצף.
 את יסיקו המוסמכים שהגופים מקודד, אני
 עתה זה שגוללתי מהפרשה הדרוש הלקח

 של במקרים שרק לכך וידאגו לפניכם,
בטחון. בסיכות ישתמשו ממש, פיקוח־נפש

 תפירה יותר תועיל הדברים שאר בכל
במכונה. או ביד מעולה

בת־ים דוחובניק, גיטל
כשדותינו זרים

 (תרתי בגופו שהשתתף לאדם, קשה
 עם להשלים במלחמת־השחרור, דמשמע)
עצ של שנר, שתים־עשרה שאחרי העובדה

ה תעשיית תלויה עדיין בלתי־תלויה, מאות
הצרפתית. באמנות שלנו אופנה
בעצ לייבש שידע שעם, היא בושה הלא

 את ידיו במו שגאל החולה, ביצות את מו
 מדינות שבע שהדביר יזרעאל, עמק אדמות

 אתת במכה הים־התיכון וזבוב ערב
 לא מבחוץ, עזרה בלי הפלמ״ח את ושפירק

 בלי חצאית, או מכנסיים לעצמו לתפור ידע
מבחוץ• מדריכה יד

 שבמגילת התנ״ך, שעם היא חרפה הלא
 שנה, אלפיים לפני שנכתבה שלו, אסתר
 ילך ראשו,״ על שק מרדכי ״וישם נאמר:
 צרפתים אצל השמלה אמנות מעשה ללמוד

אחר. עם כל או תורכים או
 מכאן, לשלוח הזמן שהגיע חושב אני

 הצרפתיים, האופנה אמני כל את כבוד, אחר
 לאמנים ולתת הזמינם, מי יודע לא שאני

 לבנות־ להעניק השאנסה את ישראלים
משלנו. מקורי משהו ישראל

תל־אביב שטיינהופאר, מ. ברנרד

ת בנ או ק מ ש ת ה פנ או יד. ר ט פ־ ה ל
 בימים שתתקיים משותפת, ישראלית־צרפתית אופנה לתצוגת בזד, מוזמן הציבור

בביקיני. מפוצצות חתיכות על־ידי יוצגו החדשים הדגמים סהרה. במדבר הקרובים
מיוחדת. הודעה תבוא התצוגה של המדוייק המועד על

יום!״
 האו״ם ועדת נציג היה השני הנשאל

 לוד את שעבר נחשלים, מערומים לכיסוי
לקטנגה. בדרכו
 על שניידר, איצ׳ה־בר מר דעתך, ״מה
החדש?״ הגילוי

״בומבה!״
 על הממונה לשכת־המודיעין, מראשי אחד
עילום־שם, על לשמור שביקש המחט, פועלי

 לא שזה רק מקווה ״אני בגילוי־לב: ענה
גרעונות.״ לנו יפצח

במצרים הכותנה מבעדי ער ישיר איום
הכלכלי סופרנו מאת

 הטכסטיל מפעלי של המרעיש הגילוי
וב ערב בארצות בהלה עורר בדימונה,

 באופן מבוססת שכלכלתה במצריים, עיקר
הכותנה. יצוא על בלעדי

 של להתקדמותה המצרים של רגישותם
 מאליה, מובנת הישראלית הטכסטיל תעשיית

ה מבין רבים העבר. נסיון לאור ביחוד
 החלטת את עדיין זוכרים המבוגרים מצרים

 שנים, שש מלפני האמריקאית, הממשלה
 מצרית, כותנה של היבוא במיכסות לקצץ

 תע־ להלאמת הישיר הגורם שהיתר, החלטה
לגרו אל־נאצר עבד של והפיכתו לת־סואץ

סובייטית. רה
 לשאילתה בכנסת הממשלה ראש תשובת

שת בהודעת האמת בדבר האופוזיציה של
 באמצעות שגילו האמריקאים, הביון תי

 כאילו ,2יו־ ממטוסי שנעשו תצלומי־אודיר
קב מלחמה, לצרכי אטומי כור ישראל בונה

 ככור לאמריקאים שנדמה מד, כי עה
 בית־חרושת אלא אינו לפצצות, אטומי

הוד שלום. לצרכי כולו המיועד לטכסטיל,
 כלכלתה בסים את מחדש זיעזעה זו עה
הכי. בלאו גם הרעוע מצריים, של

 תלולה ירידה החלה הגילוי אחרי מיד
 ונרשמו בקהיר, בבורסה המניות במחירי

 היתד, הירידה ירידה• נקודות ממאה יותר
 זרם נפסק לולא יותר, גדולה להיות עלולה

 את סגרו זאת, למנוע כדי לגמרי. הקונים
 אליו הזמין אל־נאצר ,עבד ליומיים הבורסה

לשיחה. האמריקאי השגריר את
 מהות על הודעה כל נמסרה לא כי אף

 שד,רודן דיפלומאטיים, ממקורות נודע השיוזה,
 ולתת הפירמידות, את להלאים איים המצרי

הספינכס. על אופציה לרוסים
תגו היתה הסטיט־דפארטמנט של התגובה

 משלוח את עכבו לסחטנות. כניעה של בה
שיש עד דצמבר, חודש של אבקת־ד,ביצים

 לקדמותו. המצב את להחזיר תסכים ראל
 והנולים, האריגה מכונות את תפרק כלומר:
 לפי פצצות, ולייצר אטומים לבקע ותחזור
המקורית. התכנית

 תגובת נתקבלה לא הגליון לסגירת עד
 ה־ של לאולטימטום הישראלי החוץ משרד

 נמסר׳ בלתי־רשמי באופן סטים־דפארטמנם.
 התערבות יפה בעין רואה אינה שישראל
לעו לבגד זקוקים ״אנו הפנימיים. בענייניה

 של לפצצות ולא לרגלנו, ונעליים רנו
הכנסת. במזנון ראש־הממשלה אמר הרס,״




