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!מבוםה1
 יכול ,אתה למברטה, לך כשיש

 בעיניים העולם על להסתכל
 יפהפה רכב לרשותך אחרות:
 ומצויד במשקלו קל ומהימן,
 על היציבות דיסק. במעצורי

 המנוע כי פנטסטית, הכביש
ז כ ר . במ ע ו נ  שום אין הקט

 בשיא אפילו הצידה ״משיכות״
 בתוך הקדמי הגלגל המהירות.

 אף עולה לא זה וכל כפול. מזלג
 מסמם יותר אחת פרוטה
 ובתשלומים אחריות קטנוע!
נוחים!

 לישראל: בלעדיים סוכנים
 תל״אביב: בע״מ. מכוניות הפצת קפריש:

 • 623441־2 טל. ,19 פ״ת דרך הדר, בית
 .537059 טל. ,98 העצמאות רחוב :חיפה

ראשיים: מפיצים
 בע״מ, להשקעות חברה ״ס.ב״ :תל-אביב

 בן־ ש. :חיפה # 31755 טל. ,10 השרון
 63981 טל. ,6 ביאליק רח׳ הדר־הכרמל, דב,
 מסחרי, מרכז ״סילון״, מוסך : ירושלים •

 • 23202 ,26940 טל. ,15 שמע אליהו רח׳
 טל. ,48 ז׳בוטינסקי רח׳ רון, צבי :רמונ-גן
 רח׳ בע׳מ, סלע הראל :עפולה • 727341

 ששון, : נהריה • 22195 טל. ,52 יהושע
 מוסך :פ״ת • 920169 טל. ,22 המיסדים

רמ י• 913635 טל. ,10 סטרומה אלמוג,
 טל. ,20 השרון דרן קטנועים, שרות : תיים

 ״מוטוכל״, מוסך :באר־שבע • 924353
.81 טרומפלדור
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חג־האביב פסח
 שמחת את הנצח הגיע.
גמצלמתן. החג

לצלום. ציוד של גדול מבחר *
 ע״י צבעוניות והגדלות פתוח, *

בארץ. הגדולות המעבדות
 צלומי של מעולה פתוח +

שחור־לבן.
רגע. גין צלומי-פספורט *
בו־במקום. מסמכים העתקת *

ד 1ט1ק נ ר ב
ק1ו. ב1ווי. זיה ח נו ו

בר- שרג ;! :!מס^סיי פרו
האקסקלוסיבי לגבר |!

|; קובו-את־קוקי בוטיק !:
!ן בהזמנה חולצות * מיוחדים דגמים

!> מחו״ל מיוחדים ומוצרים י!

! בפסג׳ ,30 אבן־גבירול רח׳ ת״א י!

במדינה
)18 מעמוד (המשן
 כסף? ומשלם תחילה, לראותו מבלי יהלום
 לעמוד לא יהודים אצל מקובל לא זה שנית,

 שהציע ממה הכפול המחיר המקח. על
 לי נתן וזה — אותו הרתיע לא תחילה

אדום.״ אור
תלונ ובעקבות למשטרה, פנה התכשיטאי

 ואביטל שפרן דוד יומיים, כעבור נעצרו תו
נירפז.

אר מעוד דומות תלונות הגיעו בינתיים
סי אותו זה היה תכשיטים. חנויות בע

עם לחודש, 12ל־ יהלום הזמנת פור:
 בהמחאה להחליפו והבטחה כמפרעה צ׳ק

היהלום. קבלת עם בנקאית
 שנערך בחיפוש כמליונים זיופים

מעב המשטרה מצאה הצעירים של בדירתם
 מזו־ בנקאיות המחאות לייצור משוכללת דה

 תעו־ זיוף לצורך שר־הפנים חותמת ייפות:
 מבנק בנקאי צ׳ק של גלופה דות־זהות,

 צ׳קים וגם מרכז, סניף לישראל, לאומי
 הגלופה; באמצעות הודפסו שכבר מוכנים
ריקה. זהוי ותעודת

 שני נתפסו המשטרה, תובע לדברי
 זיינד של גדולה לרשת השייכים הנוכלים,

 מזוייפות המחאות להפיץ שעמדה נים
האחרונה. בשנייה ממש לירות, במליוני

 בהמחאות יהלומים לקנות תיכננו השניים
— בארץ בנקים עשרות להונות מזוייפות

שפרן דוד
בתולהז מסדרים כיצד

החפ שאר בין כי .12.4.70ה־ עד רק אבל
 בר־תוקף דרכון גם נימצאו בדירתם, צים

.13.4.70ה־ לתאריך כרטיסי־טיסה ושני
המשטרה, בא־כוח לדברי דוףז׳ואן. גם

 הזיופים. לעסקי רק עצמו שפרן הגביל לא
 שכבש ואחרי תמימה, צעירה הכיר הוא
 שעמדו לפני נישואין. לה הבטיח ליבה את

 שאינו באוזנה התלונן ברבנות להירשם
 וחסר היות — נהדר לעסק להיכנס יכול

 שכבר הבתולה, לירות. אלפי כמה לו
 הוציאה ראשה, מעל החוסה את ראתה

מ כספים לוותה מהבנק, חסכונותיה את
 3000 שפרן בידי ומסרה וידידים, קרובים

ל״י.
 עם יחד — שפרן נעלם היום למחרת

 שפרן היה החיזור זמן כל במשך הכסף.
 נועד חיזורו כל מאוד. נשוי איש כמובן

 התמימה. הצעירה מידי כסף להוציא כדי רק
 שפרן קנה המשטרה, טוענת זה, בכסף

 המחאות לזיוף הציוד ושאר הגלופות את
עסקו. את ופתח ותעודות־זהות,

 הראשונה שהתלונה בכך הוא הגורל צחוק
 — עצמה המרומה מהצעירה דוזקא באה
והבנקים. התכשיטים חנויות מבעלי ולא

 השלום בבית־משפט במיתלה. נדהם
 בפני שפרן השבוע הכחיש בתל־אביב

 ההאשמות. כל את מגורי־כהן יוסף השופט
 צ׳ק לו שנתתי שטוען בן־אדם אף ״אין

 הגלופות עם הבן־אדם ״גם הכריז. מזוייף,״
 הדרכון את לי.״ שמכר אותי זיהה לא

 אשתי את ״שלחתי כך: מתרץ הוא המוכן
 הייתי חודשים. כמה לפני לחוץ־לארץ

למילו אותי לקחו אבל איתר״ לצאת צריך
 צריך והייתי אותי שיחררו עכשיו אים•

אחריה.״ לנסוע
 שתקן נירסז אביטל עמיתו היה לעומתו,

רוטמן, רון עורך־דין בא־כוחו, יותר.


