
עובדה!1״*
 לאחרונה נישאו זוגות 53

!כיצד ״רעים׳/ באמצעות

4

ת >3 קו ל ח ת מ עיו צו ק  מ
ת דו ר פ נ

וזס
 הראשון במקום זכינו )1

80/81 81/82 הנבחר לעסק
 משרד בחסות שנערך קהל דעת משאל

האחרו בשנתיים קבע והתעשיה, המסחר
 כעסק להבחר ראוי ״רעים״ ני נות,

 צוות של והאמין האישי הקשר הנבחר.
 שהכריעו. הם אליו הפונים עם ״רעים״
 בנו, שנתנו האמון על אנו מודים ועל־כך

 20 עלינו הנאמנה במסורת וממשיכים
שנה.

נטמן שנות 20 )2
 בעל המשרד ״רעים״ הרבה! אומר זה

 ביכולתו אשר בארץ היחיד הרציני. הכה
 מספר והתוצאה: וטפול. שרות להעניק

כוחנו. את רואים בזה אנו הצלחות. של רב
לגביך? אומר זה ומה

 לשדוכים. משרד לא אנו אצלנו, שונה זה
 נפרדות ומחלקות מאומנים צוותים לנו יש

 מחלקה יעוץ, לקבלת לבאים לנרשמים,
 ולתושבי לדתיים מחלקה שרות, למתן
 ובודדים מבוגרים גרושים, לרווקים, חוץ,

 12 הפונים, לשרות טלפונים 3 בכללותם.
 ממוקמים ״רעים״ משרדי ביממה. שעות

 נפרדת כניסה עם ושקט מרכזי ברחוב
 תרגיש שכזו באווירה מלאה• ובדיסקרטיות

אתנו. הראשוני הקשר יצירת עם מיד נוח

ר, )4 תג ה א ד מ ת ורצון ה
ב״רעים״, הטמונה ביכולת והאמונה השיטה

 שיטה מוצלחים. לנשואין שהביאו הם
 ואתגר מצטבר ידע וטבעית, חדשנית

״רעים״ צוות לפני שעומדים הם תמידי
 נסה אלינו, חייג ובשבילך. שלך כולם והם

!אותנו

במדינה
פשעים

בדעווו ר־חבון
 ה3ב 7ע נוננה זזאמא

 ולקה באונס שנאשם
בלשון. ברקבון

 שלם ישראל :נראה אמו בזרועות
 אבל ועגום. צעיר ושברירי, קטן

 נאמר, נגדו שהוגש בכתב־האישום
ב לקח שעברה1 בשנה באוגוסט כי

 אותה הביא טרמפיסטית, מכוניתו
 ושם געש, קיבוץ ליד למישעול

 כן ואיומים. באלימות אותה אנס
 הוא שבדצמבר בכתב־הא״שום סופר

 לקח הוא זה. מעשהו על וחזר שב
נת לכיוון ונסע במכוניתו חיילת

או גם הביא ובתואנות־שווא ניה,
 רה במינה ועצר לקיבוץ־געש, תה

הראשי. לכביש ■שמתחת
 ו־ הצעירה של עודרוחה אולם
 אותה הצילו שלה המפליאה תושיה
 — לנשקה ניסה כאשר מאונס.
 עד הירפתה ולא לשונו את נשכה

לשו לכביש־הראשי. אותו שמשכה
 בביודהחו־ אוחתה הצעיר של נו

 חוקרי־המיש־ אותו גילו ושם לים,
).2315 הזה (העולם ועצרוהו טרה.

 ביקש השבוע לנתקף. מתוקף
 כי ליבאי, דויד פרופסור סניגורו,

 הצעיר את ישחרר בית־המישפט
 מצבו בגלל למישפטו, עד בערובה
 ארו* התובעת ואילו הקשה. הגופני

מ ביקשה זחל, יפית כת־השיער,
 עד אותו לעצור זלך דויד השופט

ההליכים. תום
הפ השחרחר הצעיר כי מסתבר

 ב־ הוותיקים השוטרים את גם תיע
נעצר כאשר שלו. שיתזף־ה,פעולה
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וידיאנסרטו
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיזחדים זארועים מטור■ נ!ת,בר1חת צילום
 296662 טל. ודא, .5 רוזנבאום רח׳
י טל. חיפה 13 ירושלים ררו

לחייל טרמפ חן

 יהודית. בבעלות ונעים מודרני מלון
יפים, חדרים

עשירה. בוקר ארוחת
 במרחק־הליכה מצוין מיקום

לונדון. של התוסס מהמרכז
מ*085* א0ז£1.
ז *01 .8 611*0 0 ,83 
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ואמו שלם נאשם
בלשון נשכה הנאנסת

 ועוד המיקרים, בשני הודה ונחקר,
 ידועים ׳שהיו פרטים וסיפר הוסיף

ש הצעירה התמנה כאשר לז. רק
 הי* למיסדר־זיהדי, באוגוסט נאנסה

 שלא עד והיסטרית נרגשת כה תה
 את הפך הוא אבל לזהותו. הצליחה

 אשר הנאשם זה היה היוצרות.
ל אמר הוא המתלוננת. את זיהה

ו אותה, מכיר הוא כי שוטרים
הת את לה למסור מהם ביקש

נצלותו.
בו על ואהוב טוב בחור ״הוא

 המיקרה ״כל הסניגור, סיפר לם,״
 מצויץ, מבית בחור זהו חידה. הוא

 סיים הוא סניף־בנק. מנהל אביו
 בחינות את ועבר תיכון בית־ספר
 לצה״ל, התגייס אחר-בך הבגרות.

עבר בחרמון, חודשים חמישה שירת




