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 הכינרת שפת על פרטית דירה
פופולרי השקעה אפיק

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

 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
 ערר 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

 שני הם אלה רבים. למשקיעים
 דירות מאה בני מגורים מגדלי

 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 רירה 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־ירי

 החיים לאיכות האחראית
במקום. הגבוהה

פרטית 1 
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 ״מגר? ■
הכינר |

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

 ושש שישים מאה נמכרו כה
 הדירות מאתיים מתור דירות,

 הפיתוח עבודות המתוכננות.
 בשטח, שנעשות והתשתית

 מתעניינים אליהן מושכות
רבים.

_

 דבר שותפים, שניים־שלושה
הרכישה. על מאוד המקל
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 עשר עד שמונה תק־ ההשקעה
שנים.
 לקבל ניתן נוספים פרטים

 הירקון ברחוב החברה במשרדי
 טלפונים: בתל־אביב, 305
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שולה
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

ריסים. השתלת וכן ברגליים וגם
 89 ג׳ורג׳ המלך תל־אביב.

295318—284919 טל.

 מאיע דך ג□
להתניע יקלות
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בישראל לעיוור המרכז
 תל״אביב 28 ביאליק רח׳ ראשי: משרד

 653569 טל' ,4427 ת.ד.
נכבד! אזרח

 מרביתם עיוורים, 8,000כ־ חיים בישראל
 הלאומי. הביטוח מקיצבאות החיים קשישים

 מחלות גבוה, גיל בגלל בעבודה נקלטו לא רבים
 נוספות. ומגבלות
 לעזרתך.׳ זקוקים אלה עיוורים

 למרכז מסייעות לעיוור״ ״אור ממבצע ההכנסות
 ולפתח לקיים ליזום, העיוור למען ולאגודות
 של חייהם רמת שיפור - שמטרתם שרותים,

עיוורים. אלפי
 הספר בתי תלמידי ביתך את יפקדו לדצמבר 4ב־
 לעיוור״. ״אור למבצע תרומה להעלות מנת על

 יפה בעין ותרום יפות פנים בסבר אותם קבל
למבצע.

 לרווחת קודש הם אלה מתרומות ההכנסות
 בתוכנו. החי בישראל העיוור

לעצמם! לעזור להם עזור
וההוקרה, הכבוד בכל

מצהל מוכתר, הרצל

במדינה
)42 מעמוד (המשך

 הצלחתו, לשיא העפיל טופול חיים
 מחוץ- להצגה במכונית החברה נסעו
 המכונית חלון את בר פתח ואז לעיר
 רק מסתכל אתה למה ״אלוהים, וקרא:

 מרומניה? אני אם מה אז טופולז על
 גם פעם, להסתכל, 'יכול לא אתה

עליי?״

משפט
זהב שופט

 קובע־רגורלות לשופט
שניה מחשבה הימה

 נאשמים ודחוס, מלא היה האולם
 לפני להישפט לתורם חיכו רבים

 מפתיע זה היה ולכן חסון, משה השופט
 את חוקר והחל פסק־זמן לקח שהשופט

חייו. תולדות על הנאשם
 הנאשם הודה כן לפני רקה רק
 רימון־עשן גניבת באשמתו, הצעיר
 בהרצליה. ביתו ליד ופיצוצו מצה״ל

 עיסקת־טיעון, עשו והתובע הסניגור
 ביקש והתובע באשמתו הודה הנאשם

 כתב כבר השופט בלבד. קנס של עונש
העונש. את לגזור ועמד פסק־הדין את

 את לחקור השופט החל לפתע
 שאל לכם?" יש חדרים ״כמה הנאשם.
 הוא כי סיפר. 19ה־ בין והנאשם השופט

 שגדל מרובת״ילדים, למישפחה בן
 מת אביו חדרים. שלושה שבו בבית
 שונות בפנימיות גרל והוא 8 בן בעודו

 לשרת היתה תיקוותו הצבא. גיל עד
 נגדו שנפתח אחרי אר במישמר־הגבול,

 רימון־העשן גניבת בגין פלילי תיק
 שלא ידע כי מישמר־הגבול, את עזב

 שוטר של בקאריירה להמשיר יוכל
מאחוריו. פלילית כשהרשעה
הת השופט כי נראה, יקר. מחיר

ה של ויושרו מכנותו עמוקות רשם
 בלום, עמרם לתובע, פנה הוא נאשם.
 דיברי על חושב הוא מה אותו ושאל

ה ציין דברי־אמת.״ ״ניכרים הנאשם.
 רק בבית־המישפט כי ואמר תובע,

 צרופה, אמת שומעים נדירות לעיתים
זאת. להעריר ויש

 ״מדוע ואמר: רגע הירהר השופט
בהע הזה התיק את לגמור אי־אפשר

הרשעה?״ בלי למיבחן מדה
 במיקרים מאפשר, הפלילי החוק

 של באשמה הודאתו למרות מסויימים,
 פורמלי באופן להרשיעו לא הנאשם,

 אפשרות בלבד. במיבחן להעמיד אלא
 צעירים, אנשים עבור במיוחד עשויה זו

 בכתם אותם תכתים בפלילים שהרשעה
 מ־ שנבעה עבירה ועל עבריין, של

 כל יקר מחיר ישלמו משובת־נעורים
חייהם.

מהר הצעיר כי מצא, חסון השופט
 זה. חוקי מהסדר ליהנות זכאי צליה

 את והיפנה ההרשעה את ביטל השופט
תס לקבל כדי לשירות־המבחן הצעיר

קיר.
הנו אחד אמר זהב.״ שופט ״איזה

באולם. כחים
 של בגורלות כאן מתעסקים ״אנחנו

ול לתובע השופט הסביר אנשים,״
סניגור.

לשחרר רא 1א דשחרר
 בקגקן להסתכל

למישפט ולהמתין
 בנימין נגד שהוגש בכתב־האישום

ב אשם הוא כי נאמר, מיכאלשוילי
 סמים וגניבת לבית־מרקחת פריצה
 שהחזיק בכר נאשם לחילופין, מתוכו.

לפריצה. סמור הסמים את
 טען כהן, אלי עורר־הדין הסניגור,

 אר המישטרה על־ידי זוהו הסמים כי
 לא איש האריזה. על הכתוב פי על ורק
 .שנמצא החומר תכולת על דוח מסר

 גם היתה לא הסניגור, לדברי באריזה.
 שנמצא החומר כי להוכיח, אפשרות כל

 עצמו הסם אותו הוא הנאשם אצל
מבית־המרקחת. שנגנב

 התלבט השופט עבודה. עומס
 הנאשם את לעצור צורר יש אם בשאלה

לשח אפשר שמא או ההליכים, תום עד
הרשעות לו יש ״אומנם בערובה: ררו

הע עומס מחמת הרב, לצערי •••אר.
 בתקופה נקבעים לא המישפטים בודה,

קרובה.״
 400 של בערובה שוחרר הנאשם

 במיש־ דרכונו ובהפקדת שקל, אלר
טרה.

מישטרה
בצורה מה1ח

 לבהנא צעק המפגין
אשכנזי!״ ״כלב

איים: והשוטר
חשבון!״ איתן ״אסגור

 שר־המישטרה של העמוס לשולחנו
 עוד הרפצטה בר־לב, חיים החדש,
 מוני המתלונן, המישטרה. נגד תלונה
 שנים מזה המטיף עדות פעיל יקים,
האשכנ המימסד נגד המיזרחיים למרד

 ונעצר שוטר על־ידי הותקף כי טען זי,
כדין. שלא

 לפני יקים, כשהשתתף היה הדבר
קול בשערי במישמרת שבועות, כמה
 שמנעה מישמרת בתל־אביב, לב נוע
 את לשבש כהנא מאיר של נסיונו את

 מאחורי הישראלי הסרט הקרנת
).9.10 הזה (העולם הסורגים
יקים: מספר
וצ לכהנא, מפגיני־הנגד בין הייתי

ה בין אשכנזי!״ ״כלב לעברו עקתי

חסון שופט
עבריין בכתם להכתים לא

 שאותו שוטר, גם היה במקום שוטרים
קוד בהפגנות להכיר הכבוד לי היה

מות.
 בשוטר נתקלתי משנה, יותר לפני

 הוא שרתון. בחוף שפת־הים, על הזה
 לעברי ופלט מתגרה בלשון אליי פנה

 מהתנהגותו מרוצה הייתי לא גידופים.
 מש־ חשבון על החי לובש־מדים, של

להטרי משהמשיר כמוני. לם־מיסים
 אר מהמקום. להסתלק ניסיתי דני,

 ומגע בצורה כחומה בדרכי עמד השוטר
קרי עליי מרעיף כשהוא ללכת, ממני
 ו־ ״קומוניסט!" ״מצפניסט!״ כמו אות

עכשיו!" ״שלום
 החשבון, את ״לסגור הבטיח ולבסוף

אחרת״. בפעם
 להתרחק השתדלתי זה מיקרה מאז

 או בהפגנות בשפת־הים, זה אם ממנו,
 נגד בהפגנה אר אחרים• באירועים

 ההתחמקות נסיונות לי עזרו לא כהנא
 כאשר הוא. גם זז — זזתי כאשר שלי.

 אליי. התקרב הוא — ממנו התרחקתי
 לדחוף הזדמנות בכל השתמש הוא

 בין מסויים, ובשלב בצלעותיי, מרפקיו
 הוא ״אשכנזי״, למילה ״כלב" המילה

 הנוכחים בי. לחבוט והחל בגרוני תפס
לי. להניח ממנו וביקשו התערבו

 כמה עם ויחר המקום, את עזבתי
 אז ושוחחנו. במרחק־מה עמדנו מחבריי

 שוטרת בחברת השוטר, אלינו ניגש
חול בשרוול באצבעותיו תפס שמנה,

 שאני ולטעון בי להתגרות התל צתי,
גיזען•
בי אר לוויכוח, איתו נכנסתי לא
 אותי: עצר הוא ואז לי. שיניח קשתי

שוטר.״ והעלבת תקיפת ״על
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