
 הבא הקורבן תהיה
ס בסיוון מנעול תרבוש א

התקנינו. מכון

ת היחיד שגח מס: מבון בה תק ה
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מנעול של
הדלת במרכז המותקן

 שלה והחלול החלש החלק על מותקן הדלת במרכז מנעול
 המנעול מותקן עליו והדיקט המנגנון של קל בסיבוב די

הבריחים. 4 כל להשתחררות וגורם ניתץ
ד פותקז עכביש מנעול 4  של החזק מ
 לעקירה. ניתן ואינו הדלת ׳׳[
ו בולם הדלת במרכז מנעול ■ * י  ת

לפורץ. אחיזה נקודת ומשמש

 פורנים. ומפתיע סודי הינו עכביש מנעול מ
פורעים. מזמין הדלת במרכז מנעול

 בחזית לשינוי גורם אינו עכביש מנעול ש■
הדלת. £

ומעוות משנה הדלת במרכז מנעול
הדלת. צורת את

של ש מנ  עכבי
ת סוגר ת א בי יותר טוב ה
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 לבחור ללקוח מאפשר עכביש מנעול
המתאים. המפתח את לעצמו
 הלקוח את מחייב הדלת במרכז מנעול
זרים. על־ידי המסופק מפתח לקבל

 על־ידי ומשווק מיוער עכביש מנעול ן
 החברה — אלקטרוניקה אמינות חברת ■

ת להגנת בישראל הגדולה ■■ הבי
 ומשווק מיוער הדלת במרכז מנעול

על־ידיזזובבים.

המנעול 11111 וצח
ה ת מ  מר זועקות ד הבא הקורבן ׳

* י /  שלימים עמודים פני על דעות־ענק /
ה הקורבן אתה ״לא, היומית. בעיתונות

 לא- ענקיות מודעות בהן מתחרות !״ בא
פחות.
חב שתי מנהלות שבועות מיספר מזה

 כשכל רעשני, ואיומים הפחדה מסע רות
 מר מגורל הציבור את מזהירה מהן אחת

 המתחרה. החברה ברשת נפילה ממוות:
 מנעול־ רכישת לקורבן: הצפוייה המלכודת

היריב. המיפעל מתוצרת ביטחון
 הי־ יכולה הפומבית מילחמודהמנעולים

ומשע פיקאנטית כאפיזודה להיראות תה

עצו כה סכומים בה הושקעו לולא שעת,
 בעיתון- שלם עמוד פני על מודעה מים.
 עמוד של מחירו ל״י. 6000כ־ עולה בוקר

 כה עד ל״י. 8000כ־ הוא בעיתון־ערב
 המילחמה לערכי החברות שתי השקיעו
 לפי המגיעים סכומים, ביניהן ההדדית
 עדיין והחגיגה ל״י. לכרבע־מיליון הערכה

בעיצומה.
 לפני שעד חברות, שתי יכולות איך
 לגבי אלמוניות כמעט היו שבועות מיספר

 עצומים כה סכומים להשקיע הציבור, רוב
? חסר־תקדים פירסום במסע

ה מנעול בתכלית: פשוטה התשובה

 החברות, שתי מייצרות שאותו ביטחון,
 הקניות באופנת האחרונה הצעקה הוא
ה ששתי למרות הישראלי. האזרח של

 המנעולים את ומשווקות מייצרות חברות
 השנה בחצי רק הרי שנתיים, מזה שלהן

 ב״בום״ השוק את המוצר תפס האחרונה
המ בעקומת הקפיצות על-פי על-קולי.

ה בחודשים מנעולי-הביטחון של כירות
 נתקפו ישראל אזרחי כי נידמה אחרונים,

דלתות על להגן היסטרית בהלה לפתע
____ בתיהם.

ב התקנת'מנעול־ביטחון פשוט: חשבון
למרות ל״י. 420 עולה פרטית דירה דלת

 בהם דלתות של דגמים שנידלת מול דלת
מתו מנעולי־ביטזזון מותקנים

 נראה חיצוני במבט (משמאל). ועכביש (מימין) רב־בריח צרת :
של נעילה — עיקרון אותו על־פי פועלים המנעולים שני [כי

0'

 היחיד, ההבדל מוטות־פלדה. באמצעות כיוונים, לארבעה הדלת
 עכביש ואילו הדלת, במרכז מותקן שרב-בריח הוא מבחוץ,
 הפנימיים המנגנונים אולם הרגיל. מנעול־הדלת בתוך מותקן

פשוטות. לפריצות עמידים המנעולים שני שונים. המנעולים של

 את בסוד שומרים החברות שתי שמנהלי
 כל כי מומחים טוענים מכירותיהם, היקף
 לפחות מדי־חודש כיום משווקת מהן אחת
 כי האומרים יש כאלה. מנעולים אלף

 מנעולים אלפי לכמה מגיעים המיספרים
 כחצי של נאה כספים ■מחזור זהו בחודש.
להפ המאפשר לחודש, לפחות ל״י מיליון

 לפירסומת לירות רבבות כמה גם ריש
הגדולה.

 והאשמות פירסומת תחרות, שמרוב אלא
 יודע הוא מבולבל. האזרח יוצא הדדיות,
 מג- ולהתקין לרכוש מאוד היום שחשוב

 הכרחי ציוד שזהו בביתו, עול־ביטחון
 מקלט־טלוויזיה. או פדיג׳ידר כמו ממש

 מנעול זה מה יודע שאינו רק היא הבעייה
זה. את אוכלים ואיד ביטחון,

 היו היה
חברים שני

 באגדות. כמו מתחיל ה ץ
 היה מהם אחד חברים. שני היו היו 1

 ל- בחנות זבן והשני טכנאי־אלקטרוניקה,
מבו בחברה שותף היה האחד כלי-מתכת.

אלקטרו למכשירי־אזעקה ומצליחה ססת
 משכורתו על שחי שכיר, היד, והשני ניים
 אחרי בחאלטורות לאסוף שהצליח .מה ועל

 חברים, רק לא היו הם שעות־העבודה.
 לזה סמוך זה גרו הם שכנים. גם אלא

 הילדים בחולון. נאות־שושנים בשכונת
 היו שלהן הנשים ביחד. שיחקו שלהם

 תוך מירפסת מול מירפסת ופיטפטו חברות
 יחד לבלות גם יצאו הם הכביסה. תליית

אחרים. ומקומות־בילוי בפיקניקים
 אברהם ולשני יוסף, שבתאי קראו לאחד

בכרי.
 הוא לכלי-מתכת. בחנות הזבן היה בכרי

לדלתות. מנעולים גם השאר בין מכר
 מבוהל, אזרח בחנות אצלו הופיע אחד יום
 להתקין ביקש הוא מוזרה. בקשה ובפיו

 ולא אחד, לא ייל. מנעולי ביתו דלת על
 של כיוון לכל אחד — ארבעה אלא שניים,
המשקוף. עם הדלת מיפגש

 המוזרה, בקשתו נוכח בתמיהה כשהבחין
חד הגנבים לביתו. פריצה היתד, הסביר:

 אין מאז הראשית. הכניסה דלת דרך רו
יש אינה היא לנפשה. מנוח מוצאת אשתו

 שוב הגנבים יחדרו פן חוששת בלילות, נה
עצ התמוטטות סף על היא הדלת. דרך
 ארבעה להתקין החליט להרגיעה כדי בים.

 לכל נפרד מפתח עם בדלת, ייל מנעולי
 הגנה ביתו־מיבצרו על להגן כדי מנעול.

חזיתית.
 המנעולים את לאיש התקין אברהם
 לא העבודה את כשסיים אבל כמבוקשו.

 הטרידה המוזר האיש על המחשבה נרגע.

 בתוך לחיות מפחדים אנשים אם אותו.
סכו למשקיע ומוכנים שלהם, דירותיהם

 חשב דלתותיהם, על להגן כדי גדולים מים
זה כל מאחורי שמסתתרת הרי לעצמו,


