
במדינה
הסביבה איבות

מדמגע דוחה חר!נ<ה
 ובאר־שבע חיפה תושבי
 ומלר״ז — עשן אוכלים

 ;ןלים9המי מן תרומות מקבלת
האוויר לזיהום האחראימ

 וזיהום רעש למניעת הציבורית המועצה
המ שתפקידה (מלר״ז), בישראל אוויר
 תברואתיים מיפגעים מניעת הוא פורש

ב פועלת פולטי-זיהום, מקורות על־ידי
לאמינותה. באשר ספק המעורר אופן

צע לנקיטת האחראי הגוף היא מלר״ז
ב הגורמים, המיפעלים אותם נגד דים

 על-ידי הסביבה באיכות לפגיעה יודעין,
 גוף זהו לכאורה צחנה. או רעלים פליטת
 ב־ המתגוררים התושבים על להגן שנועד
 מיפעלים או תעשייתיים אמורים קירבת

 קיימים למעשה אולם מיפגע. בגדר שהם
פעולתו. בדרך חריגים

 מכתשים ומיפעל בחיפה נשר מיפעל
 — כור לקונצרן השייכים — בבאר־שבע

מ תברואתי מיפגע רב זמן זה מהווים
למוס אזרחים של פניות ראשונה. מדרגה

 המיפגעים לחיסול בבקשח השונים דות
 מענה. ללא נותרו אלה, מפעלים שיוצרים

 לנקוט מלר״ז היתה חייבת הדברים מטבע
 מוקדי- שני נגד ביותר חמורים צעדים
 מעגל- מעין קיים אולם אלה. ראשיים זיהום

לבינם. מלר״ז בין קסמים
ה מתפקידה מלר״ז חרגה למשל׳ כך,
מזה אלה מיפעלים אכן אם לבדוק מוגדר

 באמצעות המיפגעים, לחיסול ולתבוע מים
התופעה. לחיסול מקיף ציבורי מאבק

 הנהלת יו״ר להשתקה. תרומות
— פנה גיטר, שימעון הפרופסור מלר״ז,

ס

גיטר מלר״ז יו״ר
!׳־שיתוף־פעולה ״רציתי

 המיפעלים, שני אל — 1976 בפברואר 15ב־
 המועצה של לקופתה שיתרמו בבקשה

 האחראים ריקם. הושבה לא בקשתו שלו.
 ושלחו המציאה, על קפצו אלה במיפעלים

 מיב- מאז ראויה־לשבח. בזריזות תרומות
 אליהם גיטר הפרופסור של הראשונים תביו
 ב־ שנה, כעבור המחודשת, לפנייתו ועד
 דבר מלר׳ז עשתה לא ,1977 בינואר 25

ומכ נשר שגורמים המיפגעים למניעת
תשים.

 ב־ במכתשים אירע ׳77 בפברואר 1ב־
ה ביותר. חמור מיפגע-צחנה באר־שבע

 באר־שבע מתושבי לרבים שנגרם סבל
ובי אז, נזעקו כלי־התיקשורת נורא. היה

 אולם מלר״ז. על נמתחת צורבת קורת
 פעולה. כל נקטה ולא שתקה, המועצה

 שימים בעובדה זאת להסביר שניתן ייתכן
 ביקשה בינואר, 25ב־ קודם־לכן, ספורים
המיפעלים. משני תרומות מלר״ז

 שנה אחרי אז, שעשתה היחידי הדבר
 שיגור היה והתעלמות, שתיקה של ויותר

 והמיסחר־והתעשייה הבריאות לשרי מיכתים
 לא סביבתיים. למיפגעי־בריאות ולמכון

 שהיה מתריע, ציבורי פירסום, שום היה
 המיפעלים שני של חמתם את כמובן מעלה

 ל־ מחוץ לאיש נודע לא וכך הנדיבים.
)48 בעמוד (המשך
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2072 קשקשת
ל ע פ א ונסה דיסיונך את ה ו צ ו ו  ( ל

 אשר מתאימות כותרת שלממה לציור
ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
תל־אביב. ,136 ד. ת. .קשקשת',

שתי :פרסים יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. רימיני הפיצריות
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המנעול. בחור רצח •
 אורלנסקי רח׳ יהישלום, שאול

פתח־תיקווה ,7
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 אילת רח׳ לסינגר, ישראל
בת־ים רמת־יוסף, ,19

איטלקיות מסעדות
ב, בי א ל־ ם ככר ת רי ת ל. א  288800 ט
ב, בי א ״ כי ככר תל ל אל מ שר ,4 י

ל. 263987 ט
ח׳ תל־־אביב, ל ר רו בי בן־ג ,24 א

266177 טל.
ב, בי א ל־ ל. 93 דיזגגוף מ  221681 ט

ח, פ ח׳ תי ם ר אי בי ל. ,20 חנ  640201 ט
ח, פ פין דרך חי ל. רו 252654 ט
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ם, שלי רו ך י ל מ שר 15 ג׳ורג׳ ח כ

ה, ל מ ח׳ ר צל ר  102 הר
ת, ל רכז אי ת מ רו י תי  ה
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