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עלי והבטיח'להשיב השאלות,
ימים. במה כעבור הן

 העולם שהפנה השאלות היו אלה
ברנה לר׳ר הזה

העו לפועלים לתיקון ניתן שאינו נזק
 אמצעי יינקטו אם גם במיפעל, בדים

 מכיוון מכר: יותר חמורים. זהירות
 המגיע האוויר את נושמים שהפועלים

 עלולים זה ובאוויר למיפעל, מחוץ
גבוה, בריכוז רעילים גאזים להימצא

 ובתי־ מיסעלים מרוכזים
 כמה ובמרחק רבים, מלאכה

 בתי־ נמצאים מטרים מאות
יהוד. היישוב של המגורים
 ראש־המועצה חתוכה, סעדיה
שבמי־ כלל ידע לא ביהוד, המקומית

 ביהוד. הנמצא המיפעל מן מטרים
 כולו, דן גוש אוכלוסי הדבר: פירוש
 וחלק ירושלים הרי השפלה, השרון,
 סכנה. של אזור יהיו המערבית, מהגדה

 וייסחף רעיל גאז של ענן ייפלט אם
הדבר עלול — יישוב מקום לעבר

המסוכנים החומרים אחד הוא - בריא
 בקידבת אותו לעבד שאסור מכיוון - ביותר

לישראל המיתקן הובא מתוקנות, במדינות אוכלוסיה
 מעיבוד הנובעות הסכנות מהן •

יישוב? למקום בסמוך הבריליום
 הרישמי האישור את העניק מי •

 ב־ הבריליום של הייצור קו להקמת
אזרחית? אוכלוסייה ליד המצוי מיפעל

 שבו המסוכן הרדיוס מהו •
הפסולת? מתפשטת

עלולה שהפסולת הדבר נכון האם •

 האוכלוסיה כמו — חשופים הם
למחל — למיפעל בסמוך המתגוררת

ודרכי־הנשימה. דם, ות
לבטי למוסד פנה חזה העולם

 מישרד־העבודה. של ולגהות חות
 מינה המוסד, מנהל שוורץ, מנחם
 על המידע את לבדוק מעוזריו שניים

 לעובדים נוגעות שהן ככל הבריליום,
 את למעשה, אישרו, הם המיפעל. בתוך

המיקצועית בספרות המצוי המידע

 של השיפוט בתחום הנמצא פעל
 לעבד עומדים שלו המקומית המועצה
 על דבר ידע לא גם הוא בריליום.
 יהוד. לתושבי בכך הכרוכות הסכנות

 מנהל עם העניין את לברר הבטיח הוא
המיפעל.
המקו ראש־המועצה לשם, טוביה

הוא. גם דבר ידע לא בסביון, מית
 לקבל מיסעל צריך החוק, לסי

דד המועצה של אישורה את

ך11 ך הי?1|  קטעים הם אל
ה־ הטפרות מתון . 11

 המתייחטת הרחבה מיקצועית
 שמו על הבריליום. של לסכנותיו

 מחלת קרויה החומר של
 בעיקר הפוגעת הבריליוזיט,

 למחלת גורם הבריליום בריאות.
 ריאות למחלת אקוטית, ריאות
 המחלות עור. ולדלקות ברונית
 שאיפת על״ידי נגרמות האלה

 חומרים של גדולות כמויות
 אבק של בצורה בריליום, המכילים

 הנשימתית התגובה עשן. או
 דומה הבריליום על״ידי הנגרמת
 היחשפות על״ידי הנגרמת לתגובה

 או למחמצנים לגאז״עצבים,
 כולל הרפואי הטיפול למיטרוגנים.

 ובסטרואידים. בחמצן טיפול
 למחלה הראשונים הסימנים

 שלושה אף להתחיל עשויים
לחומר. ההיחשפות אחרי שבועות

ד |1 ̂1 חברי את ייצת שבו המיפעל זהו *11111
 - המיפעל קצרה. תקופה בעוד ליום /1#_1 #11 !

 של מיפעל-בן הוא מדוייקים, מכשירים תעשיית
באיזור ממוקם המיפעל האווירית. התעשייה

 מכל קילומטרים 50 של למרחק להגיע
עבר?

 .העולם כתב סנה כאשר
 כמה כעבור ברבר ד״ר אל הזה״
 מי־ כי ואמר שב הוא ימים,

 לו מתיר אינו שרד־הבריאות
 .,העולם שאלות על להשיב

הזה״.
דו של תגובתה גם היתה זו
 דבורה מישרד-הבריאות ברת

למיש־ בינתיים גנני(שעברה

 בתוך נעשה המתכת עיבוד הענפה:
 לובשים העובדים לחלוטין. אטום מיכל

 שעות. כמה מידי המוחלפים ביגדי־מגן
 בתוך הבריליום מעובד כלל בדרך

גרעיני. כור תחומי
 מישרד־ כמו מישרד־העבודה, גם

דבר. עושה אינו הבריאות,
 את מעבדים שבהן אחרות במדינות

 מטאורולוגית תחנה קיימת הבריליום,
 לקבל יש זאת מתחנה המיפעל. ליד

 וכיווני מזג־האוויר על שוטף דיווח
אפשר המתאימה בשעה ורק הרוח,

 הרחק לא יהוד, המקומית המועצה של התעשייה
 ובקירבה רבה, בצפיפות מאוכלס שהוא מאיזור

 הצפוף המגורים איזור שהוא דן, גוש לכל מדאיגה
קילומטר. 50 הוא הסכנה רדיוס בישראל. ביותר

בתחו נמצא שהוא מקומית
לייצר. מבקש הוא באשר מיה,

 למועצה הוגשה לא עתה עד
 רישמית בקשה שום המקומית

ליי ההכנות לבריליום. בקשר
 מה אישור. ללא נעשות צורו

מישרד-הסנים? עושה
 מנכ׳׳ל אל גם פנה הזה העולם

ת התקבלה לא סמואל. עמוס תמ״ם,
האווירית, התעשיוז חבר אל שובה.

 לפני הזה העולם פנה תדמור, שי
להפגיש התבקש הדובר משבוע. יותר

 ובכל מוות, במיקח גם להסתיים
המוניות. בהרעלות מיקרה

 שתפקידו מישרד-הבריאות,
הציבור בריאות על לשמור
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אתרם, גורמים עם .,התייעצנו הבריאות: מישוד תגובת
התעשייה תגובת ר שרכם לשאלות לענות לא וסוכם

הביטחון!״ ממישוד להנחיות ממתינים .אנו :1 האוויויו
 ״הת■ אמרה: היא רד-האוצר).

ו אחרים, גורמים עם יעצנו
 לשאלות לענות לא סוכם

שלבם!״

 פולס
שותקים ^

 אחרות במדינות הניסיון פי **ל
 הבריליום, את מעבדים שבהן /

לגרום ומתמשכת קטנה דליפה עלולה
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 המצטבר הרעיל הגאז את לשחרר
 לעבר ייסחף שלא כדי במסננים,

האזרחית. האוכלוסייה
 מהמחלקה ממן, יעקב הד״ר
 שהוא בחיפה, בטכניון אזרחית להנדסה
 שאין אמר זיהום־אוויר, לענייני מומחה

 יש בריליום המעבד מיפעל כי ספק לו
 ״לפחות מאוכלס מאזור הרחק להקים

יישוב.״ ממקום קילומטרים כמה
 חברי• יעובד שבו המיפעל

 ממש נמצא בישראל ליום
לידו יישוב. מקום של בתחומו

 או מהנדס עם הזה העולם צוות את
 החששות את להרגיע כדי מדען,

הבריליום. מסכנות
 אמר הכתבה פירסום בבוקר

ש האווירית התעשיה דובר
 של להנחיות ממתץ עדיין הוא

ל יכול ואינו מישרד־הביטחון,
בלעדית. דבר עשות

 כל על־פי למדי. ברורה התמונה
 לברי־ הנוגעת המיקצועית הספרות

 על חמורה סכנה לרחף עלולה ליום,
קילו־ חמישים של ברדיוס אוכלוסיה

 בכל מסרב — ישראל במדינת
 חמורה לסכנה להתייחס תוקף
 על יודע מישרד-העבודה זאת.

 גם עושה זאת ושותק. הסכנה
מישרד-הפנים.

 ערוך אינו עדיין מישרר־הביטחון
תשובות. להענקת

— כסף מאוד הרבה ירוויח מישהו
 אלפי מאות של בריאותם חשבון על

 אזור תחומי בכל המתגוררים אנשים
ישראל. מדינת של המרכז

■ זוהר ומרסל פרנקל שלמה

במדינה
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 גם שכר מקבל הוא בחשבון. פעולה

 הוצאו, שטרם מניות העברת עבור
 — נגדית בחקירה לחקור מעז ואחחכך

 ולא כראוי הגן לא שעליו לקוחו, את
 זאת, כל נכון. מיקצועי טיפול לו נתן

 היצוג את עצמו על שקיבל אחרי
 שמידיעתו אדם אותו נגד בתביעה
 וחובתו חברותו בוטלה האישית

 מעת רטרואקטיבית בשותפות
הקמתה.'

 על חריפה ביקורת מתח השופט
 ואף בו,״ כל ויד בכל ש״ידו המנהל,
 זמם שהמנהל הרגשה לו שיש הוסיף

 בבירור ידע כאשר התביעה את להגיש
 ■— .קודם זאת, לעשות זכות לו שאין

 בבנק תפקידו את מוזר באורח שסיים
 מעבודתו הופרש או ופרש התובע
 הבנק את חייב השופט בכלל." בבנק

 ואת הנתבעים שני את לפצות
סטניסלבסקי.

 במיש־ תלונה הוגשה רפפורט נגד
 חובו לתשלום הקשורה בפרשה טרה
לחקי היחידה לבנק. סטניסלבסקי של
 את העבירה הארצי במטה הונאה רות

 גם בקרוב כי ונראה לפרקליטות תיקו
1 בפר־ חלקו על פלילי לדין יעמוד הוא
1 שה.

אדם דרכי
צבאי ברובה ירייה

 בשעה נכנס 50ה־ בן ארגמן ישראל
 בראשו וירה ביתו למיטבח בבוקר 8

צבאי. מרובה כדור

ארגמן מתאבד
במיטבח בבוקר,

 התעוררה ,14ה־ בת בתו ענבר,
 למיטבח נכנסה הירי, מרעש משנתה

 ניגר כשדם אביה את מצאה ושם
 של לחדרו בבהלה רצה היא מראשו.

 דרור משנתו. אותו והעירה דרור, אחיה
 להיפרד כדי מהצבא קצרה לחופשה בא

 לנסוע אמורות שהיו ומאחותו, מאימו
ללונדון. לחופשה היום באותו

 ארגמן, ישראל של אשתו יוטה,
 ושכנה ענבר במכולת. זמן באותו היתה

 ולקחת האסון, על לה להודיע רצו
 לה איפשרו שלא השכנים, לבית אותה

הביתה. להיכנס
 והפסל הצייר אל התקשר דרור
 מזה ארגמן של חברו קדישמן, מנשקה

 ארגמן, לבית הגיע קדישמן שנים. 36
 יפתח הנוספים, הבנים לשני והתקשר

 בן וגיל לבת ואב נשוי שהוא ,28ה־ בן
 הגופה בהעברת טיפל קדישמן .23ה־

ההלוויה. ובסידור
הת האסון שאחרי במוצאי־שבת

 ארגמן בגלריה ציירים כמה קבצו
ספונ היתה ההתכנסות סנטר. בדיזנגוף

 על החליטו ההמומים הציירים טנית.
 בעל של מהלווייתו ששבו אחרי כך

הגלריה.
 הגלריה, דלתות את פתחו הציירים

 זיכרו עם והתייחדו מודעת־אבל, תלו
הגלריה. בעל של

 ישראל מסיכונים. חשש לא
 שנים שלוש לפני עד היה ארגמן

 ועבודות־עפר. בנין וקבלן איש־עסקים
 עסקיו כל את לזנוח החליט הוא

 מקור שהפכה גלריה, ופתח האחרים,
 רוב בגלריה שהה הוא היחידי. הכנסתו

סיכון ליטול חשש ולא היום, שעות


