
במדינה
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 יליד הרופא אמר גזר־הדין, מתן לפני
 וסימון השואה, את חי הוא כי אלג׳יר,
הנא השטירמר של זה כמו היה הכתבה,

גז בצורה שם תואר לווינגר ושהרב צי,
 וטילפן להתאפק, היה יכול לא לכן ענית.

העיתונאית. עם דעות להחליף כדי
 יפה ידע שהרופא קבע בית־המישפט

 שהיא גם מה סילבי, את מטריד שהוא
 וביקשה מפורש, באופן זאת לו אמרה
 שהמשיך מאחר להטרידה. שיפסיק ממנו

 שיוחסה בעבירה אשם הריהו אליה לטלפן
לו.

 בית- עליו הטיל המיקרה בנסיבות
לי מאות וחמש אלף של עונש המישפט

 עונש כל לחוסיף מקום ראה ולא רות,
אחר.

אנרגיה
המדינה של ־השמש ד דו

 שמש גבו?, פצרי־אבן,
 ק7ד7 יןז7כתח — ומימן

2000 שגת 7ש מישראל
 סוויס, שבמיפרץ עלמה, שדה־הנפט

 מדי־ של הדלק מתצרוכת כחמישית סיפק
בש המצרים, לידי החזרתו נת־ישראל.

 ב־ תלויה ישראל את תהפוך הבא, בוע
 שלה, הנפט תצרוכת בכל מקורות־חוץ

99,2 ליצירת  הנוצרת האנרגיה מכל 0/0
בארץ.
 זרימת תופסק אחד יום אם יקרה מה
למ המדינה תוכל האם ? לישראל הדלק

ה לעצמה צוא אנרגי ת־ רו י חילופיים מקו
הממו את כך כל מעסיקה אינה הבעיה

העו בכל בארץ. האנרגיה משק על נים
עוס התעשייתיות, במדינות ובעיקר לם,
מקו אחרי בחיפוש בקדחתנות עתה קים
 ה־ התקופה לקראת הדשים, אנרגיה רות

 הדלק מאגרי יצטמצמו שבה לא־רחוקה,
 עד יקרים כה יהיו ומחיריו העולם של

 ■אולם בו. להשתמש עוד כדאי יהיה שלא
לקארדינאלית. הבעיה הפכה ישראל לגבי

 היא שבו למצב הגיעה ישראל ״מדינת
 שלה האנרגיה מקורות את לפזר מוכרחה
 אומר לנפט,״ ותחליפים פיתרונות ולמצוא

 המרכז מנהל ),41( רז ברוך הפרופסור
של טכנולוגי וחיזוי לניתוח הביניתחומי

המו אולי זהו תל־אביב. אוניברסיטת יד
התוכ במדינה מתרכזים שבו היחידי קד

 לגבי והניסויים הרעיונות ההצעות, ניות,
ה — השחור לזהב ממלאי־מקום מציאת

נפט.
 זה פועל המרכז יושיע. א7 מאגר

הלאו המועצה של בעידודה שנים ארבע
מת בו עובדים 25 ופיתוח. למחקר מית

 ניתוח־מער- כמו שונים, בתחומים מחים
 סטטיסטיקה, אלקטרוניקה, כימיה, כות,

 המרכז מקבל כאשר ועוד. הנדסה־טכנית
נו מומחים מזמין חוא ספציפית, משימה

זה. בנושא הבקיאים ספים

 השימוש את לקדם היא המרכז מטרת
המדי לקובעי ולייעץ טכנולוגי, בחיזוי

 לאומית. משמעות בעלי בנושאים ניות
כימ שהוא רז, הפרופסור המרכז, מנהל

קדח עבודה על כיום מנצח במיקצועו, אי
 מקורות יהיו מה לחזות שנועדה תנית

.2000 בשנת ישראל של האנרגיה
 כאפשרות, אפילו לוקח אינו זה חיזוי

 תת- נפט מאגר אז עד יימצא שבישראל
 משמעותי חלק לספק שיוכל גדול, קרקעי

 אם ״אפילו המדינה. של הדלק מצריכת
 הפרופסור אומר כזה,״ מאגר מוצאים היו
ה מחיר על משפיע הדבר היה ״לא רז,

 שמאג־ קבעה הטכנולוגית התחזית דלק.״
 כמה בעוד יגיעו בעולם הקיימים הנפט רי

 הנפט ומחירי מלא, מיצוי לידי שנים
 השימוש את עוד יצדיקו לא המאמירים

בו.
 במקור בעיקר מתרכזים החיזוי במרכז

 חום — בארץ בשפע הנמצא אחד אנרגיה
 כדי ניסויים נעשים המכון בעידוד השמש.
 חשמל להפקת ארציים פיתרונות למצוא

ב ענקיות. סולאריות בריכות באמצעות
מס נתונים המרכז בידי יהיו שנה עוד

בשי חשמל הפקת אם לקבוע כדי פיקים
כלכלית. היא זו טה

 שני בתחום נעשים נוספים מחקרים
 ידוע בארץ קיומם שעל אנרגיה מקורות

וכלכל אקולוגיות בעיות בשל אך מזמן,
הכבול כדאי: בהם השימוש היה לא יות

 פצלי־השמן הביטומין). (אבן ופצלי־השמן
 מקומות בכמה הנמצאת אבן שכבות הן

חו ספוגה האבן גבוהים. בריכוזים בארץ
 באר- לנפט. הכימי בהרכבו הדומה מר

חב לאחרונה החלו למשל, צות־הברית,
בפי עצומים סכומים להשקיע הנפט רות
 כלכלית מבחינה שיצדיקו שיטות תוח

 בקולוראדו הביטומין. מאבן דלק הפקת
 בנושא דולרים מיליוני מאות מושקעים

 כלכלי לבום מכך כתוצאה הזוכה זה,
חסר־תקדים.

ו פצלי־השמן של אפשרי ניצול אולם
זמ פיתרונות הם בחולה הטמון הכבול

 מנסים החיזוי במרכז קצר. לטווח ניים
 ארוך, לטווח פיתרונות על גם לחשוב
.2000 לשנת מעבר
ה לאחת בהתאם ככור. צייד איל

בוד במרכז, בעיבוד הנמצאות תוכניות
הש ל״דוד הנגב את להפוך אפשרות קים
 בקרני המשופע הנגב, המדינה״. של מש

בעז להפוך יכול השנה, ימות ברוב שמש
 סולארית, אנרגיה לקולט מיתקני-ענק רת

חש אנרגיה לייצר יהיה ניתן שבעזרתה
 שיווצרו העודפים את לשמר ואף מלית

השוטפת. בצריכה
לה אפשרות בודקים אחרת בתוכנית

 כדי המוני, בייצור סולאריות בריכות קים
 לתעשייה. הדרושה האנרגיה את לספק

 בבריכות השימוש אם יתברר שנה תוך
 כי הנמנע מן לא ואז, כדאי. הוא אלה

 תעשיי- מיפעלים בתי־מלון, בתי־חולים,
 לבנות יחוייבו גדולים ־מגורים ובה־ רייח

)58 בעמוד (המשך

(משמאל) שרון ואריק (מימין) קשת סילכי
ישראל״ מלך ״אריק אחרי פצצה
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_״ חפתיחח מושב
ל0או אור ח״כ ל 113 1 )?11 ח״כ 23.11.79 שישי, כיום

ת רכעב 8 בשעה כו ר ב
־ין ארלוזורוב בכית

 ת״א ,6 בילינסון רה׳
ארנון יעקב ד״ר:מנחהת״א) קולנוע (ליד

הועידה דיוני

24.11.79 שכת, יום

 סוקולוב כבית
ת״א ,4 קפלן רח׳

9 מדיני דיון - 1 כבוקר 2
פלד מתתיהו ד״ר פותח:

1 חברתי דיון - אחה״* 4
כהן רן פותח:

4 ארגוני דיון -  אחה״* 6
זכרוני אמנון :פותח

: בהשתתפות הועידה נעילת
ן8 ^ ^״ ״ ׳ נבון יצחק המדינה נשיא 2״

.......... ...............................................סוקולוב בכית
סימון ארנסט ע. פרום׳ ת״א ,4 קפלן רח׳
03־235608 טל. ת״א, ,24 הוברמן רח׳ :המרכז י, ״ ל ש

עו - שרי א שר  דו□ ד
ודשוויוו

ה ה זמן כס ת ץ א ת  סס
תור ם ב חולי ת־ פ ? בקו

 מאוחדת חולים בקופת שעות?.. שלוש - שעתיים
 ולהקל ההמתנה זמן את לקצר ומצליחים משתדלים

 המתאים. למומחה אותך מפנה הרפואית המזכירה עליך.
 מיותרת. ניירת ללא סחבת. ללא

 שיטת את לבחור יכול אתה מאוחדת חולים בקופת
 הקרובה במרפאה או הרופא בבית - לך הנוחה הטיפול
לביתך.

* והווכח. בדוק
.233251 טל. ת״א, 100 ארלוזורוב המרכז:

51

ם הצטרף ת לקופת־חולי חד או מ

220349 הווו העולם


