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 לא לשמוע לנו הזדמן הקיץ
 הירח״. ״בקעת השם את אחת

 להתרשם יש הפעם, כי החלטנו
מקרוב.

 בריכת ערבים, מוסיקה ...צלילי
תמי דקל עצי כחלחלה, שחיה

 חלומית, שלווה ותחושת רים
למ כשהגענו פנינו את קידמו

לר באילת. הירח״ ״בקעת לון
 נקלעים שאנו לי היה נדמה גע

אק טרופי סרט מתוך לתמונה
פקי של האדיב חיוכה אך זוטי,

למצי אותי החזיר הקבלה דת
אות.

 הירח, בקעת מלון של ייחודו את
 המלון הגיעכם. עם מייד תגלו
 כך מוטל, בסגנון וממוקם בנוי

 עד הישר רכב, עם להגיע שניתן
 תחושת יוצר זה מבנה החדר.
 ואין מעליות אין נעימה, מרחב
ילדים. לנפילת סכנה

 מהרה, עד שתגלו נוספת תופעה
 במלון. החופשית האווירה היא

משפ אירופאים, או ישראלים
כו — קבוצות או בודדים חות,

 של והתנהגותם המלון מבאי לם
 צורך אין חופשית, — הכל

 או חגיגית הופעה על להקפיד
 לפי מסתובב אורח כל אחרת.

שלו. ״הראש״
 מתוך אחד ,201 בחדר מוקמנו

מקו הכוללים המלון חדרי 200
 אופציה עם אורחים 400ל־ מות

 החדר, נוספים. מקומות 100ל־
 היה השחיר. בריכת אל המשקיף

 נוחות מיטות טעם. בטוב מרוהט
 ושירותים מקלחות ומרווחות,

 וטלפון, רדיו מוסיקה, צמודים,
 עד היתר, וכל מלא אוויר מיזוג

הפרטים. אחרון
 מן יצאנו קצרה מנוחה לאחר
השחיה. לבריכת הישר החדר

 ריע־ הבריכה במי סיבובים שני
על התיישבנו סופית. אותנו ננו

 סיגריות בירה, עם הנוח כסאות
 גופנו בכל מתמכרים ומוסיקה,

והנפלאות הרכות השמש לקרני

בהי שחופשה ״כמה אילת. של
ו מהנה להיות יכולה יד, שג

 לעצמי.... חשבתי — מוצלחת״
 ליווה ואדמדם קסום אילתי ערב

ה על להודות ל״גריל״. אותנו
לט כדי רעבים די היינו אמת
 ובאנו קוטב דובי תריסר רוף
 מה אך ממש, גדולות עיניים עם

הפ רדפה הפתעה — לכם אומר
ב פזורים היו שולחנות תעה,
או הבריכה, שפת שעל רחבה

 — ובמרכז מעל צבעוניים רות
 עחך — מהסרטים. ישר — בר

 בשר מאכלי — טוב מכל ועמוס
 בסגנונות סלטים מבחר ודגים,

 ופרפראות רפרפות מוכרים, לא
 הוגשה עיקרית מנה למיניהן.

 והשתיה הזמנה לפי לשולחנינו
כדת.
ה קצה על חוויות רק הן אלה

״בקעת במלון בהיותכם מזלג,

 של הצפוני בחוף הממוקם הירח״
 ומ־ מהמרכז דקות מרחק אילת,
החוף.

״בק מלון את בשרכם על תחושו
 השונות. מעלותיו על הירח״ עת

 — לגריל פרט — המסעדות בכל
 בכך עצמי, שירות היא השיטה

 לפי טעמו, לפי אורח כל סועד
 לרשות בהתאם. ומשלם יכולתו

 שזיפי״ ה״קופי מופעל המבקרים
גלי חלביים, מאכלים המספק

ל גם אידיאלי וכד׳, קפה דות,
 אינטימי בר״ ״פיאנו ילדים.
 עם לריקודים ערבי מדי פתוח

 ל־ טלביזיה חדר רקע, מוסיקת
 מהודר לובי זה, בילוי מעדיפים

 בריכת בכניסה. למזכרות וחנות
האור לשירות מופעלת השחיה

 ובלילה. היום כל חים
 ל״בק־ בואו 1 מדי יותר הארכנו

!למה ותבינו עת־הירח״

ר ו י ת ־ ד ג  - א
1 מס׳ התיירים

מת אגד־תיור של ההיסטוריה
״משוג אגד חברי כשכמה חילה
להקמ יחדיו חברו לעניין״ עים
 כמעט פרטיזנית חברה של תה

 אהבת את להביא למטרה שסטה
 הנהגים אל ישראל. לאזרחי א״י

 מדריכים בינתיים שנהיו (מיל.)
 השנים במשך הצטרפו מוסמכים

 וכיום נוספים מדריכים חברים
 התיירים מוביל הוא אגד־תיור

 מבחינת הן ישראל. של 1 מס׳
והמד הנהגים האוטובוסים, צי

 והן לרשותו שעומדים ריכים
 הטיולים ואיכות היקף מבחינת

מציע. שהוא
: משורים 3ב־ פועל אגד־תיור

וטיו סיורים — חוץ תיירות .1
 עם לתיירים ויותר יום בני לים

 באיכות ואירוח בלועזית הדרכה
גבוהה.

 לקבוצות מאורגנים טיולים .2
מש עובדים, ועדי מפעלים, של

 מאורגנות וקבוצות נסיעות רדי
אחרות.

 בתאריכים היוצאים טיולים .3
 לכל ומיועדים מראש קבועים
 טיולים אלה בישראל. משפחה
 להיות רוצה שאינו למי שנועדו

 כלשהי. קבוצתית למסגרת כפוף
 ונהיה הולך טיולים של זה סוג

ה בני ויותר, יותר פופולארי
 מצלמות אתם לוקחים משפחה

הש לכל כבר דואג ואגד בלבד
אר.

 אגד־ מציע ולקבוצות ליחידים
:הבאים המסלולים את תיור

 לאורך נסיעה לימית. יום —
בי מרדכי, יד לאשקלון, החוף
אב צומת השואה, במוזיאון קור

 פיתחת וישובי נירים שלום,
ב בימית צהריים ארוחת רפיח.

 על במסעדה או שדה ספר בית
הים. חוף
באר־ דרך צין לנחל נסיעה —

ל י ב ו מ
במדינה

העק מעלה אורון, כביש שבע,
 הפוספטים במפעל ביקור רבים.
 דרך וחזרה צין בנחל החדש

ארו לבאר־שבע. הישן המפעל
 ל־ במיוחד ארוזות במנות חות

אגד־תיור.
ה למערת הפופולארי הסיור —

 גבוהה. בתדירות יוצא נטיפים.
מ לאחד הדרכה מלווה סיור

נת שבהם הנדירים הטבע פלאי
מדינתנו. ברכה
:בלבד לקבוצות סיור

 באר־שבע, לאילת. יומיים —
עתי רמון, מצפה בוקר, שדה
לי בן־גוריון, דרך עובדת קות
 למחרת באילת. מלא ואירוח נה

 וחזרה ימי התת במצפה סיור
אפ שלמה. עמודי דרך הביתה
ב סיור עם ימים 3 של שרות

 הכתובות, קניון אילת. סביבות
 ו־ האדום הקניון נטיפים, עין

נביעות.
ה ביום — לסנטר■ ימים 3 —

 יום מלא), (אירוח אילת ראשון
 נביעות דרך סנטה למנזר שני

 יום באותו חוזרים נאצר, וואדי
למח באילת. ולנים זהב די דרך
לת״א. וירושלים הערבה דרך רת
 לסנטה. ימים 4 בן טיול— —

 לנים שארם. — ת״א ראשון יום
 יום המלון. מבתי באחד בשארם

 דרך אריזה במנות מצויירים שני
 לסנ־ מוחמד וראם פיראן ואדי
 ספר בבית או במנזר לנים טה.

 מטפסים שחר עם ולמחרת שדה
ל נאצר ואדי דרך חוזרים להר.
 הרביעי ביום זהב. לדי או אילת

הביתה. חוזרים
ה ממבחר דוגמא רק הם אלה

בכו מציע. שאגד־תיור טיולים
 אדיב, לאירוח זוכה אתה לם

 עם קפה ואפילו מעולות ארוחות
 וכמובן מסויימות בנקודות עוגה

מעולה. להדרכה

אמא! ל
 ללכת רוצה אני אמא — דני

 לקייטנה. הגדול בחופש
 מדי. יקר זה דני, לא — אמא
 אופניים. רוצה אני אז — ידני

 כסף מספיק לאבא אין — אמא
 מדי. מסוכנות ואופניים

 גיטרה. לי תקנו אז אז, — דני
 כסף המון עולה גיטרה — אמא
דגי.
 האמא. טעתה כאן נכון! לא

 ת״א) 94 (אלנבי המוסיכל חנות
מיו מבצע הקיץ לקראת מכינה

 לקנות ניתן המבצע במסגרת חד.
 החל במחירים למתחילים גיטרה

קט הגיטרות בלבד. ל״י 550מ־
 לילדים במיוחד ומתאימות נות

והי במידה ללמוד. המתחילים
 למודיו בהמשך עניין יגלה לד

טו לגיטרות להחליף יהיה ניתן
 יותר. ויקחת בות

גי של עשיר מבחר בהמוסיכל
ו אמריקאיות אקוסטיות טרות

 באיכות כולן ספרדיות קלאסיות
 הרגילות הגיטרות בצד גבוהה.

חשמל גיטרות גם לקנות ניתן
 בעולם. הפירמות ממיטב יות

מו במחירים משומשות גיטרות
 מתוצרת החנות ובאחריות זלים

ו 01111x1 011)5011, ?011x161־
 :כמו משומשים נגינה כלי

ו תופים כנורות, אקורדיונים,
עוד.

תמ ת״א) 94 (אלנבי בהמוסיכל
 בארץ האפקטים מיטב את צא

מ צ¥\1/ו\-!311, ?326,־! ?1122
 £16011-0 של המעולה תוצרת

ו קול ומגבירי £13ז01ס01א
ובוק (אמפילפאיירים רמקולים

 קשת בכל למכירה נמצאים סות)
 ביותר מהזולים החל המחירים

 מתוצרת ליקרים ועד ללימוד ■
.¥0א ?60)161

טכ ת״א) 94 (אלנבי בהמזסיכל
תי המבצעים מעולים שירות נאי
בין נגינה. כלי לכל וכוון קון

41יה0או
 הובא או החנות ע״י נרכש אם

 כך. לשם במיוחד
 בהמוסיכל התווים ספרי מבחר

 שם לו עשה ת״א) 94'(אלנבי
 כולל המבחר הארץ. ברחבי
 עם וישנים, חדשים פופ להיטי
 וכמו ותווים. אקורדים מלים,

 רבים. לכלים לימוד ספרי כן
 אך במוסיקה חפצה שנפשו למי
 דווקא, בנגינה מעוניין אינו

 ת״א) 94 (אלנבי המוסיכל מציע
 המכיל וקסטות תקליטים מבחר

 ישראליים, שירים ודיסקו, פופ
ועוד. קלאסי
 (אלנ־ בהמוסיכל מוסיקה! חובב

מבו כל את תמצא ת״א) 94 בי
קשך.
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די ראיון־..שטיינו מוסיקה ,וספר תווים ע ל ר מנב״ל עם ב ח׳ ה 4 בי *ז₪ 01]וו
 על דווקא נגר להיות חייב אינך
 אך רהיטים. חנות לנהל מנת

 הדברים פני במוסיקה כשהמדובר
המלא אין כאן לחלוטין. שונים

 אלא !וחובבים לשוטים ניתנת כה
מוסי על־ידי להתבצע חייבת
 מקצועיים. קאים

 — מוסיקה וספרי ׳לתווים החנות
וגד נינה ע״י מנוהלת שטייכר

בתז נגנים שהם שטיינר, עון
 הישראלית הפילהרמונית מורת

ה במקצועם. למוסיקה ׳ומורים
 בשטח. ניכרות תוצאות
התר במרכז הממוקמת החנות

מצי התרבות היכל שיליד בותי
מו יצירות של עשיר מיגוון עה

 כלי לכל לימוד וספרי סיקאליות
כו המוצעות היצירות הנגינה.

 קלה, קלאסית, מוסיקה ללות
 פופ, ■ואפילו ג׳אז עממית,

בלי (באופן מבצע שטיינ׳ר מר

 וחובב מוסיקאי כיל עבור עדי)
 מוסיקאליות יצירות של הזמנות
 בלבד. בחו״ל ■להשיגן שניתן
ל רב עזר ציוד מציעה החנות

 מחברות מטרונומים, : מוסיקאים
 ׳למלחינים תווים ניירות ׳תווים,

׳חלי תווים, עמודי ׳ומעבדים,
 היכלים. ׳לכל !ומייתרים ליות

 מתמדת תצוגה מתקיימת במקום
כות של עטם פרי יצירות של
 עם ביחד אשר ישראליים בים

 העשירה המוסיקאלית הספרות
׳תר ערך בעל חומר מהווים הם

 וחובב מוסיקאי שכל רב בותי
 לעזרתו. בוודאי יזדקק
מקיבו הזמנות מקבלת החנות

 בתי ׳למוסיקה, אולפן ׳בתי צים,
 מיחידים. !וכמובן חניוייות ספר,
 ל־ כוס־קפה על מוזמן אתה

 18 הוברמן ירח׳ — שטייניר
התרבות. היכל מול (במרתף)

 פגשתי £011131 8011611 מר את
ב עוקב כשהוא התערוכה בגני

ה הישראלי הקהל אחר סקרנות
 מר היריד. ביתני על צובא

ה בגיל נאה גבר הוא 5011611
 המערבית גרמניה יליד עמידה,

 מוסיקאים למשפחת נצר והוא
ותיקה.

 שהוא ,5011611 מר את שאלתי
 לפסנתרים ביהח״ר של מנהלו

ל אפריקה, בדרום (1610131111£
 והוא הישראלי, השוק על דעתו
 חשיבות מייחס ״אני :משיב

 ועובדה הישראלי, לשוק מרובה
ו בעצמי לבוא לנכון שמצאתי

 הפסנתרים בתצוגת נוכח להיות
 ומעונו, אדם ביריד המפעל של

פסנת מוכרים אנחנו .26 ביתן
תופ וישראל ארצות 33ל־ רים
לקו בקרב 8ה־ המקום את סת

חותינו״.
 הדיבור את מרחיב 5011611 מר
״ה : (16111131111£ מפעלי על

 ה־ מרבית את מוכר שלנו מפעל
 וזאת גרמניה למערב פסנתרים

מיוב שהחלקים העובדה למרות
 הזול העבודה (כוח משם אים

 של והמומחיות אפריקה בדרום
יוצרים (1610131111£ משפחת

 שלנו המפעל אידיאלי). פסנתר
 הכדור בחצי ביותר הגדול הוא

 כשמש־ 1903 מאז וקיים הדרומי
 מם׳ המומחים ,£1610131111 פחת

ל הגרו בגרמניה, לפסנתרים 1
אפריקה״. דרוס

 גרמניה מערב יליד 5011611 מר
 המוסיקאלית השכלתו את קיבל

 ?11x1 11(3011 8! 5008 במפעלי
 0161- במפעלי שותפים (שהיו

 מנכ״ל הוא וכיום )013110
ביהח״ר.
תצו מקיים (16101300£ ביהח״ר

 וישראל בלבד ארצות 6ב־ גות
 עניין מצא 5011611 מר בכללן.
 ללמוד מנת על בארץ בביקור

הפסנתרים נמכרים בו האופן על
 באמצעות <16x01300£ ביח״ר של

 הפסנתר, בבית הבלעדיים סוכניו
 לילינג ומסיקה ת״א, ,99 אלנבי
,1 הרצל רת׳ חיפה,


