
טוב לנועושה ״גליל״
 וברזל אשלגן קלציום, זרחנית, חומצה של גדולות כמוטות מכיל מלכות מזון

האדם. גוף כבנין יסודות המהווים
 ודבש. מלכות מזון פרחים), מפולן(אבקת המורכב הפילנית־מוצר

 לגוף. חיוניים ואנזימים חומצות מינרלים, בפרוטאינים, עשירה הפולנית
 מזון כלל שתפריטם באנשים ונפשית, ניכרת־גופנית הטבה איבחינו מחקר אנשי

ופולנית. מלכות
 "גליל״. מעבדת של ההסברה ממחלקת. לקבל אפשר נוספים פרטים
המובחרות. ובחנויות בצמחוניות בסופרמרקטים, בשופרסל, בשקם, להשיג

 פולנית מזוןמלכות*
שמיר קיבוץ מכוורת ממוצרי

במדינה
)62 בעמוד (המשך
 בתחילת יצאו אורן, יצחק מיפעל,

 ה־ של חדדשנתי לכנס אוקטובר
 מיפעלי- של הבינלאומי אירגון

 נערך הכנס ממלכתיים. הגרלות
שבוע. ונמשך ביפאן

 המנהלים שני צריכים היו מדוע
 על 1 הכנס לאותו לנסוע הבכירים

תשובה. הפיס מיפעל לדובר אין כך
 את עימם שלקחו ואורן, גורן

 ביפאן. בכנס הסתפקו לא נשותיהם,
 יומיים התעכבו לארץ חזרה בדרכם

 שיטת את לבחון כדי בתאילנד,
 ביקרו אחר־כך זו. בארץ ההגרלות

מטרה. לאותה — בפיליפינים גם
 הישראלי הפיס מיפעל יכול מה

ההג בשטח המתרחש מן ללמוד
 כך על גם אלה? בארצות רלות

תשובה. המיפעל לדובר אין
 ימים 15 רק בי טוען, הדובר

 לשני נזקפו הטיול ימי 30 מתוך
 כל העבודה. על־חשבון המנהלים

 לדבריו חופשה. כימי חושב היתר
 נשות של הטיול הוצאות כל שולמו

הפרטי. חשבונן על המנהלים
 עלה הישראלי הפיס למיפעל

 75כ־ מנהליו של הלימודים סיור
יק כרטיסי-טיסה כולל שקל, אלף
 והוצאות בבתי־מלון שהות רים,

ה לאלה השווים בסכומים אש״ל
 בעת בכירים למנהלים משולמים

התקשי״ר. פי על בחו״ל, שהותם

מישטרה
השעשועים בגינת

 במעשים נאשמים •שוטרים
 מעמדם ובגיצו? מגוגים

בחקירה הדחה דשם
 המשותפים היחידים הדברים שני
 הם גבריאל וליעקב נאטור לסברי

המיוחסים והמעשים מעבידם, זהות

נקדימון תובעת
מזוייף אליבי

 וגם סברי גם בכתב־האישום. להם
 במישטרת- שוטרים הינם גבריאל
 משרת המיעוטים, בן סברי, ישראל.
 פתח- במישטרת בכיר כחוקר

 במישטרת משרת וגבריאל תיקווה,
חולון.
 ועומדים תלויים השניים נגד

 כתבי- בתל־אביב בבית־המישפט
בקטינות. מגונים מעשים על אישום

 כתב-התבי- לדברי הסתבך, סברי
 בפברואר, 20ב־ אחד, בערב עה,

 של בגופה מגונה מעשה כשעשה
לפיד־ נאסר ששמה 15 בת קטינה

ם618 2256 הזה העול


