
 את לקבל זה, במיקרה המישטרה, חוקרי
 כעבור אותו ושיחררו הערבי הפועל גירסת
נתון. היה שבו המעצר מן יומיים
 החוקרים של חשדם את שעורר מה

ב היה לא שרופא העובדה היה בפרשה
 כשוטר נודע לא והוא שעה, אותה תפקיד
 חקירות לערוך שיילד כך כדי עד מצטיין

 בינו הרומן דבר גם הפנויות. בשעותיו
 עוד ידוע היה בן־דוד רחל השוטרת לבין
 דוד שכן לחוקרים, קודם־לכן רב זמן

 הירקון במרחב כחוקר בעבר שירת רופא
 רחל לבין בינו הרומן נרקם החל כבר ואז

 התגרשה היא נשואה. אז שהיתר. בן־דוד,
שעו את לחלק המשיך הוא אולם למענו,

 בנתניה המתגוררים וילדיו אשתו בין תיו
אהובתו. לבין

המ במלון מישטרה איש יעשה ״מה
לשעות מחוץ שוטרת עם ביחד הזה עופש

דויד כן־ שוטרת
הפנוי בזמן חקירות

 המישטרה מחוקרי אחד ליגלג עבודתו?״
 המלון את מכירים אנחנו רופא. גירסת על

ופוק בעיר, המפוקפקים המקומות כאחד
חוקר. אותו הוסיף עין,״ עליו חים

 הינו חביב מלון התחמקו. הבעלים
החי שחזותו גדול ירושלמית אבן בניין

 בניין בעבר שהיה עליו מעידה צונית
 המישפחה, אבי על־ידי ניבנה הוא מרשים.

 של בעיצומה מלוב שעלה חביב, רפאל
 הושכרו בתחילה השנייה. מילחמת־העולם

 יותר מאוחר בדמי־מפתח. בבניין הדירות
 חדשים, לעולים זול בית־מלון המקום הפך

 שהפרוטה אורחים וסתם בחופשה חיילים
 הברזל מיטות בכיסם. מצויה היתד, לא

 מימי עוד שרדו הקש ומיזרני המיושנות
ומע מוזנח הוא כיום הבית. של תיפארתו

צחנה. לה
 אשר את מלפרט התחמקו המלון בעלי

 טען חביב יעקוב האח ערב. באותו אירע
 חיים האח ואילו באירוע, נוכח היה שלא

 כאילו נעלם — להתרחשות ראיה עד שהיה
 הטוב ידידו הינו חיים האדמה. אותו בלעה

 מיוחד,״ דבר שום קרה ״לא רופא. של
 פעוט סיכסוך ״סתם חביב, יעקוב טען
 בכלל, שכנים. בין לעיתים שקורה כמו

 האל- את תסלק שהמישטרה זמן הגיעה
בהת הוסיף שלנו,״ מהמלון האלה פת״ח
 פרנסת באה שמהם הערביים לדיירים כוונו

המלון.
 שבוצעו הגניבות פרשת התפוצצה מאז
 תל־אביב, מחוז במישטרת שוטרים על-ידי

 תיק כל אליו להעביר הארצי המטה הורה
 זאת, מישטרה. לאיש הנוגעת חקירה על

 ככל תנוהל כזו שחקירה לדאוג על־מנת
 נגיעה להם שאין גורמים על־ידי האפשר
להב ובכך מישטרה איש אותו אל ישירה

 לכן החקירה. הליכי של מלא מיצוי טיח
 ההתכתשות על החקירה תיק גם הועבר
ש החקירות, למחלקת התל-אביבי במלון

 מיג- ראובן ניצב־מישנה עומד בראשה
קובסקי.

 מעבקוגמעימ־
וסבתא סבא של נותבה

 חולפת כלל בדרך היא לנכד מתנה כל
ונשכחת.

 שי־ לנכדכם להעניק יכולים אתם
 ־ ב״גחלת• וגבוה תיכון לחינוך חסכון

 ויבטיח השכלה לרכוש לו שיאפשר
בחיים. עתידו את

 ובמוסדות בתיכון שכר־הלימוד
 והולך מתייקר גבוהה להשכלה
לשנה. לירות באלפי ומסתכם

 ומעניק ביותר כדאי ב״גחלת״ החסכון
 ריבית - הגבוהה התשואה את לכם

 כל כאשר - הצמדה 100ו־* נצברת
ממס. פטורות ההטבות

 ״גחלת״ מעניקה אלה להטבות בנוסף
 ־ סבתא או סבא שיפתחו חסכון, לכל

 ל׳יי, ־־.ססו של שי־־זיבוי ■̂ל
 לנכד(ה> שי-זיכוי חדשי-חיסכון, 6 •}<

שנה. להם מלאו טרם שבהרשמתם

חיסכו הילד למען
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לתיכון לחסכון לרושמי□ מענק־גחלת ״נתן
נכוה ולחינוך

)3־5( טרזם־חובה חינוך בגילאי ילדיהם את
ם מועצת  לחינוך החסכון קופת — ״גחלת״ של המנהלי

טה יפו,—תל־אביב עירית של מיסודה גבוה, ולחינוך תיכון  החלי
ת ,20.10.77 ביום בישיבתה ת  ל״י 100.— בסך מענק־גחלת, ל

 טרום־חובה חינוך בגילאי בקופה הרשמתם בעת ילד, לכל
ת בכל ),3—4 ,4—5( ח  או תיכון לחינוך ׳החסכון מתוכניות א

סר כך על — גבוה, לחינוך סלה, ראובן מר מ  מועצת יו״ר וי
העיריה. מועצת וחבר ׳המנהלים

בסך לטרום־חובה״, גחלת ״מענק כי הטעים, ויטלה מר
ה גבוה) או (תיכון חסכון לכל מיד יזקף ל״י, 100__ ותווספנ
ם על ת, כל זה סכו ם ההטבו א ת ה ם ב אי  כידוע, הכלליים״. ל״תנ

ת הן ב״גחלת״ ההטבות  החסכון בתוכניות ביותר מהגבוהו
לתי בחסכון לשכר־הלימוד 100̂ס של הצמדה :דהיינו בארץ,

 למדד והריבית הקרן על הצמדה 100ס/סו״ לשנה ריבית 7ו־<ןל כון
ה יוקר מחי מס. פטורים אלה וכל גבוה, לחינוך בחסכון ה מ

ם, הורים קו אשר חוסכי ת יפסי  שהיא, כל מסיבה החסכון, א
ת לפטור הדרושה מינימלית (תקופה שנים שלוש כתום  חסכונו
ם להם יוחזר ממס) ת החסכון סכו ספ ת המענק, בתו ספ תו  ב

ת. כל ההטבו
ם מועצת כי הוסיף, הדובר ר כי וציינה, חזרה המנהלי  לאו

ת ״■מענק מיבצע להבא גם יימשך ההצלחה חל  עבור לנכדים״, ג
ם על־ידי שייפתחו גבוה, לחינוך או תיכון לחינוך חסכונות  סבי
 לתל־ מחוץ גרים שהורי״הילדים נכדיהם עבור (גם ׳ושבתות

ט — 1976 ספטמבר הכספים בשנת אביב).  נרשמו 1977 אוגוס
ת 1270 ב״גחלת״  גחלת ״מענק מיבצע במסגרת חסכונו
 דהיינו, חסכון, לכל ל״י 100— העניקה והחברה לנכדים״

ל״י. 127,000.— של סכום
ם הכל סך חוסכי ם ,52,000ל־ מגיע ב״גחלת״ ה ח  38,000 מ

ת גבוה. לחינוך 14,000ו״ תיכון לחינוך חסכונו
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