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מכתבים
לאן מוביל המוביל

רציתי 5תקן 5כם כסה דברים בקשר לעוב
דות שהבאתם ע? טוביל־המים הארצי )העו
קם הזה .(1364
)א( המים בכנרת לא ירדו כתוצאה ט־
יבוש החוקה ,אלא
כתוצאה משבע שוות
בצורת רצופות .אמ
נם נעקם א נם יפה
מנוף הארץ — אד
כתוצאה מזה נעקם
נם האידוי העצום
שק הביצה.
)ב( כק אדם ש־
קטר שמונה כיתות
יבוק קהביז את ה
טעות בדבר זרמים
תת־קרקעיים טים־תי-
בוז קים־כינרת .ב
אותה מידה הייתם
יכוקים קכתוב ש־
בכינרת
הטקיחות
באה כתוצאה מעל־
יציב
ייה ניטית )קפיל־
רית( שק טים סלו־
חים מים הטלה לים כינרת.
יוסף יציב ,סרוודננו להידרולוגיה
ונאולוגיה ,כפר רופין
הקורא יציב חוזר על המענות הרשמיות,
שלא הוכחו כלל .כמות המים המתוקים
הזורמים לים־כינרת פחתה במידה ניכרת,
בין השאר ,גם מפני שטי הירדן משמשים
עתה להשקאת הקרקעות שפותחו בשטח ה
חולה עצמו .זרימת סיס מלוחים מהים לכינרת
מובאת בחשבון ,כאחת ההשערות ,על־ידי
חלק מן המומחים .איש אינו יודע כיוס
את הסיבות האמיתיות למליחות.
מאסרו של העורר ״אכזר מכל המלח״
)העולם הזה  ,(1365כולל אי־דיוק בקשר
למליחות הכינרת .איז זה נבוז כי מליחות
הכינרת לא נבדקה ולא היתה ידועה לפני
התחלת ביצוע תכנית המוביל.
בפרק על פיתוח אוצרות המים בישראל,
המופיע באינציקלופדיה העברית )כרר ו׳
עם׳  (866—880ואשר נכתב בסוף שנת ,1956
מצוייז בפרוש :״כידוע נכנסים טי־הירדז לים
כינרת בסליחות של כ־ 20ט״נ כלור לליטר
ויוצאים בסליחות של כ־ 280ט״ג לליטר.
סיבת הדבר היא שמעיינות מלוחים נופלים
לים כינרת .כדי לקיים את ים־כינרת ב־
סליחותו הנוכחית ,יהא הכרח להטות לכיווז
ים המלח כמה מטי המעיינות המלוחים ה־
זורמים אל הכינרת )בכמות כללית של 30
מליח ממ״ע לשנה( .על־ידי כד לא תשונה
המליחות בים כינרת ,למרות שמחזור המיים
בו יהיה קטז יותר.״
חיים צור ,תל־אביב
העורך לא טען שאיש לא ידע על
המליחות .הוא ציטט את דברי האחראים,
שהודו כי שום מחקר רציני בנידון לא
נעשה לפני התחלת ביצוע המפעל .למרות
שעובדת המליחות צויינה עוד אז בדו׳׳חיס
רשמיים ,לא הובא הדבר בחשבון.

הצברים של אירופה

בי! ״פסוקי השבוע
מצאתי את דבריו
של עורד־הדיז של
מה כהז־צידוז :״קרה
דבר בפינת־קדם זו
הנקראת ישראל .יהו
דים רבים ,לשעבר
תושבי ארצות האים־
לס ,הצטרפו לצברים
ולתושבים הערביים,
וביחד החזירו לארץ
זו את צורתה ה
מזרחית.״
לפי עניות דעתי,
אי! הצברים משתיי
כים למזרח ,כי אם
למערב ,וכל תרבותם
מאירופה.
יובאה
אופיים הוא חילוני
כדחייה
בהחלט וחדשני ,ב
ניגוד לתרבות ה־
״מזרחית״ ,הספוגה דת ומינהנים ישנים.
מרדכי בן־חיים ,חיפה

הגאה כפולה ו מ מ פל ת

)העולם הזה (1365

ה ו א כ ו ע ר י ך א ת כ תונ ת ״דיאולך כי הינ ה:
נעימה בכל אקלים
אהודה על כל עור
רכה במשי בברק ומגע
ה י א מעריכה א ת כ תונ ת ״דיאולך כי הינה :
תמיד מוכנה ורעננה
לאחר כביסה קלה -
אף ללא גהוץ חלקה בכל עת

דיין לקח — דיין יתן

התפלאתי לקרוא שוב על מעלליו של
משה דייז ,בקשר לעתיקות של נדרה )העולם
הזה  ,(1364בה הוא פרץ את גדר החוק
ולקח בלי רשות את
שכיות החמדה .האם
אי! בארץ שום מו
סד ,או אישיות,
אשר יוכלו למנוע מ
החבל! הזה חבלת ב
שכיות החמדה של
העבר ,אשר נמצאות
כה מעם בארצנו?
רונן לשם ,תל־אביב
רצו לעשות בנד
רה מוזיאון קט! ,של
כל מיני דברים יפים.
חיפשו מוצגים אר
כיאולוגיים ,אבל מה
שמצאו בגדרה )פרט
ולאנשים(
לסוסים
לשם
אי־אפשר היה להכ
ניס לחדר )והם נם לא רצו להיכנס(.
לפני כשבועיים ,ביום שישי אחרי העבו
דה ,בא משה ריי! לגדרה ומצא דברים,
דווקא יפים ,שאפשר להכניסם למוזיאון )כד
וצלחת מתקופת הכנענים( .אלא שהוא לא
ידע עלהתוכניות היפות של נדרה —
ולקח את המציאה לעצמו ,למוזיאו! הפרטי
שלו בבית.
כעת ,כשהוא כבר יורע ,אולי הוא יחזירם?
נצר ב .קסרה ,גדרה
העולם הזה 1368
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שים לב לשם ולסמל
 -חינם ערובה לטיב

עם כותנה
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