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היכן? — ״להיגור!"
 חב׳ את זוכרים מאיתנו רבים

 לעגלות (החברד. — ״לתינוק״
ל־ ,קטנים) ישבנו בהן ילדים

לב אותי דחף הסקרני טיבעי
 מימצאי. והרי זאת, דוק
לחלו במקרה פגשתי אחד יום

 שהיה פילו, חיים במר טין,
״מרה״ של כמנהלה לי מוכר

 חברה לאותה קרה מה טוב.
 והיתר. 1936 בשנת שהוקמה
ב והיחידה הגדולה החברה
 ילדים? עגלות לייצור ישראל

נעלמה? היא לאן

1936 שנת — ״לתינוק״ תוצ׳
יל עגלות המייצרת החברה

 הוא יודע האם לשאלתי, דים.
״לתי חב׳ של בגורלה עלה מה

ל שייזכר ״אבי, נעניתי נוק״
׳חב של שותפיה בין היה טוב,

״גדולים׳ לאנשים ג״נסים(גם)
 מאד בחור הוא גולן שלמה

 ממושכת תקופה אמביציוזי.
 עד שמרדו, על שקט לא הוא

 ה־ העיסוק את מצא אשר
 ושיווק ייצור — עליו ״תפור״

ג׳״נסים.
 שנות של המוגמרות התוצאות
!באמ כיום מוצגות פעילותו,

 ג׳יוג־ לשיווק חסות פאני צעות
ו ילדים גברים, לנשים, סיט

 להסתפק מוכן ■אינו גולן גוער.
 ׳עבורו. ייצרו שאחרים במה
 במהות ג׳י׳נסים מייצר הוא

 ה־ ייצור לשם בסאני. עצמו
 ב־ שלמה נעזר שלו, ג׳״נסים

 ׳המעצבים מקצועיים, אופנאים
 הגילים. לכל אופנתיים דגמים

 בכך, די אומר אינו הוא אך
מתמק חממ״ומתות שאיפותוו

דינ של מתמיד בשיפור דות,
 ייפלא, לא שלו. הג׳יינסים מי

 אחד להיות הפך שסאני איפוא,
 מכנסי של העילית מספקי
 נמנים לקוחותיו ובין ג׳יגס

 בשן יגאל כמו רבים אמנים
שלמה מעצב להם ואחרים.

 חיא אז ,36 בשנת ״לתינוק״
 והגדולה היחידה החברה היתה
 — ילדים״ עגלות לייצור בארץ

ש מסתבר לחלוטין, הופתעתי
 העובדים צוות וכל פילו חיים
ב שני דור הינם ב״מרה״ שלו
 הילדים. עגלות ענף
 אביו עם לשותפות שנכנס חיים

 ״לתינוק״ חברת של מקימה
 בנים לשלושה אביו עם בנה
 את מ״׳לתינוק״, שני דוד שהם

 על גדלה זו (חברה ״מרה״,
 של אז ד,טכנולוגיה, חידושי

 ישנות...?) ■של וכיום 70ה־ שנות
עג בנושא צעירה רוח להכניס

 מושם הדגש כאשד הילדים, לות
ו התינוק נוחיות שיפור על

קוד ק התרנו ״נוחיות לדבריו
 נוחיותה מכן לאחר לכל, מת
האם״. של

שגי דוד — עובדים צוות
אנ של שגי בדור וכשהמדובר

חיי כל במשך החושבים שים,
 לפחיות (או תינוקות על הם

 יותר טוב אין שלהם), העגלות
״מרה״. עובדי צווות מאשר

 מהם ואחד אחד כל כאשר
 אחר בשטח דור-שני״ ״מומחה

 מר הרפדיה מנהל :כמו בענף.
 נכון, תנחשו... — אליהו דלאל

ריפוד מקצוע את למד שני דור

 ׳77 _ ״מרת״ שה ה״קדילק״
 ב־ שעבד מאביו הילדים עגלות

 מרדכי, מטרסו מד ״לתינוק״.
 דור הוא אף ר,׳מסגריה, מנהל
המסג מקצוע את שלמד שני

 לתינוק״. ב״ עוד מאביו רות
 התיקונים מחלקת מנהל ולבסוף

 של שותפו כיום אמיר, דוד מר
ב״מרה״. חיים

 — ליצוא בת חב׳
______״מרשה"

 זה במידע עמוס שחזרתי לאחר
 פילו, חיים מר עם מפגי־שתי

 להעביר לעצמי חובה ראיתי
 אותו על המידע את לכם, אף

 לראשו״ ״להכנס המסוגל אחד
 כדאי לרוחו. ולהבין התינוק של

 ״מרד.״ שלהב׳ לציין, מאד
״מר — בשם בת חב׳ קיימת

מיי זו חברה !ושימו־לב שה״
 ליצוא. עגלות צרת

 פילו חיים האם דעתכם, מה נו,
 תינוק של ב״ראש רק תושג

ישראלי״.
 באירופה קנייניו של לדעתם

ל להם מתאים הזה ר,״ראש״
ה הצלחתה וכעובדד, חלוטין
 ״מרשה״. חב׳ של עצומה

 מוצלח ישראלי מוצר סוף, סוף
ל שזה אפילו לחו״ל, מיוצא

 אך מחשבה, של שנד. 41 אחר
 אף־פעם. מאשר מוקדם מוטב

 דד מחנויות באחת להתראות!
 שיל״ב, השק״ם, סניפי כל־בו,

תיכנ אליה אחרת חנות כל או
 הילדים עגלות על לשאול סו

מ״מדה״. פילו חיים של

 גם ייחודיות. הופעת חליפות
מיי וכדורסל כדורגל לשחקני

 שמגיע כפי ג׳״נסים שלטה צר
 לכתובת לקפוץ כדאי להם...

 440512 טל. ת״א, ,7 אלקלעי
*

הנחה... רו כשנותנים נאמת קווה מה

מלן שלמה מר

 מכרזים, של בשיטה כשעובדים
ב הטוב לרכישת להגיע ניתן

ה זוהי ביותר. הזול מחיר
 על בנימין נחמיה של תורה

אחת. רגל
 מעדיף שבכך הסיכון למחות
׳ול השוק את לשבור נחמיה

הנמו במחירים מקררים שווק
 השוק. ממחיר 40ס/סבכ־ כים
 מקר־ את הפוקד התהליך מהו
 ׳הגיעו עד נחמיה של ריו

? אליך
 אותם. מייצרים בארה״ב ובכן,
 ל־ לספרד עוברים הם משם,

בהז וזוכים ועיצוב, ׳הרכבה
 פג־ לשם זד, חגיגית דמנות

 קו כ׳ל שלאורך כמובן טריפה.
 קליוג־ חברת משגיחה הייצור,

 בארבע־עשדד. !האמריקאית טור
 שלבי שפל כך על עיניים,
ב יתנהלו לגימיור, עד הייצור
 גבוהה רמה על וישמרו קפידה
ביותר.
הנאמ לידיו המקררים בהגיע

 מצדף בנימין, נחמיה של נות
מפחית לשנה, אחריות האחרון

 מחירם, יאת ניכרת במידה
אישי טיפול עופר מקרר

דלתות 2 — פנטריסה

 של ופיקוח בדיקה אמצעות
ה חברת מטעם מוסמך טכנאי
 הקושב נחמיה אך אביב. קירור

 די אומר איבו 802661 בטלפון
 לרשות עומד מיומן צוות בכך.

ו המקרר רכישת בעת ■הלקוח
 כל הלקוח, לבית העברתו

 פעילות להבטיח מנת על זאת,
 הלקוח. בבית ׳רצויים, והפעלה

להח כמובן, ? סותר עוד מד,
 ה־ המקרר של ינפחו מה ליט

 מגוון הוא והמבחר לכם, רצוי
 ז־ ליטר 450 ליטר, 380 —

 הקפאה תא למקרר, ליטר. 550
מות והדלתות ׳בגודלו עצום
 51>1£ 1ץנ 51)10 בשיטת קנות

 דלתות שתי שבה החדישה,
 ומע־ המקרר, על סוגרות כנף

סידביח. יעילות לו יניקות

 — ממנו פחות ולא — נחמיה
 זה, שברגע משוכנעים, אני,
 להחליט, יותר הרסה לכם קל

ה בעת לרכוש מקרר איזה
 אזור ,20 הבנאי ברח׳ ביקור

.802661 טל. בחולון, התעשיה

ת, לו .!היצעת■ פו ת ת שו אי ש ך מ ל ש - ש א ישד■ ר י

שקין ם שיירת תצא 54 מאוסי ת א׳ של מובילי בלו ם דרכה שהחלה הו בכלו
 משהו על לכם לספר לי בא

 כמו שיגרתי ׳ולא חריג שונה.
או ומדהימה, יפהפיה אופנה
נהד מסעדדת מקסימים, למות
 למיניהם. ואקסלוסי׳ביים רות
 מוביל, על לכם לספר לי בא
ה (בשפת ! מוביל פשוט כן
מ דירות המעביר ״סבל״) עם

ב שתרצה ולאן מסויים מקום
 אחד, אותו על המדינה. רחבי
 5כ־ לפני הייתם שלו צעיר,
 אותו ׳ומנערים הופכים שנים

 לירה גם ׳ולו ,נופלת הייתה לא
היי ״לו שר החד, הוא אז אחת,

 ו כיום אייתו יומה רוטשילד״ תי
 כבן צעיר פרידמן, שלמה שטו

 ניהל וילדה, ילד + נשוי ,32
 ידועה. הובלות חברת בזמנו

 הופל׳ות חברת שבניהול החליט,
 יפתח שלא ולמה בקיא הוא
חב ופתח החליט משלו. אחת

 ? א׳ (למה הובלות א׳ בשם ירה
?) זהב בדפי ראשון להיות כדי

 יאותה בשכירות ■ניהל כאשר
סמ תחת עבד להובלות חברה
מש כשבבעלותו צעיר כותו
 שותפות לו הציע שלמה אית.

 שותפות לו ״הצעתי ׳ולדבריו
 •טלי, ראש — שלד משאית —

 חדר שכרנו זה. את קיבל והוא
 נפלה אחר שיום ער ברירה
 שרת־ ,הגדולה העבודה עלינו
 של תבולה בהובלות בטאה
מב מרכז של בנינים שלשה
 שותפי למכרז, ניגשתי טחים.

 ״איך הטאל מפחד, שיקשר!
 משאית עם זה על נתגבר

 עצמי על זאת לקחתי אחת?״
 וזביתי העבודה גודל אף על

מבט למרכז ניגשתי במכרז.
 כאחד עצמי את והצגתי חים

 י ״אדוני וטענתי כדבר הבקיא
 בל לעבודה מפרעה לתת נהוג

 בעל שאני טענתי נתלה״ כף
 קיבלתי ואמנם משאיות 8

עם מיד מפרעה, ל״י 10.000

 לקנות רצתי ממשרדו צאתי
 העבודה את ביצענו מיטאית.
 משאית שבאשר בזו בצורה

הי שניה מעמיסה היתר אחת

 שלמה פרידמן מר
שותפות לו הצעתי

ה חלילה... וחוזר פורקת תה
 בעלי היו לא שניבנו אנשים
 את אותם לימדנו ואנו מקצוע

הת־ זד, כך ׳ובכן, העבודה״.
 היתד, מה ודאי תתפל׳או חיל,

 ובכן, כדו. עבודה של התוצאה
 מבטחים ממרכז מכתב לפניכם

זאת. המסביר
א.נ.,

 תודתינו את להביע ב׳רצוגנו
 בהעברת הנאמן שרותכם עבור

 ל־ ארלוזורוב ברח׳ משרדינו
 אביב. בנאות החדש בניננו

 דבתז׳חד, רב בבב׳וד
ם, מבטחי  לביטוח מוסד ׳

בע״מ העובדים של
 כחאלטיו־ התחיל אמנם שלמה
 חברה אותה כיום, אך ריסט.

ב גדולה כה עבודה שביצעה
 אחת היא בלבד, משאיות שתי

חמד,ימניות הטובות, החברות

 כל בבד כיום (כן, ומהקצועיות
ש ביותר מקצועיים) העובדים

 ההובלות, בשטח להשיג ניתן
 מר בפניו. להישמר כדאי שכד,

 אותה יבעל אינו שלמה פרידמן
 ידוע ־סבל מוביל של תדמית
 שליטה שרירים, ובעל כגברתן

 וכלל נאד, אדיב צעיר היסו
לקו אומרים ואיך בדיון. לא

חותיו?
11.6.75 א.כ.מ.
 בפניכם להביע לי נא הרשו
 צורת על והוקרה תודה רגשי

 העבדת של והביצוע הטיפול
 מרח׳ משרדינו של הריהוט
 ,60 בני־דן לרה׳ 277 דיזנגוף

 ישראל מר עם •טלכם הצוות
העבו את ביצע בראשו חניגא

 וזריזות יעילות בדייקנות, דה
להערכה. הראויים

 ברבות מיטב קבלו
ת״א .60 בגי־דן בהן, י.


