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 פרטיות בדירות השקעה על ממליצים מומחים
 אזור הכנסה נושא וכמקור הכסף ערך לאבטחת
הארץ מכל משקיעים אצל לעדיפות זוכה הצפון

 הכינרת שפת על פרטית דירה
פופולרי השקעה אפיק י
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 הוודאות חוסר המשק, מצב
 הביאו הכלכליות, והגזירות

 פתרון לחיפוש רבים אנשים
 הבורסה שברשותם. לכסף בטוח

 הבלתי המטבע ושערי שהכזיבה
ל לאחרונה מפנים בטוחים,

 בעבר מקובל היה שלא אפיק
 ערף בדירה. השקעה —

 על־ידי שנימסר כפי הדירות,
 ועם היטב נישמר מומחים,
ההש מהווה הדירות השכרת

 שאינו טוב הכנסה מקור קעה
 טיפול או זמן השקעת דורש

 מוסיפים השקעה, זוהי מקצועי.
 מי לכל המתאימה המומחים,
 מבינוני כסף סכום שברשותו

ב צורך כל מבלי ומעלה,
בענף. מומחיות

דירה
פרטית

 שני הם אלה רבים. למשקיעים
 דירות מאה בני מגורים מגרלי

 בסיגנון הבנויים אחד, כל
 מטרים של במרחק מודרני
 הדירות, הכינרת. מן ספורים

 חדרים, ושלושה שניים בנות
 חדר הדרוש: בכל מצויירות

 שטיחים אורחים, חדר שינה,
 אמבטיה, קיר, אל מקיר

 ארונות עם מטבחון שרותים,
 ב״מגדלי דירה הרוכש ומקרר.

 באפשרות גם זוכה המלכים״
 וספורט. בידור מפעילות להנות

 מועדון מצורפים המגדלים אל
 ומועדון רונדו מסעדת לילה,

 מתופעלת המערכת כל חברים.
 מקצועית, ניהול חברת על־ידי

 החיים לאיכות האחראית
במקום. הגבוהה

 את בטבריה הבונה קלרין, חברת
 שפת על המלכים״ ,מגדלי
שואבת אבן מהווה הכינרת,

עסק
טוב
 מיקום של הזה, בשילוב

אל (נשקף מרהיב גיאוגרפי

 מ׳ 18(מכ־ נוח מחיר הכינרת),
 להכנסה ואפשרות שקל),

 מהירה למכירה הביאה כספית,
 עד הדירות. מרבית של למדי

 ושש שישים מאה נמכרו כה
 הדירות מאתיים מתוך דירות,

 הפיתוח עבודות המתוכננות.
 בשטח, שנעשות והתשתית

 מתעניינים אליהן מושכות
רבים.
 יכולה דירה כל כי לציין ראוי

 על־ידי במשותף להרכש
 דבר שותפים, שניים־שלושה

 הרכישה. על מאוד המקל
 להבהיר עשויים אחדים מספרים

 השכרת היטב: התמונה את
 חודשים תשעה למשך הדירה
 שלושה ביתר (כאשר בשנה

 הדירה) בעל בה מבלה חורשים
 דולר 3,600ל־ 2,500 בין תכניס
 את להחזיר אפשר כך בשנה.

 עשר עד שמונה תוך ההשקעה
שנים.
 לקבל ניתן נוספים פרטים

 הירקון ברחוב החברה במשרדי
 טלפונים: בתל־אביב, 305
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 תיקנים להדברת סוסחיס
חרקי <ץ, תוליד (נ׳וקים),
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פיתוח בהרצליה בביתה התצוגה לחדר
בישראל: העילית אופנת מעצבי דיגמי

 חדשה קולקציה עור, בגדי - פולופ ג׳י
 לאירועים ובגדים ערב בגדי - יובל תמרה

מיוחדים
 הצהריים אחר לשעות תמרה בגדי - רקמה

והערב
 עבודות־יד משי חולצות - גבי
 ולערב ליום בגדים - יעקובסון דפי

 היום לשעות אופנתיים בגדים -
 אופנתיות ושמלות חליפות - רזיאלה

סריגים מחרוזות, חגורות, אופנה, אביזרי
ביום תתלזיים המכירה ת 23.11.84 שישי ב 24.11.84 ש

10.00- 14.00 10.00-14.00
17.00- 19.00 1700-1900
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במדינה
 )34 מעמוד (המשך

 על כאשר ,1934 בשנת פתיחתו, מיום
 בית־ספר היה כבר המוסד הכל דעת
(מטכ בטכניון שמו נקבע גבוה,

נולוגיה).
רק הם אלה מריצה. על מרצה

 רבות־העניין, הזוטות מים טיפות כמה
 על בכתבתו טל ירח השבוע שהעלה

 1? למשל: בהארץ. הטכניון יובל
 צעירים 16( הראשונים הסטודנטים

 זה. תוארם על התעקשו אחת) וצעירה
 יותר במקום שראו הטכניון, מנהלי

 להם לקרוא ביקשו טכני, בית־ספר
 על אסרו גם זה ובעקבות תלמידים.
המוסד. כותלי בין לעשן התלמידים
 מהסיבה נשמרה לא זו הוראה
כי הודו, הראשונים 17ש־ הפשוטה,

נוער
בעירום דקות שבע

3000 שילמו בני״הטובים
 לצפות כדי לכרטיס שקל
הקוקסיגל־החשפגית במופע

 הימם גילה התל־אביבי הקוקסינל
 בא הנוער בכרך. הנוער את השבוע

 תל־ בדרום ליקוויד, למועדון בהמוניו
 על צבאו הם בגילה. לצפות אביב,

 3000 שילמו דחפו. פתחי־המועדון,
 של בחזיון שיזכו ובלבד לכרטיס שקל

הבימה. של עירום קוקסינל
 15 בגיל בני־טוביס, היו הבאים רוב
הומו־סכסואלים. כמה גם והיו ומעלה.

בפעולה גילה
כבר!״ .,תורידי

 אבל לעשן, אסור לתלמידים אומנם
סטודנטים! הרי, הם,

 גם האלה הסטודנטים־החלוצים
 כאשר רמת־הלימודים. על הקפידו

של בקריטריוני־הטיב עמד לא מרצה
 מהם שלושה רק בהאטה. פתחו הם הם,

 עזר, לא זה כאשר לשיעוריו. הופיעו
 על החלש המרצה את הושיבו פשוט

המקום. מן אותו וסילקו מריצה
 דבר. של בסופו היו, 17ה־ אבל

 מחלקת־ מהנדסי לעניין: מהנדסים
מר מהנדסי־עיר, העבודות־הציבוריות,

 אחרי היה, אפילו ואחד בטכניון צים
 המנוח, לוין (נחום לחבר־כנסת שנים,

חרות). איש
 הם ציבור בעיסקי כי היא האמת

 של במרתף אז. מעורבים היו כבר
 שיעורי הצעירים קיימו בית־המלאכה

 הבאר ובמעמקי ההגנה, ארגון של נשק
סליק־נשק. החזיקו הם שבחצר

 על לחשוב גם מהם מנע לא זה כל
 שלא מהם אלה בסטודנטים. פרנסתם
 עבודה למצוא הקיץ, בחופשת הצליחו,
 דרומה, נדדו בצפון, בניין כפועלי

 על סכר בהקמת ועבדו דרומה, הרחק
במצריים. הנילוס,

 מקום די היה לא כי בחוץ, נשארו רבים
לכולם.
אכז פניהם כשעל בחוץ. עמדו הם

 לא והם מתפשטת שגילה כר על בה
לצפות. זוכים

 שחור. בבגד־ים לבימה עלתה גילה
 כשהקהל סיבובים. כמה עשתה היא

 גילה כבה" ״תורידי צועק הצעיר
 את חשפה מבגד־הים. חלק הורידה
 בגד־הים את הורידה אחר־כר שדיה.

 שעמדו הצעירים לאונן. והתחילה כולו
 ה־א אך בה. לגעת ניסו לבימה קרוב

התרחקה.
 מחיאות- וגם שריקות התחילו

כפיים.
 הווידאו. מכשירי פעלו ברקע
 שלא ואלה כחולים, סרטים שהקרינו
 ליד עמדו גילה. את לראות הספיקו

בידם. משקה כשכוס הבר. דלפק
 אספה ואז דקות. שבע נמשך המופע

 מהבימה, ירדה בגד־הים, את גילה
לה. מריע הצעירים כשקהל

בוו גילה סיפוקם, על באו הם אם
 את חשפה היא סיפוקה. על באה דאי

שבו כמה לפני רק כי הנשיים. אבריה
 המסובך הניתוח את עברה היא עות

המין. לשינוי
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