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 למסור המבקשים קוראים

שנת גליונות את לכריכה
 אחרת), שנה כל (וכן 1966

מ החל זאת לעשות יכולים
 משני באחת הבא, החודש

:הדרכים
המע למשרד להביאם •

 תל־ ,12 קרליבף רחוב רכת,
בש ,ו־ה ,ד כימים אביב,

 בבוקר עשר השעות כין בוע
אחר-הצהרים. ושלוש

 לת״ד כדואר לשלחם •
תל־אביב. ,136

 10 _ הכריכה מחיר את
 לשלם יש — שנה לכל ל״י

מראש.
 להשלים מוכנה המערכת

 120 כמחיר חסרים, גליונות
לגליון. אגורה

כריכות
&ם ג העו מ

״ה חוברות את שמסרו הקוראים
 מתבקשים לכריכה, הזה״ עולם
 המערכת, במשרדי ולקבלן לבוא

 תל־אביב, )׳א (קומה 12 קרליבך
ה ושישי חמישי רביעי, בימים
 בבוקר עשר השעות בין שבוע,
אחר־הצהרים. ושלוש
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ארצית בכורה הצגת זה לסרט בטלות וההזמנות ההנחות כל
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ם מלח־בישול מגנזיו רי ו לו ב מים־המלח נ
ב הערבה את להמליח ולא הקפאה. שיטת

 היקר השטח את ולהשחית הבריכות הרחבת
לחקלאות. הזה

שת להפיק •  תת■ מיצוי על־ידי נחו
ת בלי — קרקעי  מי באמצעןת — מיכרו

ת אילת, ים כחו . חומצה בנו . ת. רי לו ב
מיניס דלק הפקת •  בארץ אשר מהביטו

ם על־ידי מו ה ועל־ידי חי  תת־קרק־ גזיפיקצי
. עית . . הפוספטים העשרת . ועוד. ועוד . .

 פשוטה, ובשפה פרקים בראשי זאת כל
ל לא ולפקידים. לשרים מובן שיהיה כדי

 ר,ביורו־ גלגלי את להזיז כדי הכל מדענים.
בכבדות. הנעים קראטיה
 במראה הדומה נמוך־הקומה, זרחין מודה
 את מכיר ״אני הראל: לאיטר שלו החיצוני
 הצי את בשומעם ,,ד״מומהים של החיוכים

 כשהצעתי בשעתו, כולם חייכו גם הם עותי.
ה הצוחק אבל מי־ים. להתפלת שיטתי, את

אחרון.״ שצוחק זה הוא אמיתי
האחרון? הצוחק יהיה מי

★ ★ ★
הה כוס על שיחות

 ה־ הקודמת, הכנסת של כימיה וד ■>*
 כדי ועדת־הכספים פעם כונסה חמישית, 3/

 לממש שיוכל כדי לזרחין, בהקצבות לדון
 לפחות כולן, את לא אם תוכניותיו. את
חלקן. את

 אחד, פה לבסוף, המליצה הכספים ועדת
 ישראליות. לירות מיליון לזרחין להקציב

 לסדר־היום, ההמלצה על עברה הממשלה אך
בכלל. הומלצה לא כאילו

 מטעם מיוחדת ועדה הוקמה שנה לפני
 המלצותיה: פורסמו והחודש משרד־הפיתוח,

אלף. 300 רק — לירות מיליון לא
 הנסיון הוועדה. את החרים עצמו זרחין
 לתלות אין כי אותו, לימד כבר שלו העשיר
 דנות ״ההמצאות כאלה: בוועדות רבות תקוות

ב האמנתי לא לכן עדיין, שאינם בדברים
ש לדברים מומחים שיהיו הוועדה מומחי
 עם אך הכרתי, לא עצמה בוועדה אינם.

תה. כוס על בבית, דיברתי. חבריה
והח שמעו, אלי, באו הם קטן. נס ״קרה

ש מה אבל נסיונות. לעשות שצריך ליטו
 מיליונים כבר ביזבזו מספיק. אינו הקציבו

 כאלה אלא נסיונות, סתם לא נסיונות. על
 לא אבל שלי, ההמצאות בסים על שנעשו
המצאתי. שאני בצורה

 לכל ובניגוד לדעתי, בניגוד דברים ״עשו
 לביזבוז הגיעו שכבר סטיות עשו ההסכמים.

 באים עכשיו לירות. מיליון 10מ־ יותר של
אלף.״ 300 ומקציבים

★ ★ ★
וכלשונם בכתבם ברוחם,

ה־ צעדיו את הממציא מתכנן תה
 ניצול על הממשלה עם במאבקו באים

מבוטל. אינו שבידו והנשק המצאותיו.
ה את הגנזים מן זרחין הוציא ראשית,

 בעיקר שנים. לפני עימו שנחתמו הסכמים
הממ לבין בינו מההסכם (ג) 7 הסעיף את

האחוזים. 7.5ב־ הדן סעיף אותו — שלה
 התקציב ספרי על בדייקנות עבר שנית,

ב כבר בהם, גילה האחרונות, השנים של
 מיליוני של השקעות ושיטחי, ראשון מבט

מי־ים. התפלת לצורך לירות
 : 1963 לשנת המדינה בתקציב למשל:
 ל״י; 1,855,935 :1964 בשנת ל״י; 3,312,264

הל וכן לירות, מיליון 2 מכן לאחר שנה
הוק הנוכחי בתקציב גם הבאות. בשנים אה,
 להתפלת לירות אלף ומאתיים מיליון צבו

מי-ים.
 ה־ מיליוני מאות כשיושקעו יקרה ומה

ל האטומי הכור להקמת כשיגשו דולארים,
 ארצות־ ממשלת עם בשיתוף מים התפלת
 של האחוזים אז שווים יהיו כמה הברית?
לירות. מיליוני עשרות זרחין?

 אם זרחין אלכסנדר התלבט עדיין השבוע
 ואם הממשלה, נגד המשפט בנשק לאחוז
כ עימו החוזים קיום את ממנה לתבוע
וכלשונם. ככתבם רוחם,
 במיליוני לזכות עלול הוא כן, ייעשה אם

 המצאותיו למימוש לגשת יוכל אז לירות.
 הביורו־ לכבלי משועבד להיות מבלי כרצונו,

' קראטיה.
 פעם אמר עליו האדם, של נצחונו זה יהיה

 משרד־הפיתוח: מנכ״ל לשעבר בדר, מנחם
 אחת המצאה על משוגעים הממציאים ״רוב
 על משוגע הוא זרחין ואילו כלל, בדרך

 ברגע אחת. ובעונה בעת המצאות שלושים
 אחת, להמצאה ביחס בצידקתו מכיר שאתה

 לכל פתרונות לך לתת ומוכן נלהב הוא
ישראל.״ של בעיותיה

1534 הזה העולם


