
 רובינשטיין הלנה
בפעולה היופי —

 ארוכים, ארוכים, ריסים
 טבעיים זאת ובכל עשירים
0^,59 בעזרת  1.0א1

 רובינשטיין. הלנה של
 גלילי מיכל ־ סאס״ז 591̂

 את מגוון להפליא, מהודר
 שיער רסיסי ומכיל ריסיך,

 ומוסיפים לריסיך הנדבקים
 ומראה ממשי אורך להם

 סאס! את העלי עשיר.
 קלות סיבוביות בתנועות

 מהגוונים באחד מעלה כלפי
 להשגה מלוי לך. המוצעים
בחנויות.

 עיניך את ידגיש 1,0א0 591̂
יופין. את ויבליט

 ובאיפור העור בטיפוח והדרכה יעוץ
 של ההדרכה במרכז חינם ניתנים
 ,94 קק״ל שדרות רובינשטיין, הלנה

 בשבוע, ו־ד׳ ג׳, ב׳, בימים תל־אביב
אחה׳׳ע, 6.00־3,30 השעות בין

י

!§*׳ -

אילה לגיגסוו חגי

אוכלי□ שאוו זה חמור
)23 מעמוד (המשך

 מזכרים גירחכת. שחורה שחיטה
וחזי גמדים חמורים, סוסים, כשר
 פיקוח עליהם שאין מדירים רים,

וטרינרי.
 בעלי- נל שלא כמובן, להדגיש, יש

 אך החוק, על עוברים במקום האיטליזים
 פיקוח עבר שלא בשר המוכרים אלה אחוז

מאד. גבוה — רפואי
 לריכוז הסיבה מתבהרת החלה אט־אט

 בשוק דווקא שחורה שחיטה של הגבוה
 מעין היווה זה ששוק התברר הכרמל.

כורזין. ד״ר של פרטית ״שמורת־טבע״
 תל- בעיריית פקח עם שיחה במהלך

 ביקש ולכן במישרתו עדיין העובד אביב,
 את בפנינו הציג בעילום־שם, להישאר

הביקו נרשמים בו השנתי, ספר־הפיקוח
השונים. באיטליזים רים

 כבירור מוכח הספר מתיר
 כי כמערכת) שמורים (התצלומים

 היה התיקווה כיטוק הבדיקות אחוז
 הכדיקות משיעור פי־חמישח גדוד

 הכיקורים גם וכי הכרמל, כשוק
כ נעשו לא הכרמל, כשוק שנעשו

האיטליזים. כד
ד״ר של סיפורו
רביגסקי רם

 העבודה לשיטות אי־ההסכמה רקע ל
 של הווטרינרית המחלקה מנהל של <

 כורזין, ד״ר תל־אביב, עיריית
מ האחרונות בשנים התפטרו
 מטובי אחדים בה עבודתם
ה בין שם. שעבדו ■הרופאים

ב פרשו, 1969—1974 שנים
 העובד שניר, זאב ד״ר מחאה׳

 בבת־ים! וטרינרי כרופא כיום
 ב־ העובד ישראלי יהודי ר״ד

 ד״ר !נתניה בעיריית מיקצועו
כווט העובד רבינסקי, רם

 !ראשון־לציון בעיריית רינר
לע ושעבר שתיל, עודד ד״ר
 אמיר וד״ר לוד, בעיריית בוד

לאר מהארץ שירד וובלובסקי
גנטינה.
 צבר הוא רבינסקי ■רם ד״ר

 שלמרות גבה־קומה, ישראלי,
 כ־ ניראה הוא עירוני, היותו

 לרופאים ■בניגוד בן־קיבוץ.
ב שניאותו אחרים, וטרינרים

 אך אינפורמציה, למסור רצון
 שמם, את לפרסם שלא ביקשו
 לפירסום רבינסקי ד״ר ■הסכים

 שהדברים בו היה ניכר שמו.
 לו נותנים אינם לו, מציקים

סיפורו: להלן מנוח.

 דבר שום הנושא. את שילמד ואמר דברי
 אליו התקשרתי שבועות כמה מקץ זז. לא

 את ללמוד הספיק כבר אם אותו ושאלתי
 המלצות יעביר שבקרוב אמר הוא הנושא,
 תיק באיזה נקבר העניין אבל זה, בעניין

ל יכולתי לא זז. לא דבר שום בעירייה.
ב לעבוד ועברתי התפטרתי כך. המשיך
ראשודלציון. עיריית

 של סיפורו
זיסמן דב

 עולה טכנאי־בשר, הוא זיסמן כ ך*
 קצר זמן תל-אביב. בעיריית חדש, 1

 במחלקה לעבוד החל ארצה הגיעו לאחר
 ממוצע תל-אביב. עיריית של הווטרינרית

ש חבריט-לעבודה שאותם נמרץ, קומה,
 כי עליו מספרים במחלקה, נותרו עדיין
ש ממה יותר הרבה שעשה גבר, ״הוא
 כורזין שד״ר וכמובן ממנו, ביקשו בעצם

:סיפורו וזה יפה.״ בעין זה על הסתכל לא
עי של הווטרינרית במחלקה ״עבדתי

 אחד מצד מתוסכל. והייתי תל-אביב, ריית
 זה כי העבודה, מקום על לשמור עלי היה

 מישם־ לכלכל עלי היה פרנסה. של עניין
 העבודה כל כי הרגשתי, שני מצד חה.

 דיברו העובדים כל נכון. נעשית אינה
קרובות. לעיתים זה, על

 הכרמל, בשוק דווקא — דוגמא לך אתן
 בתל־ ביותר והמסובך הגדול, השוק שהוא
לנו היו שחור, בשר מכירת ■מבחינת אביב

יעקב שד״ר ״הרגשתי
־״־־.ודת ............

 אח
 ז!נטד
הנע׳

לי, כאב זה בעיר. שה

כעכודח,
 את ניהל הוא מדעת.

 שמנעה כצורה המחלקה
פיקוח כל

 מהכל כורזין
!הי

 הני על יעיל
--------זה *.

 שבעיר ׳עתי
כשר מכירת

ר  שיד משום
משתוללת

רפו פיקוח עכר שלא
הווטרי המחלקה אי.

צרי היתה שלנו נרית
 זו, תופעה לשרש כה
 של הוראותיו בגלל אד

 יכולנו לא כורזין ד״ר
. עבודתנו. את לכצע
 יבואו הכרמל שבשוק דאג כורזין ״ד״ר

 בימים וחמישי. רביעי בימים רק לפקח
אפי או לבוא, לפקחים אסור היה אחרים

 את מפרסם היה הוא לשם. להתקרב לו
 עובד, כל מראש. שבוע הביקורת תכנית
 מראש לדעת יכול היה לא־בכיר, אפילו

עומ איטליזים ובאילו להתרחש, עומד מה
נעלם. ההפתעה אלמנט לבקר. דים

ל מאשר יותר מתסכל דבר היה ״לא
 תכנית לפי קבועים, בימים במקום בקר

 ומבריק, נקי הכל כי לפתע ולראות ידועה,
 את למחות משתדלים ובעלי־האיטליזים

פניהם. מעל חיוכי־הבוז שרידי
הווטרינ הרופאים כל פנינו, פעם ״לא

 בבקשה כורזין ד״ר אל במחלקה, ריים
 לכל להצמיד לאיזורים, העיר את לחלק
 האיזור על האחראי הרופא רופא. איזור
ל שירצה, מתי בדיקות־פתע לערוך יוכל

קבו לא בימים מראש, ערוכה תכנית לא
ה כל את דחה כורזין ד״ר אבל עים.

הללו. הצעות
 בצורה לעבוד אמשיך שאם ״הרגשתי

 לאריאל פניתי בנפשי. שקר אעשה כזו,
 כסגן־ראש- תקופה באותה שכיהן עמיעד,
 אותי היפנה הוא להתלונן. ביקשתי העיר.

את שמע הלה אילון. צבי העירייה למבקר

ן □ 1111 ז1 ך ן ן הזה העולם של צוות־החקירה מ
11 | ובכו־ לבנים בחלוקים הולבש □ 1111|

 בחולון, בבית־המיטבחייס בביקורו מיוחדים, בעים
השחורה״, ״השחיטה לשחיטת המיבצע במיסגרת

קבו בימים רק לבקר מפורשות הוראות
 היה האחרים בימים וחמישי. רביעי עים:
 ימי- שני באותם וגם שם. לבקר לנו אסור
 לשם שנשלחו חוליות־הביקורת היו ביקור

מעטות.
 לזירה היוצאים מתאגרפים כמו ״הרגשנו

ש לנו נאמר ושוב שוב קשורות. בידיים
 ימי- באותם גם מהתוכנית. לחרוג אסור

 קבועה נוקשה, תוכנית לנו היתד. ביקור
אפש נתן זה הולך. אחד כל לאן מראש,

ל שצריך למי להודיע, כורזין לד״ר רות
להיזהר. שעליו הודיע,

 כורזין בד״ר שלנו המתוקה ״הנקמה
 לחופשה יוצא היה כשהוא מתבצעת היתד,

 פשיטות- עושים היינו אז שלו. השנתית
ה לתוכנית־ד,פעולה בהתאם שלא פתע,

נפל תוצאות שהיו וכמובן מראש, קבועה
 גדולים, איטליזים בעלי אצל למשל: אות.

 חוקית, לא בשחיטה החשודים אלד, או
כור שד״ר בלא מופיעים. היינו לא מעולם

 עם גדול׳ למיבצע העניין את יחפור זין
 שמרוב וכמובן ומכוניות, פקחים הרבה

 קרה למשל, כך, מתפנצ׳ר. הכל היה מהומה
 ברחוב אורווה לו יש נחמיאס. אליהו עם

.10 בן־גמליאל שימעון
 שם שוחט שהוא ידיעות היו הזמן ״כל

הכל באים, שהיינו פעם בכל אבל חמורים,

1908 הזה העולם


