
ד ״זה סי ה
 פני־ את קידמו יתושים נחילי

 מלי אצל לביקור בצאתנו נו
 של החמים הערבים באחד ויורם

שעבר. השבוע
כש אך מאכזב. לערב ציפינו
 הירקון, שליד לדירתם הגענו

מי ונקי צלול אוויר הופתענו.
 עת ריאותינו, חלל את לא

 לא ׳ואף הסלון, לכיוון פסענו
 ׳באזור. אחד יתוש
 מכשיר אל מחוייך התקרב יורם

 קופסה על והצביע הטלוויזיה
 חסוד ״זוז עליו, שניצבה קטנה
 שעינינו תוך יורם. פלט שלי׳/

ב כמוסה, בציפיה מתמקדות
 דקורטיבי ריבוע של יס״מ עשרה

זה. ומסתודי
 היתד. ראשונה, שנשברה מי

 היא מאט״, ״ואפה :מלי דווקא
דו הוא מאט״ ״ואפה התפרצה.

 שלנו״. החשמלי היתושים חה
 את רכשו מאז כי סיפרה מלי

היתו־ ימי חלפו מאט״, ״ואפה

!,י י 1׳  י
• • •

 לחשמל מחובר המכשיר שים,
ו אפסית) כמעט היא ׳(שצריכתו

 מרחק. תופסים פשוט, היתושים
 חסר שקט, נקי, מאט״ ״ואפה

 שימוש בו ׳לעשות וניתן ריח
 חדר כולל מקום, בכל הבית, בכל

ו הבריאות במשרד גם ילדים.
 ״וכל אותו. אישרו התקנים מכון

 מלי סיימה — הללו היתרונות
 — זה קטן בקישוט מרוכזים —

 לנו היה לא זהו, מאט״. ״ואפה
הח אד המקום את לעזוב חשק
 בצורה המדיה את לפתור לטנו

 לבית נכנסנו למחרת פשוטה.
 המכשיר. את וקנינו מרקחת
לנ דעתכם מה ז כן לא פשוט,

 קיץ שינוי, לשם כן, גם סות
 נועו כן, אם יתושים. בלי אחד

 המרקחת, מבתי לאחד בהקדם
 נבחרות חנויות או סופרמרקטים

 אגב — מאט״ ״ואפה לכם וצודו
מפ מ.ו. ע״י מיוכא מאט״ ״ואפה
ת״א. ,21184 ת.ד. כע״מ. עלים

הלילה ח״ מלכת ־ רודיקה
 מסעדת של הטעים מהמטבח להגות בואו

״רודיקה״ ־ הלילה וממועדון .,בודפשט׳
לב כיצד מומחית בארץ יש אם

 אירופי, ב״סטייל״ וליהנות לות
 שהיא רודיקה, רודיקה. זו הרי

 המפורסם הלילה מועדון בעלת
 הסתפקה לא שמה, על הנקרא

ל בלבד לילי בילוי בהענקת
 גם והחליטה המצוי, ישראלי

 וכך, מטבחה. במטעמי לכבדו
 את פתחה מיספר חודשים לפני

 הירדן ברח׳ בודפשט מסעדת
 במסעדה ).56 הירקון (פינת 9

 קלילה רוח אינטימית, אווירה
 אך אוויר. ומיזוג מהים המנשבת

 התוכן. אלא העיקר הקנקן לא
 השפתיים את ללקק יכול אתה

הרו הצ׳ורבא מרק טעימת עם

 ההונגרי. הגולאש מרק או מני
 הכרוב מומלצים עיקרית כמנה

ההונ והגולאש הרומני הממולא
 מציע האירופאי המטבח גרי.

טעי אחרים, אירופאיים מאכלים
פחות. לא ומולצים מים

 זיו־ של האדיב והאירוח השירות
 ארוחה שכל לכך גורמים דיקה

 בו־ מסעדת חוויה. היא במקום
 פתוחה ת״א, ,9 הירדן דפשט,

 ועד בבוקר 11מ־ ,1י10ז1ז$-0ק
בלילה. 11

ה השעשוע מתחיל כאן ואח״כ,
 בלילה, 11 משעה החל אמיתי.

רומנ אירופאית מזרח באווירה

מח מעומעם, נמת לאור טית,
 השפנפנות עם רודיקה לד כה

הלילה. במועדון שלה
ה מהבר ליהנות רוצה אתה

 אתה בבקשה. ז במקום עשיר
התז בנוסטלגיה, לרקוד רוצה
 כל תנגן במקום המעולה מורת
 אחרי בדעתך. שיעלה ריקוד
 תוכנית מתחממת. האווירה חצות

רק הכוללת עשירה בינלאומית
זמ מהשנייה, אחת יפות דניות

 משלימות ועוד, מצויינות רות
ו מהנה לבילוי הערב את לד

שגרתי. בלתי
ת״א. ,63 הירקון — רודיקה

קסטרו־מודל ם החברים מוישלה־ ״של המדליקי
ה מושמעת האחרונות בשנים
 לג׳ינ־ משהו קרה כאילו טענה

 את מבקרים רבים היהודי. יוס
 שלקו בארץ והמסחר התעשיה

 אך מקוריים. ומעוף דמיון בחוסר
 שחור הכל שלא רבותי מסתבר

 שיבקר מי תקווה. עדיין ויש
 משוכנע להיות יכול בפלסטיקל

 עדיין. התנוון לא היהודי שהמוח
ה לחלון מבעד כשהתבוננתי

 שמכו־ הייתי פדסטיקל שיל ראווה
ה ה״מדליקים״ המוצרים כי נע

 מוצרי בוודאי הם שם מונחים
הופ חוץ. מתוצרת יקרים איכות
 מר מפי לשמוע מאוד תעתי
 המוצרים כל כי המנהל מירון

 של ופיתוח עיצוב מתוצרת, הם
מפעלו.
 לעצמה שמה מירון מר לדברי

ה עידוד את כמטרה פלסטיקל
 חברות, של והפירסום מכירות

קטנים כלכליים וגורמים מפעלים

 באמצעות וזאת במשק. ובכירים
ה מקוריים. רעיונות של שורה
 אביזרים בייצור מתמחה חברה

 והם נאה עיצובם אשר למשרד
 ה־ האביזרים ביותר. שימושיים

 כבונו- אז כמתנות ניתנים נ״ל
המח המכירות. לקידום סים

 הפיר־ מוצר עיצוב לגבי שבה
 כך הלקוח עם יחד נעשית סום

 את משקפת הסופית שהתוצאה
 ״׳להעביר״ הלקוח שרוצה מה כל

 הנ״ל. הפירסום מוצר באמצעות
ה את מחזקות קטנות מתנות
 !המסחריים קשרים
 לייצור הגדולה לחברה : לדוגמה

 כמתנה לשלוח הוצא דיסקיות
 ינוח אשר עטים מחזיק כדור

 דיסקית בצורת עגול בסים על
 החברה של והכתובת השם עם

 החברה כשבעל עליו. מוטבעים
 נחלה היא המתנה את חילק

המבסוט ״מוישלה״מסחררת. הצלחה

 פלפטיקל מוצרי כיל של עיצובם
 מאיכות והגימור אלגנטי הוא

 בחלקם עשויים המוצרים גבוהה.
 כרום, מעור, ובחלקם מפלסטיק

וכר. מתכת
ש כפי או המבסוט״ ״מוישלה

 ״אל־ המסחירי בשמו נקרא הוא
 לאחד דוגמה רק הוא בימבו״

חב של הפופולאריים ׳המוצרים
 של החברים על פלסטיקל. רת

מפו כתבה בקרוב תבוא מוישלה
 לספר ניתן בינתיים ״ותר. רטת
 רבות ישראליות חברות כי כבר
 ועוד המזרחי מעריב, בל״ל, כמו
 היעילות את להעריך למדו כבר

 באמצעות הפירסום שבשיטת
 פלסטיקל, של הפירסום אביזרי
 לקוחות חבר מצטרפים ואליהם
 ״סוני״ כמו חוץ מארצות מרוצים
 ועוד. ב.מ.וו. ״וולוו״,

 בגני־ 26 ביתן — כלפטיקל
התערוכה.

למר להתפעל שלא יכול אינך
 קסטרו־ של הנהדרים הדגמים אה

ב •29 בביתן המוצגים מודל
יריד.

ל אופנה מייצרים קפטרו־מודל
מת הם ובגילם. ברוחם צעירים

 חצאיות, טופים, בשמלות, מחים
ו סטודנטים מעילי מכנסיים,

 ? לא במה בעצם
 חלקם אקסקלוסיביים. הם הבדים

 לקסמרו־מודל בלעדית מיובאים
 ע״י ומיוצר מעוצב חלקם ואילו

 בארץ. קסטרו־מודל
 מודל קסטרו של הצעיר המעצב
 עיצוב עם צעירה אופנה משלב
 ש״הבגד הסיסמה לפי קלאסי

ל נוח ולהיות להחמיא צריך
אשר,״.

מרו לקוחות קהל לקסטרו־מודל
 גם הצטרפי בואי קבועים. צים
 תתחרטי. ולא את

 ת״א. 78 אילנבי — קסטרו־מודל
.624930 : טל

ל אוהב רמי ש ב ם!ל מ ח □ מ י מיד מ
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סן ב - פיי

 מושלם. זוג הם ורמי שולה
 בעבודות ביניהם מתחלקים הם

 המטבח. בעבודת ובמיוחד הבית
 שהכנסנו ״מאז :רמי אומר

 ״מות־ שיל החדש המטבח את
ה בעבודת התאהבתי לוס״

 רבות שעות ״מבלה״ ואני מטבח
 כאן. להיות תענוג ממש בבישול.

 אחת לא מקטרת שהיתר, שולה
מה לה הנגרמת הנוחות אי על

 הפסיקה הישן במטבח צפיפות
 פתאומי באופן הקיטורים את

 המטבח של שהשטח למרות וזאת
 פלא זה ואין כמובן. השתנה לא
 מקדישים ״מודולוס״ במטבחי —

ה לנוחות מיוחדת לב תשומת
 וזאת המטבח. בעבודות שוטפת

ה של מקסימאלי ניצול ע״י
ב מתוכננים הפריטים כל שטח.

ש בכדי הלקוח, לצרכי התאמה
בהתאם ״תפור״ יהיה מטבח כל

להזמנה.
מת בו במקום מיוצר המטבח

 יכול שהלקוח כך ההזמנה, קבלת
 שלבי כל אחרי מקרוב לעקוב
 לקוח כל תקלות: ולמנוע הייצור
מק אדריכל של ייעוץ מקבל
המטבח. בתיכנון צועי

 ״מו־ של המכירה ששיטת מכיוון
 בביהח״ר ונעשית ישירה דולום״
 מוזל מחיר מקבל אתה בחולון

 רוצה אוד־, אם תיווך. פער ללא
 של המעולה בעבודה להתבונן

ומעו אדם ליריד בוא ״מודולוס״,
ה בתצוגת והתבונן 32 לביתן נו

 הגדולה — מודולדס של מטבחים
 אחר זמן בכל נוע ;או ביריד.
ב המפעל של הגדולה לגלריה
ה רח׳ התעשייה, איזור חולון,

 טל: מטמפו) :(כניסה מרכבה
807311.

ש הלהיט קירות לציפוי החד
״לכ המאיימים ההמונים למראה

 ביריד הביתנים אחד את סות״
 במה לראות כדי למקום מיהרתי

 שההתגודדות מסתבר המדובר.
הד אשר חיננית נערה סביב היא

מענ בשיטה קיר ציפוי גימה
 עוררה אשר דופן ויוצאת יינת

 ׳לאחר הקהל. בקרב רב עניין
 הנערה אל ניגשתי ההדגמה יתום

ה על אינפורמציה מפיה לשאוב
מדגימה. היא אותו מוצר

נק (כך שה״פייכרוז״ מסתבר
רק קיר ציפוי הוא המוצר) רא

 הוא •בקלות. הנמרח חדש מתי
 בידי עשויים מסיבים מורכב

 קצרים ׳לאורכים קצוצים אדם,
 מכייל גוון כל צבעים. במגוון

 לפחות צבעים שני של תערובת
הרקמתי. הרושם את המדגישים

 זה מה בשביל בוודאי, תשאלו
 לצורה בנוסף ככה. אז ? טוב

 ה־ ציפוי של היפה האסתטית
 לקיר הידור נותן אשר פייכרוו

מב ובגלל חום בפני עמיד הוא
 אין רעשים. מעמעם הרך נהו
 כמו חיבור או תפרים שום פה

 לשימוש מאוד קל הוא בטפט.
 עם הדרוש האיזור את ומכסה
 ונייזן חומר. של מאוד קטן ביזבוז
ניזוק. אם לתיקון

 לסלון, לך יתאים הפייכרון
 הוא השינה. וחדרי האוכל חדר
מוב איז׳ורים לכיסוי מאוד נוח

 או בארובות בליטות כמו לטים
חדרונים.

 על למרוח יכול הפיייברון את
 צריך אינך אחד. כל בעצם הקיר

לעשות שעליך כל מומחה. להיות

 עם הסיב שקיק את לערבב הוא
 מים ליטר 3.5־ ו הדבק שקיק

 בעזרת אח״כ דקות. 20 ולהמתין
 למרוח להתחיל פייבורן מפרס

 כמעט נצמד הפייברון הקיד. על
 שמן להוציא יציב משטח לכל

וטפטים.
 הוא מהפייברון לך ״נמאס״ אם

 מים עם דק להסרה. מאוד קל
ירד. והוא קצר גירוד פושרים

מוד באריזה מופיע הפייברון
 בקוטר צינור צורת בעל פסת

28x1.25 .מכילה אריזה כל ס״מ 
 צבוע סיב כשבחבי׳לה חבילות 6

 מכילה חבילה כל דבק. ושקיק
מ״ר. 2 לציפוי המספיק חומר
 להזמין אפשר הפייברון את
 — טלפון ת״א. 29789 בת.ד.

.03־295435

של ב״פלא״ צופים המונים
̂עם  מופעלת המים ברז פתיחת ,

מיי המחממת חשמלית מערכת
העוב הקרים המים את דית
 הרצויה לטמפרטורה דרכה רים
 המים זרימת ).60ס״ (עד לך״

 ועם הגבלה ללא היא החמים
ה צריכת נפסקת הברז סגירת
חשמל.

חב של המיידי המים מחמם זהו
 לאחרונה שיצא ״אטמור״ רת

 מכשיר באלפים. ונמכר לשוק
 קיים. לא בשטחו ממנו חסכוני
חש במים, בחסכון היא, כוונתי

 ביותר. משמעותי שהוא וזמן מל
 דקות 5 בת במקלחת לדוגמה:
 בב־ הוא וחשמל במים החסכון

 ובכן, 1 מוגזם נשמע .80,/״
 אינך זו במערכת שימוש ע״י

 החשמל דוד את להפעיל צריך
 שעות 4 במשך ליטר 120 של

 לחמם צריך שאינך וברור מראש,
צו־ אתה כאשר מים ליטר 120

״אטמור״
 ליטר. 15 רק למקלחת רך

 במים, החיסכון בולט מכאן,
 מכל והחשוב בחשמל, החיסכון

 לך היקר הזמן בזמן. חסכון
 במשך (ההמתנה לאיבוד ההולך

ש המים כמות שכל שעות, 4
 ע״י לך נחסך תחומם, בדוד

 מים המספקת במערכת השימוש
 המים). ברז פתיחת עם מידית
 ״אטמור״ של המיידי המים מחמם

במק מקום, בכל להרכבה ניתן
 מתחתיו), (או לכ״ור מעל לחת,

מש מספירות, במפעלים, במטבח,
 דקורטיבי המחמם וכנ״ל רדים

 ביותר. פשוטה והתקנתו
 ״אטמור״ בחברת להשיגו ניתן

 רח׳ בתל־אביב בע״מ אוויר מיזוג
 ,37798 טל׳ 38 שדה יצחק

 החשמל ובחנויות 228166 ,263981
׳הארץ. ברחבי

 הושמת תחלה •
 ליויו מציגים
1978 ירושלים

 שנה 30 במסגרת
— ישראל לעצמאות
 יתקיים היריד
 תשל״ט בסוכות
24.10.78 - 12.10.78 
מה., בבנייני האו

: ם י ט ר פ
 גע״מ חאומה״ ״ירידי חגרת

ירושלים. ,234882 טל.


