
 והפי דואסטייס אמצעים ״רקבוח!
משהו להזיז יכולים עות־מזז

 — נוספים מיפעלים שני התוספו חרונות
ועוף. כותנה לעיבוד ומילוסיב, מילועוף
האקו הוועדה רכז ),40( רשף איתמר

 מיני כל אז ״ניסו סיפר: בקיבוץ, לוגית
 למשל, הפכו, הם התבצע. חלקם אמצעים.

הת של לתהליך בדלק ההתכה תהליך את
הרבה.״ הועיל לא זה אך בחשמל. כה

 ישבה ,1973 בתהילת שנים, כעשר לפני
 ובעיית המשק בגורל שדנה חברים קבוצת
ה שאלת עמדה הפרק על האוויר. זיהום
 לגוש- בגליל, אחר למקום הקיבוץ עברת
מה קילומטר 15 של במרחק הנמצא שגב

כס בהוצאה כרוכה היתה התוכנית קיבוץ.
 ספיר, פנחס דאז, שר־האוצר אדירה. פית
 הקיבוץ עם ביחד המשק, בהעברת ראה

 ייהוד מתוכנית חלק עין־המיפרץ, השכן,
לכך. אישורו את ונתן הגליל
 הוותיקים הספיק. לא לבדו האישור אך

 הטיעונים ההעברה. נגד הצביעו במשק
ע נטענו ביצות, ״ייבשנו :ריגשיים היו

מכאן.״ נעבור לא — בתים בנינו צים

צריד//
כוח״ להפעיל

 היום עד מצטערים המשק חברי וב ף*
 כך על אומר שהוחמצה. ההזדמנות על י

 היחס השונה ההברתי המצב בגלל רשף:
 אני האחרת, והממשלה שהשתנה, לקיבוץ

 ציבורית תמיכה לגייס שניתן מעריך לא
למרות כך, כל עצומה כספית להוצאה **

 מירי טוענת לנו,״ שי!ש האקולוגית בבעיה
גופני. ולחינוך לספורט מורה רפאלי,

ה־סל, בן זבולוני דוידונשום!
 כבד מברונכיגו סובל

מהקיבוץ. לעבור מוכן אינו אך שנה, 20

יושקו המשק, תברואן של הפיתרון היא 13^1 11 "1*01/1
*1 י *1 ■י י ! * י  מסיכת את לחבוש שמח יושקו כהן. י י

לנשום אפשרות לו יש אז רק לו. שניתנת הזדמנות בכל הגאז

 בקונגרסים יושקו משתתף כתברואן תפקידו בתוקף נקי. אוויר
 ומתוסכל. מיואש לקיבוצו מהם וחוזר הסביבה, לאיכות בינלאומיים

מלהושיע. קצרה וידו אוויר זיהום נגד בעולם פועלים כיצד רואה הוא

 לפני מאשר בוער יותר הרבה שהנושא
שנים.״ עשר

ממר יותר רבה סבלנות מגלה רשף
היס יותר כאלה ״יש במשק. חבריו בית

 אני הזו. לגישה שותף לא אני אבל טריים,
 כך רק כי רציונלי, באופן לזה מתייחס

לעו רפאלי, מירי למשהו.״ להגיע אפשר
אחרת. סבורה מתו,

 מכתבה משהו שייצא מאמינה לא ״אני
דראס באמצעים לפעול צריך בעיתון.

 כוח, להפעיל צריך משהו. להזיז כדי טיים
 המיפעל את לחסום בשטח. עובדות ליצור

 אפשר כך רק הטלוויזיה. את ולהזמין
והישי הנאומים כל במדינה. משהו להזיז
 הולידו לא האחרונות השנים בעשר בות

 מיום גרוע נעשה המצב להיפך, מאומה.
ליום.

 במשך שפעלה שהוועדה, מאמינה ״אני
 להילחם התעייפה האחרונות, השנים כל

מ בטחנת־רוח,״ להילחם כמו זה במימסד
מירי. סכמת
 שום לי ״אין בכאב: מוסיפה לביא יעל
 שיחיו שלי לילדים להגיד מוסרית זכות

 להם ברירה, היתד. לא לי מזוהם. באיזור
ה לסביבה דואגת שלא חברה אנחנו יש.

 נשמרת הקיבוץ בתוך שלה. אקולוגית
 לנו אין לכביש מעבר אך הסביבה, איכות

לפ נפטרה יעל של חמותה שליטה.״ שום
 בעלה חגי, של אימו הכבד. מסרטן שנה ני

ה מסרטן שנה לפני נפטרה יעל של
החמי המיקרה זה היה לקתה. בו כבד
מסרטן. מוות של האחרונות בשנתיים שי

 שדווקא הוא, כפר־מסריק בפרשת העצוב
לחיות אידיאולוגיים מטעמים שבחרו אנשים

 התעשייתית. מהמכה סובלים כפריים, חיים
 לבצע צורך יש בעייתם, את לפתור כדי

 כרוכים ואלה הייצור, בתהליכי שינויים
 (לפי שקל מיליארד חצי של בהוצאה
 יהיה לא ״וזה ).1981ב- שנעשתה הערכה
רשף. מסביר מחר,״
 ״כשימצאו לביא, יעל רוגזת מתי.״ ״אז
בכבד. או בריאות כתם ברנטגן אצלי
 !אחד אף לתבוע צורך יהיה לא כבר ״אז

לי!״ איכפת יהיה לא כבר

המדינה______
בעולם היחידה

 עזיבה אין והסבל, הטענות למרות ך <<
■  בורח לא ״אדם חברים. של המונית י

 אומר עימם,״ להתמודד מנסה אלא מקשיים,
 עוזבים לא ״בית .70ה־ בן זבולוני דויד
 הייתי לו מזוהם. בית זה אם אפילו ככה,
 את לשנות צריך הייתי נניח, לערד, יורד

ל ולא לסבול מוכן אני החיים. סדרי כל
 50 כבר בכפרי־מסריק חי זבולוני שנות.״

 מברונכיט סובל הוא שנה 20 ומזה שנה,
קשה.

 במשק ילדים כמה היחידי. לא ״והוא
מזכי כן,״ גם אסטמתיוח בעיות מפתחים

 אנשים כי חמורה, היא ״הבעיה יעל. רה
 לא מיפעל שום בשווייץ אדישים. נעשו
פיל לו שיש מוכיח שהוא לפני נפתח
מת אצלנו היו ורעש. עשן למניעת טרים

 להבין מסוגלים היו שלא יפאניים, נדבים
 חדשה, תעשיה הבונה צעירה, מדינה כיצד
ה בעולם יותר נעשות שלא שטויות עושה

■ ונץ דינה יעל. טוענת מודרני,״
 באצבעה שטהל עדה מורה | □ 111 ¥1
 שהם המיפעליס, לעבר • *1*11 !1

הקיבוץ. אנשי של המתמשך סיבלם מקור
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