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 מי על בישראל הפורמאיקה ענף
 פור־ קנו ישראל תושבי מנוחות.
 במחיר מעולה, מטיב מאיקה

מ ונהנו נוח אשראי עם סביר
 גוונים. של מבחר
 לבידים הטכסטיל, לזענפי לאחר
נפ אחרים רבים וקרבנות צבע
 קאר־ של מהקמתם קשות געו

 גם כנראה הגיע למיניהם טלים
להי הפורמאיקה ענף של תורו
 של ״חלם״ מעשה מעוד פגע

 והתעשיה. המסחר משרד
קיב הפורמאיקה יצרני שלושת

במס להתאחד זמני אישור לו
 שה״משרד״ נראה קארטל. גרת

 המר הלקח את למד לא האחראי
מ ״נשברו״ שכבר מהענפים

 הפרט חופש הקארטלים. הקמת
 כלל הטרידו לא שנפגעו והמסחר

ה ״מתני ואת המשרד ראשי את
ה ציבור אם יודע מי הוראה״.

כל לקנוניה קרבן נפל לא קונים
ה הקארטלים ובין ביניהם שהי

? עשירים
יצ 3 בין התחרות הפסקת עקב

 בשוק מורגשת הפורמאיקה רני
 הסחורה, במיון בולטת ירידה

שיבו אשראי, בתנאי הכבדות
מ בגוונים וחוסר באספקה שים

 1 כן לא טבעי, והדבר בוקשים.
 ה״מה־ של ששמעה גם מסתבר

 הגיע טרם התעשייתית״ פיכה
 בארץ. הפורמאיקה יצרני לאוזני

 במיכ־ שימוש שאין בלבד זו לא
כר מחשבים, כמו מודרני שור

ותוכ מעודכנות מלאי טיסיות
 והזר המקומי לשוק שיווק ניות
 בשיטות כאן משתמשים הרי

 ימי את ההולמות פרימיטיביות
הביניים.

 בכך מתגאים הפורמאיקה יצרני
 זרים לשוקים מופנה מרצם שרוב

 מתוכננת שלהם הייצור ותפוקת
למ אך שם. לדרישה בהתאם

 מת־ אחוז 65שכ־ העובדה רות
 מופנית בארץ הפורמאיקה פוקת

 מגיע המפעלים של הרווח לייצוא
שמשוו אחוז 35 מאותם דווקא

 בעקבות וזה המקומי. לשוק קים
ה בשווקי הנמוך הרווחים מתח

של הבלעדיות נוכח אך עולם.

ב התחשבות כל אין הקארטל
 והסחורה הרווחי, המקומי שוק

 בבחינת היא אליו המגיעה
 גויים״. של משולחנם ״שיירים

 הישראלי השוק וכאמור היות
 ומשיבו־ בגוונים ממחסור סובל
 שבו מצב נוצר באספקה שים

ל הפורמאיקה לסוחרי ישתלם
 להיות מבלי מחו״ל סחורה ייבא

 של ותכתיביו לחסדיו כפופים
 ובמחירים הפורמאיקה קארטל
 ניכרים. באחוזים מוזלים
סו בין המשפטי הדיון לקראת

 היצרנים לבין הפורמאיקה חרי
 אנו מאי במחצית להיערך שעתיד
 לכל זח מדור במסגרת פונים

 ״תעלול״ למנוע בדבר הנוגעים
 ובכך הדיון דחיית של נוסף
 לקארטל כביכול קביעות לתת

 בבית־ אושר טרם קיומו שעצם
המשפט.

 סוחרי הנגרים, אל פונה המדור
ל הצרכנים, וכלל הפורמאיקה

 כובל להסדר תוקף בכל התנגד
 מקומו, את לתפוס לצדק ולתת
קודם. אחת שעה ויפה

 קנס אווה׳ מודיעין
 - ברצינות רביעית שזה

ביותר הטובה הקניה זומרפלד
 להרבות צורך אין זומרפלד על

בלהג.
 ומכירת ביבוא עוסק זומרפלד

 שנה 30מ־ למעלה נגינה כלי
 שמכר בארץ היחידי העסק והוא

 זו, עובדה לאלפיהם. אורגנים
 עצמה. בעד מדברת לי נדמה
 הביאו זומרפלד של והשם הידע
 הטובים החרושת שבתי כך לידי

 מומר־ בחרו נגינה לכלי בעולם
 זומרפלד בישראל. כנציגם פלד

 יצרני :של הנציגות את מרכז
 מלודי־ ,£13ת1011ג> — אורגנים

 ,£10111101־ — פה ומפוחיות קות
 — ומגברים פסנתרים אורגנים

 30111101־ — נשיפה כלי ,£1־£153
 — ומגברים אורגנים ,83011

0ת1  ,01155011 — גיטרות ,0
 ו־ ז.^1115]1:011§ — חלילי־צד

0 — למיתרים ביהח״ר 3 0 $ .81.

 מובטח לזומרפלד פונה כשאתה
מ יהיה תקנה אותו שהכלי לך

 ידאגו לכך בנוסף מעולה. איכות
 והנסיון הידע בעקבות בזומרפלד
המת הכלי את למצוא המקצועי

 לצרכיך. בדיוק אים
 כלי גם וכך משתכללת, המוסיקה
 בקצב לעמוד מנת על הנגינה.

 שרות מעבדת זומרפלד פתח
משוכללת.

 צר זה בעמוד שהמקום ספק אין
ש האמנים רשימת את מלהכיל
 ב־ רכשו אותם בכלים מנגנים

שמר לומר רק ניתן זומרפלד.
הלה בארץ, הבידור צמרת בית
 תרבות ומוסדות הצבאיות קות

הנ ציוד את וקונים קנו גדולים
כ ומי בזומרפלד. שלהם גינה

 מהי. טובה בחירה יודע מוהם
ת״א. ,8 יהודה בן רח׳ זומרפלד

,אנטלופ
 יהיה שלך שהגבר רוצה את

 אינך 1 האופנה מיטב לפי לבוש
 חנויות 20ב־ אותו לגרור רוצה

 ב־ אחד ביקוד ? העיר ברחבי
 לגברים האופנה בית ״אננזלופ״

 הכיכר) (ע״י 91 דיזנגוף ברח׳
 הגבר את להלביש כדי יספיק

 ראש. ועד רגל מכף שלך
 אנ־״ של הממוזגות הקומות 2ב־

 חליפות למצוא אפשר טלוס״
 וסידי, הארי מר מתוצרת יוקרה

 חוץ, תוצרת אלגנטיות חולצות
 ועוד. גרביים לבנים, עניבות,

ה את להלביש שסיימת לאחר
 בפר־ לבחור אפשר שלך בחור

 מיטב את ״אנטלופ״ של פומריה
הבי והגילוח. הרחצה תכשירי

 ולכל לחתנים מומלץ בחנות קור
ומו יפה להתלבש הרוצה אחד

דרני.
תק ,91 דיזנגוף רח׳ ב״אנטלופ״

 5 ללבוש אינדיווידואלי טיפול בל
!מושלם

שידה תפסקס1גי ־ ,מ״ באמבטיה! ה
 !להתרוצצויות הסוף הגיע !יש

 ה־ חובבי לכל משמחת בשורה
 ובגילם. ברוחם הצעירים ג׳ינס

ב ימים לבזבז צורך יותר אין
 אורגינלי. ג׳ינס אחרי חיפושים

 בויהודה ,ברח ״מיי־ג׳ינס״ בוטיק
 מכנסי של מהמם מבחר מציע 16

 ג׳ינס מעילי ג׳ינס, חליפות ג׳ינס,
 שלושת של מתוצרתם וסרבלים

£ — הענק חברות £ £ ,£ £¥13 
 מבחר זהו ג.¥1£א.\0££11ו-

ומו אורגינלי ג׳ינם של עשיר
 למצוא אחד לכל המבטיח דרני

 (״מיי־ שלו הג׳ינס את בדויק
 תפירה לתיקוני דואג גם ג׳ינס״
 מנת על נדרשים והם במידה

ל בדיוק הגי׳נס את ל״התאים
שלך). מידה

 זה עכשיו לעשות לך שנותר מה
 יהודה בן רח׳ ל״מיי־ג׳ינס״ לגשת

המנו המוסיקה רקע על ושם 16
 ולאה צינה ימצאו בבוטיק גנת

 ה־ את ה״מדליקות״ המוכרות
לך. בדיוק המתאים ג׳ינס

 אחד. בכל נמצא לשיר הרצון
 לעצמו מפזם אחד כל כמעט

 אך להנאתו. ופזמונים נעימות
 בקול שנתברכו מאתנו אלה גם

השי זמרים. אינם עדיין ערב,
 ויש דבר לכל מקצוע היא רה

 ביה״ס מקצועי. באופן ללמדה
 של בהנהלתו זמרים להכשרת

 היחידי המקום הוא כספי צבי
 שירה. המלמד בארץ

פע לומד אתה כספי בביה״ס
קבו קול פיתוח — בשבוע מיים
 אינדיווידואליים שיעורים צתי,

 (שירים כלליים שירה ולימודי
 ובפעם וכר) פופ ג׳ז, ישראליים,
 שיעור מקבל אתה השלישית

 יום מדי במה. בהופעת מעשי
 במה כספי ביה״ס מקיים חמישי
 במסגרת הזמר. לחובבי פתוחה

ומופי ביה״ס תלמידי עולים - זו
 בפני אינסטרומנטלי בליווי עים

להת לבוא, מוזמנים אתם קהל.
ולהנות. רשם

תל צוברים אותו לנסיון בנוסף

חמי יום בהופעות ביה״ס מידי
מק הפקות גם ביה״ס מארגן שי

 פסטיבלי במסגרת יותר צועיות
 צעירים. כשרונות ותחרויות זמר

ב להצלחה סיכוייו ביה״ס בוגר
ה ללהקות אלו כולל מבחן כל

 ביותר. רבים צבאיות,
 סולן :נמנים המורים חבר על

 הפסנתרן שוורץ, בנו האופרה
 שהוא כספי צ. ומר פכלר יעקב

 בארץ. הקוליות הלהקות מחלוצי
 העמיד קיומו שנות 25 במשך
ביני רבים. זמרים כספי ביה״ס

 בוני, גאולה בשן, יגאל : הם
 שלומית עמיהוד, דליה טל, מיכל

הלה מבוגרי רבים ועד אהרון
הצבאיות. קות

 קורסים גם מקיים כספי ביה״ס
 בשנה המקנים לגיטרה יעילים

 בליווי. וגם בסולו גם ידע אחת
 מבחני — אחה״צ הלימוד שעות
 7—4 השעות בין יום מדי כניסה

היר רח׳ כספר ביה״ס אחה״צ.
.834955 ,58184 טל. ,51 קון

הו  ליצור בארץ היחידי המפעל ־ סגל ק
פרי לבתי וציוד גלידה מכונות

 טיולי ־ תורס אקספרס
ופורטוגל לספרד יוקרה

 !ציונות קצת והפעם
ב לספר נוהגים נדירות לעיתים

שנע היפים הדברים על עיתון
 נוהג מטבעו עיתון בארץ. שים

ו מלהלל ונמנע ביקורת למתוח
 לחרוג רוצה אני הפעם לשבח.

זו. משיגרה
ב לפרוח החלו האחרונה בשנה
ב פינה בכל הפרי. בתי ארצנו
כפט הפרי בתי צצו הארץ רחבי
 בעת אחד, יום הגשם. אחר ריות

 ברח׳ כזה פרי בבית מיץ שתיית
ו סקרנותי התעוררה דיזנגוף
 ייבא מהיכן המוכר את שאלתי

 היתד■ הפתעתי שלו. המכונה את
מ שהמכונה כששמעתי מושלמת

 אלא בלבד זו ולא בארץ יוצרת
מ והקיוסקים הפרי בתי שבכל
 הן הגלידה מכונות גם סביב

 ישראלית חברה אותה מתוצרת
 בע״מ. סגל קרור —
 למחרת וכבר התאפקתי לא

ב לבקר וביקשתי טלפון הרמתי
 של רחש בחיוב. ונעניתי מפעל
 כניסתי עם פני את קיבל יצירה

נמ שכאן לי ברור היה למפעל.
 את העובדת. א״י אנשי צאים

עבו סרבל לבוש מצאתי המנהל
 מקווי אחד על מפקח כשהוא דה

 הצנוע למשרדו נכנסנו הייצור.
 הבא. הסיפור את ושמעתי

 שלנו הראשונה המכונה ״את
 סביב שנה. 25 לפני כבר ייצרנו

 ליד עדיין שפועלת הזו המכונה
 פיקנטי. סיפור יש מרכז קולנוע

 שבוע למפעל הגיע המכונה בעל
לעסוק לנו והציע הקנייה לאחר

כי לדבריו גלידה. במכירת גם
 כבר המכונה הוצאות את סה

שבוע... אחרי
 גלידה מכרנו לא הכל למרות

אנח מכונות. בייצור והסתפקנו
 מכונות סוגי 2 כיום מייצרים נו
גלי לייצור ״2000 ה״סיגלית —
 ולבתי ברד לייצור וה״ברד״ דה

 ופיתוח תיכנון פרי שתיהן הפרי.
 במיוחד מתאימות והן מקוריים

 שלנו המכונות 2 הארץ. לתנאי
אמינות, במשקל, מאוד קלות

 ונאות ולניקוי לתיפעול נוחות
המכו החיצונית. בצורתן מאוד

 צו־ ואין רגיל במתח עובדות נות
 להשלים מנת על פאזות. 3ב־ רק
 גם מייצרים אנחנו התמונה את
 הגלידה למכונות החומרים. את

וניל, — חומרים מספקים אנחנו

ה ולמכונות מוקה בננה, שוקו,
 השימוש ומישמש. לימון — ברד

מד באופן חסכוני הוא בחומר
 בצורת הוא שהחומר כיוון הים.

 נוח הוא בשקיות וארוז אבקה
 ב־ איחסון דורש ואינו לאחסנה

 באופן בו להשתמש ניתן קרור.
בז ולמנוע הדרישה לפי מדוייק

בוז.
 שירות מרכזי 2 מקיימים אנחנו
 המקבלים והצפון המרכז באזור

 ומוכנים ביממה שעות 24 קריאות
 אצלנו .אין עת בכל לקריאה

 כיוון מכונה, השבתת של סכנה
 מן יוצא ללא החילוף חלקי שכל

במפ ונמצאים מיוצרים הכלל
על.

ב כיום נמצאות שלנו המכונות
 מכיכר החל הארץ. רחבי כל

 שמונה קרית ועד במרכז אתרים
 בדרום. ושארם־א״שייך בצפון

 למכונות הרב הביקוש למרות
 אנו הרבים הפרי לבתי ובמיוחד
לק וניתן הייצור בקצב עומדים

 יומיים או יום תוך מכונה בל
ההזמנה״. לאחר
 שקרור לי לחשה קטנה ציפור

 ל״זולל״ קטנה הפתעה מכין סגל
 ניתן מאוד בקרוב הישראלי.

 הארץ... ברחובות ללקק יהיה
 את שהטריף משגע בטעם יוגורט

ה בתי בעקבות ובכן אמריקה.
 לפתיחתם כבר לצפות ניתן פרי
הפ לעוד ואולי יוגורט בתי של

 סגל. קרור של תעות
 ניתן ופרוספקטים נוספים פרטים
 ת״א, 6 פרישמן סגל בקרור לקבל

.246853 טל.

ופור לספרד שהטיול פלא אין
הנפ הנופים ללהיט. הפך טוגל

אר המיוחדת, האווירה לאים,
ה מלחמות הביניים, ימי מונות

 ועוד הדייגים כפרי שוורים,
 כמעט השווה במחיר אטרקציות

 משיכה מוקד מהווים נפש לכל
הצ מבחר נוכח הישראלי. לתייר

 האיברי האי לחצי הטיולים עות
ה בין הישראלי התייר מתלבט
 קטנה חקירה השונות. חברות

הנסי שמשרד העלתה שניהלתי
ה את מציע אקספרם־תורם עות

 ביותר. והמשתלמת הטובה הצעה
 אקספרם־תורס של הטיול ימי 15

 4 ורק סיור ימי 11 כוללים
 אקספרס־תורס !חופשיים ימים
המקו התיירות חברות את בחר

 לכך ודאג ביותר הטובות מיות
 1נוסעיו, ישוכנו בהן שהמלונות

 כוכבים. 4 של ברמה יהיו
 על פוסחים לא באקספרם־תורס

ל החליטו השנה סעיפים. כמה
ופור לספרד מאורגן טיול תכנן
 שכאשר מאליו מובן בלבד. טוגל

 התוצאות אחד באזור מתמקדים
בשטח. ניכרות
ב ׳שהות כולל המהנה הטיול

קורדו גרנדה, מדריד, ליסבון,
 מפורסמים. מקומות ועוד בה,

 ספרד טיולי על נוספים פרטים
 במשרדים לקבל ניתן ופורטוגל

 אקספרם־תורם של המרווחים
 טלפון ,9 מנדלי רח׳ — ת״א

 ברח׳ — ובחיפה 233695 ,238638
.664067 טל. ,84 העצמאות

01עקמוץ5ב־ חופשתו הנצח
 הטיולים עונת פתיחת לקראת

למצ שוב חוזרים אנחנו הקיץ
0\,1?118 של האיכות למות £ ¥ 
 ?־£1ה־זל על שכתבנו לאחר

 על כעת ממליצים אנחנו ־3££
כ זו מצלמה גם ד.י111־?35ה־

 במיליונים כבר נמכרה קודמתה
 מצלמת זו העולם. ברחבי רבים

ל אידיאלית קומפקטית, כיס
 מהירה. לשליפה המוכנה טיולים

החשי בעניין לחשוש צריך אינך
 האלקטרונית שהעין כיוון פה

ה ונעילת במקומך, זאת עושה
 בעינית האזהרה אות עם סגר

צי סרט ביזבוז מונעת הכוונת
 חלש בחוץ האור כאשר לום

 האי- בשיטת הוא המיקוד מדי.
ה את בדוק כולו. המכוסה זור

הקצר, המרחק לכיוון דמויות

הנר והאינסופי הארוך הבינוני,
 עיגיח דרך המחפש, בימין אים

 תמונתך את לכוון ותוכל הכוונת
בעז פלקסה תיקון כולל בקלות

 לכך. המיועדים הקווים רת
 יחידת באמצעות — ובלילה
 ?3 ,200 האלקטרוני המבזק

ני למצלמה ישירות המתחברת
 מעולות תמונות 36 לקבל תן
החשיכה. בשעות גם


