
־

!

 בעמק הקיבוץ
 מנו מנוחו זבולון
די ט ■ מ ב עבר  ו

ן ו ח ו י ש ס ע ו  ו
 החיים את ההונניס

 ובדתי־נסבוים. בו
וויה ועשחסוי־אונים והם

״רק דסירחון. התרגלו

 בכל המהדהד האדיר הרעש כנגד אוזניה את אוטמת לביא יעל
 שהם טוענים הילדים קו־יית־הפלדה. ממיפעל המגיע המשק,

ארנון. אומר בסירחון,״ מרגיש אני מביקור, חוזר כשאני

ל קרובה חשה כשהיא קשים, בימים
נ היא כבד, בשיעול נתקפת והיתד. חנק,
 ולבקש קריות־הפלדה למנהל לטלפן הגה

 שניי- מנחם המנהל, בנדון. משהו שייעשה
 מהר אך בתחילה, ומנומס אדיב היה מן,

 צועק היה ״הוא סבלנותו. את איבד מאוד
 מחלוני סתם ושאני דבר שום שאין עלי

נת.״
 הריאות סרטן

והכבד
חד ל רי א מיטרד הוא מהמיפעלים א
 יש כפר־מסריק ולחברי קשה. קולוגי *

 מודעים בקיבוץ מתבלה. ועוד חמישה,
 בגופם המצטבר הזיהום להשפעות היטב

 חסרי־אונים. והם שנה, 20מ־ יותר זה
 ובין! הזיהום בין קשר שיש בטוחים רבים

 שהיו והכבד, הריאות מסרטן המוות מיקרי
האחרונות. בשנתיים במשק

 ו־ הכלור החסנת של והנזקים הסכנות
דלי או פיצוץ רבים. הם ממנו, גאז דליפת

 בנפש, לתמותה לגרום עלולים רצינית פה
 בעולם. אחרים במקומות קרה שכבר כפי
ה והסירחונות, העשן פיצוץ, בלי גם אך

הופכים מחרישי־האוזנים, והרעשים אבק

 השבוע טענה במלכודת״, גחנו £
 כפר- קיבוץ חברת )45( לביא יעל

 ב־ הכיוונים מכל מכותרים ״אנחנו מסריק.
אדם!״ חיי המסכנים מיפעלים

בו החוף כביש על היושב כפר*מסריק,
 סיר־ ענן מזל. חסר קיבוץ הוא עכו, אכה
 תושביו על ומאיים אותו מכסה קבוע חון

 ב־ מלווה כשהוא ביממה, שעות 24 במשך
ופסולת. אבק רעשים,

ה מיפעלים בחמישה הענן של מקורו
לקי ממערב הקטנטן. הקיבוץ את מקיפים

 קריית־ פלדה. להתכת מיפעל נמצא בוץ
ל פרוטארום מיפעל — מצפונו הפלדה,
 מדרום־ פי־ווי־סי, ולייצור כלור החסנת
 לידו לצבעים, פז אסקר מיפעל — מערב

 ועוף, כותנה לתעשיית מילואות מיפעלי
מוע של אזורית מיזבלה נמצאת ומדרום

נעמן. צת
 ועצבנית. עייפה בבוקר מתעוררת יעל

 והאוויר הרעים הריחות בלילה, הרעשים
 שלווה שינה מאפשרים לא והמאובק הדחוס

ב עבודתה היא היחידה נחמתה ובריאה.
 ב- כמפקחת לעבוד התחילה מאז כרמיאל.
הפר כאבי פחתו ההררית, בעיר תי־ספר

 שמחה היא יותר. קלה ונשימתה שלה קים
 שעות לכמה ולהשתחרר לכרמיאל לנסוע

בקיבוצה. עליה שנכפה האקולוגי מהעונש
 )37( רפאלי מירי יוצאת שבו פעם בכל

 ומיואשת מתוסכלת חוזרת היא לחופש,
וב גופני לחינוך מורה מירי, לקיבוצה.

 בהבדל היטב חשה בקיבוצה, הגוף ריאות
לקיבוץ. חוזרת כשהיא האוויר באיכות

 עשן מסן
חוס-כתוס

 יוסף כפר־מסריק, של התבריאן ם ד
 כשמגיע מאושר ),70( בהו (״יושקו״) ^

 כי מזיקים, מפני השדות את לרסס תורו
 פניו על לחבוש ההזדמנות לו ניתנת אז

נקי. אוויר ולנשום מסיכודגאז
 שטהל עדה כשיוצאת בבוקר, השכם

ה של במיפעל־הקרטון לעבודתה )45(
 חום־כתום. עשן מסך פניה את מקדם משק,

 זה נחנקת. אני העשן את חשה ״כשאני
 לעומת אפסי, הוא שהאדם הרגשה לי נותן

 מי לפני ואין לפנות, למי ואין המכונות,
להתלונן.״
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סיפ נסבלים. לבלתי כפר־מסריק חיי את
לביא: יעל רה

ל להקשיב אפשר בקושי ״בערבים
 כל ישנו לא למשל, אתמול, טלוויזיה.״

ה כל עם מהמיזבלה, שבא העשן הלילה.
 ימיב יש מחריד. פשוט היה הנלווים ריחות
 שרציתי פעמים היו כבר. מתפוצצת שאני

 ,ע הבריאות על לפיצויים בקשה להגיש
ה מאז י לפנות אפשר למי שלי. רעועה

 ויש הפרקים לי כואבים לקיבוץ, געתי
 מישפח־ מסיבות רק נשימה. בעיות לי

כאן.״ עדיין אני וחינוכיות תיות
 קבוע באופו המשתתף התברואן, יושקו,

 הסביבה, לאיכות בינלאומיים בקונגרסים
שהכא להוכיח דרך עדיין אין מתלונן:

 השפעור, האקולוגי. מהמיטרד באים בים
ל קל ולא מורכבות הן אוויר זיהום של

 אה להוכיח מאוד קשה אותן. בדוק
אקו ובעיות רופפת בריאות בין הקשר

לוגיות.
 מייד ורואים רעל ששותים כמו לא ״זה

 ״המערא יושקו. מסביר ההשפעה,״ את
בע עם להתמודד ערוכה לא המישפטית

 עי בנויה היא מצטבר. זיהום של יות
ומיידיות.״ ברורות פגיעות

להעביו]
הקיבול את

?י עלה כפר־מסריק שהקיבוץ ^
 1מסב! היו שנה, 50כ־ לפני הקרקע, *

 לחייב שאפו המייסדים וביצות. חולות־ים
 אלקטרו&ה ותעשיה חקלאות לצד כפריים
 שגיב כעבור אך ומטרידה. מזהמת שאינה
זז גלי את לשמוע המשק חברי הפסיקו

 טירפד! במקומם החוף. אל המתנפצים ים
במיפעלים. והאזעקות המכונות
 כיפור יום את אוהבים כפר־מסריק חברי

 להקי מצליחים הם שבו היחידי היום זהו
הגלים. להמיית שיב

 שה הבטחות בעבר הבטיחו המוסדות
ה מיפעל את לסגור שקלו תחילה נות.

ת בעיות פותר אך ריווחי, שאינו פלדה,
 אחר־כו והסביבה. עכו לתושבי עסוקה

 להפחיו שונים סידורים שיעשו הבטיחו
 חלי ולבלום הנפלטים הרעלים כמויות את

הר אך חוצץ. קיר בניית על־ידי מהרעש
הא השנים בחמש אך השתנה, לא בה
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