
 ישובי בתושבי ■אחזה כללית ה א;יק
 נראו ברחובות האחרון. בשבוע הצפון ״

 השערות בהעלאת שעסקו אנשים, חבורות
חיפשו רבים עליהם. המאיים הטבע אסון על

 כיצד ותיכננו עורם את להציל כדי דרכים
הרעה. מפני יינצלו

 בידיעה טמונה הפיתאומית לבהלה הסיבה
ל־ הלישכה של פנימי בעיתון שהופיעה

 ברחובות. למדע במכון־וייצמן יחסי־ציבור
ה תחת שבועיים לפני שפורסמה בידיעה
ה בצפון רעידות־אדמה ״צפויות כותרת
סטטיסטיים נתונים שלפי הוסבר, ארץ!״

׳שימור! ..אלוהים
אם גם העליונה ההשגחה על סומך
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 סגן־ראש־עיריית־ *
 איס?ן, דן צפת,
בצפת. רעש יתרחש
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ברעש־האדמה. המתפרץ האדיר הכוח מול חסר־אונים האדם נותר כיצד

מאיים רעש־אדמה
 באיזור לרעש־אדמה גבוהה סבירות קיימת רבים

 ריכטר, סולם לפי ומעלה חמש בדרגה הצפון,
 לפני< עוצמתו. תיגבר יתמהמה שהאירוע וככל

 גרנד הפירסום בטלוויזיה. הידיעה שודרה שבוע
 הצפון, תושבי בקרב רבה להתרגשות מייד

 האנשים את הוציאה אסון־הטבע מפני והאימה
מגדרם.
 אמי נדבקה מבית־שאן 16ה־ בת ברובן סיגל

 שיה* בכיתה לנו ״אמרו הכללית. בבהלה היא
 יל•׳ בהתרגשות סיפרה בבית־שאן,״ רעש־אדמה

 אם אעשה אני ״מה ילדים. שישה שלה אימה,
 שלי האחים חמשת כשכל בבוקר, יקדה הרעש

בעיר?״ מפוזרים יהיו
והצטרפה' אלון, מרים שכנתה, אותה שמעה

 אמרה מאוד!״ מפחיד ״זה לשיחה. היא גם
 להביא ותיכננה ילדים לשני אם שהיא מרים,

 שצפוי הידיעה בשל אולם לעולם, שלישי ילד
שראי ״אחרי זאת. לדחות החליטה רעש-אדמה

 ובנאז באלג׳יריה שהתחולל מה בטלוויזיה תי
גיבורה.״ להיות רוצה לא אני פולי

 והוא בבית־שאן, נולד 22ה־ בן לוי יהודה
שהיא ״אחרי חברתו. את לשם להביא רוצה
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תוש! אלף 16 מודאגים היום הרעש.

לשכ קשה לי יהיה רעש־אדמה, שצפוי שמעה
 בה,״ לחיות שבטוח עיר שזאת אותה נע

 הבא. בחודש להינשא המתכוון יהודה, הסביר
 לגור לבוא מהרעיון מתלהבת לא כלל ״היא
 בבית־שאן.״ עכשיו איתי

 בימים וההרגשה מודאגים בית־שאן תושבי
 תחת חיו שבהם הימים את להם מזכירה אלה

 5 שהייה של ימים — קטיושות וירי הפצצות
ה שהתגובה צופים רבים במיקלטים. ממושכת

 תהיה האסון, יקרה וכאשר אם בעיר, מיידית
שנר ההרגל מתוך למיקלטים, המונית בריחה

 רבים המטרידה השאלה ההפגזות. בזמן כש
בזמן. למיקלטים להגיע יספיקו אכן אם היא

 של שבצוות החוקרים מניחים במכון־וייצמן
בית־ בין הצפון, באיזור כי בן־מנחם הפרופסור


