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 הבאים הקורסים
:המצויינים במועדים יפתחו
26.10 — א׳ שנה שרטוט

 19.10 — תעשייתיים לבורנטים
16.10 — משולב טלויזיה

23.10 — כללית מכינה
26.10 — ובקרה אוטומציה

27.10 — אש בטיחות
 30.10— בתעשיה חשמל יסודות
 13.10 — בתעשיה חשמל יסודות

5.11 — אויר ומזוג קרור
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 שומרים כיצד
7 הים בגד על
להת נוטים והחוף חים בגדי

מהשפע כתוצאה ולדחות קשות
 שמש, מי־ים, של המזיקה תם

 כביסה שבבריכות. החיטוי והמרי
 ו״טקסטיל קרים במים קלח

 גמישותם על תשמור שמפו״
 והחוף. הים בגדי של וצבעיהם

 את מוציא שמפו״ ״טקסטיל
 החיטוי, וחמרי המלח שיירי

חים. בגד חיי את ומאריך

1 טקסטיל

ע-ם ב גורי■ !זב׳ וזסייציס

ר כ תד! כ  עיתון מתוך קטע מזמן, לא לצטט, ההזדמנות לי הי
 אחד תקף מאמר באותו הערבית. בשפה רק״ח שמוציאה קומוניסטי,
 הזה והעולם אבנרי אורי את האס, מוחמד רק״ח, של העיתונאים

לצה״ל. יחסם על
 בערבית רק״ח של בחוברת־בחירות שוב. זאת עשו השבוע

זוכר: בוודאי שאתה תצלום בלוויית הבא, הקטע את מצאתי
שהו המקורית, התמונה של העתק זהו
 בעריכת הזה, העולם השבועון בשער פיעה
 הרמטכ״ל בה נראה אבנרי. אורי הכנסת חבר

 מלחמתיים בלי־נשק מוקף בר-לב, הישראלי
וטנקים. תותחים כגון

 השנה כאיש בר־לב את בחר אבנר' אורי
להר כדי זו תמונה מפרסמים אנו העברית.

 במאמציו אבנרי, הידרדר תהום לאיזה אות
 הישראלי, והמיליטריזם הכוח לפולחן לסגוד

 ם השוביניסטי הרגשות בהאדרת חלקו ומה
הצבאית. והרוח
 ואלה — הישראלית שהעיתונות דבר זהו

 לעיתים אותו עושים — מאחוריה העומדים
 השוביניום רעל את לזרוע במגמה קרובות,

 ורגשי־העליונות הצבאית הרוח את ולטפח
 מאמציו הישראלי. הנוער בקרב הלאומניים

מא מובן דבר הם זה במישור אבנרי של
 לאורי מתחשק זאת שלמרות מוזר, אך ליו.

הש כאיש להופיע קרובות לעיתים אבנרי
יהו—הערבית האחווה וכגיבור ו מס' לום
 היהודים, אחינו שאומרים כמו הוא, דית.

 זה אבל חתונות. שתי על לרקוד מנסה
אפשרי. בלתי

 את אבנרי אורי פירסס שעבר בשבוע
 להם חילק הוא הכנסת. חברי על דיעותיו
 קפוא, ההוא צר־אופק, זה בשפע: תוארים
 לא בקיצור: וכו׳. ערבי לאומני השלישי

 שהיחיד למסקנה, להגיע הקורא ועל אחד, אף מלשונו ניצל
כמובן. עצמו, אבנרי אורי הוא להערכה

בבריות. אבנריס ליידות לו אסור מזכוכית, שביתו זה
,956ב־ סואץ במלחמת בהתלהבות תמך אשר אורי,  ממש והוא ו

 קורא ,1967 יוני של התוקפנית המלחמה על בהגנתו עצמו את הרג
 היש הכיבוש שילטון של חרבותיו על פלסטינית מדינה להקמת

 מגיע לא זה אבנר׳ אורי ואלופיו. הישראלי הצבא את ומשבח ראלי,
תוארים. ולחלק אחרים לתקוף לו

 היה אבנרי, אורי על בנאמנות דעתו את לכתוב מישהו רצה לוא
 ומדון, ריב איש צבוע. — מטיבעו היהירות. — מתכונותיו אומר:

שיטחי. להוסיף: ואפשר ולוליין.
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הוער זווע■^
ו נ ל רג ת מן ה  רק״ח: של התעמולה את המאפיינת לתופעה מז

 שקורבנות־ההשמצה הנחה מתוך בערבית, ופירסומם שקרים פיברוק
 האישיות, מהשמצותיהם להתעלם גם התרגלנו כך. על ישמעו לא

בשוק. קללות־תגרנים של לתהום גולשות שלעיתים
 אחד בשתיקה. עליהם לעבור מוכנים שאיננו דברים יש אבל

לישראל. הגנה לצבא זו מפלגה של גישתה הוא מהם
 רק ובעורבו הזה בהעולם משתמשים הקומוניסטיים התועמלנים

 המלים מכוונות אבנרי, אורי על ההתקפות מאחורי עשן. כמסך
 — שוביניזם' הכוח, פולחן לאומניים, רגשי־עליונות ״מיליטריזם,

לצה״ל. לגמרי: אחרת לכתובת
 מקו־התעמולה כחלק מחרידה, בציניות זאת עושים רק״ח עסקני
 את לדחוף גלוייה: מטרתם הקרמלין. אדוני על־ידי להם המוכתב

השובי התגלמות ובחייליו בצה״ל לראות הערביים ישראל אזרחי
 לכל אינסטינקטיבית שינאה לידי אותם ולהביא המיליטאריסטי, ניזם

ישראלי. לובש־מדים
 יצטייר לא הערביים ישראל אזרחי שבעיני לכך, חותרת רק״ח

 שילטון כ״חרב אלא מדינת־ישראל, של הלאומי המגן ככוח צה״ל
הכיבוש״.

רעל! זריעת על מדברים והם

הגשרים שורפי ^
ם ל עו ה ״ ״ ה ם, הז ח יש הבנה למען הראשון, יומו מאז ל

 פגיעות נגד להתריע כדי קיומו את פעם לא וסיכן ערבית,—ראלית
 ונגד אדמות הפקעת נגד לחמנו ערביים. אזרחים של בזכויותיהם

 כי לאומניים, מניעים מתוך בערבית, לא — הצבאי המימשל עודלות
המדינה. אזרחי בין ולשוויון לצדק שאיפה מתוך בעברית, אם

 הרף. בלי אותנו להשמיץ מתעקשת שרק״ח הסיבה זאת אולי
 שאינו — כמובן! בערבית, — שלהם אחד ביטאון כימעט אין

 זוהי מלחמת־בחירות. של תכסיס זה אין אותנו. ותוקף משמיץ
 כי ישראל לערביי להוכיח שמגמתה יותר, הרבה מסוכנת תופעה
 מחושבת מדיניות זוהי אוייבם. הוא ״1 מס׳ השלום ״איש אפילו
העמים. שני בין הבנה של גשר כל לשרוף שמטרתה היטב,

 —היהודית האחווה את רק״ח מהללת העברית בשפה בביטאוניה
 בץ מוחלט ניתוק לקראת חותרת היא — בערבית אבל ערבית.
 של לתהום להפיכתה עד החשדנות תהום והעמקת וערבים, יהודים
 בציבור הבילעדיים השליטים יהיו שעסקניה כדי זה, וכל שינאה.
הערבי.

 הם העמים שני בין להבנה המטיפים אנשי־שלום רק״ח, בשביל
 הציבור כי למיניהם. המערך מעסקני יותר ערוך לאין מסוכנים

 ״זנבות״ או מכורים, קודיזלינגים הם אלה שעסקנים יודע, הערבי
 הזח העולם של השפעתו ואילו אותם. מכנה שהוא כפי

 שני בין לאחווה והממושך המסוכן מאבקו על בנויה
העמים.

 עורך־ שלנו, המשפטי ליועץ השבוע הורינו כן על
 פומבית התנצלות מרק״ח לדרוש זכרוני, אמנון הדין

למשפט. אותה נתבע אחרת — אלה פירסומיה על




