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בניו מצטיין ת״וו ,,בביס״:
 הביאה. מתאימה עיסקית והתארגנות נכונה היערכות

 והתכשיטים היהלומים, בתחום המובילה כפר־ס, לחברת
הירי למרות וזאת בכיר מצט״ן ת״רן התואר את בארץ,

והכלכלי. הביטחוני המצב עקב הנכנסת בתיירות דה
הש לה הוענק בכיר סצט״ן ת״רן שהתואר כפרים,

 יהלומים ומשווקת מייצרת נשיא־המדינה, על־ידי בוע
 לכל ומייצאת בארץ ולתיירים לישראלים ותכשיטים

מרכ בשלושה עוברים 200כ־ מעסיקה החברה העולם.
 — ברמת־גן ובורסת״היהלומים טבריה חיפה, — זים

דולר. מיליץ 18ל־ הגיע עסקיה ומחזור
בטבר באולמות כפרים מבצעת עיסקותיה עיקר את

בילוי של מיוחדת בחווייה המבקר זוכה בהם ובחיפה, יה
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 אור־קולי במופע במיפעל, במוסיאון, ביקור— וקנייה
ובאולנדתצוגות.

 על־ידי כפרים ביצעה עסקיה מחזור הגדלת את
אי ועל-ידי הישראלי לציבור מיפעליה שערי פתיחת

 עובדי השישי, הצי מלחי לייצוא: חדשים שווקים תור
אירופה. ממיזרח וצליינים האו״ם

משמ עלייה צופה גרינהולץ, פילים כפרים, מנכ״ל
כתו לא הקרובה, לשנה המכירות במחזור נוספת עותית

 בדרך שונה מהיערכות אלא הקונים מיספר מגידול צאה
 מוצרים על ושימת־דגש מאורגנות לקבוצות המכירה

תחרו יתרון בארץ היהלומים ולתעשיית לכפרים בהם
תי.

לרות׳
ללעדון ברטיס־טיסה

 איש־ ,בלונדון החי ישראלי הוא
 ,39 בן גרוש חברות, ובעל עסקים

 נאה, כחול־עיניים, בהיר־שיער,
 אוהב ולא מעשן לא מטר, 1.85

 על לרכוב אוהב מעשנות, בחורות
 הקטן המטוס את להטיס סוסים,

 הסירה את להשיט ה),1(סס שלו
ולשחות. שלו

 מלפפון כמו הן כאן ״האנגליות
 וביקש בטלפון, לי אמר הוא חמוץ!״

 ישראלית למצוא לו לעזור ממני
 כחולת־עיניים, בלונדית רצוי יפה,
 בלונדון, לחיות מוכנה תהיה אשר
 שלו החברים כל .30 עד 25 בגיל

 בדרך־כלל, וכך, ממנו, צעירים
לו. שהיו החברות גם

 ליהנות אוהב שהוא אומר הוא
 רק חיים כי מרוויח, שהוא מהכסף

 לקמצנים. שייך לא והוא אחת, פעם
 הוא טלפוני, קליק של במיקרה

 או כרטיס־סיסה, שולח הוא אומר,
 מטוס(גדול, על מייד עולה שהוא

 על אותי שאלי לכאן. ובא שלו) לא
 הוא אם לדעת מתה אני ).1/2701(

 הירוק, המלפפון את למצוא יצליח
 מחפש. שהוא והרענן, הטרי

★ ★ ★
 אותנו ייצגה ניקול כאשר

 מלכות) רוני(מזון אמר בחו״ל,
א מתגעגע מאוד אני מאנה:

 וכוס הגבינה עם הטוסט ליה.
 לי סוחטת שהיא התפוזים מיץ
 לי. חסרים מאוד בוקר כל

★ ★ ★
 רחק גרוש,

נשואים ושני
 לשעבר ,39 בן איש־צבא הוא
 מתגאה (״אני צל״שניק גולני,
לש אב שנה, מזה גרוש בזה!״),
 1.85 בארץ, חמישי דור צבר, לושה,
הח את אוהב סימפטי, חמוד, מטר,
 אחת מחפש ולצחוק, לחייך■ יים,

וג חמודה כמוהו, להיות שאוהבת
).2/2701(הוא אצלי מיספרו בוהה.

 רואה־ ,31 בן רווק •חיפאי,
וש צילום אוהב מטר, 1.87 חשבון,

 בחורה רציני לקשר מחפש חייה,
חינ אינטליגנטית, סימפטית, נאה,
).3/2701( הוא מיספרו נית.

 מנחל־ חיפה, מסביבות הוא •
 מסר, 1.95 נשוי, ,41 בן מיפעל,

 לתל־ הרבה מגיע ספורטיבי, נאה,
 ת־ד בידידה. מעוניין אביב,

חיפה. ,33812
מ ,33 בן נשוי, איש־ביטחון •
 ת׳ד בחורה. עם קשר ליצור עוניין

גדרה. ,183
★ ★ ★

חמה אשה
אהבה מחפשת

סטו ),23( יפה אבי את פגשתי
 ל־ בבית־הספר שנייה שנה דנט

טב בבית־מלון ביוז־צב׳, מישחק
 של תקן על הגיע הוא לשם רייני׳

 החליף הוא פעם בכל ליצן־בדרן.
 הוא ומשגע מצחיק הכי אבל דמות,

 היו שם כולם אשה. בתפקיד היה
מצחוק. הרוסים
 את המגדיר חיפה, יליד יפה,

ת את מתאר כשחקן־זמר, עצמו
בנה: שאותה מות

 שמדברת קשת־יום, אשה ״היא
 ונקודות, פסיקים בלי ומהר, המון
 צעקנית, רכלנית, ינטה, קצת

העניינים, במרכז תמיד שתלטנית,

יפה אבי
 שזלה־ לה קורא .אני

אה מחפשת חמה, אשה כפייתית,
בה.

 הישן התיק בלי זזה לא ״היא
 שלה מהלב שחלק אומרת שלה,
 יש ותמיד הזה, התיק בתוך נמצא

 לה קורא אני בגרביים. רכבות לה
משו בהופעה נולדה שולה שולה.
 איתו שהביא שחקן, ידיד עם תפת
 כמה שמתי ואביזרים. בגדים הרבה
 חזה הוספתי עצמי, על מהם

 ראיתי שיצא. מה וזה מלאכותי
 לא אני ומאז מצחוק, מת שהקהל

משולה." נפרד
 תצוגות־ למארגנת סיפרתי

 אבי־ על פלטאו חביבה האופנה
 לתצוגוק אותו הזמינה היא שולה.

מהדו ההצגה את גנב כמעט והוא
להצעות. פנוי אגב, הבחור, גמניות.

לחדר בלילה התגנב השומר
השו הארץ. במרכז חקלאי בבית-ספר השבוע לבקר לי יצא

 שהולך כזה אחד מבוגר. ממש היה השער, את לי שפתח מר,
 והופתעתי מיוחדת, סיבה לכך יש אם התעניינתי בקושי.
הבא: הסיפור את מהמנהל לשמוע
 שרידייס, גבוהים, בחורים צעירים, שומרים פעם לנו היו

 מיסו השער, את עזבו תם אותם, שיעממה השמירה חתיכים.
 שומר .17-16 בנות הבנות, אחרי ולחזר החבר׳ה עם לבלות
 ככה להקסים וניסה הופעה, עשה קסמים, לעשות שידע אחד,

הבנות. את
 קיבלו כל-כך ולא וסגורה, מגובשת די היא אצלנו החברה

שאח מזה התלהבו שלא הבנים, עם מריבות להם היו אותם.
שלהם. הבנות אחרי מחזרים רים

 השומרים אחד כאשר סופי, באופן הסבלנות את איבדם
 אחת. עם להתעסק וניסה במת, של לחדר אחד לילה התגנב
 אלמו לשלוח טחברת־השמירה ודרשנו הצעירים, את העפנו

שקט. לם יש עכשיו =פלוס.60 או =פלוס,50 בני רק


