
□ ה ר ב י א ד נ י ג
ק עני ם למלכת י מי  ׳$0 ה

של הורוה
ליי' 100,000

 בראשון־לציון, בונה שהוא מהבניינים באחד דירה לקניית
ה, קוו ותל־אביב. רמת־השרון רחובות, פתח־תי

ם______ ה ר ב ה י יוד ג א ת בונ רו ם די שי אנ ם ש בי ה או

■ ל ר א ג ם ע
 אחז בל

שלו. והכיף
גלגלים. שני ובטיחות.על עוצמה - גארלי של ״רקורד״ טסנוע
וחסכוני. תגובה מהיר וספורטיבי, קשוח

 זעזועים בולמי 4 הילוכים, 5 גארלי: של ״רקורד״ טסגוע
 דלק ליטר 2כ- ורק משוכללת בלימה מערכת טלסקופיים,

■' קילומטרים ו 00 לכל
. ומעלה. 16 מגיל הרישוי

ץ/ ה1אי  כ
ק, הוא חז

 ■סה הוא
שלי! והוא

אוליזה טסנוע סולך חה חזק ה,זה0■ ג
 בלעדי יבואן
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 .065־22666טל. המרכזי, הדואר ליד בע״מ, העמק רכב :•עפולה .063־22670 טל. ■42 הנשיא שומרון, וספה שירותי
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 באחת כבר לחיים בת־זוגם את מים
 נשאר־ם יאז הראשונות, הפגישות

 לעיתים הלנה. אצל הדולרים אלף
 כבר הנרשם מבין יותר קרובות

 בות שמדינתו פגישות, כמה אחרי
 ישועה. לו תצמח לא הלנה של
 ההתבזות את עוד רוצה אינו הוא
נע פשוט והוא הזמן ביזבוז ואת
 1ש׳ •בקיפתה משאיר כשהוא לם,

דולר. 1000 הלנה
הלנה, של שירון מצליח לעיתים

 הזוג מבני אחד מכל גובה היא ואז
המת זוג שכל כך דולר, 1000 עוד
 בקופתה משאיר באמצעותה חתן

אמריק לגבי גם ביותר, נכבד סכום
דולר. 4000 — אים

 הלנה מלאי־תשבהור. העיתונים
ב טובה תכי השדכנית אינה אולי

 יחכי אשת ספק ללא היא אך עולם,
ב ביותר הטובה העצמיים הציבור

 ואה עיתון אף השדכניות. קרב
 ש־ מאלה טלוויזיה או רדיו תחנת
 סיפר לא אצלם התראיינה הלנה

 ב- ב־שראל שפרצה השערוריה על
 על הטלוויזיה של הגילויים עיקבות
 לעומת בארץ. ושיטותיה סיגנונה

 כיצד לאמריקאים הלנה מספרת זאת
 י- יום־ד,כיפורים במילחמת לחמה

 את המילחמה אחרי הצילה איך
שידו להן ומצאה הרבות האלמנות

 ו־ לבודדים מציעה גם הלנה כים.
 המתמוגגים, האמריקאים לבודדות

 ״אל :הנישואין בחיי להצליח איך
 זיז• שגיאה. זו למיטה. מיד תכנסו

דבר.״ מוכיח לא
 וידאו-
ה מ ה

!  שהיא הלנה סיפרה ארץ ך
 אחוזי- 80 עד 70ל־ מגיעה ■י*

 בארצות- שלה. בשידוכים הצלחה
 ״ההצלחה :יותר צנועה היא הברית

ה 40 בסביבות בינתיים היא שלי
ל התחלתי רק אני אבל אחוזים,

ההצל אחוז בשידוכים. כאן עסוק
 לא אני ליום. מיום גדל שלי חה

להר צריכה אני אחד. כל לוקחת
 אם שלי, המייוחדים בחושים גיש,
 שבאים אלה של לרמה מתאים הוא

ב לא שהם כאלה שלי. למישרד
 אפילו מקבלת, לא אני אותם רמה,

 דולר.״ 1000 לי משלמים הם אם
ל אוהבת שהיא מודה הלנה
מרווי לא ״אני :אבל כסף, הרוויח

ה הדולר אלף הרשמה. מדמי חה
 אודות לחקירות הולכים ראשונים
 אם רק מתחיל שלי הרווח הנרשם.

 מהכסף רק מתחתנים. הזוג בני
כזו הצהרה מרוויחה.״ אני השני

 איש־עסקים כל אצל חיוך מעוררת
ל אפשר דולר 1000ב־ אמריקאי.

 גם בארצות־הברית, הרבה עשות
ל המאמינים כאלה שם יש אם

פר בלשים שוכרת שהיא הלנה
וגראפולוגים. פסיכולוגים טיים,
 הלנה של למישרדה שמגיע מי
לפני ריכוך פעולת לעבור צריך
אי- האישית לשיחה מתקבל שהוא

 במשך מעוזריה. אחד עם או תה
 מול לשבת חייב הוא שעה חצי

הופ מוקלטות עליו ודיאו, מכשיר
הטלווי בתוכניות הלנה של עותיה

ש רואה שהוא אחרי השונות. זיה
 מהלנה, התפעל קארסון ג׳וני גם

הכספ ההתחייבויות על חותם הוא
 ש- כמובן, בתנאי, לכל, ומוכן יות

 לו תמצא מישראל הגדולה הלנה
 מייוחד סעיף אגב, חתן. או כלה,

 הזוג בני אם שגם קובע, בחוזה
ניש אינם הלנה באמצעות שהכירו

 עוברים סתם אלא וכדין, כדת אים
לשלם. עליהם אז גם בצוותא, לגור

 על קטנה ניו־יורק שגם אלא
ה בעיר שהצליחה אחרי הלנה.

 גם כנפיים פורשת היא גדולה,
בארצות־הברית. אחרות לערים

 אחד: מדבר רק חוששת הלנה
 יגיעו מישראל עלי ״שהד,שמצות

ב כאן ויפורסמו לארצות־הברית
 שלה העוזרים אולם עיתונים.״

אמ שעיתונאי אחר. מדבר חוששים
הפעו שיטות את יגלה זריז ריקאי

 בדיוק בארצות־הברית, שלה, לה
 במבט טסלר שימעון שעשה כפי
בישראל. שני,
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