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מי״. הנוף ולשמירת גבוהה התת־מיי
 מסקרן אותם׳ להכיר מעניין
 מי ועל־ידי מתנהל כיצד לדעת
 בישראל. הגדול לצלילה ביה״ם
 ברח׳ במשרדם אותם פגשתי

ותא אל־על, בית ,32 בן־יהודה
 הנפתעתי, הופתעתי. לי, מינו

המאו אנשים לפני ישבו כי
ועו חייהם שכל בצלילה, הבים
 המים. לפני מתחת הוא למם

 נהנה אנו שגם מטרה מתוך
 התת־ ומהנוף הצלילה מחוויות

לצלי ביה״ס את הקימו מיימי
 בישראל. הגדול לה

 — רוזנשטיין לחאוורד וכוונתי
 בשארם, הצלילה מרכז מנהל

הצלי בעולם שכבש והראשון
 טיראן. מיצרי את לה

 מזכיר לשעבר — כבשני ויוסי
 תת־מיי־ לפעילות ההתאחדות

ב לנושא האחראי וכיום מית
ה את להכשיר משימתו אילת.

 1000 לקליטת באילת מועדון
 .77/78 בעונת צלילה. תיירי

ה מועדון את הקימו השניים
בע״מ תיכוני״ ״הים צלילה

 ,מהפנג פטנט
בישראל חדש

 חברת המציאה מהפכני פטנט
 רמת־ 29 נגבה דרך ״מגן־טף״,

 לנו לעזור באה שכשמה גן,
 ילדינו. על להגן ההורים

פרו בעל הביטחון מעקה
קלא ובעיצוב קשה מתכת פיל
 אפוקסי בצבע צבוע נאה, סי

 בתהליך בתנור קלוי שחור,
 את המשביח אלקטרוסטטי,

 את ומונע הצבע ציפוי תכונות
פגי ידי על פיצוצו או קילופו

חיצוניות. עות
 לילדיו דואג אב אליהו, שלמה
 ביחד הקים הרעיון, בעל שהינו

 שם ״מגן־טף״, את שותפיו עם
 שכל וכדי הדעות. לכל קולע
 למנוחה יזכה בישראל אב בית

וחב הוא דאגו לילדיו מהדאגה
 בשיטת מוצרם את לשווק ריו

 ״מגו־טף״ חברת דינמית. שיווק
 ע״י הביטחון מעקה את משווקת

ב הפועלות אזוריות סוכנויות
 — מיידית הזמנה הארץ, רחבי

 29 נגבה דרך מיידית, הספקה
.774243 טל׳ ר״ג,

 המרכזי ביה״ס גם שבבעלותו
קור מקיים זה בי״ס לצלילה.

 ועד אחד כוכב מדרגת סים
 ובנוסף כוכבים, שלושה לדרגת

 תת־מיימי. צילום קורם גם
 — ביפו מתנהלים הקורסים
 ״סנפיר״, חברת עם בשיתוף
לר שבאופירה. נעמה ובמפרץ

מדרי צוות עומד החניך שות
 על מבוסס שרובו מעולה כים

 הימי. הקומנדו יחידת בוגרי
 ),26( מור ארן של לדבריו
לפ ההתאחדות מזכיר לשעבר
 מנהל וכיום תת־מיימית עילות
 היא שאיפתם לצלילה, ביה״ס
 לרמה צוללים מקסימום ״לחנך

 גבוהה״. ובטיחותית מקצועית
 מקבל הקורם, סיום עם ואכן,

בינלאו צולל תעודת החניך
 של נוסף מומחיות ענף מית.

 ״הים־תיכוני״, הצלילה מועדון
 הצלילה. תיירות הוא

 במועדון מתארחת אלה בימים
 יוג׳י- הנודעת הכרישים חוקרת

מידי לארץ המגיעה קלארק ני

 כדי צוללים צוות בליוויית שנה
 ב־ התת־מיימי הנוף את לחקור

ים־סוף.
 ספינת פועלת הצוללים לרשות

11£0 8£\/ הצוללים
 20 של בקיבולת ט1¥£8. 1

 במסגרת ציודם. על צוללים
 יפתח הצלילה תיירות ,פיתוח
באי ״קרוואן״ במלון בקרוב

המו של נוסף צלילה מרכז לת
 הצלילה, בתיירות שיעסוק עדון

 בשארם הקיים למועדון בנוסף
ב ונבנה בים־סוף הגדול שהוא

 לירות. כמיליון של השקעה
 המועדון, מנהלי של שאיפתם

 צוללים, למקסימום להכיר היא
 ים־סוף של הקסומים נופיו את

 תחת עליהם, לשמור ולחנכם
רו במקום ״מצלמות הסיסמה

בים״.
 מוכר ובלתי קסום כה בעולם

 המים, לפני מתחת החיים של
 בדבר, שהעוסקים לדעת טוב
 מה ויודעים בקיאים, כה הם

שבצלילה. והייחוד החשיבות

 קיימת במינה מיוחדת חן נקודת
לכפר־שמריהו.

 שקיים לי לחשה קטנה ציפור
ענ כמה המרכז קוסמטי מכון
סקרנו הקוסמטיקה. בשטח פים
 ומאחר הזמן לחץ על גברה תי

 בארץ, חיברתי טרם כזה ודבר
 דברים במה לראות החלטתי
אמורים.

 בכפר- 1 הזורע לרח׳ הגעתי
הת ושם חן לנקודת שמריהו
 הגברת ע״י באדיבות קבלתי
 המנהלת צעירה, לוריא, טובה

 ומחזיקה להפליא המכון את
ני ובעל מעולה עובדים צוות
שנקו נעניתי לשאלתי, סיון.

ענ כמה מרכזת אומנם חן דת
טיפול :כמו קוסמטיקה פי

 מספרה וגברים), (לנשים פנים
 חורים ניקוב וגברים), (לנשים
 חדשנית בשיטה האוזן בתנוך

 דם, טיפת וללא כאבים ללא
 מכשיר בעזרת שיער הוצאת

 כאבים, וללא בקלות דפילטרון
וה הרזיה גוף, מסג׳ פדיקיור,

ציפור־ הרכבת האחרון, ,חידוש

 ראיתי כי שוכנעתי שוכנעתי,
 תחת היוצאים וגברים נשים

 אולי טובה, של המומחים ידי
 כשיצאו אך יפים, תמיד הם

 שבנוסף מסתבר, מלאכים. נראו
במק העוסקת טובה זאת לכל
 מתאימה שנים, 13כ* היופי צוע

 שתיכנס מי לכל חינם איפור
לקו חוג כיום ואמנם, אליה.

 השרון, אזור מכל הינו חותיה,
 מכסימלית זמנם את המנצלים

 לרכוש יכולים הם בה חן בנק.
 ואורגי- אקסלוסיביות חולצות
 זהב, ותכשיטי תיקים נליות,

 חינם איפור או כמובן, יופי
המעולות. הקוסמטיות מהחברות

 שכשמה חן נק• את להכיר כדאי
 לכפר־שמריהו משווה היא׳ כן

.930669 טל. ,1 הזורע ברח׳
 יפה במקום ליפים מקום אכן

תו ולא נמוכים בו שהמחירים
 הגבוהה המיקצועית לרמה אמים

ללקוח. הניתן הטוב ולשירות

במכה 7מ*
ס פר ס ק א ־ ל

 אקספרס של מבעליו אחד את
וחול שנים כמה מזה אני מכיר

 המזיקים והיא לו יש אחת שה
 ״כאשר אמר: פעם למיניהם.
 מתגרד אני חרק, לי מזכירים

נל הוא אז, היום״. כל במשך
 כיום? אך ברגליו, בהם חם

לה החליטו ושותפו לוחם אותו
 מה מזיקים, להדברת חברה קים

 להדברת חומר .הזמיגו עשו,
 צוות, אספו בארה״ב, מזיקים
 חולשתו על שמו הדגש כשאת

 המיקצועי. והוותק למזיקים
 אר־ ברח׳ ״אקספרס״ קמה וכך

ר״ג. 1 לוזורוב
 ברגליים, במזיקים ממלחמה נו,

ביו הטוב הדברה לחומר עבר
 החומר לי, ותאמינו בשוק, תר

ה הצד על תפקידו את עושה
 שחש חרק כלומר, ביותר, טוב

 נעלם ״אקספרס״, של בחומרים
באח וזה שנה, למשך אקספרס

 אקספרס צלצל ״אקספרס״. ריות
המומ מיד אליך ויגיעו 735693

״אקספרס״. של חים

כזה־־ לקוחותי חוג לכן מיוחדים ״מוצרי מורנו

חשמו בע״מ׳ ״מורנו״ אופנת
 ת״א, קרליבך פינת 91 נאים

.269505 ,259943 טל•

 עסק בעל איזה הרי ? לא מסקרן
 ובכן... לקוחותיו, חוג את יסווג

יש אופנה יצרן הינו ״מורנו״
מלונדון. אופנה ויבואו ראלי

 אקסלוסיבי. ביגוד הוא עיסוקו
 אך מוצריו את מספק ״מורנו״

 האקסלוסיביים לבוטיקים ורק
לקו שגם ומכאן בארץ, ביותר
ה השיכבה על נימנים חותיו

 שאיכפת אלה ומעלה, בינונית
 ומקוריותו. המוצר מטיב להם
״מו בכינויו או מורנו, מר את

 החדש במשרדו פגשתי טי״,
 פינת ,91 החשמונאים שברח׳

 בתל־אביב• קרליבך
 כבר למבקר מצפה ההפתעה
מו מוטי של למשרדו בכניסה

רנו.
 שקירותיו ויפה מהודר משרד

 פרי מרשימים רישומים מכוסים
מוטי. של העצמית יצירתו

 מוטי, ישוב השולחן מאחורי
 בעל ואדיב, רציני צעיר, בחור
 שבוודאי מפותח אומנותי חוש
האופ בעיצוב אותו המנחה הוא
המוצ וברכש לו, המיוחד נה
 בלונדון. שלו לח

 יבואן גם הינו מורנו כאמור
מייצג זה צעיר בחור אופנה.

חרו בתי שישה בארץ בלעדית
 בלונדון, ביותר מהידועים שת

לאן מרשים
במו סקרני חיטוט לאחר ובכן
 הצדקה מצאתי שלו, היבוא צרי

 ״מורנו״, שרכש היוקרתי לשם
 בגדים מוצריו בין מצאתי שכן
בפי עמדתי שלא יפים כך כל
שדוג שמלות שתי וקניתי תוי
 בתצוגות אף ראיתי טרם מתו

 ביותר. היוקרתיות האופנה
 מורנו? על לומר אפשר עוד מה

מאד. הרבה
 מורנו בחנויות שערכתי בסיבוב
ש מעניינת בתופעה נתקלתי

בכמו נמצאים לא מורנו מוצרי
 נעניתי לשאלתי גדולות. יות

אקסקלו הינם אלה שמוצרים
 מיוצרים אינם וכידוע סיביים

 הדרישה כן כמו בכמויות.
 קשה לכן מההספק, יותר גבוהה

שאי למדתי מזאת להשיגם.
מו של האופנתית ורמתם כותם

 סיבה וזו מעולים מורנו צרי
שאחפשם. מספקת

קור טון הבי  בהיל
מפעל עוהניב

 בבר־היל- ביקרתי אחד ״ערב
 ולאחר ודודתי אשתי עם טון

 תושב עסקים, איש עם שיחה
 ציפויי בנושא אותי שעניין חוץ

 פיקס את להקים החלטתי קירות
פלסט״.
את אלכם פתח אלו בדברים
שיחתנו.

מפ בעל ,24 כבן צעיר אלכס,
 פיקס בשם קירות לציפוי על

 כצנלסון ברח׳ היושב — פלסט
 זמן בפרק הפך גבעתיים, 154
הג המפעלים אחד לבעל קצר

 לזאת קירות. לציפוי דולים
אנ צוות שרכש כך ע״י הגיע
 בציפוי זר ידע בעל מעולה, שים

 הטובים החומרים ואת קירות,
 קירות. לציפויי ביותר
 בעל כל בדרישות עומד אלכס

פרו מבצע הוא ואכן מקצוע,
 ציפויי ביותר. גדולים ייקטים
 ועמידים יפהפיים שלו השיש
 פיקס- דוהים. ואינם מים בפני

 גבעתיים, 154 כצנלסון פלסט,
.723066 טל.

,״־״תה־וסימפטית הבוהמי הסוד ש״.ש...
 בחדרי עליו דיברו בתחילה,

 שרצו אגואיסטים אותם חדרים
 לאחר לעצמם. אותו לשמור

הבו בחברה רק בו דובר מכן,
 לעצמה שומרת שכידוע המית,

 ששימעו עד כאלה. מקומות
אלי. גם הגיע
 אותו נשמר, שכה סוד אותו
 הוא בו, דובר שכל-כך מקום
 ״תה־ הסימפטיה של התה בית

וסימפטיה״.
 מייוחד כל-כך מה תשאלו מיד
ובכן. בו?
 גרי שיצאנו לאחר אחד ערב
 החדש) חברי זה (גרי ואני

 גרי לי אמר ״פאר״ מקולנוע
 מיוחד למקום אותי לוקח שהוא

ה את חצינו ובכן במינו.
 נכנסנו פאר ק. ומול כביש

יר שברח׳ ל״תה־וסימפטיה״
 ידעתי בכניסה כבר ,52 — מיהו

 במינו מיוחד מקום זהו שאכן
צדק! גרי

 אינטימית כה היתד, האווירה
ב מכוסים הקירות וחמה,

רא ובציורי יפהפיים שטיחים
הי הרקע מוסיקת משונים, שים
להפליא, לאווירה תואמת תד,

 כל של מהמתח רפוייה הרגשתי
 כל־ ידע שגרי המקום זה היום,

 שלי. הרוח למצב להתאים כך
 נמוך שולחן סביב התיישבנו

 לאחר לשני, אחד קרובים והיינו
 לידינו התיישבה דקות כמה

 חלק שהיא שהתברר צעירה
 הזמנה. לקחת ובאה מהמקום

 מאד שהיתה (הצעירה) ציפי
 בהופעתה מקסימה סימפטית,

ש תפריט לנו הגישה ואדיבה,
שו בטעמים מתה החל הכיל

 ליינות עד מגרים ובלינצ׳ס נים
 נהדרים. וקוטיילים

 לי (היה הכל להזמין רציתי
 הדייאטה. אך מצויין) רוח מצב

 ותה גבינה, בליגצ׳ם הזמנתי
 היה? זה לדעתכם איך !נו אננס.
 ״כדאי לעצמי, חשבתי ״אכן״

 בסוד״, זה סימפטי מקום לשמור
 דובר למה ברור לי גם ״עכשיו

 החלטתי חדרים״. בחדרי בו
 מצומצם לחוג רק זאת לספר

 אתם. הנה והרי ממכרי
 כל סוד? עוד לכם אגלה ש...
 ערב שם מתקיים חמישי יום
!משגע משהו ג׳אז, להקת עם

עדי ש... ש... ש...

ש תן שמ  ל
שבילך לעבוד ב

 בוכנר יגאל של סיסמתו זוהי
 (יצחק־שדה תרמדסאן מבעלי

 דודי יצרני המסגר) פינת 20
 10( יגאל אכן, וחשמל. שמש
ה אח שרכש במקצוע) שנים

 דודי בנושאי שלו המקצועי ידע
 מייצר בטכניון, וחשמל שמש
סלקטי וקולטים שמש דודי
מעו קליטה כושר בעלי ביים
לה.

 צוות לרשותו עומד סאן בתרמו
 12 של ותק בעל ואחראי מעולה
שעבו הסיבה זו ואולי שנים
 אזור בכל בטיבה ידועה דתם

המרכז.
בי בעיות, אין ייעוץ? בדבר

 מטעם טכנאי מומחה של קור
 כל וללא חינם הינו ׳תרמדסאן
התחייבות.

ה אורך לכל מהימן השירות
אח תעודת מצורפת ואליו דרך
 ללא מלאה שנים 8 למשך ריות
הקו על החלים ספיחים שום
 20 שדה יצחק תרמו־סאן, נה.

.36306 טל׳ המסגר, פינת

 לחוג ד,״נוצץ״ אולם כמו אין
 שמחותיכם. את בו

 והסוחפת הנעימה האווירה
 המשובחים הגריל ומטעמי

המב הם למהדרין והכשרים
 מיתר ה״נוצץ״ אולם את דילים

האולמות.
 ברית כל הופך ד,״נוצץ״ אולם
נש בלתי לאירוע ושמחה מילה

כח.
מו אך האישי והיחס האדיבות

 הבאה השמחה שאת לכך סיפים
 ה״נוצץ״. באולם נחוג

טל. ,49 המסגר רח׳ ה״נוצץ״
(ט) .31179


