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כמדינה
מפעלים

צר □ או מי ם ב ק־ מו ע
 מועצת־המנהלים השבוע שנתכנסה שעה

 האמריקאיים־יש־ הנייר מפעלי של העולמית
 של באמתחתם כבר היו בחדרה, ראליים

 מארצוודהברית, מייזר יוסף המועצה, יו״ר
ה תוצאות ציון, רוברו הכללי, המנהל ושל

קי על זרים מומחים על־ידי שנערך מחקר
 אחר רק מיהרו. לא השניים ונמלה. סריה

 שיגרתיות בעיות סביב דיונים של יומיים
 בלב תדהמה שעוררה הפצצה את הטילו

 את לשמור נתבקשו הנוכחים שומעיהם.
 את הועידה ההנהלה גמורה: בסודיות הדבר

 במאי, 25ל־ שנועדה לחגיגת־הענק הגילוי
החדש. התאית מפעל פתיחת עת

 רב בקשב האזינו המנהלים מועצת חברי
 ונכונותם הסכמתם את להביע מיהרו לתכנית,

ובממונם. בכוחם בד, לתמוך
 לחכור או לרכוש הצעה עמדה הפרק על

 אניות זה לנמל להביא קיסריה, נמל את
 עצים, טעונות כשהן המערבית מאפריקה

הנייר. לתעשיית ביותר המשובח חומר־הגלם
 הנייר מפעלי הנהלת התלבטה שנים מזה

 חומר־ הגדול לבית־החרושת להשיג כ־צד
 זר. מטבע של מינימום השקעת תוך גלם,

 אשר האוצר, ללחץ נתונים היו אחת לא
 מזה יותר זול במחיר נייר להביא איים

 להגיע כדי חדרה. מפעלי על־ידי המשתק
ה אנשי יכלו לא בייצור, כדאי לדולאר

 או מקומי קש על עתידם את לבנות מפעל
 הרעיון: צץ ואז יבוא. קש על

 קיסריה. נמל בניית את תסיים בת חברת
 שביבי- בנמל, ירוסקו באניות, יגיעו העצים

 24 של בצינורות למיפעל יועברו העץ
 ושאיבתו, לחץ־מים הפעלת על־ידי אינטש
 הדרושה ההשקעה קילומטרים. 12 מרחק

דולאר. מיליון שלושה התכנית: למימוש
ה התוכניות עם לים. הוטל המליץ

 עם מיד רב, בחיפזון שהופעלו גדולות
 נמל בניית תוכנית גם נמנתה המדינה, קום

 השקיעו הרבה, שקלו לא המתכננים קיסריה.
 אחרים, רבים במקרים כמו לירות. מיליון
 הוטל המיליון כי מהרה, עד פה, גם הוברר

 כללי את המתכננים שכחו בהתלהבותם לים.
ה לקח את ואף — המסחרית הזהירות

היסטוריה*.
נס הראשונות העבודה שנות שלוש תוך

 די עמוקים אינם המים כי למומחים תבר
 גבוה, מזח להקים הכרח יש וכי הצורך

 והמאיים למקום הנגרף הרב החול לעצירת
 זו נוספת הוצאה המעגן. את לסתום
נוס מיליונים בכמה להסתכם היתר, עלולה

 מטרה למען כדאית, לא השקעה — פים
 כפרי־דייגים.*• שלושה הפעלת של צנועה
 לתוכנית התלהבות גילו לא הדייגים גם

וכפ נמל עבורם לבנות הנדיבה הממשלתית
 תורכיה במימי לדוג העדיפו כאחד, רים

 לנמל שללם את להביא בדגה, העשירים
 החרושת ולמפעלי לבתי־הקירור הקרוב חיפה

פסולת. לעיבוד
 הנייר מפעלי מומחי לתמונה נכנסו כאן
 של בפיתוחו ההשקעה היתר, לדידם חדרה.

 שלושת לעומת בהחלט. כדאית קיסריה נמל
 קיימת קבעו, הם המושקעים, המיליונים

 מהוצאות אחוז 50מ־ יותר לחסוך אפשרות
חמרי־גלם. ליבוא — בדולארים — המיפעל

 נמצא כי מומחי־הממשלה נתבשרו השבוע
 במצולות ששקע למיליון מושיע סוף־סוף

 של לתועלתם הנמל פתיחת קיסריה. של ימה
ה לכפרי למשקיעים, תאפשר הנייר מפעלי
 להוציא רב, זר מטבע לדוג ולממשלה דייגים

 החדש הנמל של העמוקים המים ממצולות
 תיכנון חוסר בשל כמעט, שאבד המטמון את

ויוזמה.

סטודנטים
ח צ ר מנ ע חו ב ר כו

 עסקני בקרב שמחה שררה שבוע לפני
 בטוחים היו הם מפא״י: של הסטודנטים

 הבלתי־תלויים יריביהם על הקרוב בנצחונם
הסטודנטים. להסתדרות בבחירות
 ניצחון לממש האמצעים כל היו בידיהם

 לרשותם שהועמד ענק תקציב בעזרת זה:
 לסטודנטים קראו צבעוניים, כרוזים פרסמו
ש העובדת, ישראל גוש במועמדי לתמוך

ואחדות־הע־ מפ״ם מפא״י, מעסקני הורכבו

 לא הרומאים ושלטון הורדוס בימי *
 בנמל שימשה אידיאלי, נמל קיסריה היתה
 יפו עזה, נמלי כי ברירה. מחוסר ראשי
מיס. עמוקי נמלים הם אף היו לא ועכו
 שטרם כפרים ושני (טנטורה); צור **

ה הכפר חורבות מול האחד — הוקמו
החותרים. קיבוץ ליד והשני כפר־לם נטוש

 מלאות רשימות נשלחו לבתי־חבריהס בודה.
נד הם האישיות. בבחירות מועמדיהם של

ה חבריהם את לשכנע עבורם, להצביע רשו
מוע בעד לבחור הלימודים לספסל אדישים

 מועמדי אלו כי לגלות מבלי אלה, מדים
העובדת. ישראל גוש

 בעצמם, הבטוחים מפא״י עסקני לעומת
שב הבלתי־תלויים, יריביהם סיכויי נראו

אדי אפסיים. כמעט ביתן, דן עומד ראשם
 את הבטיחה הסטודנטים של הבולטת שותם
 נמצאו לא בידיהם הבלתי־תלויינב כשלון
מסע־ד,בחי את לממן כדי לירות 150 אפילו

טענותי את לפרסם הבלתי־תלויים, של רות
 ביתן הצליח רב בקושי מפא״י. נגד הם

 שהסכימו מועמדים של מספיק מספר לגייס
מפא״י. מועמדי עם להתמודד
מכ נצחון הבלתי־תלויים נחלו השבוע

מקומות 42ב־ זכה העובדת ישראל גוש ריע.

■*
ביתן סטודנט

במפתיע בא הנצחון
 הס־ לועידת שנבחרו הצירים 176 מתוך

מקו בשני זכתה מק״י תדרות־הסטודנטים.
 נאמניו היו צירים, 132 הנבחרים, שאר מות.

 אפילו המפא״יים העסקנים רוב ביתן. של
בעצמם. ובחרו לא

מכ כה בצורה ששינה בינתיים, קרר, מה
הסטודנטים? בציבור האווירה את רעת

בי שונים, גילויים הכחשות. מטר
 את שגילה הזה*, בהעולנד הפירסום ניהם

הסתדרות־ר,סטו על להשתלט מפא״י כוונות
 המפלגתי, הצביון את לה להחזיר ,דנטים
מאדי האחרון ברגע הסטודנטים את עוררו
שותם.

 עצמו. ביתן היה בכך הרגיש שלא היחידי
 טען מגוחכות, הכחשות במטר הסתבך הוא

 פיר־ ,ציבורי גורם שום עם קשור אינו כי
הזה. העולם גילויי נגד כרוז סם

 מסוגל היה לא עצמו ביתן אפילו אולם
.הסטודנטים לנצחונו. להזיק .  שמו לא פשוט .

 מדי חשוב שעקרון הבינו הם להודעותיו. לב
 של אי־המפלגתיות המאזניים: כף על מונח

הסטודנטים. הסתדרות
 בין הקטנוניות בקטטות להתחשב מבלי

 שמו לקלפי, ניגשו הבלתי־תלויים, עסקני
הכף. את הכריעו הנכון, הפתק את

 מלחמת- מרכז האחרונים בימים שהפן ♦
 ב־ ורשימה כרוזים לשפע נושא הבחירות,

הסטודנטים. עתון
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