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 (וההנאות...) הדאגות רבות
 שעליך ילדים, בגידול הכרוכות

אתן. להתמודד
 רצינית דאגה ממך תסיר '״גחלת״

 לילדיך, גבוה לחינוך הדאגה אחת:
 עצומות. כספיות בהוצאות הכרוכה

 לחינוך חספון מכנית ל״גחלת״
במדינה. ביותר הטובה גבוה

 חדשיים(או תשלומים באמצעות
 שתפקידי חד־פעמי) תשלום

 ההוצאות את תחסכי ב״גחלת״,
 שכר־ לתשלום הדרושות הגבוהות
באוניברסיטה. ילדיך של הלימוד
 ב״גחלת״ גבוה לחינוך החסכון

 כשהקרן נצברת, ריבית 7ס/0 נושא
 למדד 1000/ס צמודים והריבית

 ההטבות וכל לצרכן, המחירים
הכנסה. ממס פטורות׳
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 גבוה לחינוך לחסכון פרטים לקבלת
—דלהלן: הטופס שלחי נא והרשמה

'"לכבוד
־גחלת׳

תל-אביב ,91 אלנני רח׳
1.....................................המשפחה

}.............י..............................השם
1 ................................... הכתובת

...........................ה׳לד(ה) שם
..........................הלידה תאריך

 חיטוי שוות׳
יוסף א.

ל וחיטוי הדברה כ  סוגי ל
 ומפעלים. בבתים החרקים

 למפעלים עשבים הדברת
נוחים. במחירים ופרטיים

 ל״י, 725.— לדירה: חיטוי
 ל״י. 325.— ריח: ללא

לשנה. אחריות
 הבריאות משרד ע״י מוסמכים
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 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
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ח שני ז לי מי
ן■■ י! שלך, הפינה אל היום עוד בוא

 מיליד שני
ראשון פרס

אלף מאות כשלוש
בגורל! העולות זכיות

 ל״י מיליון עשר כשנים
!הזכיות כל סך

 ל״י וחמש עשרים
בזוטא. הזכיה מינימום
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במדינה
זז״ם דרכי

 1מ*ליו חזני להרוויח אייך

להתאמץ מפלי
 המיגי־מאדקט בעל

 מתוחכמת שיטה מצא
במיומה, כספים להוצאת

לשנתיים ונכלא נתפס אך
 רצה מפתח־תיקווה )28( קקון אברהם

 הביא שניהל המיני־מארקט כסף. בהרבה
 חלם הוא אבל בשפע, פרנסה אמנם לו
 לקוחות, של צ׳קים גדולים״. ״כספים על

גאוני. רעיון במוחו העלו ידיו, בין שעברו
 החליט זמן־מה, בדבר שהירהר אחרי
ש הצ׳קים אחד מעל העתיק הוא ועשה.
חב של החשבון מיספר את מלקוח קיבל

 לסניף מיכתב הדפיס ומכובדת, גדולה רה
 מהבנק, וביקש החשבון, היה שבו הבנק
 למוכ״ז לתת המכובדת, החברה בשם

החברה. עבור לחשבון פינקסי־צ׳קים
 נפל הבנק גנובות. זהות תעודות־

 היו קקון של בידו רבה. בקלות בפח
 היה יכול והוא אותנטיים, צ׳קים פינקסי

ל הדבר את להפיד כדי בהם. להשתמש
 צעיר מקרוב־מישפחה ביקש יותר, אמין

 שירת הצעיר תעודות־זהות. עבורו שישיג
תעו כמד, סחב והוא בשרות־חובה, בצבא

תמו את רק לקקון. והביאן מחבריו דות
 בתעודה, קקון החליף הבחורים של נתם

 בסניפים חשבונות־בנק לו פתח ובשמם
 המזויי־ הצ׳קים את למשוף רצה שמהם

. פים.
 צ׳ק מפקיד לסניף־בנק, נכנס היה הוא
 מבעלי אחד בשם שפתח בחשבון מזוייף

אח במיקרים הגנובות. תעודות־הזהות
 ביקש בסניף, הכירוהו כבר כאשר דים,

במזומן. הסכום את לו שימסרו
 השיג הוא התיאבון. בא האוכל עם

 גדולות מחברות למכביר, פינקסי־צ׳קים
נכבדים. סכומים גובה והיה ועשירות,
 יותר כד שהשיג אחרי חשדן. פקיד

יום־הדין. בא לירות, מיליון מחצי
 נכנס שעברה השנה של אוגוסט בחודש

 למלאכה בנק של המרכזי לסניף קקון
 57,400 על־סד צ׳ק הציג הוא בתל־אביב.

 ה־ ארדיטי. לבנימין השייך מחשבון ל״י
 ליבוביץ, חנוך לפקודת רשום היה צ׳ק

ליבוביץ. הוא כי טען, וקוקן
 ידע לא הוא אחת. טעות רק עשה הוא

 הבנק, עם הסכם היה לבעל־החשבון כי
 יאושר לירות אלפים 10ל־ מעל צ׳ק שכל

 פקיד־הבנק המושך. על־ידי טלפונית
 בלי למושך, טילפן והוא בקקון, חשד

לכספו. שהמתין המיני־מארקט, בעל ידיעת
 את וראה לבנק ארדיטי נכנס כאשר

 החל הנדהם קקון רומה. כי הבץ קוקן,
 הוא מאוחר. זה היה הפעם אך בורח,
למישטרה. ונמסר נתפס

ומסו ארוך היד, קקון נגד כתב־ד,אישום
 הצליח מקרין, דרור סניגורו, אך בך.

 לפי הורשע, הוא למינימום. עד להקטינו
 אז רק בילבד. עבירות בחמש הודאתו,

 בשם להודות הממולח הסניגור ביקש
 שנמצאו פרטי־אישום, כמה בעוד לקוחו
רשי טופלו. וטרם בתיק־מישטרה עדיין

מאד. התארכה ההרשעות מת
 גזר־הדין מתן לפני אלף. 100 ועוד

 הוא ומתוסבך מוזר כמה עד מקרין סיפר
 גאון רק אינו קקון כי מסתבר, לקוחו.

בצ להסתבך המצליח איש אלא פיננסי,
 התגרש עתה זה הפרטיים. בחייו גם רות

 וגם שנייד״ לו נשא וכבר אחת, מאשר,
 נולד מעצרו בעת בקשיים. נתקל כאן
 אותו. ראה לא עדיין והוא בכורו, בנו

 יצליח לא אף הנאשם כי הסביר, הסניגור
 שהוגשו מכיוון מעלליו, מפרי ליהנות

 עוקל רכושו וכל אזרחיות, תביעות נגדו
נושיו. לזכות

 הסכנה את הדגישה שהתביעה למרות
הת כאלה, מתוחכמות מעבירות לציבור

מק של בטיעוניו לוין, רב השופט, חשב
רין•

 שנות ארבע היה עליו שהוטל העונש
 בפועל, לריצוי שתיים רק מהן מאסר,

 אחרי כלומר, שנה. לפני מעצרו, מיום
מ מאד בקרוב קקון ייצא השליש ניכוי
כלאו.

 הטיל בכיסו, גם בו לפגוע כדי אולם
 לירות, אלף 100 של קנס השופט עליו
לנושיו. להחזיר שיצטרך הכסף על נוסף
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