
בחיתולים רעל
 )14 ד1סעמ (המשך
 חלק נכנסו וחצי 11 בשעה כרגיל.

לארוחת־צהריים. מהעוברים
מקב א', יום בכל שנים, שש זה
או עוף, או מטוגן דג העובדים לים
הא העובדים וסלטים. אפונה רז,

וח !2 בשעה לארוחה נכנסו חרים
צי.

 סיגל חשו הארוחה אחרי שעה
ההר בטוב. לא בן־דויד ואלי דויד
לב התפתחה הרעה הכללית גשה

ולהקאות. חילות
 לבית־ פונו שנפגעו העובדים

כש למיפעל, הסמוך העמק, חולים
 לא־רצו־ מהתכווצויות סובלים הם

 שעות כמה אחרי ועוויתות. ניות
 בטיפול• מאושפז אלי סיגל. נפטרה

כח מוגדר מצבו נמרץ־נשימתי.
מור.

בקו־הייצור. אינו ההרעלה מקור
מש שבהם ״החומרים ענתות:

 ישראליות, בדיקות עברו תמשים
לש אסור ואירופיות. אמריקאיות,

 של בסופו מגיע, שהחיתול כוח
התינוק. של לתחת דבר,

 של שוק יש ״בארצות־הברית
ש שמחזורו חד־פעמיים, חיתולים

 איש דולר. מיליארד וחצי לושה
נפגעי לא מעולם

מנהל סגן קנטור, אודי הדוקטור

״זגבטון״ במיטבח התפריט
דמם + שף אי: יזם

 שאין אומר העמק, בית־החולים
 לגוף נכנס והרעל הרעלה, שזו ספק
מערכת־העיכול. דרך

 המיפעל למיטבח מגיע המזון
מנהלי(ב בעפולה. נבטון מאולמי

 הבישול תהליך על מפקחים טון
המזון. של וההעברה

הרעל. מהו ברור לא
הר את לאבחן חשוב לרופאים

 לחוקרים בחולה. לטפל כדי על,
 זה אולי כי הרעל, את לאבחן חשוב
 יוכלו שבעזרתו חוט, של קצה יהיה

הר שבו ולאופן למרעיל להגיע
עיל•

 ״הסימפטומים קנטור: הדוקטור
 בחילות, רעה. כללית הרגשה הם

 שליטה איבוד התכווצויות, הקאות,
ועוויתות. סוגרים על

 להרבה מתאימים ״הסימפטומים
 בחשבון, לקחנו אנחנו רעלים.

בשימוש המצויים רעלים כל, קודם
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 בתכשירי־ החל האוכלוסיה, אצל
חק חומרי־הדברה מלבינים, ניקוי,

 לשימוש ברעלים ובלה לאיים,
מילחמתי.

ראשו נפסלים ״תכשירי־ניקוי
שתו למצב מתאימים אינם כי נים,
 (זרחן־אור־ חקלאיים חומרים אר.
ל מתאימים אינם כי נפסלים, גני)
 ה־ ציאניד בהרעלת הקליני. מצב

 בהרעלת־ גם וכך שונה, תיסמונת
חיידקית." מזון

 טלוויזיה ^
סגור במעגל ^

 ה- ספקי של חדר־ההנהלה ך*
 יושבים באולמי־נבטון, מזון ^

בי מאיר חנניה, ג׳אקוב, המנהלים
 הוא נבטון (השם גבאי ודויד טון

 כשהם גבאי־ביטון), השמות צירוף
 דקות כמה בכל לרדיו. מרותקים

 של השני ובעברו הטלפון מצלצל
 את מזמינים הכל, למרות הקו,

שלהם. המפואר האולם שרותי
 דלתות את לפתוח מוכנים הס

 כמה בגאווה ולהראות המיטבח
להא להם קשה ומסודר. נקי הכל
 לא למזון. רעל החדיר שמישהו מין

 לא והם ערבים, אצלם עובדים
 בזדון. זאת עשו שערבים מאמינים
 עלילות־שווא, סתם אלה לדעתם

מהאינ כתוצאה מהמתח, הניזונות
 עובדים לא בחונלה גם תיפאדה.

 פועלי־ניקיון מכמה חוץ ערבים,
הסמוכה. מנצרת

בט לראות ניתן מחדר־ההנהלה
 המיטבח את סגור, במעגל לוויזיה,

שלי לצוות־ההנהלה האולם. ואת
 הבישול, על מפקחים הם מלאה. טה
 העברתו על המזון, של האריזה על

 חמישה במרחק הנמצא למיפעל,
 המזון חלוקת ועל משם, קילומטר
במיפעל.
עוב 240 עם דיבר ענתות עמוס

 הוא הרוחות. את להרגיע וניסה דיו,
 הגיעו העובדים כל שכמעט אומר

לעבודה.
 ותיקה עובדת שוקרון, סימה

 דבריו את מחזקת המיפעל, במחסן
 המצב, את ניצלו שמעטים ומעידה

לעבודה. באו ולא
 השערו־ מהן להגיד רוצה סימה

ענ של עיניו חוששת. אבל תיה,
 היא לבסוף מפניה. משות לא תות

 כזה הוא במדינה ״המצב ממלמלת:
חוש במיפעל שכולם משהו שיש
מתח." יש עליו. בים

 ממותה ועצובה המומה סימה
כל היתה ״היא סיגל. של הפתאומי

 להורים יחידה בת צעירה. בך
כש שמחו במיפעל כולם גרושים.

 חודשים שלושה שבעוד סיפרה
תתחתן."

יוש נמרץ לטיפול היחידה ליד
 של מבני־מישפחתו עשרות בים
 בעצבנות ומחכים בן־דויד, אלי

השתפר. שמצבו מהרופאים לשמוע
 מעניינת לא אסתר, אמו, את
 רוצה כל קודם היא ההרעלה. סיבת

הרגליים. על עומד בנה את לראות
עב לא בן־רויד ואלי דויד סיגל

סע ולא במיפעל, האיזור באותו דו
 ננשם, לא הרעל לזה. בסמוך זה רו

 מערכת־העיכול. דרך נבלע אלא
 השייך בחומר אינו הרעל מקור

 תכשיר־ניקוי, זה אין לקו־הייצור.
 אין וגם ציאניד. או חומר־הדברה

שאפ הכבושים, מהשטחים ערבים
אותם. להאשים שר

הח את מנהל שטרום מוטי פקד
הפי את למצוא יצטרך הוא קירה.
 לסיפ־ בניגוד הבלשי. לסיפור תיון

אי הזה הסיפור כריסטי, אגאתה רי
משעשע. נו

לגמר■ פנויים —
)45 םעמ!ד (המשך

השנייה.״ בפעם כבר נשואים שלי
 40 בן רווק לשכנע מנסה עמי

הב ולהצטלם. לשולחנו להצטרף
 והקיפוה', ציון ב,סובו שעסוק חור,

 להצטלם. רוצה ״לא בקול: פורץ
העיר." בכל אשרף אני בסוף

 בג־ וטרי )38(איארוסיס מייקל
ה רווקים אמריקאים ),33(טיסטה
 האמריקאית, בשגרירות עובדים
שי יום מדי בפאבים לבקר נוהגים

 למוסיקה, להאזין לנוח, ״כדי שי
מהבי ולטעום ישראלים לפגוש

הפא את מבפנים מכירים הם רה."
 הזה, המקום את מעדיפים אך בים,
 אף כאן." מאוד ונעים פתוח, זה ״כי

 בחורה פגש האמריקאי שחברם
 מגיעים הם אין אחר, בפאב רצינית
איש בעיות לפתור ״כדי למקום

יות״.
א ו ל מ  פ

אמריקה
ת ו ע י ג  נשים הרבה לכאן י

 אין ובכלל לדבריהם, ^*/יפות,
 רצינית. מישהי להכיר בארץ בעייה

 דרישות מציבים ונשים גברים ״אך
שמתקד וככל בלתי־מציאותיות,

 שותף למצוא יותר קשה בגיל מים
 אם אחד. פה אומרים הם לחיים,"

 שתגלה בעלת־הבנה, מישהי ימצאו
 משותפים בתחומים התעניינות

ברצי איתה לצאת יהססו לא להם,
דוחק. לא מאום בינתיים, נות•

 אומרים, הם בארצות־הברית,
 במרכזי־קניות, נשים לפגוש אפשר

ב ואפילו במוסיאונים, בסיפריות,
 לצאת. אותן ולהזמין סופרמרקטים,

למהר? להם למה אז
המ מבעלי ),38(אייזנברג ולי

 חודש ״בכל בעגמומיות: אומר קום,
 מי־ דולר אלפים 10כ־ משלם אני

ושו בחיי מחטט מס־ההכנסה סים.
לרכוש כסף השגתי מאיפה אל

צפון! רוקדים
ת1בלחי־מציאוחי דרישות

 לפני מתפרקת קר״זלר מכונית
 בקצב ימשיכו הם אם שנים. חמש
 לאן לי יש אנגליה, אשה לי יש כזה,

ללכת:״
 הוא אותו. מדאיגים הדתיים גם
 השיל־ את יתפסו שבקרוב חושש

 מביא שחילוני ילד כל ״על טון.
יר לא חמישה. מביאים הם לעולם,

 את לסגור אותי יאלצו והם היום חק
שישי. בימי הפאב

 שנים שלוש שבעוד מקווה ״אני
בבית־כנסת." ניפגש לא

במירעגז
סטודנטים
התמוטטות

רושליםבי
 מיפרגת־העסרה

 תבוסה נחלה
 זכה הימין מוחצת.
טוטאלי. בניצחון

 קרה? מה
₪ (סרצ׳נסקי)סעד זידעז;

יע יתקבלו הקרוב חמישי ביום
 ליסובסקי, נדב אדרי, (״קוקי״) קב

 בכבוד־מלכים וחבריהם כהן איקי
 דוד1במצ הליכוד מזכירות בישיבת

זאב.
 בשבוע שהביסו וחבריו, אדרי

באוניבר השמאל תאי את שעבר
 המשיכו בירושלים, העברית סיטה

ע הליכוד. של בשנת־הניצחונות
המשי ממיפלגת־העבודה מיתיהם

 האלקסורל־ המפלות בשרשרת כו
השו בחזיתות מיפלגתם של יות

 למערכת־בחי־ היו זאת בכל נות.
 איפיונים כמה ולתוצאותיה זו רות

ייחודיים.
ל- לימין. טוטאלי ניצחון

 בבחירות הנהוגה שיטת־הבחירות
הירושל להסתדרות־הסטודנטים

 השיטה להצעת קווי״דימיון יש מית
בכנ אלו בימים הנידונה החרשה,

 האיזו־ היסוד את משלבת היא סת.
 היחסי־רשימתי, היסוד עם רי־אישי

פיתקי־בחירה. בשני
 לוועידת־הסטודנטים בבחירות

 אישי באופן סטודנטים 87 נבחרו
ה היא הוועידה בחוגי״לימודיהם.

 בהסתדרות- ישלוט מי הקובע גוף
בוח היא הירושלמית. הסטודנטים

 התפקידים, נושאי וביתר ביו״ר רת
ההסתדרות. תקציב את ומאשרת
 זכה בוועידה נציגים 87 מתוך

 ),60(כ־* מושבים 52ב־ הימין תא
 עם יחד שעברה. בשנה 34 לעומת

 לקואליציה, עימו ששותפים תאים
הי הגיע ימנית, אוריינטציה ובעלי

 70מ־* יותר — נציגים 60ל־ מין
מחברי־הוועידה.

 (עבודה, ביחד השמאל תאי כל
נצי 25 קיבלו וקמפוס) מפ״ם־ר״ץ

 מיפלגת־ של ירידתה בלבד. גים
 ביותר. המשמעותית היא העבודה

 שעברה בשנה חברי־ועידה 19מ־
השנה. לחמישה

 למועצת־ההסת־ בבחירות גם
 שנערכו יחסית, מישני גוף דרות,

 זכה היחסית־רשימתית, בשיטה
נצי 24 מתוך מוחץ. בניצחון הימין

הע נציגים, 11 — הימין קיבל גים
 — מפ״ם־ר״ץ שלושה, — בודה

 והרפו- ארבעה — קמפוס חמישה,
אחד. — אנים(עצמאים)

— טוטאלי היה הימין ניצחון
 ובאחוזים במועצה, וגם בוועידה גם

חסרי־תקדים.
 הימין ניצחון עזר. לא הכסןז

לעבודה. מוחלטת תבוסה גם היה
בכו במיקצת ירדו ומפ״ם ר״ץ

 יהודית־ (חזית״שמאל קמפוס חם.
 מיפל־ קלה. בעליה זכתה ערבית),

מאמ למרות הוכתה, גת־העבודה
לז כדי שעשתה יוצאי־דופן צים
ה בקמפוס בשילטון מחדש כות

ש להוכיח רצו בעבודה ירושלמי.
העב באוניברסיטה הימין ניצחון

 אפיזודה היה שעברה בשנה רית
בלבד. חולפת

הסטודנ בהסתדרות יורעי־דבר
של סכום על דיברו הארצית טים

הסטודנ תא שקיבל ש״ח, אלף 40
בתוס לבחירות, העבודה של טים
 ועוד. אירגוני יעוץ פירסום, פת

 מיפל־ השקעת מוערכת בסך־הכל
 מחדש לזכות בניסיון גת־העבודה

 ש״ח. אלף 70ב־ הירושלמי בקמפוס
 מסכום רבע אף השקיע לא הליכוד

זה.
סי כמה פוליטית. מודעות

הימין: לניצחון בות
ניה תא״הימין, גלעד, ראשי •

 הסטודנטים הסתדרות את השנה לו
וכלכ מיקצועי יעיל, שקט, באופן

לסטו רבים שרותים מתן תוך לי,
 השרשרות לימי זכר היה לא דנט.

 של שם יצא ולנלעד המפורסמים,
הסטודנט. לרווחת הדואג גוף

מו מועמדים העמידה (לעד •
 הידר ליסובסקי, נדב יותר. שכים
 הסטודנטים הסתדרות של היוצא

 שמיפ־ האנשים ״רמת הירושלמית:
מביי מולנו העמידה לגת־העבודה

הסי זו מיפלגת־העבודה." את שת
בבחי דווקא המרשים לניצחון בה

 בעיקר קובעת שבהן האישיות, רות
ה נציג של האישית הפופולריות

חוג.
 יותר להביא הצליח גם הימין •

 שאחוז־ למרות לקלפיות, מצביעים
 לעומת ,44ל־* ירד השנה ההצבעה

שעברה. בשנה 48*
בוח יותר קצת הצביעו לגלעד

 תאי־השמאל, אשתקד. מאשר רים
 על־ידי הנתמכת ס,1קמפ וביניהם

 להם אשר הערביים הסטודנטים
 הביאו גבוה, מסורתי אחוז־הצבעה

מא לקלפי מצביעים פחות השנה
שעברה. בשנה שר

 עבודת־אירגון על הן מעיד זה
 פוליטית מודעות על הן טובה,

 ;מצביעי־הימין של גבוהה־יחסית
 בניגוד השמאל, מצביעי לעומת

ה במערכת לחשוב שמקובל למה
הישראלית. פוליטית

מה מג ה  של הכלל״ארצית •
 גם עכשיו הגיעה הימין התחזקות

 הישרא־ החברה של למיגדל־השן
לית־האוניברסיטאית.

הניצ בעיקבות ארצי. היעד:
 לרשויות לכנסת, בבחירות חונות

העב ובאוניברסיטה המקומיות,
 הקרובות הבחירות על ונוסף רית,

 בליכוד כעת מאתרים בהסתדרות,
 הסתדרות־הסטודנטים חדש: יעד

הארצית.
ה בהסתדרות שולטת העבודה

 מהפך גם אבל (.983 מאז ארצית
 ריאלי. היום נראה זו בהסתדרות

המייצ נציגים, 43מ־ מורכבת היא
 האוניברסיטות את יחסי באופן גים

השונות.
נצי (2 — תל־אביב הרכבה:

 ,4 — חיפה וו, — ירושלים גים,
 7ו־ ,3 — באר־שבע ,6 — בר־אילן
 ״קטנים" ממוסדות נוספים נציגים

 לב, (מכון גבוהה להשכלה יותר
 הטכעלע׳ המכון קר,1ש בצלאל,

 ביוד וי(ג״ט, ו״צמן, מסן חולון,
בדל).

וב בתל־אביב שולטת העבודה
 ובבר־אילן. בירושלים הימין חיפה.

 חדשות בחירות ייערכו בבר־אילן
 הימין שילטון שם אך הבא, בשבוע

בלתי־מעורער. הוא
 בלתי־פולי־ הם באר־שבע נציגי

 גדולים, גושים שני שיש כך טיים.
ה״קטנים״. יכריעו וביניהם
 הדר, עדי משמש עדיין כיום

ה ההתאחדות כיו״ר העבודה, איש
 ה־ של בנו — כהן איקי ארצית.

 כהן־אבידוב, שמואל ח״כילשעבר
 בשנה כסגנו. משמש הימין, איש

אפשרית. תוצאה כל תהיה הבאה


