
 מאוד עד הצטמצמו חיים אנו בה בתקופה
מר אדם בני ונשים. גברים ביו ההכרות אפשרויות

 המושתתים שלהם, מצומצמים בחוגים להסתגר בים
 השכלתי, או מקצועי, משותף מכנה על ככולם רובם

נוספים. חברתיים לכיוונים פתח לרוב פותחים ואינם
 ליצור יעיל באמצעי ההכרויות מכון של הרבה חשיבותו מכאן

 להכרויות משרד ונשים. נכרים כין לקשרים אפשרויות מיגוון
 מוצלחות הכרויות אלפי לזכותו זוקף ודינאמי צעיר ״רעים״,

 עוזרים צוות כראש העומד גל דוד אותו מנהל מאושרים, ונישואים
הצלחה. סיפור הוא ״רעים" של פיפ*רו מעולה. מקצועי

ת: א ה מ לנ בר אי

חדש
 .32 כת !סאה, ופתוחה היא יהודית

 גדולה, !בהברה ככירה כמזכירה עובדת
 באוני־ ראשון !תואר לגמור הספיקה
 בתל־ ,שכורה בדירה מתגוררת ברסיטה,

 הנאה הופעתה למרות ג״יבודדה. !אביב
 אפורים. חיים יהודית מנהלת וכישוריה,

חוז וכשד,יא בבוקר, לעבודה הולכת
ו הכתלים ׳ארבעת ׳בין מסתגרת רת,

 כקריאה, הזמן את להעביר מנסה
ה אך טלביזיה... תקליטים, שמיעת
 נישאו, •חברותיה ׳כל חונקת. בדידות

 הזוג בן את מוצואת אינה פשוט והיא
 מישהו מתקשר פעם .מדי לה. ׳המתאים

מ ושלה הטלפון מספר ■את ■שקיבל
 בכל אך .׳מודאגים. מקרובים או ידידים

 לפעמים מחדש. יהודית מתאכזבת פעם
 לא ■לצון, החומרים בחורים סתם ׳אלה
 החפת־ המחפש נשר גבר זהו ׳אחת

 גם יהודית חדלה ולאחרונה ■קאה...
 עובר, הזמן אלה. לקריאות להענות
 ו־ יותר, צעירה הופכת אינה ■יהודית
 שתישאר ■העובדה עם השלימה ׳כמעט
הייה. ■כל בודדה
 מסתובבות כאלה ״יהודיות״ כמה
 אפילו או הקוראה, את ואולי י בינינו

 עם עצמכם א׳ת מזהים הקורא, ■אתה
 אלפי ־עשרות ׳כי ידעתם האם ? יהודית
 בני מחפשים בישראל ונשים גברים

? זוג

 שנות 12
ענפה פעילות

 הנכנס ״רעים״, מכון ע״י הוזמנתי
 ישלו, 13ה־ הפעילות ׳לשנת אלה ׳בימים
 ו־ בתל־׳אביב הראשי למשרד לבוא

׳משרד הענפה. ׳המכון מעבודת להתרישם

 תל־אביב, במרכז אמנם ממוקם ״רעים״
 )282932 (טלפון 58 בן־״הודה ברחוב

 ו־ צדדית ׳חדרים ׳במערכת מצוי אך
 ירושלמית, אבן בנדה הכניסה אחורית.

 המכון של מיקומו בירק. ומעוטרת
 המוצנעת הכנייסה אך ■מרכזי, במקום

 אליו. הפונים על להקל באו העין, מן
 הפונים אגשים מבקשים טבעי, ■באופן
 דיסקרטיות על לשמור להכרויות למכון
הנושא. של המיוחד האופי בשל

 צעיר צורת
ודינמי

 יגל, דוד את ■פגשתי המרווח ׳במשרדו
 לדוד לו איכפת ״רעים״. מכון מנהל

 הישראלי הציבור לתודעת להחדיר גל
 שמכון הרבה והתועלת חשיבותו את

ה להתפתחות מביא שלו ההכרויות
 צעיר — גל דוד הישראלית, חברה
 באדם מתגלה נאה, ׳הופעה בעל נמרץ,

 בקיבוץ ׳התחנך הוא ,ודינמי. ■שאפתן
 היום עד ומשרת הירדן בעמק אפיקים
 כאיש מתגלה דוד קרבית. ביחידה

 לפני מציג והוא מעניין נעים ״שיחה
: ומעולה מקצועי עוזרים צוות

 תל־ אוניברסיטת בוגרת — רותי
אביב.

 עובדת של עשיר עבר בעלת — ■בינה
ו הקשבה ביכולת ׳ניחנה סוציאלית,

נתקלת. היא ■בה בעי״ה לכל הבנה
 שנים 10 של נסיון בעלת — רותי
ההכרויות. ׳בשטח
 עשיר סוציאלי עובד — נוי בר־ חנן
 לשון המוצא ׳רבות, ישנים ■של ׳בנסיון

המצלי־ ובחורות בחורים עם משותפת

לקוח״ בכל אישי ״טיפול :גל דוד

מצטר אך ״רעים״, עזרת ללא גם חים
 חנן .׳בעזרתו. הסודית לכרטסת פים

 קיבוצים, עם מתמיד בקשר נמצא
׳ואוניברסיטאות. ׳מושבים

 ■העובד ומוכשר, ■דינמי צעיר, צוות
 ב־ (גם הפסקה. ללא 20.00—9.00מ־

 והרבה ריבים ׳מאמצים ומשקיע ״שבת)
 לפונים ׳אושר ■להביא כדי אנוש אהבת

 יושבים בערבים מרפה. ואינו ׳אליהם.
ל !ביוזמתם ומתקשרים הצוות אנשי

 ול־ ,ונאים משכילים רווקים בחורים
 ו״מארגנים״ ומשכילו׳ת נאות ׳בחורות

למכון... אותם

 בעלי ■של עצום פוטנציאל כאן מצוי
 עסקים, אנשי ביניהם :׳ועמדה !אמצעים
 ■נשים דין. ;ועורכי מהנדסים רופאים,

 מסת־ ומשכילות. ■אלגנטיות מטופחות,
 איין ׳וכישוריהם הופעתם שלמרות ׳בר

 אלה, אנשים להפגש. היכן פשוט ולהם
 ה־ לדעות נכנעים אינם דוד, מסביר

 של שירותיו את ומחפשים ■קדומות,
 דוד, אומר אצלנו, תמצאי ״׳רעים״. מכון

 וגדושים ■אלמנים גם אלא רווקים רק לא
 חדש דף ■לפתוח הרוצים ■המינים משני

 יכולתנו ■ככל ■משתדלים ■ואנו בחייהם
 מקרי אלפי !ויעידו בכך. להם ■לעזור

 ׳הבאנו זוג, בני הפגשנו ׳בהם ההצלחות,
מבדי אותם ׳והוצאנו לנישואין אותם
דותם.

 מקפידים עוזריו וצוות גל חוד
 ולקוח. ■לקוח לכל אישי שרות להעניק

 עיניים בארבע אינטימית ׳בשיחה ׳תמיד
 •של ■לבעיותיו מלאה והבנה בהקשבה

סודיות על בהקפדה זאת וכל אחד, כל

 — גל דוד אומר — לכן ודיסקרטיות.
וגדל. הולד אלינו ׳הפונים קצב

 שלוחות
הארץ בבל

 מאוד ■גדול שני ■סניף ׳מצוי ׳בחיפה
 טל. א'16 ירושלים (רח׳ ״רעים״ ״של

 ׳מאזורי לקוחות ,נרשמים שם )667348
 ועוד ׳והעמקים. הצפון נהריה, הקריות,

 מסועפות שלוחות ל״רעים״ ■נטויה. היד
 גם ׳הארץ. ׳קצווי בכל הדוקים ׳וקשרים

 הגדולות, הערים אחת ׳תושב אינך ■אם
 למצוא ל״רעים״ לפנות תמיד תוכל
המקסי העזרה את ולקבל ■קשבת אוזן

הזוג. ׳בן במציאת מלית
 ׳ואם ׳הגילים מכל רשומים ב״,רעים״

 ולהכיר להנשא ומעונין נשוי אינך
 הטלפונים להלן ורצינית נאה בחורה

:״רעים״ ׳של

 03-282932 :תל-אביב
04־667348 : חיפה

(מ.)
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