
0ימיק3המג עם מטבח אשד להיות יכול אחד ל
 המכשיר את מהללים התקשורת אמצעי

עליו דעתם מביעים המפורסמים המטבח ואשפי
 זו אך צרפת, יליד אמנם ן

 ארצות שאר דרך למידותיו. נה
 בהצלחה וכבש הסתער ׳ופה

וב כולה ארה״ב את הימה
 האוהבים האמריקנים של כם
 מכשירי על והאמונים זות
 אומץ גבוהים, בסטנדרטים :ות

 את וקיבל על־ידיהם מיידית !ז
 0111511131־1 החדש המסחרי !ו

העיתונות .800)1 ?1ס־0655
 אינם המטבח אשפי אותו, ללת
 ועק־ מביצועיו, להתפעל לים

 בקסמיו. שבי נופלות הבית ז
 עזר מכשיר הינו מג׳ימיקס״

 לשלביו — מזון לעבוד ומלי
 המשפחתי. במטבח — זונים

 מתאימה הגדרה לו נמצאה ם
 הפעולות מגוון בשל :ברית,

 ה״מג׳ימיקס״ מבצע. שהוא חב
 בלנדר, מערבל, של שילוב א

 סכין פומפיה, בשר, זחנת
 !י לא יומה זבח,

 ה־ כל את מבצע מג׳ימיקס״
 של — יותר ואף — זלות

 לבצע ניתן אשר מזון בוד
 (מערבל, דומים מכשירים !ספר

 אך וכר) בשר מטחנת נדר,;
גדו ומהירות נוחות עילות,

יותר. ם
 מהיר, לניקוי, קל קומפקטי, א

הר דורש אינו להפעלה, ויוט
 אמין חלקים, של מסובכת ה

טוח.
 המג׳ימיקס של הגדול יתרונו

 ואינספור השימוש נוחות א
 לעקרת בו. השימוש !שרויות

כ הבישול חובב ולגבר :ית
זד.

 מ־ נוספים, סימוכין !בקשים
 ה־ ״נחתומים״ מספר עוד זנו

זו. ״עיסה״ על יידים
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 את מדגיש זאת לעומת )49 ׳עמ
 את שהפך כמכשיר ״מג׳ימיקס״

 מכאן לפופולריים. דומיו כל
 ה״מג׳י־ של שצרכניו אנו למדים
 הטובים המפרסמים הינם מיקם״
ביותר.
יתרו את ולתאר להמשיך אפשר
איך אך ה״מג׳ימיקס״ של נותיו

ממטבח... תדהמה
בע״מ מוזן האחים אצל

 אלה (ויכולים ונתי כשציפי
 מירי או ואבי, ורדה גם להיות
 אחר) צעיר זוג כל או ואריה,

 בינם או חברים עם משוחחים
 החדשה, דירתם על עצמם לבין

 המטרידה הראשונה הבעיה
 המטבח כלל בדרך הינד, אותם

 אלו מקומות השינה. חדר או
 הבילוי מקום למעשה שהינם

 מזמן 40ס/ס לפחות הזוג בני של
 שיהיו דרושים בבית שהותם
 בני את ומעוררים יפים נוחים,

 שאליה אלא בהם. לשהות הזוג
 מקומות ריהוט דווקא בה. וקוץ
 בדרך עולה בפרט והמטבח אלה
 מה לירות, אלפי עשרות כלל
 בעצמה לבחור האשד, שרוצה עוד
 העץ צבעי ואת מטבחה צורת את

והפורמייקה.
 האחים באים המטבחים בנושא
 של בעייתם את לפתור ״מוזן״
 תוך וזאת הצעירים, הזוגות
 מבחינת הן מדהימות הצעות
 מבחינת והין המטבחים, תיכנון

 המגוונות. ההזמנה אפשרויות
 מוזן האחים אין כמקובל שלא

המציג מהודר בסלון מתפארים

 או דיזנגוף ברחוב תוצרתו את
 בתל־אביב. הרצל
 מוזן האחים של ■היותם עצם

 מעולים ונגרים עצמם היצרנים
 בנוסף להם מאפשרות במקצועם

 פי על בדיוק מטבח ״תפירת על
 גם המזמין, ורצונות ״מידות״

 ביותר משמעותית בצורה להקל
 של במחיריהם הצעיר הזוג על

 כדוגמה לציין די המטבחים.
 למטבח עליון חלק של שמחירו

 מנת על בלבד ל״י 1,100.— הינו
 מטבח לקנות עדיף כי לשכנע
 בכלל לצרכן מהיצרן ישירות

 בפרט. מוזן האחים ואצל
 ,2 גרוזנברג רח׳ מוזן״, ״האחים

.59362 :טלפון תל־אביב,

 זה ״לראות האמריקאים אומרים
להאמין״.
 חברת ע״י לארץ מיובא המכשיר

 דוד (שד׳ בע״מ אלקלעי ח.
 — 34 דובנוב פינת 19 המלך

ל אותו המספקת )260284 טל׳
 מובחרות חנויות של מועט מספר
 רח׳ פרידלנדר, :כגון בלבד,

 — אלרד או ירושלים, 50 יפו
 ת״א. 106 אלנבי רח׳ אור, צבי

 שתיווכחו ולאחר זאת כל לאחר
יכ וה״מג׳ימיקס״ דברי בצידקת

 ודאי תאמרו לבבכם את אף בוש
 בצעצועים׳ ׳לשחק די ״אכן

 עת הקונבנציונליים) (המכשירים
תבלו. — לרצינות״

ר ז ד ש מ ח ר ת מ  ל

־ ו ו ש ם7ב ף

ל,אח־ כני :בעריכת
1 ת״א 29726 ת.ד. .03־241530 טל.
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מכוניות צביעת ב״מפעלי חדשה בשיטה מכוניות צביעת
 לצביעת ומשוכלל חדיש זהליך

 מדו־ העתק הינו אשר סכוניות,
 בבתי הצביעה תהליכי של ייק

 גם מעתה מונהג בתו״ל, חרושת
 שיטת הינד, אשר השיטה, בארץ.
אוריגי בצבעים חדישה צביעה
 צבע יצרני ע״י פותחה נליים,

 נקראת והיא בעולם גדולים
 תהליך ״.1.000 83106 83131״

 מבוצע צביעה של זה חדיש
 ונקי מבודד הרמטי, תנור בתוך

ו ליכלוך אבק, מכל לחלוטין
 אחרות אטמוספריות השפעות

 וקבועה. יציבה ובטמפרטורה
 מראש מבטיחים אלה תנאים
אידי בתנאים וייבוש צביעה
 הצבע לקבלת הדרושים אליים

 למכוניות. האוריגינלי
מכו ״צביעת מיוחדת בחוברת

 מטעם השנה שהוצאה ניות״
והייצור, העבודה לפריון המכון

 בתנור הצביעה שיטת צועד,
 צביעה שיטת מכל יותר כיעילה
אחרת.

 צביעת ״מפעלי הקימו בישראל
 ה־ באזור אשר בע״מ״ מכוניות
 את אריה קרית של תעשיה
 צביעה לצורך המיוחד המיתקן
 צוות והכשירו זו, חדישה בשיטה
 פועל זה צוות מעולה. מקצועי

 מפעלים של ונסיון ידע עפ״י
 מכונית כל וצובע באירופה דומים

 טובה, הכלל מן יוצאת באיכות
 של הצביעה לאיכות המשתווה

 מבית היוצאות חדשות מכוניות
החרושת.
 צוות גם מועסק הצביעה במפעלי
 ומכונאים, פחחים של מקצועי

המכו ולתיקון לשיפוץ הדואגים
 קשות. תאונות לאחר גם ניות,
 את הלקוח מקבל הצביעה לאחר

ו־ אחיד בגוון צבועה מכוניתו

תוציאו...״ חדש מפני ״ויש!

 או בליטוש צורך כשאין מבריק,
זו צביעה שיטת נוספים. הברקה

 גם שנה של אחריות מבטיחה
ול־ (״מטל״) המתכתיים לצבעים

 ■ויאבדו ידהו לבל אדום, צבעי
מגונם.
 סוכנויות ע״י המומלצת מ.צ.מ.

 ופג׳ו־סיטרואן, קרייזלר־סימקה
 ולייצג לייבא לאחרונה החלה

ה החברה את בארץ בלעדית
 והחברה ליילנד, בריטיש אנגלית

קורונה. הצרפתית

 המתאים הגוון נקבע במ.צ.מ.
 את כאשר הצבעים הרכב ע״פ

 מקבלת הנכון הצבעים הרכב
 של היצרניות מהחברות החברה

הרכב. סוג אותו

 בקרית מכוניות״ צביעת ״מפעליי
 של הבלעדי השם זהו אריה

והמ זו בשיטה הצובע המפעל
 מס׳ מחיקויים. יזהרו עונינים
 — הוא ״מ.צ.מ.״ של הטלפון
926060.

ר בו צי ה ד ג ו ת טענו די ד ת - ל לו ב הו ה ש מ י
ופוגע מזלזל עובדיו צוות אל ויחסו אמין אינו הציבור לטענתו

 כולל בשווקים, למתרחש כמדור
 תישבחות דווקא לאו זה מדור

ש שבשוק שונים מוצרים על
 אף אלא להציגם, לנכון ראיתי
ל המבקשים סוחרים, טענות
 כתבה הציבור. לידיעת הביאם

ממו פגישה לאחר מתפרסמת זו
 כשבוע לפני שנתקיימה שכת
 כהן דוד מר לבין ביני ימים

 ״דדי״ חברת של בעליה )30(
 שטחו בה עובדיו, וצוות הובלות,

ה נגד טענותיהם בפני הם
ציבור.

 הסבלות בענף העוסק כהן, דוד
 לפתוח החליט שנה, 18כ־ מזה
 שנים, 5כ־ לפני פרטי עסק

 של קרנם את להעלות במגמה
 בתודעת זה. בענף העוסקים
ש הסבלות, ענף מוכר הציבור,

״ביריונים״ הינם בו וסקיםהע

 כאשר עבריינים אף ולעיתים
 יהודים. אינם ברובם
 דוד דאג הקים, אותה בחברה

 השורה. מן בחורים להעסיק
 זאת שהרי גוף־בריא בעלי אמנם,
 לא לבטח, אך המקצוע, מחייב

 ורק פלילי, עבר ובעלי ביריונים
 מעובדיו אחד כל שהציג לאחר

 מצד,״ל. מסודרת שיחרור תעודת
תד לשינוי מאמציו כל על־אף

 לפחות (או בענף העוסקים מית
 דוד כיום מודה שלו), בחברתו

 מזלזל, עדיין הציבור של שיחסו
לקב טלפונית שנמסר והמידע

 דירה, העברת על הודעה לת
נכון. אינו

 העברת שביקש לקוח : ולדוגמא
 א־ לשארם מת״א דירתו, תכולת
 עימו טלפונית בשיחה שייך.
אף תועבר אחיו שדירת סוכם,

 בהנחה זאת וכל לשארם היא
 הובלה ותיתכן ובמידה עצומה

 גם־יחד הדירות שתי של אחת
 תכולת לפי ההעברה ■לו תחושב

 תיאום לאחר בלבד. אחת דירה
 יפגשו בו יום, נקבע הלקוח עם

 מהי לראות כדי בדירתו השניים
 לדירת בהגיעם ההעברה. תכולת
 חדרים 2 הנ״ל סגר הלקוח,
 לא שתכולתם לדוד ואמר בביתו
 ריהוט כוללת היא כי תועבר
 בעתיד. הדירה שוכרי לטובת

 את דוד שראה לאחר ובכן,
 ביניהם סוכם ההעברה תכולת
 תהא לשארם אחת נסיעה שאכן

 הדירות שתי להעברת מספקת
ההע במחיר זאת וכל יחד גם

 בלבד. אחת דירה של ברה
 כהן דוד של עובדיו צוות בהגיע

הלקוח, לדירת ההעברה, בתאריך

 החדרים ״ישני את הנ״ל פתח
 אף להעבירם וביקש הסגורים״

ה שני שתכולת מסתגר, הם.
 מתכולת אף גדולה היתה חדרים

 ששתי כך, יחד, גם הדירות שתי
לב תספקנה לא לשארם נסיעות

(הע האמורה, ההעברה את צע
 הינה בחו״ל דירה תכולת ברת

 של גודלה אף על קוב) 17כ־
 32 14/16 פורד מסוג המשאית

 דוד של לחברתו השייכת קוב,
ה בוצעה ובה הובלות) (״דדי״

העברה.
 והלקוח בוצעה ההעברה ואכן,
 את להשלים היום עד מסרב
 לזכותו הנזקפת התשלום יתרת

 של לאמיתו כהן. דוד מר של
 של עובדיו צוות היו לו דבר,
 הרי חוק ופורעי ביריונים דוד
כדרכם בעייתם את פותרים היו

 שאינם מכיוון אך העבריינים, של
 של דרכיו היא זו ולא כאלה,

 וככל זה למדור הוא פנה דוד
 בעיותיו הוא פותר איש־תרבות

יותר. מקובלות בדרכים
 16כ־ מונה דוד של עובדיו צוות
 ישנם מהם ׳ואחד אחד ולכל איש

 יחס על שיער מסמרי סיפורים
 של אמינות וחוסר זילזול של

כלפיהם. הלקוחות
ה אליכם אני פונה זה במדור
 לשרותי והנזקקים כולו ציבור

 חזור בידקו אנא, בפרט. הובלות
 הסבלים כל אמנם אם ׳ובדוק,
 אתם לה קטגוריה לאותה שייכים

 אמורים ובעיקר אותה. משייכים
 מסור עובדים צוות לגבי הדברים

 של מאד אמינה בחבריה ואמין
הובלות. ״דדי״ כהן דוד


