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בית אלפא

מפגשי המועדון מתקיימים בימי שישי בין 
השעות 16:00 - 19:00 במקומות הבאים:

המפגש הארצי המרכזי בתל אביב:

ברחבת היכל נוקיה, יד אליהו
המפגש הצפוני בנשר:

בקפה 'ארומה', דרך בן יהודה 147, נשר, ליד תחנת הדלק 'טן'. 
מפגש השרון:

במתחם המסחרי של געש/שפיים בתחנת הדלק 'דור אלון'.
ירושלים:

במתחם מסעדת 'קולוני', דרך בית לחם 7
מפגש השפלה:

ברחבת בית התרבות, רח' השריון 7, נס ציונה 

שום דבר באלפא 2000 טורינג ספיידר 
האדומה הזו לא רומז על האופן בו היא 

הגיעה לידיו של דרור בריל. התוצאה 
הסופית? היא כבר מדברת בעד עצמה

כתב: רון פז  צילום: בני הספל, דרור בריל

מפגש המועדון בתל אביב ב־18 ב
במרץ, התקיימה בסיוע חברת סמל"ת 
יבואנית מותגי פיאט, אלפא, אבארט 

ולנצ'יה לישראל אחת ההשקות המרשימות 
שידע המועדון. 

הסיבה למסיבה היא אלפא רומיאו 2000 
ספיידר טורינג, מודל 1959. 

האלפא יובאה אשתקד כגרוטאה של ממש על 
ידי החבר דרור בריל, עברה שיפוץ מקיף שכלל 
הפשטה מלאה של הרכב, בניית מערכת חשמל 
חדשה, צבע ברמה גבוהה ביותר, שיפוץ מכאני 

מקיף ותשומת לב לפרטים הקטנים ביותר - 

ממש שיפוץ ברמה בינלאומית.
כשיש סיבה למסיבה, לא מפספסים אותה. 

כאן בא לביטויו הנפלא שיתוף הפעולה 
המוצלח בין מועדון החמש למועדון אלפא 

רומיאו ישראל: לא פחות מ־80 אלפות 
כיבדו את ההשקה בנוכחותן, כמעט מחציתן 

בסטאטוס אספנות. שורה אחר שורה, מכל 
הדגמים והשנים, מראה נפלא. בין המציגים 

היו גם רכביהם של חברי מועדון אלפא רומיאו 
קלאסיק ישראל, וכן שתי ג'ולייטות חדשות 

מהניילונים, כדי להגביר את התיאבון.
"מועדון אלפא רומיאו ישראל הוא מועדון 

מותג, הגדול מסוגו בארץ, ומאגד חברים בעלי 
כלים שונים מתקופות שונות", מספר יו"ר 

המועדון, שי ורד. "יש לנו מפגש שבועי בקפה 
מצדה בהרצליה בימי שישי בשעה 16:00, 

ובשעה 18:00 אנחנו עוברים למפגש מועדון 
החמש בנוקיה".

"המועדון שלנו הוקם כעמותה רשומה בשנת 
2002, ובו 120 חברים משלמים ועוד 180 
פעילים. תמהיל החברים משתנה - בשנים 

הראשונות היה רוב לאלפות הישנות, וכיום 
מצטרפות למועדון יותר ויותר אלפות חדשות, 

שמהוות כבר כ־70 אחוזים מכלי הרכב 
במועדון. לרבים מהחברים יש גם אלפא 

אספנות וגם אלפא חדישה - והם נהנים מכל 
העולמות", אומר ורד.

שיתוף הפעולה של מועדון אלפא רומיאו 
ישראל ומועדון החמש פורה ומפרה, וכולל 

אירועים משותפים, השקות משותפות, 
טיולים ועוד. בחגיגות 100 שנה למותג אלפא, 

השתתפו כ־50 חברי מועדון החמש שאין 
בבעלותם אלפא, בנוסף לאלו המחזיקים 

באלפא אספנות. ב"שוק עתיק" של מועדון 
החמש שיתקיים בחודש מאי יוקמו דוכנים 

עם פריטי אלפא רומיאו בהשתתפות המועדון. 
חברי מועדון אחד שמעוניינים להצטרף גם 

למועדון השני מקבלים הנחה של 50 אחוזים 
בדמי החבר, ומעבר לכך - האווירה הטובה 

fl .והפרגון ההדדי שווים את הכל


