
במדינה
 )56 מעמוד (המשך

 המיש- ההליכים תום עד ביים
בתיק. פטיים

ל פנה מקרין, דרור הסניגור,
הנא של עברם את והסביר שופט

 המיש- כי על הצטער הוא שמים.
 אנשים שני דווקא עצרה טרה

מכו מישרות בעלי נקי, שעברם
 גם הוא באיש. פגעו שלא בדות,

 של והזמן הכסף ביזבוז על התרעם
 עניין בשל והמדינה הפרקליטות

 מבית״מישפט שלם יום שגזל כזה,
ברמלה. השלום

 את קיבל בייזר אברהם השופט
 את ושיחרר הסניגור של דעתו

בערובה. הנאשמים

פרו ד1ו11 נלח■ מי ה
 לפתוח שך5א האם

 שגסגר מיכרז
 מתקבלת כאשר

יותר? גבוהה הצעה
ך פטריסיה הגברת תקנה האם  ב

 300 של במחיר הנכס את שושן
 דולר? אלף 360 או דולר׳ אלף

אותו לקנות תוכל לא שמא או

שטנגר פרקליט
.יעלת ערכו הימים ״ברבות . ״ .

 אלה בימים מתנהל כך על כלל?
 בבית־המישפט מעניין מישפטי דיון

העליון.
 השנה בשלהי ראתה בן־שושן

 שהציע בעיתונות, מיכרז שעברה
ש ברעננה, גדול מיגרש למכירה

 קוטג׳ים ששד, לבנות אפשר עליו
 מעוג- היתה הגברת מסחרי. ומרכז

 עורך העזבון, מנהל ברכישתו. יינת
מ ביקש ברוידא, ישראל הדין

 מסר וזה לנכס, הערכתו את שמאי
מיל 17 הוא ההתחלתי המחיר כי
 בן־שושן הציעה כאשר לירות. יון
הס הנכס, עבור לירות מיליון 30

 חתמו ואף המוכרים לכך כימו
חוזה. על עימד,

 בעזבון שמדובר מכיוון אולם
 בית־המישפט על היד, ומנהל־עזבון,

 הצדדים החתום. החוזה את לאשר
 את לקבל לבית־המישפט, פנו

 חברה'אחרת, הגישה ואז אישורו
 נוספת הצעה בע״מ, ארפל י.ד.י.

לי מיליון 32,5 — העזבון למנהל
נכס. אותו עבור רות

 עורך־הדין שהפתיע. השופט
 חשב שטנגר, חיים בךשושן, של
 את איחרו החדשים המציעים כי

ה נעתר להפתעתו אולם המועד,
 את ופתח חלימה, אברהם שופט

מחדש. המיכרז
 לבית־המישפט שהגיש בעירעור

 חלימה של החלטתו על העליון
 נכס קונה ״כשאדם שטנגר: ציין
 שברבות מנת על אותו קונה הוא

 שאיש כשם יעלה. ערכו הימים
 מהתחייבותו, הקונה את ישחרר לא
מתא ירד המיגרש של ערכו אם

 של אישורו ועד החוזה חתימת ריך
 על להעלות אין כך בית־המישפט,

 כאשר יבוטל החוזה כי הדעת
הזה.״ בזמן הנכס של ערכו יעלה

ה יתן בנושא עקרונית החלטה
 בעירעור שידון כהן, יצחק שופט

 סופית מיכרז נסגר מתי ויחליט
מחדש. לפתחו ניתן ומתי

לחו״לז נוסע
מבצע: את נצל

 הישראלי״. לתייר קופנהגן ״הרץ
 בקופנהגן, טיולן את התחל

 המבצע, במחיר הרץ מכונית קח
 אירופה, בכל איתה סע

שתרצה. היכן אותה והשאר
שבועות לשלשה מחיר $ לשבועיים מחיר $ לשבוע מחיר $ לשבוע מחיר * הרבב קוג

הרץ במבצע 5 הרץ במבצע הרץ במבצע מתחרים
קופנהגן קופנהגן קופנהגן (קופנהגן)

315 230 120 166 פיאסטה פורד 4,
330 240 125 193 אסקורט פורד 8
360 260 135 235 טאונוס פורד 0.
420 300 155 430 242 וולוו 8

 לשבוע מחיר
למטייל

52.5 57.5 60 83 פיאסטה בפורד
במכונית) 2(
ודלק. מ.ע.מ כולל לא ג׳. צד ביטוח כולל ק״מ הגבלת ללא מחירים בהרץ. המכוניות דגמי *

קופנהגן״. ״הרץ זה חלום, לא זה לב! שים
 בישראל הרץ מסניפי ,לאחד 5.^.5: או על אל למשרדי שלך, הנסיעות לסוכן היום עוד פנה
הרץ.• של ההזמנות למרכז חייג או

קופנהגן״. ״הרץ מבצע על פרטים ובקש 03־255252־3־4 טלפון
וס.א.ס. על אל עם בשתוף הרץ תבנית

אירופה. את לראות ביותר והנוחה החסכונית הדרן היא זו
 בכל המכונית את להשאיר אפשר
 השכרה בתנאי באירופה הרץ סניפי

שבועיים. של

אחרות. ומכוניות פורד משכיר הרץ

22825 הזה העולם 9
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