
עוברים אנו
 נתניה נורדאו בקרית א־ שלב ופיתוח שיכון דירות
 לבתי לדוגמא הדירה את מעבירים אנו לבן נמכרו,

שבמקום. ה״כוכב׳י
 למבקרים סגורה לדוגמא׳ ה׳דירה תהייה ההעברה לרגל

הסליחה. ואתכם מספר ימים במשך
 תפורסם החדש במשכנה הדירה פתיחת על הודעה

בעתונוח.
בברכה

בע״מ ל<שראל ופיתוח שיכון
 למכירה המוצעות ופיתוח שיכון דירות על פרקים :ב. נ.

 החברה בקניף לקבל ניתן נתניה גורדאו בקרית
 תל־אביב א־ 18 הארבעה ברח׳
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 החלה ,ופיתוחי ״שיפון חברח
בחיפה חדשה שפי באכלוס

 העלית, שער שכונת באיכלוס החלת ופיתוח״ ״שיכון חברת
 יישום תוך המתוכננת בחיפה הראשונה השכונה זוהי בחיפה.

 השכונה הסביבתי. ובתכנון בבניה המודרני התכנון עקרונות
 תכנון כך. לשם במשרד־השיכון שהוקם מיוחד צוות ע״י תוכננה
 טבעת (בכביש מוטורית תנועה בין הפרדה על מבוסס השכונה
והצי המגורים למבני הגייה חדירות עם השכונה את המקיף

 את הקושרת מרכזית (בשדרה רגל הולכי תנועת לבין בור)
הציבור.) ובניני המסחריים המרכזים עם המגורים אזורי

קר תת — והגז הביוב הטלפון, החשמל, המים, קווי סל
 השכונה מרכזית. טלוויזיה אנטנת מגורים מבנה ולכל קעיים,

 דירות 1780 וכוללת דונם, 400כ־ של כולל שטח על משתרעת
חופ למכירה מיועדות הדירות חדרים. 4ל- 2 בין של בגדלים

חדשים. לעולים צעירים, לזוגות שית,

 השכונה של הכולל משטחה 19* רק מהווים המגורים מבני
 שטח הבתים. חצרות כולל בלבד, דונם 73 על משתרעים והם

 : הבא באופן מתחלק והוא ציבור לצרכי יועד ברובו השכונה
 29 ציבוריות. וחנויות כבישים דונם 144 פתוח. ירוק דונם 93

 להול- דרכים דונם 37 קהילתיים. ושירותים ציבור לבניני ?ונם
מסחריים. ושירותים ציבוריים שירותים רגל, כי

אליה מגיע המפעלים עשן אין השכונה של למיקומה הודות

 מי) 250( והים השכונה את יותר. נקי אוויר מובטח ולתושבים
 את מי. 4 ברוחב רגל להולכי תת־קרקעיים מעברים 2 יקשרו
 שיעבור עילי גשר יחבר האוטובוס ותחנת המסחרי המרכז

 עם השכונה את קושרת תחבורתית מערכת השירות. כביש מעל
 ועם אליעזר קרית מרכז עם נסיעה) דקות 6( הכרמל מרכז

 דקות 5( בחיפה הרכבת ושל ״אגד״ של המרכזית התחנה
נסיעה.)

 אזור : הקהילתיים והמוסדות השירותים כל יהיו בשכונה
וחי בריאות שירותי ודואר, בנק שירותי קנייה, מרכזי מסחרי,

הושלמה. כבר בנייתם כפולים, גני־ילדים 2 ובתי־כנסת. נוך

 שיכלול ונופש ספורט מרכז כנראה, יוקם, השכונה ליד
 שטיח״ ״מלון הקמת ומתוכננת משחקים ומגרשי שחיה בריכות

דונם. 12כ- של שטח על וישתרע חדרים 80 שיכיל קומות 2 בן

 הושקעו עתה עד ל״י. מיליון 200כ־ יעלה כולו הפרוייקט
 מ״ר. אלף 114 בבנית ל״י מיליון 162.5כ־ השכונה בהקמת

 תת- חניון ציבוריים, שטחים בהכשרת הושקעו ל״י מיליון 27
 תשתית ועבודות חוץ תיאורת ניקוז, רשת כבישים, קרקעי,
ופיתוח.

 1976 שנת סוף ועד משפחות, 300כ״ במקום גרות כיום
משפחות. 500כ־ עוד לאכלס ופיתוח״ ״שיכון חברת מקווה

במדינה
ח״ם דרכי

ושים ארבע

אחת וירושה
 סגךחאזוף, של אזמגתו

 בתו שדו, הידועהייבציבור
עיזבונו ע? גרחמות ואמו

 חתם שעליהם האחרונים המיסמכים אחד
 שופך גונן, שמואל האלוף שעברה בשנה

 ארבע שמנהלות נמרץ קרב על נוסף אור
 נמצא אינו הפעם שדר,־הקרב אך ■נשים.
 ממונה גונן היה שעליה הדרומית, בחזית

 הזד. קרב־הנשים יום־ד,כיפורים. במילחמת
 על חתם גונן והאלוף בתל־אביב, מתרחש
 המעורבים מעורבי־הדין, אחד אצל התצהיר
 בעיזבונו הקשורים המישפטיים בהליכים

ז״ל. זהבי אברהם סגן־אלוף של
 את הכיר הוא כי גונן של הצהרתו אך

פעי במיסגרת קרוב, וידיד כחבר המנוח
ה ארבע לגבי והבהרותיו בצד,׳׳ל, לותם

 בעל״ של בחייו נכבד מקום שתפסו נשים,
 יורשותיו למילחמת קץ שמו לא העיזבון,

זהבי. סגן־אלוף של
 עורך-הדין לפני בשבועה, הצהיר גונן

 המנוח: של יורשיו הם ״אלה שור: דויד
 בת זהבי, נאווה המנוח! בת זהבי, עדי

ה אם בוכסנבאום, רוחלה גב׳ המנוח!
 וניר המנוח אלמנת זהבי, שימחה מנוח!
בנו.״ זהבי,

 של שמה כפרשה. נוספת אשה
 סא׳׳ל הטיל שעליה בפרשה, נוספת אשה
 על-ידי הוזכר לא ראשי, תפקיד ז״ל זהבי
 בצוואה בעצמו, זהבי כתב עליה גונן.

 גפני, ישראל עורו־הדין לבקשתו, שהכין,
 ,28.8.75,־ד עד עליה לחתום הספיק לא אך

פיתאומי. באורח נפטר כאשר
 שנים כשמונה ״לפני :בצוואה נאמר וכך
 והיא אחרת, אשד, עם מחדש חיי את בניתי
 ששימחה היות סירני־גיל. זהבי צילה
 לאשה, לראשונה נשאתי שאותה זהבי,

 חיי- לקיים נאלצתי גט, לי לתת סירבה
ה כיום שהינה זהבי, צילה עם מישפחה

 שינתה גם והיא אשתי, בתור ידועה,־בציבור
לזהבי.״ שם־מישפחתה

 בחייו שניים מיספר האשד, זהבי, צילה
 לבית־המישפט: בתצהירה סיפרה המנוח, של

 המנוח, של לפטירתו ועד 1969 שנת ״מאז
מ משותף. משק־בית ונחלנו עימו הייתי
 מהמנוח, בת לי נולדה המשותפים חיינו
עדי.״ ב-שם

 צילה ציינה הירושה בפרשת מעניין פרט
 ועם אתו יחד גרה היא כי שהצהירה זהבי,
 המנוח של בתו ),21( נאוה ועם עדי, בתם

הראשונים. מנישואיו
 זהבי, סגן־אלוף של עזבונו על בקרב
 בתל־אביב, בבית־המישפט־המחוזי המתנהל
 שהרכבן חזיתות, שתי זו מול זו ניצבות

 שימחה ניצבת אחד מצד בתכלית. מוזר
ו ,בעל־ד,עיזבון של החוקית אשתו זהבי,
 ברית שכרתה נאווה, בתה, ונגדה מולה

 אחותה ועם זהבי צילה הידועו־,־בציבורי, עם
עדי. השלוש, בת החורגת

הצ המנוח, •של אלמנתו נגד זו, לחזית
 בוכסנבאום, רוחלה שלישית, אשד, טרפה

בצרפת. המתגוררת זהבי, סגן־אלוף של אמו
מ ביקשו נאווה, והבת עדי הבת האם,

 המנוח, של צוואתו לקיום צו ר,מישפטבית
 האלמנה, שור. דויד עורך־הדין באמצעות

 כתב- המישפט לבית הגישה זהבי, שימחה
 עורכי־הדין מישרד באמצעות התנגדות,

דינאי.
 כמחצית לה לקבוע שיש טענה האלמנה

 שהאישה חשש קיים כי והוסיפה הירושה,
העי רכוש על תשתלט המנוח, עם שחיה
ה מיורשי ותבריחו רכוש, תעלים זבון׳
החוקיים. מנוח

ה מילחמת מתנהלת שעליו היקר הנכס
 סא״ל על־ידי שנעשתה השקעה הוא נשים

 שיחרורו עם ,1975 בקיץ זהבי אברהם
מצה״ל.

 שנה יוני בחודש הנבס. ן$ד הזכויות
 אביו עם במשותף המנוח, רכש שעברה
 המיסעדה את בוכסנבאום, מנדל החורג
 המחיר בתל־אביב. דיזנגוף שברחוב קיטון,
ל״י. 450,000 היה הרכישה בחוזה הנקוב

)45 בעמוד (המשך
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