
ל
הפרסומים שמאחורי האמת

 הספורט במועדון דבר של לאמיתו מתרחש מה
רמת־השרון

!

 שמועות מהלכות שנה מזה
 :ברמת־ה־ החדש המועדון על

 אם להיווכח מנת על שדין.
 אחד הוא שהמועדון נכון אמנם

 את ומכיל בעולם מהחדישים
 המשוכללים והאביזרים הציוד
 ■בעלי שמתיימרים כפי ביותר,
 לי סרתי :אותו להציג המקום
 קפדני סיור בו וערכתי טועמן

וממצה.

הערים 73ל קרוס
 את שמשך הראשון הדבר

 של מיקומו הוא לבי, תשומת
 50 הבנים ברחוב — המועדון

 קירבה דהיינו, — ברמת־השרון
 ה־ הערים למרכזי גיאוגרפית

 רמת* תל־אביב, :אותו הסובבות
 רעננה, הרצליה, ובני־ברק, גן,

נקו מכל וכדומה. כפר־סבא,
ל הגיישה הנ׳׳ל המוצא דות

 בטווח היא המועדון שערי
 בהגיעי דקות. 6—10 של נסיעה
ה מבנה לעיני נתגלה למקום

 ■המיוחד בסגנונו - בשטח בולט
 הנמוכים בבתים יפה ומתמזג

אותו. האופף ובירק שבסביבה

משוכללת כריכה

 היה שערכתי הראשון הסיור
ב המצויירת הבריכה, בשטח
ה מן וסינון ,טיהור מתקני

ה ואמנם, ■בעולם משוכללים
 ומימיו בגודלו, עצום שטח

 הבריכה סביב כבדולח. צלולים
 נרחבים דשא כרי משתרעים

 כאשר :אמפיתאטרון, כדוגמת
מוסי הנוח וכסאות השמשיות

היל צבעוני. גוון למקום פים
 בשתי במקום השתכשכו דים

 •שונים, עומקים בעלות בריכות
 לעיני נגלו נוסף עין ובמבט
 צבעוניים טניס מגרשי שישה

 עמודי עם פלסטי צפוי עטורים
 שהמגרשים לכך אות תאורה,
ה חברי בלילה. גם פתוחים
 שיחקו בלבן, לבושים מועדון

האצי משחק את להנאתם שם
ש לי הוברר לשאלתי לים.

 בשעה ■בבוקר נפתח המועדון
 בלילה), 10!( 22.00 ועד 06.00
החברים נהנים ׳בערב כאשר

 !זרקורים ׳לאור טניס ממשחק
יום. באור שיחקו כאילו

כוספים משחק מכרשי
 הבריכות את הזכרתי!קודם אם

ש לציין עלי לילדים, שנועדו
ש היחידים המתקנים אינן הן

 הנהלת החברים. לילדי נועדו
 משחק פינות הקצתה המועדון

 הגילאים, בכל לילדים רבות
 ולמגרשי למים במגלשות החל

 ב... וכלה כדורסל או כדור-עף
״וולט־דיס׳ני״. פינת

דחם חונים !מגוון
 לבדוק דרשתי סקרנות מתוך

 הפרסומת מודעת אמיתות את
 בחמת־ הספורט !מועדון של

 לחבריה המציעה — השרון
 בכל כמותם ־שאין חוגים מגוון

 לתוכו שנקלעתי הראשון הארץ.
 מרהיב מה הג׳ודר. ׳חדר היה
ב !בילדים לחזות המראה היה

 שיעורי המקבלים הגילים כל
המסו בגלימות לבושים ג׳ודו

 על ■קשיחות כשהבעת רתיות
 המשגיחים והמדריכים פניהם,
הכו לחדר כשהגעתי עליהם.

 פרקט־עץ, בנויה שרצפתו שר,
 בעלי לגאוות הצדקה מצאתי

 מלבד החדיש. בציודם המועדון
פעילו המאפשר הגלדיאטור

 הגוף, חלקי לכל גופניות יות
 משוט רכיבה, אופני לעיני נגלו

 מיטות משקלות, החמת חתירה,
שב סולמות ושכיבה, שמיכה

 וכל עץ ©וסי מקבילים, דיים,
 ספורטיביות לפעולות הדרוש

ה ״תרבות בשם המקובלות
 נערכה הברידג׳ בחדר גיף״.

 אליפות על תחרות עת באותה
׳ה ובחדר בברידג׳ המועדון

ה נשות השתעשעו לו סמוך
 בעבודות עיסוק אגב חברים

 למשחקי הצטרפתי מקרמיקה.
הברידג׳.

 התעמלות, אודם
?א7 ומה מסעדה

 חלל את שמילאה ג׳,ז מוסיקת
 לבי תשומת את משכה הבנין

ל והגעתי הצלילים ובעקבות
וממוזג גדול התעמלות אולם

 בבגדי נשים מספר קיבלו שבו
על־ בריתמיקה שיעור ריקוד

 הידועות ׳מהרקדניות אחת ידי
ה הג׳ז לקצב !בהתאם בעולם,

 ושביעות הנאה תוך מודרני.
 בעלי את ׳שאלתי מהסיור רצון

ש החוגים מספר !מה המועדון
 לי ונאמר ובמקום, מתקיימים

 אם חוגים, 21 מופעלים •שכיום
ב המועדון לחברי ■מוצע כי

ל השנתית הפעילות מסגרת
 הרוטציה, בשיטת חוגים הזמין

לקיים ״חברים 25 •של ובקשה

ל ׳עלי מתמלאת. מסויים חוג
 החוגים רק שלא בנוסף, ציין

 להגיע החברים את מושכים
 גם השנה, עונות כל במשך

 זה־ המחוממים הבריכה מימי
 החברים את !משמשים סאונות
 ? משהו החסרתי החורף. בעונת
קול וסרטי עם ריקודי !כמובן

 — הבידורי לחלק שייכים נוע
 ״פרוטקציה״ לילדים, כאשר
 (׳משעה בבוקר שבת וסכל
 סרט. לכבודם מוקרן )11.00
 נבדקו הסיור להשלמת י ונקיון

 השירותים הסאונות, המלתחות,
ה בסטנדרט מצו־יידים וכולם
 שהספורט אומרים ■ביותר. גבוה

 מצאתי אכן י תיאבון מפתח
 והחברים ■ומסעדה !מזנון •שם

 ארוכות... ־שעות שם שוהים
ה למראה מישהו ׳חושש ואם

ה הנהלת דאגה לו גם מסודר
מס ובמקום והתקינה מועדון

 אמנם !לדבר מה אין פרה.
״מוע : הבעלים קביעת נכונה

 — !ברמת־השרון הספורט דון
 והיוקרתי החדיש ״המועדון״ זה

ב״׳ארץ״.

פלינצ׳י? את השבוע למשך סגרו למה
 פלינצ׳י, של הקבועים מבקריה
יר ,שברח הבלינצ׳ס, מסעדת

פוליטי להיות הם יכולים מיהו
 שם, ידועי ציבור אנשי קאים,

 פשוט אנו אפילו או אומנים
סגו מדוע תמהים כולנו, מאד,

ה השבוע במשך המסעדה רה
 לבלינצ׳ם הרעב עקב אחרון.
 את לבדוק החלטתי לי שהציק
ממצאי. והרי הנושא

 משיח וזיזי בטי את פגשתי
 עבודה ביגדי על המקום בעלי
 טורחים כשהם 17 ירמיהו ברח׳

 בחשמלאות, ובטי בצביעה, זיזי
 המסעדה שטח :לב שימו אולם

 את רכשו שהם התברר הוכפל.
 את והגדילו הסמוכה החנות
שטחם.

 מבדר שהיה מכיוון צחקתי,
 בידה מחזיקה זיזי את לראות

 ואת בצק, במקום צבע מברשת
ל במקום סולם מטפס.על בטי

 הסירופ. את הכין
 כל את עושה שהדג התברר

 את ואפילו בעצמו עבודותיו
 כל- הערבים הבלינצ׳ס מאכלי

השו סירופ את כולל זה כך,
 את אפילו או המוס, את קולד,

הבלינצ׳ס. בצק
 להם נגמר וזיזי, בטי לדברי

ל המחכים הארוכים מהתורים

 הגורם דבר שיתפנו, שולחנות
 שנייה וסיבה למבקר, נוחות אי

 היו פשוט המקום, להרחבת
ש המטבח, את להגדיל צריכים

 פתוח, מטבח הינו לכם כידוע
 עוקב מנתו, את המזמין והמבקר

 ההזמנה הכנת מהלך כל אחר
 המופיעות בין לא היא אם גם

בתפריט.
 5כ־ לפני פתח הבולגרי הזוג

 סוגי שני עם פלינצ׳י את שנים
 ב־ מתגאים הם כיום בלינצ׳ס.

 ישנם כאשר שונים. סוגים 32
 המבקר. רצון לפי כאמור עוד,

פית בטי לי זרק השיחה בגמר
 מתברר בצהריים. גם לבוא יון

ה שישי מיום נפתח שפלינצ׳י
השיפו כל לאחר מחדש, קרוב
 ובכן, בצהריים. גם שעבר, צים

 בלינצ׳ם בצהריים גם כל־יום,
 מפתה שזה היא, האמת טוב?
מאד.
 ב־ פרטים: כמה עידכון ליתר

ה (לכל אלכוהול אין פלינצ׳י,
המאכ כל למיניהם). שיכורים

ה (לכל וכשרים חלביים לים
 למיניהם). דתיים

? ועוד
מט שהיא האוירה — האוירה

 ביתי אופי בעל משהו ריפה
ה־ ווילונות המפות עם מאד

!
 הנמוכים והשולחנות פפיטה

 להרגשת הגורמת הרקע מוסיקת
עילאית. שלווה

ה שישי יום קדימה בקיצור,
פלינצ׳י. לך ממתין אני קרוב

 חשוב לברזילי
 תיראי, איו רק לא

תרגישי איו אלא
 ;אקסקלוסיבי. ׳בגד !מחפשת את
 מהאופנה. חלק להיות רוצה את
 מיוחדת, להיות משתוקקת את

 נתפר שהבגד לחדש מודגשת,
 בשבילך. במיוחד

 יצחק מודע ■אלה, לשאיפות
 האופנה, יצרן — ברזילי,

 — מודל ברזילי של בעליו
 מדבר. והוא ואליך
 בחו״ל מבקר ברזילי יצחק

 כדי בשנה פעמים 6 לפחות
 עיצוב של הדופק במרכז לחוש

 ואולם אירופה. בבירות האפנה
 טורח למשנהו אחד ביקור בין

האח המלה את לתת ברזילי
 מבחר לך ולהגיש ,באפנו־ רונה
 !אקסקלוסיבי, חולצות דגמי

 תחרה. .או רשת בעיצובי
ה לרצונותיו רגיש ברזילי
 ואין אפ-נתית להיות כמוסים

 לקדם, לשפר, מאמץ, חוסך הוא
ואהובה. אשתו עם יחד לחדש...

ויצר במקצועה אפנה מעצבת
 עבורך מעצב מעולה, אפנה נית

■חדי דגמים שבוע, מדי ברזילי,
 של בגד כל ׳ובלעדיים. שים

 ומשווק מיוצר אפנה, חולצת
 מנת על !מצומצמת בכמות
 ו׳על הבגד. אופי על לשמור
שלך... האופי

 מראשוני הי׳נז מודל, ברזילי
 בין הוא והיום ׳האפנה יצרני

 עילית אפנת לייצור הראשונים
׳אקסקלוסיבית.

 ממתחרים. ׳חושש א׳יג׳ו ברזילי
 באלה... לו אין

 דג׳• את משווקת מודל ברזילי
 אפנה ולבתי לבוטייקם רק מיה

איכותיים.
 מודל״ ״ברזילי חולצות את נסי
 ■בהבדל... וחושי גופך. על

 — מודל ברזילי
 תל־אביב, 27 רבנו־חננאל רזו׳
_______________•82^ טל■

ת, עשר  תודו
לברוך

 !וברוך !הבה, תודה
 בשוק חידוש שהיכ׳נסת !תודד,

 הנחש בדגם בארץ הרהיטים
 לך. והמיוחד האקסקלוסיבי

 החלפת עבור !׳הבה תוהה
 בחדשים. הישנים ■רהיטי
 !הסלון ע׳ל !מאד רבה תודה

 ל״י. 4.500ב־ המודו׳לרי
 ו׳אר׳ון השינה חדר עבור נ תודה
הקיר.
הטוא לשולחו !אישתי תודת

ה הגוונים מבין שבחרה לט
 ■לרשותה. !שהעמדת רבים
 השיגה חדר עבור !ילדי תודת

 הנוחים. והמזרונים
 רח׳ ריכוז עבו׳ר ירבה! תודה
 בית־ ברח׳ ביפו !בחנותך הרצל
 .833245 ■טל. 26 אשל
 הנמוכים המחירים ■עבור !תודה

 שאשלם המובחרים, לרהיטים
בתשלומים.

ה עבור מאד, מאד, י. תודה
 המצויין. שירות
 איריס ולהתראות רבה תודה

______________!שביט ואיתן

ת אני ש ק  בי
לי נותן ואתה

 למיניהם, צבעים על שמעתי
מרו לא לקוחות על שמעתי

 מסויים צבע על נס שמעתי צים,
!ש הגוון על ושמעתי שהוזמן,
 בסיפורי לי די די, התקבל.

 מצבעים לי די כאלה, זוועות
 כשהאמת למקצועיותם שטוענים

היא...
ו ישמר,יום החלטתי ■החלטתי,

 בכוחות לבדי הכל אעשה הלאה
 של בכשרונו תלות ללא עצמי

!הצבע
 חברה באה לעזרתי !מזה יותר

 ע״י ׳בארץ המיוצגת מהולנד
 :טל. 30 בזל ברח׳ ברון י.

 ייצרה חברה ואותה .249668
 ■אוכל אני אפילו בו מכשיר
 ביתי, את בכישרון, לצבוע

 הרצפה את ללכלך ומבלי לבדי
 לאסוף ואו הרהיטים את לכסות

שטיחים.
 ? להיות יכול זד, איך תשאלו

הנק •שהמכשיר לכם אספר אז
 מכשיר ודנו 1*011־1*001001 רא

 גרם 300׳( במשקל ■קל צביעה
צבע ,קיבולת בעל והוא סה״ב)

ר ירוק י  בהי
ל 11 כהתה כחו

 ישל מחר 10 לצבוע אוכל שבה
 שוב ולהעמיס לרדת מבלי קיר

 ■צבע ׳טיפת לטפטף ומבלי צבע,
הריצפה. על

 סגורה ממערכת ■בנוי המכשיר
 מ־ (העשוי צבע מיכל של

 •שני גלילים. ושני פוליסטרול)
ב לשטיפה !ניתנים הגלילים

 שקהם החיצוני כאשר קלות
 לו הנותנת כבש בפרוות עטוף
ה מקום ע׳ל רך קטיפתי מגע

בו וללא שוחה מריחה צביעה,
 11011*1.*001101וב״ בעבודה עות.
 י צובע בכל להשתמש אוכל

 בכל מים, בסיס על האמולזין
 ציבעי ו׳בכל הפלסטיק ציבעי
לסוגיו. הסיד

 להזמין לי למה ׳זאת כל עם
 שהתפנה לו להודות צבעי,

 ׳הרהיטים, את לכסות עבורי,
 מזה ויותר השטיחים את לאסוף

 !באמת הוא שהגוון להשגיח
 אעשה פשוט לי, הרצוי הגוון
ש וכמו לבדי בעצמי הכל

 ניתן !(ג.׳ב. ? לא נהדר רוצה.
רח׳ ברון י. אצל כאמור להשיג


