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זהי מה
ס כוחות 17מ- יותר או סמ״ק 1725  בית של והמהפכני החדש המנוע נפח זהו סו

 נסוי, של ארוכות ושנים מחקר אחרי פותח סמ״ק 1725 מנוע ״הילמן". חרושת
משולב. ובריטי אמריקאי וידע עבודה פרי
יתרונותיו? מה

 מפתח ראשיים, מיסבים חמישה בעל סוס, כוחות 17/נ4 עיליים, שסתומים מנוע
ס כוחות 70 מ״מ. 82.55 מפסע מ״מ, 81,55 בוכנה קוטר סיבובים. 4800ב־ סו
לך? נותן זה מה

 חסכון עם בבד בד זאת כל רב, ותאוצה משיכה כח זעזועים, ללא שקטה הפעלה
המנוע. חיי אורך על ושמירה בדלק ניכר
נמצא? הוא היכן
 1966 דגמי החדשות ״הילמן" במכוניות ורק אך נמצא סמ״ק 1725 מנוע

 סטיישן סופר והילמן מינקס סופר הילמן דה־לוקס, מינקס הילמן מהסוגים
בע״מ". קרסו משה ״בני ע״י המשווקות

 שנה 30 עצמו שהוכיח השם — ״הילמן״
 בלתי חילוף חלקי מלאי ובעולם. בארץ

מעולה. שרות מוגבל.

!
 1725 מנוע - מינקס הילמן
 4 חסכוני. בארץ. בגודלו יחידי

 סינכרוניים. הילוכים
בלבד. ל״י 17.450 —

 1725 מנוע - סטיישן סופר הילמן
 אחורי ספסל נפתח, אחורי חלון סמ״ק,

ת מתקפל,  להזזה. וניתנים נוטים כסאו
בלבד. ל״י 19.950 —

¥

 1725 מנוע - מינקס סופר הילמן .
ת סינכרוניים, הילוכים סמ״ק  כסאו

להזזה. וניתנים נוטים קדמיים
בלבד. ל״י 18.950 —
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דחף

 מובטח נהיגה רשיון
הישן במחיר קצר בזמן

 לשעיר ל׳׳י 6 — פרטי *
ל״י). 7 (במקום

 לשעיר ל״י 10 — משאית *
ל״י) 11 (נמקים

 צמיד מדריך — נאיפניע *
 שיירות ללא אישי וטיפול

קבוצות. או
 פברואר סוף עד לנרשמיס

 והדרכה חומר
תיאוריה למבחן

ם נ י ח
 ע״י ורק אן הדרכה

מנוסים. מורים
ן לנהיגה בי״ס ו נ מ א  

 10 בנימין נחלת
ת״א■ ,55067 טלפון

ע י פ ו ה

בישראל הערבים
ם י י ר ג׳ י ר ב ס מאת

ם י ק ר — על פ
הצבאי הממשל *
הקרקעות *
ם כפר * ס א ק
 הפועלים החקלאות, החינוך, *

ם... ועוד. הערביי
.68818 טל. חיפה, ,6 הרצל בן־שלמה, ש. ראשית: הפצה

במדינה
מנגנון

שה ד א מי שה ת א
אזר משפטים ויש פליליים, משפטים יש
 באולם החודש שהתנהל הדיון או חיים.

 לא היה בתל־אביב המחוזי בית־המשפט
כזה. ולא כזה

 ביולוגית בשאלה לפסוק התבקש השופט
 הקרויה האישיות של מינה מהו טהורה:

 משה עורך־הדין ייצג אותה פינקס, בוקא
אלוני.

ם שלו " ״ ! ת ר ב נול שם בבולגריה, ג
 היו לא באשה. )56( בוקא הוכרה דה,
 לימודי את סיימה היא עוררין. כך על

הבולג הבריאות למשרד וניגשה הרוקחות,
 עוזרת־ של תעודה לה יעניק שזה כדי רי,

רוקח.
ה את מילא מיסמכיה את שבדק הפקיד

ה למילוי כשניגש אך הנדרשים, טפסים
 פינקס בוקא השם. בכתיבת טעה תעודה
 כ־ פינחס. בוקו שם על תעודה קיבלה

לכתוב ־סירב טעותו, על לפקיד שהעירה
 הטעות את לתקן הסכים אך חדשה, תעודה

 את כתב הוא הישנה. התעודה גבי על
הישנים. גבי על החדשים השמות

לעניין, חשיבות יחסה לא עוזרת־הרוקח
 ובפקיד ממשלתי במשרד שוב שניתקלה עד

ממשלתי.
בישראל. קרה זה הפעם
העוסק אדם כל מחייב הישראלי החוק

 וכך, שנה, מדי רשיונו את לחדש ברוקחות
 הבריאות, במשרד בוקא שהופיעה פעם כל

בעיית מחדש התעוררה הרשיון, לחידוש
 היא — בוקו לה קרא הפקיד השמות.

 היא — פינחס רשם הוא בוקא. לו ענתה
פינקם. דרשה

וכש סבלנותה, את האשה איבדה השנה
 לסבול החלה הרשיון חידוש מועד קרב

 הפקיד כשעמד המיועד, ביום שינה. מנדודי
 שקבע מזה אחר מין לה לקבוע הממשלתי

 נזקקה בהיסטריה, בוקא נתקפה הטבע, לה
רפואי. לטיפול
 כדי לבית־המשפט, לפנות החליטה היא

 השופט ולתמיד. אחת זהותה את יקבע שזה
 לבקשתה, בסבלנות האזין לם יוסף המחוזי

 אפילו אשה, היא האשד. בחיוך: לבסוף פסק
 חושבים ישראל ממשלת של פקידיה אם

אחרת.
 בית־המשפט, מאולם פינקס בוקא כשיצאה

 ענתה גברת!״ ״שלום הפקיד: לעברה קרא
אדוני!״ ״תודה בוקא:

בריאות
ה מ׳ עד ע שפי ת מ ע פ ש 9 ה
 די יש בשפעת. חולה המדינה כל לא
ה מהבחינה לחלוטין בריאים אנשים הרבה
 והשיגרון, הדיסקוס חולי למשל כמו זאת,
 שהבחינו הרופאים, שפעת. אין כמעט להם

 על ממליצים המחלות, שתי בין בקשר
 יותר השיגרון אנשי לשפעת. כתרופה שיגרון

 לא ׳פשוט שהם או — כנראה מחוסנים,
ו — ובגשם בקור מהבית לצאת נוטים

בריאים. נשארים
 כדי לשפעת? אחרות תרופות יש האם
 רופא. למצוא צריך לשאלה תשובה למצוא

ושומ המשפחה לרופא מצלצלים כך לשם
 ״הרופא אשתו: של המסור קולה את עים

חולה.״
 את ומקבלים לקופת־חולים פונים אחר־כך

ב חולה בשפעת המטפל שהרופא ההסבר
לרופא־שיגרון. לטלפן אפשר ואז שפעת,

 שיש ״נכון, הרופא, מציין ״אפטשי,״
 שנה כל שפעת. של מגיפה בארץ עכשיו

 וזירו־ של סוגים עשרות בעולם מסתיבבים
 רע, מרגיש מהם הנפגע האדם שפעת. סי

 ארבעה וכעבור במיטה, שוכב חום, מקבל
לו. עובר זה ימים

 הווירוסים מתקיפים שנים בכמה ״פעם
 ולמיתות. למגיפות גורמים חוזק, ביתר
 המאה־העשרים של החמישים בשנות אפילו

ה העולם במלחמת משפעת. אלפים מתו
 מאשר משפעת אנשים יותר מתו ראשונה

מקרבות.
 חיסון. יש אולי אבל לשפעת, תרופה ״אין
 השפעת על מחקר ערך ישראלי רופא

 והזריק חיסון, תרכיב לה מצא הנוכחית,
 יהיו מה ידוע לא עדיין איש. 300ל־ אותו

 אפילו חלה לא עתה לעת אבל התוצאות,
בשפעת. 300מר.־ אחד

 בו להשתמש יוכלו יצליח, החיסון ״אם
 השנה. של השפעת את בעזרתו ולחסל

 של השפעת לגבי כמובן, יעזור, לא זה
ווירום יבוא הבאה בשנה כי הבאה, השנה

!

1484 הזה העולם


