
ר אריאלשד הכמוס הסוד ב ל י ! ז
 של !הגדולות ה״טדאומות״ ׳אחת

 ה־ בעיית היא וזמר נגן כל
 הם שלהם. )8011!1>1( ״סאונד״

יכל הופעה, לפני שעות יגיעו
 וילטכנ־ לאמרגן המוח את כלו
מק ״סאונד״ שיפיקו ובלבד אי

 בקרב הוא גלד סוד סימאלי.
 חינך אם שגם המקצוע אנשי
 לא הקהל מעולה נגן או זמר

 יש אם שלך, מההופעה יהנה
לר (זכור גרוע. ״8011ז1>1״ לד
התערו בגני הרוק פסטיבל עה
 ״801111)1״ בגלל שנכשל כה

הפס של ההצלחה לעומת גרוע
 הופיעו שם בנואיבה, טיבל
 טוב הגברה בציוד הנגנים אותם

יותר).
 ב־ תלוי האומן של ״801111>1ה״
 כלי איכות — עקריים דברים 3

ו ההגברה כלי איכות הנגינה,
 האומן שלו. השירה מערכת
ש ובלבד העולם״ את ״יחפור

דרישו על העונים כלים ימצא
תיו.

 את החליף למשל זילבר אריאל
 פעמים 3 שלו ההגברה מערכת

 מערכת עם סיפוקו על שבא עד
מסת היפנית. \,\/¥״1/]£\׳1״

 אחרים רבים אומנים שגם בר
נגי במערכות כיום משתמשים

.1ו1\׳¥£1/ של והגברה נה ¥׳ /\ 
 מלים מספר להחליף ניגשתי

 של הבלעדיים הנציגים עם
/1£״\ \¥  — בישראל ״¥¥1

 שבדי- ״כלי־זמר״ החנות בעלי
 מוסיקה כחובב ת״א. 210 זינגוף
מ להתאפק יכולתי לא אמיתי
 מהחנות התפעלותי את להביע

 ממוזגות, קומות 2( המפוארת.
 תצוגה מ״ר, 300 של ענק שטח

 של ענק ומבחר כלים של מתמדת
 ששאני לי הסבירו נגינה). כלי

 הגדולה נגינה לכלי בחנות נמצא
במזה״ת.
 החנות, ממנהלי מיואל, ביקשתי
 של הנגינה מערכות על פרטים
— משיב והוא \/¥״¥1/11״\£־

 כיום מייצרת ׳¥££\£¥^.¥״
העול התוצרת מכלל 320כ־,/
 צברו היפנים !נגינה בכלי מית
נגי כלי של בנושא עצום ידע
 הזול העבודה מכוח ׳וכתוצאה נה

 כלים מייצרים הם ביפאן יחסית
ה זול. ובמחיר גבוהה באיכות

 לכמה מפליא יישמע אולי דבר
 אבל מקצוע) לבעלי (לא אנשים
\ פסנתר ״1\/1£״ ¥ / \  יפני \

 הפסנתרים על באיכותו עולה
 זול שהוא למרות הגרמניים

.3 או 2 יפי מהם
״1ו£1¥1̂,, ¥  בנוסף מייצרת ^

 אורגנים, גם איכות לפסנתרי
 וחשמליות, אקוסטיות גיטרות

ל הגברה מערכות נשיפה, כילי
 ואמפלי־ (ביוקסות נגינה כלי

 שורה. ומערכות פאיירים)
¥״1ל״\׳£- בנוסף ¥ ¥ £ מייצ \

ס
 הטיולים על לי המליצו חברים
 ה־ ״החברה של הדופן יוצאי

ני ולכן לטיולים״ גיאוגראפית
החב של פרוספקט לקחת גשתי

רה.
 שמעתי להימלאיה הטיול על

הקבו מדריך טומי מפי פרטים
ו לאוהבי מיועד ״הטיול : צה

 המדובר אמיתיים. לכת יודעי
 כל כמעט רבות הליכה בשעות

בהו הראשונים השבועיים יום.
 טבע, ׳בשמורות מבקרים ■בהן דו

 בעקבות פילים על רוכבים
ומת הגנגס על שטים טונגירסם,

 וארמונות. ממקדשים פעלים
 נשכחים דברים אינם אלה כל

 כאין הוא זה גם אולם בנקל.
 האמיתית, החוויה לעומת ואפס

 בהימלאיה. המסע
 שקורה מה שאת היא האמת
 דפי מעל ל״העביר״ קשה את״כ

 של המרהיבים הנופים העתיון.
הילידים כפירי ההימלאיה, הרי

 וכמה כמה עוד זמר בכלי גים
 — נגינה לכלי נודעים יצרנים

 — אורגנים יצרני — מאיטליה
אקורדיו ¥015011, ¥15001111;(

; ¥615011 80זק3ת1 — נים
 061־511011 — חשמליות גיטרות
מעו קלסיות גיטרות — מספרד

 — מקוריאה ; >10111¥־3 — לות
ופסנתרים יפאני בידע גיטרות

הקרחו על הטיפוס הנפאלים,
ה בדרך, האהלים מחנות נים,

 בעולם העמוק בעמק הליכה
מ מ׳ 8000 של בגובה (הרים

ש חוויות הם הצדדים), שני
 על בשרך״ ״על לחוות חייבים

האמי מעוצמתם להתרשם מנת
 שהטיול לסכם רק ניתן תית.

ו דופן יוצא הוא להימלאיה
 לכל בזכרון חקוק ונשאר מעורר

החיים״.
 מדי, קשה להימלאיה המסע אם

 מאמץ ללא אמיתית הרפתקה
 בקט- סאפארי מסע הוא פיזי
 במסע שבאפריקה. בקניה פינג

 הנופים, השבטים, את ׳פוגשים
 והיערות הטבע שמורות החיות,

 המזרחית. אפריקה של
 לבחור עומדים שאתם לפגי
 את לבקש חובה ׳לחו״ל טיול

 החברה טיולי של הפרוספקטים
 טלפון לטיולים, הגיאוגראפית

.20 עליכם שלום רח׳ ,280025

 ]0£ז11£61 מתוצרת גרמני מידע
 ?,1122(. ״אפקטים״ כן וכמו
 מתוצרת ׳וכד׳) \¥311\'-¥311

 הגברה ומערכות
1(811011 .¥.8.£. 

מקצוע בידיים נתון ״כלי־זמר״
 לדוגמא יואל הידיעה. בה׳ יות

 קונסטרבטוריונים רשת ניהל
המנה שאר ישנה. 25מ־ ׳למעלה

 ונגנים למוסיקה מורים הם לים
 מגיע כשאתה לכן מקצועיים.

מ סכנה אין נגינה כלי לבחור
 ילך יתאימו ״לוקשים״. מכירת

ו לדרישותיך בדיוק הכלי את
לצרכיו.

 מתבצע זמר״ ״כלי של יבוא כל
ה עם ולכן, עצומות בכמויות

 חילוף. חלקי גם מיובאים כלים
ה לכלי הניתנת שהאחריות כך

זמר״ ב״כלי הנרכשים נגינה

־־ ס 3 ״
 סוף קנתה שלומוביץ משפחת

אוטו. סוף
 ספורים ימים לפני אבוי... אך

ה עם שלומוביץ -רינה יצאה
 רח׳ את ׳ועברה החדש אוטו

 בה ״התחככה״ ושם׳ בת״א. הרצל
 הפח את קמטה ענקית, משאית
הבו הצבע את והורידה החדש

 המכונית. בצידי הק
ב נמנעת היתה כזיו נפש עגמת
למכו מורכב היה ׳אילו קלות

מגן. פס נית
/ / ר מ ה ! !! מ

אי לכלי) בהתאם שנים 1־10(
השי מעבדת בלבד. מליצה נה

 ה־ וטכנאי האלקטרונית רות
 לכל מוכנים עומדים פסנתרים
קריאה...

ב פסנתרים — ב״כלי־זמר״
 ל״י; 60,000—30,000 של מחירים

 כלי ; 70,000—1,500 — אורגנים
חצוצ צד, חליליות — נשיפה

 10,000—7,000( וקלרינטים רות
 10,000—1,500 — גיטרות ל״י)
 כלים גם מקצועיים לנגנים ל״י.

 יו־ יקרים מקצועית באיכות
יתר.

 ת״א, ,210 דיזינגוף :״כילי־זמר״
 ,43 החלוץ ;נתניה ,45 הרצל
 ש״כלי־ האיכות כלי את חיפה.

ב להשיק ניתן מייבאים זמר
ה ערי בשאר הגדולות חנויות

ארץ.

״ ן ג מ
 משני הרכב על מורכב מגן פס

 הרכב. של הבולט במקום צדדיו
 אל הדלת את פותח אתה אם־

פו מישהו או !וכד׳ חשמל עמוד
 אתה אם אליך, דלתו את תח

הגו חניה, בשעת ברכב מתחכך
 המכה. את יקבל המגן פס של מי

ו זולה המגן פס של ההרכבה
בהת ל״י 1,000ל־ 500 בין נעה
 (המחירים המכונית. לגודל אם

ממחי אחוזים בעשרות זולים
 נעשית ההרכבה המקור). רי

 שאין כך ״ניטים״ באמצעות
 נותן המגן פס ׳לגניבות. חשש

חדש ספורטיבי עיצוב למכונית
לק הוא לעשיות שעליך כיל ני.

 האוטו את להכניס תור, בוע
 שיעה. כעבור ולקבלו

צי גם מרכיבים מגן בפס 0
מתקפ ווילונות ׳לשמשות פויים

 השמש. בפני להגנה לים
(כני 16 הירדן רח׳ מגן, פס
.54731 טל. ).54 מהירקון סה

ע ס . מ ר י א ל מ י ה ל

שתך הנצח גדולות׳ שהן אולימפוס של ה״קטנות עם חופ
 מ־ החופש בסוף חוזרים אתם

 ה־ החברים את מזמינים חו״ל.
לש בארץ שנשארו ״דפוקים״

 של בערב מהטיול חוויות מוע
 את לוקחים וקנאה. ״שקופיות״

מה חצי ו... מהפתוח התמונות
נשרף. פילים

 ״נגוזו״. המצולמות החוויות כל
ה ליד אותך יראו לא החברה

וחבל. בפיזה הנטוי מגדל

 :יתרונותיהן כיל על
££ פן אולימפוס 0׳ 2. 

ש לגמרי, האוטומטית המצלמה
 העולם :בכל חובבים מיליוני
 ובכל בטיולים ממנה נהנים
׳ותמו שקופיות בצילום אירוע,

 אור. מצבי בכל צעוניות נות
ו קטנה מאד, קלה מצלמה היא

 ולכל כים לכל להכניסה אפשר
 עין עם שפועלת המצלמה תיק.

 בסוללות. צורך ללא חשמלית
 אם תמונה להפסיד אי־אפשר

 הסגר כי מתאימה אור כמות אין
 אוטומטית. נסגר

£ 35 אולימפוס 0. 0. 
 — וידנית האוטומטית המצלמה

ה הצילום. לחובב אידיאלית
 ׳רבים בפרסים שזכתה מצלמה

 כולו. ובעולם בארץ
 בעלי !היפניים, אולימפוס מפעלי

 במכשירי הבינלאומי המוניטין
במיקרוסקופים (במיוחד אופטיקה

 במצלמה גאים כולו, בעולם
מתחרים. ללא

 לחובבים. מקצועית מצלמה *
׳תה יעיל מליאה בקירה מאפשרת

או צמצם בעזרת הצילום ליך
טומטי.

עד בעזרת חדות תמונות 36 *
ל .1/1.7 מ״מ 40 צ׳יויקו שות

 ומד־מרחק אלמנטים 6 עדשה
מדוייק.

 בצילומי מלאה אוטומטית *
מבזק.

¥£1? 35 אולימפוס *

ש והקומפקטית הקלה המצלמה
וצל בארץ שם ילה קנתה כבר
מערי ומקצועיים חובבים מים
האוטומ המצלמה אותה. כים

 ׳ועשה בעצמה שחושבת טית,
 בשבילך. העבודה כל את

 הנודעות אולימפוס עדשות
מותא המצלמה מ״מ. 40 1/2.8

 400—25 ברגישות לסרטים מת
 גרם 410 המצלמה משקל אסא.

בלבד.
£ 35 אולימפוס • 0 

מת תכונות בעלת זו מצלמה
 במצלמות רק הנמצאות קדמות

ה מידותיה למרות הרפלקס
או הפעלה בעלת היא קטניות.

 ידנית. או טומטית
 את תבחר פשוט באוטומטית,

תע הצמצם ובחירת המהירות
בהפ הרגיש. היאור מד ע״י שה

גו את לבחור תוכל ידנית, עלה

הכוו בעינית הצמצם. דל
צי המאפשר מידע נמצא נת

מה המצלמה הורדת ׳ללא לום
בשי המרחק כיוון כלומר, עין,
ה מחוגים הכפולה, הדמות טת

ו הסגר מהירות את מסמנים
 אזהרה ואיזיור הצמצם גודל
 בשעת המצלמה ננעלת בו אדום
אח חשובות תכונות אור. חוסר
האוטו המבזק שיטת :הן רות
 המדוייק גודל את המכוונת מטי
 את שממקדים ברגע הצמצם שיל

 עם עצמי צילום מנגנון המרחק,
 שיטת שניות, 10 של השהייה
מב חיבור הקלה, הסרט טעינת

ועוד. כבל ללא זק
 מקום ובכל ובחו״ל בארץ *

אולימפוס. במצלמות צלם
 שתבדוק לפני מצלמה תקנה אל
ב ביותר הנמכרת המצלמה את

!אולימפוס — ובעולם ארץ

ה בבחירת ו״ טעינו ״איפה
 התמונות כל !כמובן מצלמה

 בכמות ׳להתחשב מבלי שצלמתם
 ״הילכו״. ׳במרחק ו/איו האור

 למנוע אפשר כזו עוגמת־נפש
 שעליך כיל רבה. בקלות מראש
מה אחת את לבחור זה לעשות

אולימ של ״הקטנות מצלמות
 אולימפוס עם גדולות״. שהן פוס

תמו כל בטוח. על הולך אתה
 4 לדוגמא לצאת. חייבת נה

אולימפוס של איכות מצלמות

 חופשה על לספר רוצה אני הפעם
דופן. יוצאת באמת
 מיון, ידועה, תיירות חיברת
 אח להפוך למטרה ילה שמה

 ״עממי״, ׳למשהו !ביון הנופש
ב מסחרי. ולאו־דווקא ״מהנה״

ב טורם קונקורד 55 אמצעות
 לישראלים מציעה היא ארץ

באפש המדובר מיוחד. מבצע
 קוטג׳ים, וילות, להשכיר ריות

 ברחבי !וחדרים פרטיים בתים
 אין הקסומים. היווניים האיים
 בנוסח יקרות לוילות כוונה

קיי הן שגם ולמרות ״׳אונסים״.
 אילא מתאימים, ׳במחירים מות

 בטוב הבנויים אמידים לבתים
 הדרושה הנוחיות כיל עם טעם

במיוחד. יקרים אינם אך
המיו לשבועיים כזה בית מחיר

 להיות יכול זוגות, 3ל־ עד
ל ל״י 80(כ־ ! בלבד ל״י 8,000
ליום). אדם

במ הים ע״י ממוקמות הוילות
 קורפו, כמו משגעים קומות
ש מיקוניס, כריתה, לופקס,

האמי מיון ׳לטעום ניתן בהם
 אפשר הוילות למשכירי תית.

 זול במחיר מושכר רכב לסדר
ביותר.

 אידיאלית הנ״ל החופשה 0י
ול 26 גיל עד לצעירים ממש

מתלה. מטיסה הנהנים סטודנטים
 ׳יושבים טורס קונקורד 55ב־ 0

ראשו ממדרגה תיירות מומחי
 אישי, ישירות מקבל אתה נה.

 קונקורד 55ל־ בוא אדיב. ויחס
 טל. ת״א, ,112 הירקון רח' טורם,

295746 ;

סל
!סלסלה

 למתרחש מדור
בשווקים

שפר ח. :כעריכת
ת״א 29726 ת.ד. 03־241530 טל.

ב מנעם ותו
 טוב מקום חיפשתם אם ככה, אז

 אפשר סטייק בו לאכול בעיר
 מייד. החיפושים את להפסיק

 ב־ אחת צהריים ארוחת לאחר
 ב״לונ־ (בפסג׳ ״פם־פם״ סטקיית

 לקבוע אפשר מיניסטור״) דון
 הסטייקים נמצאים שכאן ׳בשקט

 בעיר. הטובים והמאכלים
 צוותא, ליד ממוקמת ״פם־פם״
 שאם כך לימור. ׳וקולנוע בת־דור

 מהמקומות באחד מבלים אתם
 ב״פם־פם״ טובה ארוחה הנ״ל
 מומלצת. הבילוי לפני או אחרי

 כמעט הם ב״פם־פם״ המחירים
ארוחה לאכול אפשר עממיים.

פם־פם״
מ תבשילים האש, על בשרים
אחרו ומנות אמא של מטבחה

לחך. ערבות נות
ל שהפך, ההומה המקום למרות
 אדיב הוא השרית העיר, שיחת

מהיר. ואפילו
 המקום על הצובא החיילים קהל

שה לכך מכרעת עדות מהווה
נפש. לכל שווים מחירים

 משעה יום כל פתוח ״פם־פם״
 וביום חצות ועד בצהריים 12.00
 בוקר. לפנות 3.00 עד שישי

מומלצת). צהריים ארוחת (בשבת
כ״פם־פס״ להתראות אז

.295127
 ב״פם־ מציעים לסטייקים בנוסף

וכתיאכוןמבחר סלטים, מרקים, גם פם״




