
 נוטדיגז גזם גזאם גזםגכנים? ירדך שר גזצנגצגנגים האם
מוווזו? רפצינגגזו? רגרגם
 —רפגזגגז תיאגרבגיה—ח־ייב בישראר המיוצר צעצונו כר

מן שר 562 \ן2ה לדרישות רההאים ם מ  הישרארי. הגזיי
 — תענוג ןומ2במ שהצנגצוט־, רהבבגים נושר וה רשגזי ןן2ת

לאמן. יגרגם רא
 בוזמיות ומכרתו מירה באיגג ? ןן2הת ממיתו גזירה באיוג

אולמי גזראים, אעם בישראר הותונימ ? ממוכוימ צגגצגנגים

 בה־ צנגצגנגים רישראר גזיגבאים ההגה — בארצות־הברית
 פוצץ מהדהדת.• שערורייה נוהה זה התפוצצה — וזוניהם

 האיש שם, ו וזםפר הבבויווות ווווזוזה — נארר רארף אותה
 בתנושיית־המכו־ רוזרזזתה בורד יצא כאשר שהתפרםם

 אמרתן־ תיריוני בפני בזזושפו אותה, וניצוז האדירה ויות
היצרנים. שגירו בבבויוזות הזירוור את נזוונווננים אים

 הוא בו תגנשיית־הצננצוננים, ננר רדתו נאדר פירםם ננתה
דיים. בבווח־ים אינם יררייך צעצועי מבנו.־

שלי] זזמינלצות

תם חול חול-הרבה של שבוע ס

 שיגרתית לא לגמרי בצורה נפתח השבוע
 מבית־הספד הגיע אריק כאשר ומשעממת,

 בעיו, פנס פצועה, שפה קרועה, חולצה עם
ואבק. חול מלאים בגדיו וכל ראשו ושערו,
 ידעתי לא לי. קורה שזה ראשונה פעם

שתקתי. כלום. עשיתי לא אז לעשות, מה

 ובירכת• שלי המפלצות לשלוש הודיתי
 בעצמם שיזכו להם איחלתי בחזרה. אותם

 רוב מהם ושירוו כאלה, נחמדים לילדים
 דנה ורק מנחת, זרחו ורוני אריק נחת.

בבכי. פרצה
לי מחכה תמיד שאלתי. עכשיו?״ ״מה

ש ממד, ההיפך עושים בדרך־בלל ו\לדים
 רבים, ילדים מבוגרים: בעיני נורמלי נראה

 — פנימה נשמו החוצה, לנשוף במקום
 שבהתערבות עד בגרונם. נתקע והחץ

 היצרן הוסיף האמריקאי משרד־הבריאות
 בליעת את שמנע שסתום־ביטחון לצעצוע

 חתיכות מליון שש להימכר הספיקו החץ,
הלקוי. מהדגם
 — מצעצועים לשנה פגיעות אלף 700

ה משרד־ד,בריאות של הערכתו זוהי
 נגרם אלו מפגיעות שחלק ברור אמריקאי.

 אולם הילדים. של השתוללותם על־ידי רק
 נאדר לדברי היצרנים? אשמים חלק באיזה

מדי: גדול בחלק —
היה שניתן נהדרת, פלסטיק בובת #

 תעמוד, שתשב, כך אבריה מצב את לשנות
 ל־ כגורם נתגלתה — לא ומה תשכב,

הילד כאשר זבי־דם: וחתכים שריטות
 ורגליה ידיה שמקצות התגלה בה, טיפל
חדים. חוטי־ברזל בלטו
לילדים״ כ״בטוחה שתוארה קשת #

 התחיל הוא שותקת, שאני ראה כשהוא
 אותי: להרגיע ונימה ברצינות מודאג להיות

 מהומה לעשות תפסיקי בחייך, ״אמא,
 איזה מס מכות הלכתי סתם דבר. מכל

אחד.״ מרקום
 מהומה איזה מילה, אמרתי לא ״אריק,

 עליך, רואה שאני מה מלבד עושה? אני
בסדר?״ אתה

כלום.״ קרה לא בסדר, ״בסדר,
זה מי תמיד. ככה  תמשין אז ״יופי,

מרקוס?״
מטומטם. ־דיוט. א■ מה. זה מי, לא ״זה

פסיכי.״
מרקוס?״ ״למה

כשבאים בצבא. להם קוראים ככה ״אוף,
אח אותם שולחים אז אנאלפבתיס, טירונים

 בירושלים. מרקום לבית־ספר הטירונות רי
 המרקוסים. הם אלה ולכתוב. לקרוא ללמוד
 קרה מה לאבא לספר י ל תני זה, ומלבד

תקל רק תספרי, את אם יבוא. כשהוא לי,
תמיד. כמו הכל, קלי

★
 מאריק לקבל זכיתי שינוי, לשם למחרת,

 האם, ליום ומתנות ברכות אחיותיו ומשתי
לי. הגיע הדיעות שלכל מה

 דנה: של הברכה היתה ביותר המקורית
 מלבד דפוס, באותיות כתובה היתה כולה

היחי האותיות בינתיים אלו וח׳: ו׳, י׳,
בכתב. לכתוב למדו שהם דות

 ושובר נופל, עץ, ןל7 מטפס לדך ף
ב ופוגע ברוגטקה יורה מישהו יד; 7

 המדרכה, על תופסת משחקת בתך עינו;
 מכונית: על־ידי ונדרסת לרחוב, מדלגת

 רוחך, לעיני רואה שאת התמונות אלו
 מסוכנים. משחקים על חושבת את כאשר

משחקים של אחר סוג ישנו אולם

 הופסק שלפתע עד — אסטרונומיות
ייצורו.

 ביותר הגדול הצרכנים איגוד הסיבה:
ה לשימוש, אותו פסל בארצות־הברית

ב שהפיצוץ גילה לצעצוע שנערך מבחן
 והדף הילד, של אוזנו ליד ההפעלה שעת

מדי, מסוכנים הינם מד,לוע, הנפלט האוויר

י ךו מן פנ  לבית־החולים הגיעה מה ז
 קטנה ילדה פנסילבאניה, מורטון, בעיר /

 שיחקה כאשר נפצעה היא בעינה• שנפגעה
ל עתה זה שהוצא וחדיש, יקר בצעצוע

 ארובתו שעל מפלסטיק, רכבת קטר שוק:
מה שיצא האוויר בלונים. מורכבים היו

 והילד הבלונים, את מנפח היה ארובה
ה היה ראשון התפוצץ שלו שהבלון

 שד,בלונים אלא נכון? יפה, משחק מנצח.
 הילדה של שעינה כזה, בכוח התפוצצו

נפגעה.
 ילדי בין ביותר הלוהטים הלהיטים אחד

 היה שנים, ארבע לפני ארצות־הברית,
בכמויות נמכר הוא באזוקה. דמוי צעצוע

חנק רעל,

כזאת. הפתעה איזו
הקט יבבה ילדים,״ לי שיהיו רוצה ״לא
 זקנה תהיי את אז ילדים, לי יהיו ״אם נה.

.״ .. בוהההההה רוצה, לא ותמותי.

 ילדים, 11 נפצעו פידאדלפיה ך*
שהשל לפני חמורה, בצורה חלקם ^

 שגרם הצעצוע את גילו האחראים טונות
ב נשיפה שעל־ידי חלולה, צינורית לכך:

 היתד, החץ של בקצהו חץ. יורה היתד, פד,
 בעד מנע לא זה אולם גומי, של כיפה

 ומחטים. סיכות בכיפה לנעוץ הילדים
שה היתד, שכח שהיצרן אחרת עובדה
— למבוגרים לא לילדים, נועד צעצוע

 כזה, בכוח חץ לשלח כמסוגלת נתגלתה
 אדם. של לגופו לחדור ביכולתו שהיה

 בקלות, להסרה ניתן החץ של הגומי חוד
מסוכן. לנשק החץ את הפך

 או מבד מיוצרים רבים צעצועים >•
 מפורשת עבירה — מתלקח פלססי מחומר

הבטיחות. חוקי על

כסכינים. חדים שסנפיריו חללי טיל •

אפילו רעל
במוצצים

ר ** ך ש תו  ש־ צעצוע רכבות 42 מ
 בלבד האחרונה בשנה לשוק הוצאו <

 הצרכנים. איגוד על־ידי כמסוכנות נפסלו
את להצדקה״ ניתנת כ״בלתי כינה האיגוד

 לך שנראה במקום ודווקא — מסוכנים
בחדר־הילדים. בטוח: הכי

 להינזק ילדך עלול צעצועיו, בין שם,
הפרוע. ברחוב מאשר פחות לא לפעמים

בלון
עין מפוצץ

הילד. של התוף עור את לסדוק עלולים
 הצעצוע המשיך הייצור, הפסקת למרות
 מתוך רב, זמן י עוד ברבבותיו, להימכר
 המוכרים אלפי ושלי היצרן של המלאי
המדינה. ברחבי

 מגדולי אחד על־ידי יצורה זו באזוקה
 אולם, בארצות־הברית. הצעצועים יצרני

 במפעל, המועסקים המהנדסים 300 למרות
 עמד שלא צעצוע לייצר היצרן הצליח

ביותר. האלמנטריות הבטיחות בדרישות


