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ל״י 278 במקום בלבד ל״י 120.—
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 בצבעים לראשונה, המציג מפואר אלבום
 ורב״חשיבות עשיר אמנותי אוסף מלאים,

 הארמנית הכנסיה של הקדומים מאוצרותיה
בירושלים

 ל״י 1,365.— בחו״ל מחיר
בלבד ל״י 700.— בארץ מחיר
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 המחזאות התפתחות את הסוקר ראשון ספר

בשדות״, הלך מ״הוא החל העברית
אלוני, נסים של במחזות וכלה

סובול. ויהושע לוין הניר ,
. בחו׳׳ל מחיר 0/ ל״י 1,000-

בלבד ל׳׳י 680.— בארץ מחיר
'7 5 . 7.

 ביותר הגדולה הספרים חנויות רשת
 בישראל הקריאה הרגלי את הקובעת

חדש בכל חדשים ספרים סססו
ב-ירושלים, סניפים <0 ^

חיפה, תל־אביב,
רחובות, שבע, באר
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 את המציג רכה בכריכת אלבום
 עמודים, 232 הפוסטרים. אמנות
 בצבעים. רובם
.  בלבד ל״י 120-

ל״י 295.— במקום
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 עתיקים כנסת בתי המציג ספר
 בחפירות. שנחשפו
 ל׳׳י 875.— רגיל מחיר
 ־ בארץ מחיר

בלבד ל״י 593.—

בעיטורים הכתובה
 תדפיס עם מהודרת בקופסא אלבום

 מרהיבים בצבעים נדירות כתובות
בלבד ל״י 348.—
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 דיין יעל של האחרון ספרה

 ל״י 331.— בארה״ב מחיר
בלבד ל״י 210.— בארץ
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צעירת ואוירה רכות,שובבות׳רעננות

- ״קאסרי״
ה א ת. ותחושות אמיתית הנ נכלאו

- ״קאכר׳״
 מכיל הזית׳ ״עץ של הנעורים סבון

 מעולה קוקוס שמן
 יומין וטיסוח עידונו העור, לריכוך

בריאות. לשמירת טבעיים ומרכיבים

אמיתית. ״קאסרי״-הנאה ל״
 - ״קאמרי״

 מעולה ״חוצלארץ״ סבון
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במדינה י
)69 מעמוד (המשך

 מחברי אחד עבור יירכש השני הרכב
 חברי בין שנערך מיכרז, על־פי הקבוצה

הקבוצה.
 אין ■לשיטה בהתאם לבדוק. בדאי
 לעומת התשלומים. על ריבית משלמים

ה הרכב. במחיר עלויות משלמים זאת,
האחרו המכוניות על בעיקר הן עלויות

לגבי שכן הקבוצה, לחברי שמסופקות נות
 הוחל מאז ביותר הארוך הזמן עבר הם

 אולם לבעלים. שנמסרו ועד עבורם לשלם
 כל בין בשווה שווה מתחלקות העלויות

הקבוצה. חברי
התש שלושים את לשלם שמתחיל מי

 לכל ריכבו את יקבל מהיום, החל לומים
 נראה לכאורה, חודשים. 29 בעוד המאוחר

 הרוויח, קודם ריכבו את שמקבל מי כי
 ריכבו את שיקבל מי כך. הדבר אין אך

 ייצור משנת רכב יקבל הראשון, בחודש
המת העלויות עם יחד עבורו, וישלם ,79

 ותישעת הקבוצה חברי כל בץ חלקות
 רכב של מחיר החברה, של הרווח אחוזי
 שיקבל מי זאת, לעומת .80 ייצור משנת

 רכב עבור הוא גם אומנם ישלם אחרון,
 משנת רכב יקבל אך /80 ייצור משנת
/81 ייצור

המ הישראלי מסובכת. נראית השיטה
מסו עסק זה כלכלה כי תמיד, חושב מוצע

 וביטחון. צבא מענייני יותר אפילו בך
 לכיסו נוגעת הכלכלה הנכון. הוא ההיפר

 אחד כל הרי לכיס ובאשר אחד, כל של
 אך להיחפז, נבון מעשה זה אין מומחה.

השיטה. כדאיות את לבדוק כדאי

חיים דרכי
ע צב מגורל* א

 הנגר אצבעות
 והאיש נקטעו;
פרקליט הפך

 בזיעת לחמי את להרוויח מוכן ״הייתי
 בן־עמי אמר אצבעותי,״ בדם לא אך אפי,

 המרכז. מחוז בפרקליטות חדש חבר זוהר,
 שבועיים לפני החליף ),49( החייכן הגבר

בגלימת־הפרקליטים. שלו הנגריה את
 צעיר, בגיל ארצה עלה בפולין, נולד הוא

 בלפור בגימנסיה לימודיו חוק את סיים
ופיסי מתמטיקה למד כך ואחר בחולון,

בירושלים. העברית באוניברסיטה קה
להרוויח נאלץ והיה אשה, שנשא לאחר

זוהר נגר־פרקליט
עקיבא ר׳ כמו

 1955 בשנת בנגרות. עוסק החל למחייתו,
העב הגדוד ברחוב קטנה, נגריה לו פתח

 עד בכבוד, התפרנס וממנה בתל-אביב, רי
כחודש. לפני

 ואף מישפטים למד הנגרות שנות במשך
 המשיך עדייו אך ההתמחות. את סיים

יותר. שהשתלמה בנגרות, לעסוק
 המיקצועיים בחייו שהתחולל השינוי

 מאצבעותיו שתיים בתאונת־עבודה. החל
 עשה הנגריה, את השכיר הוא נקטעו.

 כפרקליט. לעבוד והחל הסבה־מיקצועית
הת במישפט, הופיע לא שמעודו ולמרות

המרכז. מחוז בפרקליטות לעבודה קבל
 התחיל עקיבא ר׳ שאם אומרים. מכריו

 חשוב, רב והפך 40 בגיל תורה ללמוד
 עילוי יהפוך בן־עמי שגם סיכויים ישנם

מישפטי.
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