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 יושמו שבה המכונית היא ״14 ״רנו
 והפיתוח הידע חידושי כל

 14 דנו - ביותר במתקדמים
ביותר הטובה הקניה היא
 - מנוע בה יש

 סמ״ק, 1218
 פנטסטי מירווח

 לנוסעים,
 מושבים

 אורטופדיים,
 קדמי הינע

 המבטיח
 יציבות

 ובטיחות,
 דלק צריבת

מאוד. חסכונית
 לחנייה, נוחה - מושלם היגוי רדיוס

 סלונית. נוחות מרשימים, ביצועים
המשותף. האירופאי בשוק במכירות ראשון ״רנו״-מקום

המסים להפחתת תודות היום,
* בלבד! שקלים 109/662 של במחיר

מ.ע.מ. וכולל 25.3.81 ליום נכון המחיר *

שה בני 510296,721751.טל חיפה .226491.טל ירושלים .333241.טל אביב תל 10־1ן7 מ

 ־ חיפה 44 יפו רה׳ - בע״מ אלרים ס פ״ת 21 פינסקר רח׳ - המבורגר אחים ־ ת״א 15 קרליבך רת׳ - לרנר אציל
 ס ירושלים 30 יפו רה׳ - וילשטין ־ רחובות 164 הרצל רח׳ - ווליניץ א. 0 נתניה 2 סמולנסקי רח׳ - המדויד

 רוטשילד רח׳ - בע״מ מעיז ־> תי׳א 10 קרליבד רה׳ - כרמל <־ ת״א מסחרי) (מרכז 58 מטלון רח׳ - המדף מרכז
 לנדאו ס ת״א 22 ישראל מקוה רח׳ - יצחק נחמיאם ־ ת״א 52 בנימין נחלת רח׳ ־ לאוטמן ־ לציון ראשון 61

 ־ אילת מסחרי מרכז - הוכמן ־ גדרה - גדרה דורון ־ אשדוד - הדרום סוכנויות <־ רעננה 106 אחוזה רח׳ - יצחק
 את וסרמן ־> חיפה 61 העצמאות דרך ־ בע״מ גון נין ־ ת״א 4 החרש רח׳ - הארגז <־ עזה ־ אל־חשאם אעוני

 ־־ רמת־השרון 72 סוקולוב רח׳ - אופק ס נתניה 9 ויצמן רח׳ - הספר ־ חיפה 55 העצמאות רה׳ - קורצברג
 ־ ת״א 98 גבירול אבן רח׳ - גזית ־ .הוד־השרון 59 השרון דרך - ״מאיר״ ־ ב׳׳ש 70 הרצל רח׳ ־ לנגב קרבי׳ן
חמ״א. פסג׳ טבריה. - יעקב לוי המרכזי. המשכיר סניפי י■ ת״א 24 העם אחד - פויכטונגר ־> קרבי׳ן סניפי

 נוסף שיפור
 המתכת ברהיטי
ביותר הטובים

 .?.?0.הגימור שיטת
 במפעל לאחרונה שהונהגה

 ״הארגז״ של המתכת רהיטי
 המתקדמת, השיטה היא

 והמשוכללה המודרנית
 בעולם. ביותר

 גימור איכות, בישראל אין
 מתכת רהיטי של וצביעה

 גבוהה. כה ברמה
 עובדות ואמת השווה בדוק,
הרכישה. לפני אלה
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 ̂ ההולמת, היפה, התנהגותו ״בגלל

הספורטיביים״. וכישוריו החינוכית
 לשינוי התייחס גם הנשיא

 פסק־הדין מאז השחקן בחיי שחל
הנישו של הזה ״השינוי ואמר:

 מבשר, הוא מה יודע אינני אין,
 גורם הם שנישואין אומרים אך

ה את הפך לכן אחריות.״ ליתר
למאסר־על-תנאי. מאסר

חיים דרכי
חיר3ש הדר.ב

 סיפרה א7 העתידות מגדת
להיעלם עתיד שהזהב

 ג׳אבר מישפחת בני יצאו כאשר
 ב־ להיוועץ ונסעו טייבה, מכפרם,

 השאירו בירושלים, מגדת־עתידות
 י על לשמור חאג׳ עקאף מרים את

 ערביים, בכפרים כנהוג ילדיהם.
מבק אלא בייבי־סיטר, לוקחים לא

 עין שתשים השכנות מאחת שים
הילדים. על

 מגדת־הע- גילתה מה לדעת אין
חזרו כאשר אבל הזוג, לבני תידות

יחיא האג׳־ שופט
חכתה השמרטפית

 כי בעצמם גילו לביתם, למחרת
ב ששמרו הזהב מטבעות מטמון

ואיננו. נעלם בקיר חור תוך
 אוצרה כל גדול. מטמון זה היה

 במטבעות שנשמר המישפחה, של
לי מיליון בכחמישה הוערך זהב,
החיפו בל שהסתיימו אחרי רות.
 ■■ הכסף בי לגמרי ברור והיה שים

 ה־ בני התחילו שוב, ללא נעלם
 כספם. את גנב מי לחקור מישפחה
 השכנה היתה הראשונה החשודה

 רבה כה בנאמנות ששמרה הטובה
הילדים. על

 הילדים ומלפפונים. חומוס
 עם בנעימים בילו הם כי העידו

 אותם שלחה היא וכי הבייבי־סיטר,
 עבורה להשיג לחנות לפעם מפעם

 הדבר וחומוס. מלפפונים גרעינים,
 והם ההורים של חשדם את הגביר

 מרים נגד בתלונה למישטרה פנו
 קשר ביניהם קשרו כי ובעלה,

המטמון. את לגנוב
 אלא ,1976ב־ קרתה הפרשה כל

 ביעתיים, התגרשו ובעלה שמרים
 לבית־המישפט לזמנם היה וקשה
 ה־ נמשך לכן אחת. ובעונה בעת

 השופט ימים. כמה לפני עד מישפט
ה כל את שמע חאג׳־יחיא יוסף

 הסניגורית של טיעוניה ואת עדים:
̂  לבית- שהסבירה פרנקל, ליאורה

נת שהגניבה כיוון כי המישפט
 שהספיק יתכן למחרת, רק גלתה
 לבית להיכנס אחר מישהו כבר
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