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 בסדין ׳השימוש

 זק׳׳ש חימום
 את'פורשת ובטוח: פשוט

 בלבד אחת פעם אותו
 תיהני לילה ומדי — החורף בתחלת

במיטה. נעימה מחמימות

1 הכפול הבטחון שיטת
 מודבקת חום מעבירי של עדינה רשת . 1

 כל מונעת זו שיטה דחוסים. בדים שני בין
החום. מעבירי של תזחה אפשרות

 לעצמך להרשות יכלה את
 לך יעלה הוא כזה: :

-כי אג׳ 45 עד 35 ה  החשמל צריכת ללל
 אפסית. היא זק״ש חימום סדין של

 חימום כל על לוותר יכולה את מזה: יותר
 החשמל ובמחירי—בחדר־השינה אחר
 גדול. חסכון זהו כיום

 ואלפי באירופה בתים שמליוני הסיבה זו
 החימום סדץ את אימצו בישראל בתים

 השינה חדר לחימום אידיאלית כשיטה
בחורף,

זק״ש של היתרונות
 בצורה. מסביב למזרון נצמד הסדין ■

 לסדין מקנה זה יתרון קפלים. המונעת
בשימוש. ובטחון חיים אורך

 זרם מפסק ■
 מאפשר מצבים 3 עם

 החום דרגת את לבחור
המתאימה.

 זק״ש חימום סדין ■
231 ודגם לכביסה ניתן

אחריות. שנות 3 ■
 עמד החדש זק״ש חימום סדין ■

 התקנים מכון של החמורות בדרישות
הבריטי.

 את לקשור ׳ניתן .2
 קשירה התקני עם למזרון החמום סדין

 חיים אורך לסדין מקנה זה יתרון מיוחדים.
׳$*- ״ בשימו?. ובטחון

 היחידי
 לכביסה הניתן

אחריות. שנות 3 עם

 רשלם מוכנה את כמה
חמה רמיטה רהכנס כדי

לילה? כל

• במדינה
)66 מעמוד (המשך

 כי קאזים, חיים ורובל, של עורד־הדין
 אספירין, היה שהחומר העובדה דווקא

 הנאשם. של חפותו על מעידה סם׳ לא
 את לעצור תבעה פינקום תמר התובעת
 שרבים בטענה ההליכים, תום עד הנאשם
 לקוחותיהם את מרמים הסמים מסוחרי

 אחרים מסוכנים חומרים להם ומוכרים
 לקונים לגרום שיכול דבר הסם, במקום

חמורות. תוצאות
 דעתה, את קיבל שטרוזמן אורי השופט

נגדו. ההליכים תום עד ורובל את ועצר

חיים דרכי
0-11011(0( אח □,דופק

 האנרגיה לבעיית ביתרון
 מבת־ים, מהנדס מציע בעולם

 תהליך ניזה כי שטוען
דלק של זולה להפקה

 טבעי דלק לייצור חדש תהליך ״ברשותי
 המצוי גולמי מחומר בי, קארבראן נוזלי,
 הנוזלי הדלק מחיר ובעולם. בארץ בשפע

התהליך את למכור מעוניין מהקיים. זול

חביב בן־ ממציא
מיליון 50מ־ פחות לא

. 8^0118 די יש זק
במיטה ביותר הטוב החימום סדין
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• הטוב האוכל אל בואו
הטוב הטעם אל בואו
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 של נסיוני דגם דולר. מיליון 10 במחיר
 הם־ על קיים. התהליך להוכחת המכשיר
 למיספר הצהריים אחר להתקשר עוניינים

 בן־חביב.״ .723294 טלפון
 שעבר בשבוע התפרסמה זו מודעה

 העיניים מנקרת המודעה מעריב. בלוח
רבה. תשומת־לב משכה

ישראל. למדינת אחרון צ׳אנס נותן ״אני
 בעיית פיתרון תמורת דולר מיליון 50

 לחוץ־ ההמצאה את שאמכור או האנרגיה,
 בן־ יהושוע המודעה מפרסם הסביר לארץ,״
בצני לבוש ,69 בן מהנדס חביב, חביב.

הצב בבגדיו מפוזר כפרופסור ונראה עות
 שהוא במה גר הוא הירוק. ובכובעו עוניים
 דירה שהיא בבת־ים, מפוארת״ ״וילה מכנה

ישן. בניין של גג בעליית וחצי הדר בת
 שיטה לדבריו, המציא, בן־חביב המהנדס

 גם המצויים מחומרים דלק להפקת חדשה
 לעבודתו פרט מאד. עסוק אדם הוא בארץ.

 בלימוד שקוע הוא קירור מכשירי בבניית
 3000 לי ״היו שברשותו. עתיקים מספרים
ב אבד הכל תמונות. מיסמכים, ספרים,
 שנים,״ כמה לפני אצלי שהיתה שריפה

מקונן. הוא
תרשי עשרות ברשותו מתכנן. גם הוא

 מתוחכמים, כלי־נשק של מצהיבים מים
 מסוגל הוא בעצמו. לדבריו, תיכנן, שאותם

 רגע תוך ולשרטט השולחן ליד להתיישב
להפ — המסובכים מתרשימיו אחד את

המעוניין. הצופה תעת
מעי כך על מאד, מוכשר אדם בן־חביב

 לו אין פשוט אבל מעסיקיו, כל דים
 ממדינת- כבר כשהתייאש עכשיו, מזל.

השחו את ״דופקים לדבריו שבה ישראל,
 קארטר.״ לנשיא ״אסע :מאיים הוא רים״׳

 15 המודעה בעיקבות אליו פנו לדבריו
 את לקנות המעוניינים ומוסדות, אנשים

 שמות את למסור מסרב הוא המצאתו.
 אז רק כשאחליט מדי, ״מוקדם הפונים.
 השמות.״ את אמסור
 את רואה ההמוני שהעולם יודע ״אני
כשיגעון,״ ממציא של הראשונים צעדיו

ם66 ל ה העו 2212 הז


