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בארץ חדש ?) מהפכנים צרינחדלק מד1׳היסיתימועדו!
שאיפתנו ם לחנך , מו סי ק ם מ ת ברמה צוללי עי קצו ת מ תי חו טי ב  ו

ת גבוהה ר מי ש ל ״. הנוף ו מי מיי ת־ ת ה

 מסקרן אותם, לדביר מעניין
 מי ועל־ידי מתנהל כיצד לדעת
 בישראל. הגדול לצלילה ביה״ס
 ברח׳ במשרדם אותם פגשתי

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

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

 נהנה אנו שגם מטרה מתוך
 והתת־ ומהנוף הצלילה מחוויות

לצלי ביה״ס את הקימו מיימי
 בישראל. הגדול לה

 — רוזנשטיין להאוורד 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

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

 ועד אחד כוכב מדרגת סים
 ובנוסף כוכבים, שלושה לדרגת

 תודמיימי. צילום קורס 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 הקורס, 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

 110)1 50ג 1(1 זסע 1 הצוללים
 על צוללים 20 של בקיבולת

תיי פיתוח במסגרת ציודם.
ב בקרוב יפתח הצלילה רות
 מרכז באילת ״קרוואן״ מלון

ש המועדון של נוסף צלילה
ב הצלילה, בתיירות יעסוק
 בשארם הקיים למועדון נוסף

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

שבצלילה. והייחוד החשיבות

 אמורים: דברים במה
זרי מד למעשה שהוא באביזר

 צריכת את המראה דלק מת
 של (ביחידות במכונית הדלק

 זה שלמודד גיליתי ליטר/שעה).
 מעג- מעשים שימושים מספר

 לקבל אפשר בעזרתו א) :ינים
 עושה לליטר ק״מ ״כמה מידית

ה קריאת דוגמא: המכונית״.
 ק״מ/שעה. 60 — ספידומטר

 ליטר/שעה. 5 — המצ״ד קריאת
 הספידומטר קריאת של החלוקה
 12 תתן — המצ״ד בקריאת

ל זו שיטה יתרון ק״מ/לליטר.
 לליטר״ ה״קילומטרז׳ חישוב

 החישוב לעומת המכונית של
ה בין כיזם הנסוג ד,״פרטיזני״

 התוצאה לעין, מיד בולט נוהגים
 יודע וכן מדויקת יותר הרבה
ל ״הקילומטרז׳ את הרכב בעל

מהי כבל מכוניתו של ליטר״
 כללי גודל ולא ומהירות רות
בלבד. אחד

 ד״נ״ל החישובים מז כתוצאה ב)
ה המהירות מהי הנהג יודע
בדלק לחסכון ביותר טובה

ה תקלה על מידית אתראה ג)
 מופרזת. דלק לצריכת גורמת

ל אין במכונית זה מודד בלי

 המנוע. מצב על בקרה כל נהג
 עקיבה לו מאפשר הזה המודד
 פעולת אחר ויומיומית רצופה
מנועו.

 נכון ללחץ הנהג, את מרגיל ד)
 בזבוז ללא הדלק דוושת על

מיותר.
 יפה עיצוב בעל המכשיר ה)

מכו סוג בכל היטב המשתלב
נית.
הבינלאו בחברה להשיגו ניתן
 בע״מ, תהליכים לפיקוח מית
 טל. ת״א, 6 דוריאגוב רח׳

ת״א. ,288173 — 282706

 חביות לו יש
■ בראש

 במקום לבקר חוויה היתה זו
 !מאד אותי הרשים זה !הזה

עבו ומבצע ביצע חזן, אהרון
יאו לא מחבלות. יפהפיות דות

 מאותן לעשות אפשר מה מן
 חורקת לאחר הנזרקות חביות

מיין. או מדגים תכולתן,
קי דלפקים, ברים, : לדוגמא

סלו מדפים, דקורטיביים, רות
 עושה הכל, ממש הכל, נים,

 יפהפיות. והן מהחביות אהרון
 שם לבקר מאד כדאי לדעתי
 לשם), הגעתי במקרה (כמוני

 אני שבמילים הפשוטה מהסיבה
 חביות של ביופיים לפגוע עלול

הרהיט.
 לביקור וקיפצו לעצתי שימעו

 חיפה כביש רהיט״, ״חבית אצל
חדש. תיכון בי״ס ע״י פינקס,

 בעד ידבר והמוצר ,446379 טל.
עצמו.

הכית־רהיט מדגמי

 לחוג ״הנוצץ״ אולם כמו אין
 שמחותיכם. את בו

 והסוחפת הנעימה האווירה
 המשובחים הגריל ומטעמי

המב הם למהדרין והכשרים
 מיתר ״הנוצץ״ אולם את דילים

האולמות.
 ברית כל הופך ״הנוצץ״ 'אולם
 בלתי לאירוע ושמחה מילה

נשכח.
מו אך האישי והיחס האדיבות

 הבאה השמחה שאת לכך סיפים
 ״הנוצץ״. באולם נחוג

 טל. ,49 המסגר רח׳ ״הנוצץ״,
31179.

בדאי אך הוגן. לא טריק
 .254־981 צילצלתי

ו מיפאן תייר הינני ! ״שלום
 היישיקה את לתקן ברצוני
שלי״.

! ״כז מני  לך ׳קשה באם א
ב אותה לשלוח תוכל להגיע
 ל״פוטו־ אלינו במונית או דואר

 באייר ה׳ המדינה, ככר סנטר״,
 תקבלה קצר זמן ותוך ,46

חזרה״.
 שלום״. !רבה ״תודה

״שלום״.
ב התנהלה זו טלפונית שיחה

 של מנהלו שמואל, של מעבדתו
 ״פוטו־סנטר״ ״פוטו־סנטר״.

 בישראל היחידה המעבדה חינה
 יישיקה חברת מטעם המאושרת

 מצלמותיה. את לתקן ביפאן
 זו בשיחה עצמי את הצגתי
ה באם להיווכח בכדי כתייר,

ב בקיאותו אודות פרסומים
 אמיתיים, אכן יישיקה מצלמות

 כדי חזרתי מספר ימים ולאחר
 י מצאתי ומה לקחתה

(זה יפה ארוזה שלי, היישיקה

 פתחתי שולל), אותי הוליך לא
 התיקון את ובדקתי האריזה את

 להפליא, פעלה המצלמה ואכן
 בפילים שהיו בתמונות הבטתי

 כולן פותחו הם ואף במצלמה
 ״חס־ או ״שרופה״ לא אחת אף

ל הייתי שרגיל כפי רת־אור״
 שונות במעבמת תשובות קבל

סנ ש״פוטו נעניתי לשאלתי
 הפוטו ענפי בכל עוסק טר״

 השכרת צילומים, כגון האחרים
מצל פילמים, מכירת סרטים,

 הייתי בקיצור וכדומה. מות
בא שנוכחתי מכיוון — נבוך

 — ומרוצה פירסומם, מיתות
 בבת־ המצויין הטיפול עקב

 ובתמונות (המצלמה) טיפוחי
 כאשר לי. חשובות היו שכה

 משמואל רכושי את קיבלתי
ש ה״טריק״ על האחרון עמד
 והעיר יפאני, תייר אינני הרי

 אילולא גם ״אדוני בחביבות
 מטפל הייתי יפאני׳ ,תייר היית

 נחמד בדיוק״. דרך באותה בך
י לא

 ־ אפשרית בלתי ״משימה :נבוב
לפורצים תגר - ־ ״שמואל

ה קטע את זוכרים ודאי אתם
 בטלוויזיה הסידרה מתוך מתח

 כושי אפשרית״. בלתי ״משימה
 ניגרת, וזיעה רועדות בידיים

ל מסרבת וזו כספת מול ניצב
מכ למיניהם תחכומים היפתח,
 ושום חוטים הרבה עם שירים

ו לאחור מבט עוזר, לא דבר
 הוא אף הצוות) (ראש הבלונדי

נמ וכך עצבנות. סימני מגלה
 הפעם אך התסריט לו שך

 חיה, הצגה אמיתי, הסיפור
 של בעליו לי אירגנו אותה

 ביטחון מנעולי יצרני ״נבוב״
 טל. ת״א, 1 הכישור (ברח׳

826328.(
 אלא הפורץ הייתי אני לא לא,

 ניסיון ובעל ממני מוכשר אדם
 האחרון זה וגם זה, בתחום

 נואש ניסיון לאחר ידיו הרים
 .5001 ״שמואל״ את לפתוח

 חדש מוצר הינו זה, ״שמואל״
״שמואל״ כמי נבוב. של

 מנעולים סוגי קיימים ,5001 —
רוזטות כגון ומיוחדים שונים

.7091 זויתן או ,7001 ,7002 —

 הידע נבוב מוכיחה שבאמינוחם
 שנותיה. 32 במשך שרכשה

 פורץ של נואש ניסיון לאחר
 על להוסיף עוד יש מה מומחה

 זאת עושה המוצר הרי נבוב.
 הפורצים את שאלו ממני, טוב

 בלתי משימה שאכו ויאמרו,
 שמואל על לגבור היא אפשרית

 של אחר מנעול כל או ,5001
נביב.

ואחריות אמון על משהו
ם רי הו ר ת הי ר בעקבו קו בע״מ "120ה״ ב,,גל בי

 עם ויכוחים התלבטויות, לאחר
 החלטת מחשבה, והרבה האשה
 תנור סטריאו, מערכת — לקנות
 חשוב לא בעצם, מקרר, אפיה,
למוצ ל״חנות נכנס אתה מר!...

לאלקטרו ״סלון חשמל״, רי
ה למוצרי ״באזאר או ניקה״,

 מתעניינים לך, מציעים מחר״...
 למכור רוצים נכון, במבוקשך.

 שיותר, כמה לך למכור לך,
 שיותר מה מהר, שיותר כמה

 השוק, חוקי הם אלה ריווחי.
 לעיןזים המשחק. כללי אלה

 וכאן אבל... בקנייה, הצלחת
 העצוב הפרק כלל בדרך מגיע

שקיב אלד■ בפח, הנופלים של
 הרבה יפות, מילים הרבה לו

 שהם מה את אבל, חם״, ״יחס
 אמינות, איכות, — רצו באמת

 הם קיבלו, לא הם — אחריות
 גם שתיפול למה בפח. נפלו —

ן... אתה
 בראשי, עלו אלו ...הרהורים

למוצרי בחנות ביקור כדי תוך

 בע״מ. ״120ה־ ״גל — חשמל
 ״גל מנהלי וירחמיאל שוקי את
 שוקי, במקום. פגשתי ״120ה־

 במקצועו, טכנאי ,30 כבן צעיר
חי אמינות שהעדר לכך מודע

ל בחנויות מקובלת תופעה נה
 ושמקובל חשמל מוצרי ממכר
 לא או נכונים לא פרטים לספק

 המוצר. איכות על מדוייקים,
 :זו תופעה נוכח מתקומם שוקי

 טוב שרות רוצה שאני ״כשם
 גם אני כך — לקניות בלכתי

 אינו המשחק אחרת אותו, נותן
 שלו. המוטו זהו הוגן״

 ״,120־0 ל״גל פעם שנכנס מי
 מוכרות פנים שיהיה עליו חזקה

במקום.
 *זוקף להצלחתו, הסיבות את

 ולשירות הזולים למחירים שוקי
ל מספק שהוא והאמין הטוב

ב בביקורי ואמנם לקוחותיו.
 ה״עו- בלקוחות נתקלתי חנות
תופ ״.120,־ד ל״גל לרגל״׳ לים
מהאמון ישירות הנובעת עה

 ה־ ל״גל רוחשים שהם הרב
 אחרי אותך שוכחים לא ״.120

 ה־ השירות, ■והלכת. ששילמת
 חינם והאמינות החיוך אחריות,

מהמקום. נפרד בלתי חלק
 לכם יציעו למקום, לכשתגיעו

דרי כל על שיענה המוצר את
 להם) שנוח מה (ולא שותיכם
שכ תצטערו. שלא לי והאמינו

 נוסף גל ודאי, י משהו חתי
 כסניף נשלח ״120ה־ ״גל של
 טל. ,16 ההגנה ברח׳ לפ״ת —

 ע״י מנוהל סניף אותו .901355
ה השירות חניכי ואבי, ישראל

 וירחמי- שוקי של והאמין טוב
טו מורים :לי והאמינו אל.
ואכן, טובים. תלמידים — בים

 והתוצאות משגשג פ״ת סניף
 ל״גל לכשתגיעו לעין. נראות

 טובה. קנייה לכם תהיה ״120ה־
 פשוט זוהי איחול, איננו דתו

 ברח׳ ״120ה־ ב״גל עובדה.
.724449 טל. ר״ג, 58 ביאליק


