
 בקרוב יתחילו בפ״ת בע״מ מאיר מפעלי
האקסטרוזיה בתהליך פי.וי.סי יריעות בייצור

 מודרנית טכנולוגיה באירופה החברה לאחרונה רכזה כך לשם
 מייצור ביותר החדישות ההתפתחויות את ליישם לה שתאפשר

 לחממות ובעיקר בחקלאות, ובשימושיהן ה־פי.וי.סי. יריעות
וירקות. פרחים של ןמנהרות

 יוחל במאי־יוני כבר כי מסר הכללי, המנהל ניצן, ציון בן מר
 עונת לקראת סדיר לייצור המפעל יעבור וביולי הציוד בהרצת
 ממקור מיובאות יריעות החברה תספק אז עד הבאה. החורף
 הוא וליצוא בארץ הצפוי המכירות היקף באירופה. שלה היידע

.1985 בשנת במלואו יושג והוא דולר מיליון 3,5
 פלסטיות ויריעות פי.וי.סי. יריעות בין החיצוני הדמיון אף על

 להן המאפשר מיוחד מולקולרי מבנה פי.וי.סי. לידיעות יש אחרות,
 אור העברת וכן 4-6ב־ יותר הגבוהות טמפרטורות שמירת
 מאפשרות אלו תכונות ).927(־ זכוכית של לזו מאוד קרובה

 גדולות יבול וכן''כמויות לערך ימים 10-14ב־ ההבכרה הקדמת
החקלאים. הכנסות את ניכר באופן מגדילות ובכך יותר, הרבה

 פלפלים, דלועים, מלפפונים, בגידול במיוחד בולטים אלה יתרונות
 שנים מזה בפי.וי.סי. הנרחב לשימוש שהביאו והם ועוד, גיפסית

ועוד. יפן צרפת, באיטליה, רבות
 והמדריכים החקלאים בקרב הנושא שעורר הרב העניין בעקבות

 בישראל גם פי.וי.סי. יריעות בייצור עתה יוחל בארץ, החקלאים
 הפלסטיים במפעלים הוותיק שהוא בע״מ, מאיר מפעלי על־ידי

שנה. 31 מזה הפועל בישראל,
 שלה והירר מאיר, האחים של לקונצרן במלואה שייכת החברה

לייטרסדורף. טומי מר הוא
 מזרוני בפי.וי.סי. מצופים בדים גם מייצרים מאיר מפעלי

פוליאתילן. ורשתות דבקים פוליוריטן,

אובסקןרה קמרה
י ד ו מ י ם ל ו ל י צ

 אחה״צ בוקר, לימודי 1
 הרמות. וערב,בכל

 לימודים ומסגרת
גמישה.
 והרשמה ופרטים

 10.00-20.00 יום יום
 הלימודים- ותחילת
.1983 פברואר

 23 ביאליק ,אביב תל
658677)03( 
 6 בצלאל ,ירושלים

223573,233502)02( 
 13 הנביאים ,חיפה

662773)04(

אלה בימים ההרשמה

ל למניעת * בשל״י ג1פי
★ יתקיים בנושא כנס *
* 28.2.83 שני ביום *
* תל־אביב, 48 קלישר רח׳ הבונד, בבית *
★ .19.30 בשעה *
★ דברים: ישאו בכנס *
1 טיבול יהושע *
* מלצר יהודה ד״ר *
* כאישית. זו הזמנה ראה אוהד/ת, חבר/ה, *
★ מזוהים שאינם חברים מצד באה לכנס (היוזמה *

□ דהויהמכחכים ד לערבי ב א ת ה ל
לתת־ מדינות״ערב או* לפרק שהמליץ האיש ינון, עודד

 אגנרי אורי של מאמרו על מגיב וחלושות, קטנות מדמות
).2368 הזח״ ״העולם מחיה׳/ (״מרחב

 מדעי מאמר על ״מחמאות״ של תילים תילי בונד. אבנרי אורי
 פורסמו מסרי־עטי דומים מאמרים בכיוונים. בזמנו שפרסמתי

 לאחרונה רק ובארץ. בעולם ומכובדים, מדעיים אחרים, בכתבי־עת
 מבפנים! המאוחדת הקבוצית התנועה בריבעון זהה מאמר פורסם

 על וכדומה, פשיסטים־נאציים שהם אבנרי יאמר עליהם גם האם
בארצות־ערבז הנעשה על עיוני מדעי מאסר שפירסמו

 המציאות זו אם אבנרי. של קיצפו יצא מה על כלל לי ברור לא
 ומידרדר מבית, מעורער הכלכלי ומצבן מישסריהן מדינות־ערב, שבה

 ישראל מדינת ואם כהוויתהז זו תפונה להציג לא מדוע — והולך
בכך? רע מה — מכך תרוויח רק

 בביירות מורנינג מנדיי עם בראיון הייכל, חסניין סוחמד
 אני שאותה מהתמונה כמה פי קודרת אף תמונה מתאר )12.12.82(

 ויורד הערבי העולם שוקע לדבריו, לעומתו. מתון מאד אני תארחי.
 הרוסים וכמובן לבטח, נשארת ישראל רק ההיסטוריה, בימת מעל

והתורכים). האיראנים את אולי מוסיף (הייתי
 כלל אינני בהתחייה. חבר — מעולם הייתי ולא — אינני
 שרון של לא הנוכחיים, ישראל שליסי של וסמעריציהם מידידיהם

בהם. בחרתי או בהם תמכתי לא ומעולם בגין, של ולא
 או הנוכחית, ישראל ממשלת ובין ביני אבנרי שעשה הקשר
מוחלטת. וטעות איוולת היא בן־גוריון, של ממשלתו

— השכנים עם הסדרי־שלום לעשות שאפו ישראל ממשלות כל
 שלום עשו הצליחו, אכן ושרון בגין ושרון. בגין גם בן־גוריון, גם

 עם צולעת) (קצת למילחמה הלכו ואף מצריים, עם צולע) (קצת
מחכים. כולם עדיין ולירדן שלום. עליה לכפות כדי לבנון,

 בן־גוריון, של או ובגין שרץ של למדיניותם דומה יותר מד. הרי
 ערפאת עם בפגישותיו עצמו, אבנרי אורי של כוונותיו מאשר
 כמוהם אך עימם, שלום בהסדרי רוצה הוא גם אש״ףז וראשי

כל־כך! חרוץ כשלון ניכשל הוא
 למרבה דבר, של בסופו היא שרץ־בגידאבנרי של המדיניות

 קיים שלא — שלום להסכם שהובילה מדיניות, אותה הפרדוקס,
 (להוציא מטרה וחסרת מבולבלת ולמילחמה מצריים, עם — למעשה

 וכלל מה, משום בלבנץ. אש״ף) של הצבאי הבסיס חיסול את
 שלו זו, כושלת מדיניות עם אותי אבנרי כורך מדוע, מבין אינני
הממשלות. כל ושל עצמו,

 בכל לה מסוגלים לא (הם הערבים עם מילחמה רוצה אינני
 וזה מעשי לא זה כלל. עימם שלום בהסדרי רוצה אינני מיקרה),

 ז בכך רע מה — ומתפרקים מתמוטטים הם אם אך כה. עד ניכשל
 ולא. לא ז חייהם את לנהל ? לכובשם ז להצילם ישראל על האם
דרך! אותה את מהם נלמד לא שאנו בתיקווה להתאבד, להם ניתן

ירושלים ינץ, עודד

 )24 מעמוד (המשך
 המקימים השילטונות, אך גליל.
 בלבד, ליהודים וישובים ערים
 מעמדם את לשמר פטרתם: אחת
 עצים כחוטבי בישראל הערבים של

מים. ושואבי

קרקע נזילת

 אוכלו- כל מגיבה היתד. ביצר
 ובכל איזור בכל סית־מיעוטים,

ז אחרת מדינה
תל־אביב יהב, דן

 עוד להפקיע עומדת הממשלה
הכבו בשטחים דונאמים רבבות

 .אדמות־ עליהם ולהכריז שים,
מדינה״.

 ועוד עוד מופקעות יום מדי
 אנשי המתנחלים לטובת אדמות,

 נהנא, מאיר וביריוגי גוש־אמונים
 הממשלה. של דברה עושי שהם

ה ההנהגה פנסה אלד. במעשים
ה את לדכא רק לא ישראלית

אותם. לרשת גס אלא פלסטינים,
 חייבת הזו הגזענית המדיניות

 ל־ במאוחר, או במוקדם להוביל,
אטץ.

אשקלו! פלדמן, אילן

ד •ס ממסדר ב ד ס

 הבורסה או* לקטר
עכשיו!

 שערים עליות של בתקופות גם
ש המעטים אלה היו בבורסה,
ב מפסיד הגדול הרוב הרוויחו.

המ המדינה, אחרת. או זו צורה
ש בוודאי — הבורסה את ממנת

 הבורסה ריווחי איו כי מפסידה.
 להפסיד חייב מישהו מאפם. באים

הבנ פעם — ירוויח שאחר כדי
 האוצר. ופעם שלהם, והקרנות קים
 הם בבורסה שהרווחים גם מה

פעי משקפים ואינם מלאכותיים,
כלשהי. חיובית מישקית לות

 להמר הנוטה שהציבור אלא
ב גם מהמר צורות, מיני בכל

 מתוספות- הבא הרב הכסף בורסה.
באינ מאוד מהר נשחק היוקר
 אינפלציה זאת הגואה. פלציה

 מפער־ הבאה מובהקת, ממשלתית
 כולל התחומים, בכל הממשלה לות

על צידוק כל ללא מחירים עליות
הבינלאומי. השוק מחירי פי

 את לסגור לאומי אינטרס יש
 הון כל את ולהפנות הבורסה,
 במשק חיוביות להשקעות החוסכים

 המדינה אולם בישראל. היצרני
 הזה, הכסף לערך לערוב חייבת
 החוב באיגרות לערבותה בדומה

 הקטן שהאזרח כדי שלה, הצמודות
מזע ייפגע לא בייצור המשקיע

 בשליטתו. שאינם פינאנסיים זועים
ל להפסיק חייבת גם הממשלה

 ההון. לשוק ולהזרימו כסף הדפיס
נזאוזזד עין־זזרוד לימה, עמי

לידיעת
הקוראים

 מיג■ השולחים קוראים
 לגסה מתבקשים תגים
 אד לכתום כקצרה, אותם

כ במבונת־בתיכח תם
 האחד צירו ועל כפול רווח

 עדיפות הנייר. של כלבד
 תמונות למצרפים תינתן

למיכתביהם.

באירווזיון. / רוזנבלום לפנינה / ראסון מקום / בעד אני
 פתח־תיקווה אל־חאג׳־יחיא, ע׳סאן

מתחיל. קריקטוריסט הוא הקורא •

2373 הזה העולם216


