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 השאלה ועולה צפה קיץ מדי
 מתלבטים. הורים זוגות ע״י
ב ה״קטנים״ עם לעשות ״מה

מתלב שאינם מי ז הגדול חופש
שב הורים אותם הם כלל, טים

יל את לשלוח נהגו עברו שנים
 ב־ ״נוה־נופש״, לקייטנות דיהם

 וב״מקווה־ישר־ ״כפר־שמריהו״
 חודשים כמה ״כבר בחולון. אל״

מנד הגדול החופש תחילת לפני
 אותם שארשום הילדים לי נדים

 ,נוה־נופש,״, לקייטנת השנה גם
 האמהות. אחת אומרת

 — הוותיק המורה עם נפגשתי
 של ממנהליה שהוא גלפנד יגאל

 (שותפו ״נוה־נופש״ קייטנות
 בשטח). עסוק מתתיהו אהרון
 כאן שיש לי ברור היה מייד
 אחראי, לעניין״, ״גבר עם עסק

מה לו שאיכפת מאוד רציני
ילדים.
אינה ״קייטנה :יגאל לדברי

ב שבועיים־שלושה של עניין
 ׳הרבה רציני עסק אלא חופש״,

 ב״נוה־ מתחילים ולכן, יותר.
 הקייטנות עונת את לתכנן נופש״

 ינואר. בחודש כבר
 נבחרים ב״נוה־נופש״ המדריכים

 עוברים כולם רבה. 'בקפידה
 תחילת לפני מיוחדת הכשרה

הקייטנה.
 הקייטנה מנהלי את המנחה הקו
פעו מגוון לילדים לאפשר הוא
 ב״כפר־ גם לכן, רחב. לות

 ב״מקווה־ישראל״ וגם שמריהו״
למלא בחוגים הילדים מועסקים

 מוגבלים), בלתי (חומרים יד כת
 חוגים סוסים, על רכיבה ספורט,
 סרט שירים, עם, ריקודי לדרמה,

 באולינג טיול בשבוע, פעם
 העיסוק ועוד. (בכפר־שמריהו)

 אשר וילד שרירותי אינו בחוגים
 סוסים על לרכב חפצה נפשו
יד במלאכת לעסוק מאשר יותר

 יעל (רכיבה זאת לעשות יכול
 מדריך עם רק מתבצעת סוסים
 ההורים כן אם אלא צמוד,
אחרת). ׳אישרו

 הילדים מקבלים ב״כפר־שמריהו״
שעה (חצי בריכה בשבוע פעמיים

ב ופעמיים פעם) כל שעה עד
נה ב״מקווה־ישראל״ ים. שבוע

 3—4( בלבד מבריכה הילדים נים
 שהיה ללמוד ומאפשרות פעמיים)
בבריכה.
קבוצות לפי מחולקים הילדים

 לכל 5—7 בגילאים .14—5מ־ גיל
בגי מדריך. — ילדים 12 עד 8

ב ילדים 16 עד הבוגרים לאים
המדרי קבוצה כשלכל קבוצה,

 משלה. והמרכזים כים
 גם כולל הקייטנה מחיר ׳־•

 משקית המורכבת .10 ארוחת
 ענקית שמרים ׳ועוגת שתיה

 לימונדה של ׳חופשית (שתיה
 הקטנים). לילדים מוצעת

 לקייטנות וההחזרה האיסוף י•
 קבועות הסעה מתחנות נעשים

 האיסוף מגורים. מקום בקרבת
 8.15כשב־ בבוקר 7.30ב־ מתחיל

המשח הילדים צוחק נשמע כבר
 מתבצע האיסוף בקייטנות. קים

ומו טיוליות אוטובוסים, על־ידי
 המקום למרחק בהתאם ניות

 נמצאים המדריכים אליו. והגישה
 והן באיסוף הן הילדים עם

בהחזרה.
אחת בשעה נפסקת הפעילות

 ביותר הרחוק כשהילד )1.00(
 בצרי־ 2.00 לפני עד לביתו שב

 קודם). שעה שישי (ביום ריים
 בודדים לאנשים פתוחה ההרשמה

 ה־ במפעלים עובדים ׳ולוועדי
 של קבוצות לשלוח מעוניינים

 מוענקת (למפעלים עובדים ילדי
הנחה).

 פני־ גם מקיימת ״נוה־נופש״ 9
 10 של במחזורים בטבעון מיה

ימים.
 מאובטחות הקייטנות כל !•

 מוסמכים ׳ושומרים שוטרים ע״י
ואחראים.

 ״כפר־ בקייטנות השני המחזור
מת ו״מקווה־ישראל״ שמריהו״

 11.8ב־ ומסתיים 24.7.78ב־ חיל
 יום פחות שבועות (שלושה

 השני למחזור כשההרשמה אחד)
 : בטלפונים פרטים — נמשכת
 ובקיי־ 937742 ,793550 ,794883

עצמן. טנות

א11£ !המרפסת ־ מססדת־דגיםבחרבה! להתגוררק0ס
 שבתל־אביב ב״פונדי״ שם נחמד

 מבסוט, לך יושב אתה הקטנה.
 של מהאווירה מהמוסיקה, נהנה
 וכמובן מסביב והמסעדות הנמל

מהאוכל.
כש לשולחן לך מוגש ה״פונדי״

 רומנטי, וזה מלמט!?. בוערת האש
 את מעורר וזה ״מדליק״, וזה

 בקצב לפעול העיכול מיצי
!מטורף

 יאם ובין לפעולה. הפה נכנס כאן
 ״פונ־ או גבינה ״פונדי״ הזמנת

 חוויה ילך מובטחת בשר די״
 מלקק אתה משגעת. גסטרונומית

 !״בליעה״ כל אחרי השפתיים יאת
£א1311£ה״ אם  עליך ״גדול״ ״0

הנק ממבחר ליהנות יכול אתה
 ויין. פנקייקים גבינות, ניקים,

 מאכל ? בעצם ״פונדי״ זה מה
 בילוי צורת י מטריף שווייצי

 שניהם אולי או ? ומרעננת חדשה
 כדאי להסביר. קשה קצת 1 ביחד
 החתיכה, האשה, את לקחת פשוט
ה ימות בכל ל״פונדי״ ולבוא
 מלאים שבוע סוף (ימי שבוע

 וליהנות להתרשם מקום), אפס עד
 ו״מעורר״. ״טעים״ מערב

 6 הסירה יורדי רח׳ — ״פונדי״
הישן. הנמל לשער (כניסה

 אמרו בשנים מאות לפני כבר
 ניכר ש״האדם היקרים חז״לינו

המר שאחד ספק אין במעונו״.
 היא במעון החשובים כיבים
ה החצר, — החיצונית צורתו
 הבית. וחזות כניסה,

 או קוטג׳, בווילה, גרים אם בין
 תהיה שלבית נעים משותף, בית

 לפני עד הרב לצערינו ״צורה״.
 הנושא בארצנו הוזנח רב לא זמן
 התבטא והדבר הבתים חזיתות של

 העלובה. בצורתם
 כמה של מיסודם ״הצמח״ חברת

 לה שמה (מיל.), קיבוצניקים
 שירותיה את להציע למטרה
 ושיפור רצוף מחדש, בגינון

ה הציבור של הבתים חזיתות
רחב.

עבו לומאחוריה ״הצמח״ חברת
דיזנגוף עיצוב — כמו רביות דות

כיו של יום
 נהדר יום לבלות רוצים אתם אם
 בואו — והילדים המשפחה עם

 יכולים אתם שלום. לכל־בו
 בבית בקניות הבילוי את להתחיל
 בישראל, והמוביל הגדול הכל־בו

הזכו במעלית בעליה ׳ולהמשיכו
 שהת־ לאחר למצפה־שלום. כית

ביקור הנפלא, מהנוף רשמתם

במאיולנד!
המו — חובה השעוה במוזיאון

 ואירועים דמויות מציג זיאון
 היום. ועד ההתיישבות מראשית

 לילדים האמיתית האטרקציה אך
 הביקור היא ולהורים )3—15(

 השעשועים עיר — במאירלנד
 י המשפחה. לכל

 חופשית לעיר והכניסה מאחר
 הוא לעשות שעליכם כל לכל,

 ולהסתובב ״הקטנים״ את לקחת
 חוות — ה״מפתים״ המתקנים בין

 העיר משה, הדוד של הסוסים
 ה״עלי־סע״, שושן המיניאטורית

 ועוד מכוניות מיני העמק, רכבת
הפתעות.

 ילדיכם עם השנה תבקרו לא אם
 ל־ אותם קחו ב״דיסנילנד״
״מאירלנד׳.

 —21.00 יום כל פתוח מאירלנד
 ב־ .9.00—14.00 ו׳ בימי .9.00

השבת. מצאת — 22.00 מוצ״ש

ציבו פארקים ובתי־מילון, סנטר
 פרטיים. בתים ועשרות ריים

מד בצורה עבודה כל מבצעת
 שלה הצמרת אדריכלי. עית.

 את תפיק אשר תוכנית יעצבו
 אותו מהתקציב הניתן המקסימום

 להשקיע. הבית דיירי מוכנים
בהש העבודה תתבצע — ואח״ב
 החברה מנהלי של הישירה גחתם

 עבודה כל מיל.). (הקיבוצניקים
 ואין רבה בקפדנות מתבצעת

 רחמנא ״ערבית״ לעבודה חשש
ליצלן.
 כאמור מציעה ״הצמח״ חברת

 פרטיים לבתים הן שירותיה את
 עיריות, — ציבור למוסדות והן

כמו ולבתי־עסק, וכר, בתי־ספר
 ועוד. בתי־קולנוע מסעדות, —

 בית צמחי גם מספקת החברה
גדולות. בכמויות

גני־עם מושב — ״הצמח״ חברת
 : טלפונים הוד־השרון. דואר —

 ביום. — 052—27514
 בערב. — 03—731626
בערב. — 30—280287

 לנסוע צורך אין כבר רבותי, כן
 ליהנות מנת על יותר לאירופה

 פתיחתה עם אמיתי, דגים ממאכל
 המרפסת. — מסעדת־דגים של

 חובבי זכו שבועות כמה לפני
כל למסעדה הישראלים הדגים
בבם.

ה במקום ממוקמת המסעדה
 — דגים למסעדת ממש אידיאלי

 לעבר צופה כשהוא המרינה מעיי
העתי ויפו הגדולים המלון בתי
 מהים הנושבת הנעימה הרוח קה.

 הופכת מתחתיה בדיוק הנמצא
 לחוויה. במקום הישיבה את

 ״דייגי״ בסגנון מקושטת המסעדה
 ממש. טעם בטוב עוצב אשר

 התחיל והריר שהתיישבת לאחר
 לחנות להתחיל אפשר לנזול

 העשיר. מהתפריט
 — להזמין ניתן ראשונה כמנה

״ארטי ״קלמרי״, ״אספרגוס״,
 של סלט שונות, בצורות שוק״
 פלאטה או מ״וחד רוטב עם הבית

 : המכילה פירות־ים של מיוחדת
״שרימפס רבייטה״, ״שרימפס

 עם מוקרם ״שרימפס מנייר״,
וכד׳* גבינה״
הרא במניה ש״התחממנו״ לאחר
מוב ביין גרוננו והרטבנו שונה

 ה״פיתויים״ על לעמוד כדאי חר
 דג — השניה. המנה שמציעה

£ 0 £ £ £ שק ברוטב (שמך) £
 חרדל, ברוטב ה״לוקוס״ דים,

 או יין ברוטב ״טבריני״ דג
 כהנא ועוד פטריות עם ה״בורי״

 לקינוח לרוב. דגים מיני וכהנא
שו־ ״הפרפה״ : ׳במיוחד מומלצים

 מסעדג״. — וה״אפרסק קולד .
 במקום הענקית המרפסת את

 השבוע באמצע להזמין אפשר
 מסיבות חתיונוח, כמו לאירועים

 תחת אופנה ותצוגות קוקטייל
 כזה ׳אירוע בכל השמים. כיפת
 10( עשיר מזנון המקום מציע
 חופשי משקאות בשרים), סוגי

ועוד.
 מעל — המרפסת — מסעדת־דגים

 !ת״א המרינה
להתראות,

ובתיאבון

פתס דה ב״טזד לזכות יכול אתה גם
המפורסמת בתחרות הראשון במקום זכו ״ראלי״ אפני

 אז עדיין יודע שאינו למי כן,
 זכה מוראו דיטריק הספורט כוכב

 דה־ ב״טור הראשון במקום
 רכוב כשהוא האחרון פראנס״

 ״ראלי״. אופני גבי על
 הדבר טבעי פלא. זה ׳אין ובעצם
 כעולם הטוב האפניים שרוכב

 האפניים גבי על רכוב יהיה
 להצליח מנת על כעולם. חטוכות
 הרוכב זקוק דה־פראנס״ ב״טור

 חזקות אמינות, נוחיות, לאפניים
 שהציון ספק אין מאוד. ומהירות

 אהד בכל ״ראלי״ אפני של
 .10 הוא הנ״ל מהתחומים

 לזכות חושב אינך אם גם אך
 מעוניין ואתה דה־פראנס״ ב״טור

 הכושר לטיפוח אפניים בזוג
 המלצת (לפי לבריאות הגופני,
 סתם או ליילד למתנה רופא),
 זיוג לרכוש לך כדאי להנאה

 ״ראלי״ אפני נכון ״ראלי״. אפני
 רגיל. אפניים מזוג יותר יקרות

 לשלם עדיף זה אין כלום אך
 מאשר יותר לירות מאות כמה

 לחנות שבועות כמה כעבור לשוב
 וכאן 11 מתפרקות אפניים עם

 הוותק בגלל לאזהרה. המקום
 (למעלה ״ראלי״ חב׳ של הרב

אפניים בייצור שנים) 100מ־

 במיוחד רבים, יצרנים נוהגים
ל הרחוק, שבמזרח מ״טאיוון״

 ולרשום ״ראלי״ אפני את חקות
 המזכירים שמות האפניים גבי על

 ה־ כמו ״ראלי״ של דגמים
£11?  בעיקר המדובר .01]-0?

מהל 10 (ולא מהלכים 3 באפני
 לחיקוי. יותר קלים שהם כים)
 אפניים לקנות בבואכם לכן״

 ראלי ״אפני — מקניית הימנעו
 אדוני״. בשבילך במיוחד זולים,
 חברת שמציעה הדגמים מיבחר

 לכל !ומיועד עשיר הוא ״ראלי״
כמעט. יאחד

 — וחיפה ירושלים לתושבי !•
 המיועדים מהלכים 10 אפני

5?10ד,־ לעליות. במיוחד € 0 £ 
£\,0וה־£ם£?־ 0ז הזו שני £

במיוחד. ונוחים חזקים גות
 אפי והמשור ת״א לתושבי !•

 אפשרויות עם מאוד נוחות ניים
 ה־ גבוהות. למהירויות להגיע

(1 0 1ו-א\׳. 1£\י£ ^1־\£-7 £  א\
 לך מעניקות מהלכים. 3 בעלי

 ספורטאי. של ומהירות נוחות
מיטב מתבטא כאן ! ולנוער !•

 דגמי ״ראלי״ של והידע התיכנון
ס£11ה- המהלכים 3 ?  נה־ 0£1?

 לעצמך עשו כבר ££0£1£1'
 ־0£]0ה- העולם. ברחבי שם

? ? £ קפי עם כסא בעלי הם £
 אחורי גלגל טלסקופיים. צים

 לרכיבה. מאוד נוחים ׳והם גבוה
 נגד במיוחד בנוי 0£1£'1'£11ה־

 צמוד. כדון עם תנודות
 על לרכב ממליצים ב״ראלי״

 כך ולשם .4 מגיל החל אפניים
 ה־ אפני את במיוחד תיכננו
£ ,701\£11£׳׳\\\ (£ \£  ו־ £

 ללא אפניים אלו .8'1'£1£\.
 רגל מעצורי עם קטנות מהלכים,

 .4—9 לגילאי במיוחד !ומותאמות
 אלה ״ראלי״ שיל חדש רעיון י•
£ס1זל[0ד,־ אפני הם 0  זוג ,£

 מהלכים 3 בעל משפחתי אפניים
 ישר ולהכניסן לקפלן ניתן אשר

!למכונית
 בארץ מייבאת ״ראלי״ אפני את
 הוותיקה החברה שנה 45 מזה

 בע״מ בוקשטיין י. ״טכניקה״
 וההפצה ת״א) 22 רמבם (רה׳

 פ״ת דרך מצמן, מ. ע״י נעשית
.251789 : טל ת״א, ,112




