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 נכנסו לבנות אסקורט מכוניות לוש
 בגליל־זזעליוך יחיעם קיבוץ בשערי

 ידעו בהן׳ שתבחינו חברי־המשק, המערבי.
 מוסוות, מכוניות-מ״שטרה הן המכוניות כי

 חברי- אולם שוטרים. יושבים בתוכן וכי
 כי חשבו, הם מודאגים. היו לא המשק
ה חדרי לעבר היא השוטרים פני מגמת

 העניין פעם ״עוד מחוץ־לארץ. מתנדבים
מהם. אחד פלט הסמים,״ של

 שירדו האזרחית, לבושי השוטרים אולם
 שבהם הצריפים לעבר פנו לא מהמכוניות,

 הבאים צעירים אותם — המתנדבים גרו
 בארץ. ולתור בקיבוץ לעבוד מחוץ־לארץ-

 שם המיבנים מיקבץ לעבר ישר פנו הם
בני־המשק. התגוררו

 כי היה נראה מהירה. היתד, הפשיטה
 ערכה היא מוקדם. מידע יש למישטרה

 קיבוץ צעירי של בחדריהם נרחב חיפוש
 רב: שלל כשבידה משם ויצאה יחיעם,
 בחשיש, מעורבות סיגריות חשיש, סוליות

 וכמה לעישון המשמשים שפורים בקבוקים
ש ומי בני־משק, ,18ז־ 17 בני צעירים
כ רשמי באופן התקבלו כבר בינתיים

בקיבוץ. חברים
 כמה כעבור שוחררו העצורים מרבית

נהריה. במישטרת שנחקרו אחרי שעות,
 על-פי במעצר. נותר חבר-קיבוץ, אחד, רק

 אותו היד, המישטרה,. בידי שהיד, המידע
 סוחר גם אלא משתטש־בסמים רק לא צעיר
״פושר״. — המישטרתית בעגה בהם.

הפל, את ■חבר־משק אותו הכחיש תחילה
 חזקות, ראיות לפניו הובאו כאשר אולם
באשמה. הצעיר הקיבוצניק הודה

ה כקיבוצניק היסטוריה, שעשה הצעיר
 חבר כיום הוא בסחר־סמים, שעסק ראשון

חברי בעיני יחיעט. בקיבוץ מן־המניין
 של הגדולה המישפחה בן הוא ה,משק,

סורר, הוא אם גם כן, ועל הקיבוץ, חברי
עליו. לגונן יש

ם גס מי  ס
קשים

 גע9 לא ״הוא :מיחיעם צעירה יפרה
י  לחברי- מכר לא הוא בהברי-האשק. ״

המחי אותו. צריכים היו לא הם המשק.
חברי בשביל מדי יקרים היו גם שלו רים

■

 לא והם למתנדבים, מכר הוא הקיבוץ.
 להם, מוכר היה לא הוא אם אלינו. שייכים
להם.״ מוכר היה אחר מישהו

 יחיעם חברי של הסלחנות כי יתכן
 הביקור מסוכנת. להתדרדרות פתח היא
 ביחיעם, המישטרתיים האסקורטים של הבא

 שקיבוצניקים הדעה נוסף. גילוי עמו הביא
ומרי כחשיש קלים, סמים רק מעשנים

 חייל משק, חבר התבדתה. בילבד, חואנה
 אמפולות כשברשותו נתפס בשרות־סדיר,

 את גנב כי הודה בחקירתו מורפיום. של
 ביחידה הצבאית המרפאה מן ד,מורפיום

 לחברי- אותו למכור התכוון וכי שרת, שבה
צעירים. משק
מ בינתיים ששוחרר חייל, אותו גם

יחיעם. בקיבוץ חבר הוא צד,״ל,
 ״אסור כיתתו: בת שהיתנז מי אומדת

ה,מיקרה׳.״ את לו להזכיר
ה מכת הפכה הסמים עישון ■תופעת
 אין כי מאמינים, אנשי־מישטרה קיבוצים.

 סמים. מעשנים אין שבו קיבוץ כימעט
 השומר- של בעיקר הקיבוצים, ־ במרבית
ב הנעזרות ועדות־סמים, הוקמו הצעיר,

 לנסות כדי אחרים, ובמומחים פסיכולוגים
המאיים. מהנגע הקיבוץ את ולשחרר

 שבהם קיבוצים. באותם הוקמו הוועדות
 בסמים שהשימוש בכך חברי־המשק הכירו

 חד- מיקרה בחזקת אינו ושוב תופעה, הפך
 יש בודדים. מיקרים לכל־היותר או פעמי,

המבו חברי־המשק יודעים שבהם קיבוצים
 אך סמים, מעשנים בחדרי-הנוער כי גרים
 שהקיבוץ בעובדה להכיר הסכימו לא עדיין
נגוע. שלהם

 קצין־מישטרה הופיע חודשים במה לפני
 מעגן- בקיבוץ באסיפת־ז־,חברים בכיר

 —חיפה כביש על השוכן הקיבוץ, מיכאל.
 העשירים המשקים כאחד ידוע תל־אביב,

 אישים מקירבו שהוציא ביותר, והמבוססים
 זורע, (״זדו״) מאיר (מיל׳) כאלוף ידועים
ל חיל־הים וכמפקד חבר־כנסת, לשעבר
 יוחאי גיבור־ישראל, עיטור נושאי שעבר,
בן־נון.

 ש- המשק, לחברי סיפר קציךהמישטרה
 בני המישטרה, של מקורוודמידע על־פי
 דד סמים. מעשנים במעגן־מיכאל הנוער

 חריפות. היו חברי-המשק של ■תגובות
 שלנו הילדים סמים! מעשים לא ״אצלנו

כאלה!״ לא

 אח המדאיגה התופעה עד דדח
אוננה של התפשטותה העונות:

תש שהסערה עד המתין המ״שטרה קצין
 רשימה וקרא דף־נייר מכיסו שלף ואז כך,
 המיש־ שבידי מעגן־מיכאל, בני 30 של

סמים. ומעשני צרכני שהם לכך ראיות טרה
 הם הקיבוץ. לחברי דבר חידש לא הוא
 שהסוד היה, היחידי החידוש כך. על ידעו

דלף. הקיבוצי
 הזמין הקיבוץ

מישטרה
 קיבוצים של מועט מיספר אולי ש ^

קצין־מישטרה חשיש. התגלה לא שבהם

 מיש- חקירה ויזמו שלהם החברתית מיסגרת
בי ולא למשק, נכנסה המישטרה טרתית.

ל נלקחו מבני־הטשק כמה מעצרים. צעה
חקירה.

מד היו במישטרה שנאספו המימצאים
 בשנות ומבוגרים 16 בני צעירים הימים.

 אולם בסמים. משתמשים שלהם השלושים
 של ההסברה ומאמצי המישטרה חקירת

ה מאמצי עם יחד ואנשי־רפואה, שוטרים
 כבר כפר־מנחם קיבוץ עזרו. עצמו, קיבוץ

 יש, עוד הסמים. עישון מגיפת על התגבר
 אולם חשיש, מעשנים פעם שמדי כמובן,

אותם. מוקיעה הצעירה, החברה גם החברה,
חברי החליטו כפר־מנחם, קיבוץ לעומת
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 זה בנושא גם היתר בין העוסק בכיר,
 בארץ קיבוץ כימעט ״אין השבוע: אמר
 ל- אבל חשיש. לפחות מעשנים, לא שבו

בני אל להגיע דרך כימעט אין מישטרה
 ישראל, מישטרת דובר המעשנים.״ ד,משק

 מ־ נמנע ארד, אריה סגן־ניצב העיתונאי
 אנשי־מישטרה עם הזה העולם את להפגיש1

בקיבוצים. הסמים בעניין העוסקים
 בחקירה כעת עוסקים ״אנו :אחד הסביר

 רוצה הייתי לא זה. נושא של מאד רצינית
 נהיה החקירה, כשתסתיים המותן. מן לירות

המלאות.״ העובדות את למסור מוכנים
 מוכנים קיבוצניקים מאד מעט רק אולם
 סמים. ■מעשנים במשק אצלם כי להודות,

 להרחיק הקיבוצים משתדלים כלל בדרך
לפ ולנסות המשק משערי המישטרה את

 לא ״זה עצמם. בכוחות הבעיה את תור
 קיבוץ אומרים. הם המישטרד״״ של עניין
 כפר- קיבוץ הוא זו מבחינה הכלל מן יוצא

 השוכן השומר־הצעיר, של הוא אף מנחם,
 חברי- מקריית־מלאכי. קילומטרים כשמונה

 של למגיפה הפך העישון כי הבינו, המשק
ה ולגורל הבנים לגורל חששו הם ממש.

 יד־ — השומר־הצעיר של אחר קיבוץ
 הסמים בעיית את ולפתור לנסות — מרדכי
 שם על הקרוי זה, קיבוץ בעצמם. שלהם
 אנילביץ, מרדכי גטו־וארשה, מרד מפקד
 ראשי בכך. נגועים רבים בסמים. שטוף

 אשקלון־עזה, כביש על הנמצא הקיבוץ,
 עונשים ובהטלת הסברתית בפעילות החלו

כש שנתפסו ובני־קיבוץ חברי-קיבוץ על
הו לא זו פעילות אולם חשיש. ברשותם

 הרימה המשק שהקים וועדת־הסמים עילה
 ש- עד החמיר, כה המצב בכניעה. ידיה

 ■בכוונה אלה, בימים דנים, חברי־הקיבוץ
 ביד- גם אולם החינוכי. המוסד את לסגור
 לא כאלה פשוטים שצעדים יודעים, מרדכי
הסמים. נגע על להתגבר יעזרו

 כתבי גם
אישום

ד! ר ט ש מי ל הנוגע בכל חסרת־אונים ^  מוזמנת רבות פעמים בקיבוצים. סמים1 י
מזכיר־המשק על־ידי לקיבוצים. המישטרה
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י2 הצבא :שני מקור
 מגיפת — בקיבוצים שפשתה למגיפה
נוהג את מפיצים סמים, נטלו שם הצבאי,

 בשרות רואים הקיבוצים
 אחד את הקיבוצים בני

 החוזרים צעירים הסמים.
חבריהם בין׳ הסמים עישון

הצבאי
המקורות
מהשרות
במשק.


