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 לחות שנתוני
,,״סקול מחוצות

 את ׳היכרנו כה שעד סקול, חברת
לאח החלה מתוצרתה, הקיץ סדרת
 לחות שפתוני בארץ לשווק רונה

 לכל שווה ובמחיר מעולה באיכות
 אלנטואין מכילים השפתוניס נפש.
השפ את המזינים חיטה גרעיני ושמן
 ומגינים חיוני ושומן בלחות תיים

 מכיל כן כמו וקור. יובש מפני עליהן
 המגינים שמש קרני פולטי השפתון

 השמש. מצריבת גם זה רגיש איזור על
 :פרי בטעמי מיוצרים סקול שפתוני

 מנטה, ובטעם שדה, ותות לימון תפוז,
ורענ קרירות השפתיים את שמשאיר

 שפ־ השימוש. לאחר שעות למשך נות
וב בפרפומריות נמכרים סקול תוני
ל ל״י 9___במחיר המרקחת בתי

יחידה.
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ת מוות רו בכוו
רעל; בלע אוחיון אברהם

 ומרעילו מהתקף־לב מת
לדין כלל יועמד לא בנראה

החק המגמה תלמידי הנערים, חבורת
 מיקווה החקלאי בבית־הספר־התינון לאית

 של במיכוורת כוורות בהכנת יעסקו ישראל,
 המפרידות הגדרות אחד ליד — הספר בית
 הראשי הכביש לבין בית־הספד שדות בין

תל-אביב.—חולון
 האחת קבוצות: לשתי התחלקו הנערים

 רעל יצקה והאחרת הכוורות, את פרקה
 אתילן מסוג הרעל, בחלות־הדבש. מסוכן

 לכמה אחת החלות מן מתאדה די־ברומיד,
 ד,שיגר־ העבודות אחת כך ומשום ימים,
ה של יציקדדמחדש היא במיכוורת תיות
שונים. מזיקים להשמיד שנועד רעל,

ד אי ״ הרעל משפיע ״  קבוצת בין ז
 תלמיד ,17ה־ בן * אהוד גם היד, היוצקים

 בימים כבר תלמיד, לכל השביעית. הכיתה
 החקלאי בבית־הספר לקליטתו הראשונים

 מיקמה- מנהל לדיברי מוסבר, המסורת בעל
 מסוכן הרעל כי כץ, גידעון דוקטור ישיראל,

לבני־אדם.
 האזהרות, על ידע אהוד גם כי ספק אין
 אמיתותן. את לבדוק החליט הוא אולם

 חבוש הנער, סיפר קונדס,״ מעשה ״עשיתי
 הובא לשם בבית־מישפט־ד,שליום, הכיפה,

 צלוחית ״לקחתי בערבות. שיחרורו לשם
 וטעמתי מד,כוורת, דבש מעט הוספתי רעל,
 כזאת צלוחית הגשתי אחר־כך טיפה. ממנה

ה עם בסביבה שעבר אוחיון, לאברהם
שלו.״ קבוצה
 החל אוחיון ואברהם קלה, שעה עברה לא

 בית- ממיסדרונות באחד ■מכאבים מתפתל
 והעבירה אליו חשה המדריכות אחת הספר.
 אחות על־ידי קצרה בדיקה לאחד אותו,

 בתל- איכילוב לבית־החולים בית־הספר,
אביב.

בבית-החולים לאבחן: אי־אפשר
 בבעייה שבחדר־המיון הרופאים נתקלו
 בל- הברות נפלטו אוחיון של מגרונו קשה.

 את מאבד היד, פעם ומדי תי־ברורות,
 חסדי- מיטתו ליד ניצבו הרופאים הכרתו.
 בהרעלה. מדובר כי להם ברור היה אונים.
ידעו. לא מדובר, הרעלה סוג באיזה אולם

 והתפתל נאנק הוא אחדות שעות משך
 להזעיק החליטו הרופאים עזים. בכאבים

מומ רק יש בארץ להרעלות. מומחה רופא
 זהו בחיפה. מתגורר והוא כזה, אחד חה

בינלאו כמומחה המוכר הרץ, עמיקם ד״ר
 הטלפון באמצעות בהרעלות. לטיפול מי

 לרופא, מתל־אביב המחלה סימני הועברו
 אברהם שהובא אחרי שעות 12מ־ יותר

לבית־החולים. אוחיון
ב המצויים סיפרי-רוקחות ■ באמצעות

 ההרעלה סוג את הרץ ד״ר איבחן רשותו,
כקט הידועה דה־ברומיד, אתיל הרעלת —

ה לעוויתות, הרעל גורם השאר בין לנית.
 מחלת-ד,נפילה חולי של לעוויתות דומות
 עזות. ולסחרחורות להקאות התקף, בשעת

 רכשו לא זה מסוג ד,מיקרים מיעוט בשל
 בד,רעלות בטיפול ניסיון בארץ הרופאים

דומות.
ב השני יומו של לפנות־ערב בשעות

ה בהתקף־לב. אוחיון לקד, ר,חולים,בית
 ל- הסיבה את תחילה הבינו לא רופאים

 הודו יותר ומאוחר הפיתאומי, התקף־הלב
 בהר־ בטיפול שלהם והידע מומחיותם כי

 התקף־הלב כנגד מועטים. זד, מסוג עלות
הרגי הפעולות את הרופאים נקטו הראשון

לות.
אב אצל אובחן קלה שעה כעבור אולם

מומ רופאים מייספר נוסף. התקף־לב רהם
 איכי־ בבית־החולים שונים, בתחומים חים
 דעתם אוחיון. של מיטתו אל הובהלו לוב,

 של כליותיו חדלו ההרעלה עקב כי היתד,
 השתן שריכוז פעם ובכל לתפקד, הנער
 כדי עד הכליות על הלחץ ■גובר גדל, בגופו

התקף־לב. גרימת
 הרום־ בידי שנותרה האחרונה, הברירה

מלאכותית. לכלייד, לחברו היתה איה,
 שבבית-החולים אלא הסנקציות. ימי

הפ בארץ, בתי־החולים כבשאר איכילוב,
כ סנקציות. ימים, באותם הרופאים עילו

 רופא-מומחה שם נמצא לא מכך תוצאה
 ד,- המכשיר אל אוחיון את לחבר שיוכל
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