
 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
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 .מגר? ■
הכינר |

 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
 ערך 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 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״מגרלי דירה הרוכש ומקרר.

 באפשרות גם זוכה המלכים״
 וספורט. בירור 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
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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 למדי

 ושש שישים מאה נמכרו כה
 הדירות מאתיים מתוך דירות,

 הפיתוח עבודות המתוכננות.
 בשטח, שנעשות והתשתית

 מתעניינים אליהן מושכות
רבים.

00000
 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 חודשים
 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

.03־445812 ,458606
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בישראל: העילית אופנת מעצבי דיגמי

 חדשה קולקציה עור, בגדי - פוליפ ג׳י
 לאירועים ובגדים ערב בגדי - יובל תמוה

מיוחדים
 הצהריים אחר לשעות תמרה בגדי - רקמה

והערב
 עבודות־יד משי חולצות - גבי
 ולערב ליום בגדים - יעקונסון רפי

 היום לשעות אופנתיים בגדים -
 אופנתיות ושמלות חליפות - רזיאלה

 סריגים מחרוזות, חגורות, אופנה, אביזרי
ביום תתדיים המכירה

8.12.84 שבת 7.12.84 שישי
10.00- 14.00 10.00-14.00
17.00- 19.00 1700-1900
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״מזיקים הדברת
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 מכוונת להתעמלות לקורס
מובטחת הרזיה
 מעולה מורה

ואדיבה נעימה אווירה

פלטשר לאה אולפן
 תל־אביב 50 גבירול אבן

267682 טלפון

?וי*.
4 יי־ *

ם תנינים אליז צי סו ו
)34 מעמוד (המשך
 מיני כל לאכול תכונתם בגלל ניקיון",
המים. את המזהמים וחומרים שאריות

 לעבר חזרה הקרקע סחף למנוע כדי
 הטלה מהתנינות ולמנוע הבריכות,

 אנשי־הקיבוץ שתלו בלתי־מבוקרת,
 ייקלט וכשזה הבריכות, סביב דשא

 אסתטי הוא אף המראה יהיה כהלכה״
יותר.

 כמה הוקצו מגודרת בריכה לכל
 פתוחה ח׳ בצורת תאי־הטלה, עשרות

 בטון. עשויים התאים הבריכות. לעבר
 לכל השטח. את המקיפה החומה כמו

(כח ביציה את להטיל נטיה נקבה
במ עונת־הטלה) בכל במיספר, מישים

לה. רק המיוחד קום

 חמה לא בטמפרטורה ושם, גירה),
יב מתאימים. ובתנאי־לחות במיוחד.

 הצברים הראשונים, הצאצאים קעו
 שנעלמה זוחלים למישפחת החדשים,

 מהנחל האחרונות השנים ב־ססו רק
 ליד — התנינים נחל — הסמור

בנימינה•

מיסעדות
ואכזרי. פשוט תנינים? מדוע ז לס*

 ברחבי מבוקש התנינים של עורם
 וחזק ויפה עדין עור זהו כולו. העולם

 כמעט הביא לו והביקוש במיוחד,
מהעולם. התנינים להכחדת
למנוע שנועדה בינלאומית, אמנה

התנגדה השדה
מותרות!"), מוצר (״זה

במיעוט, היתה אלון של שהמורה למרות
 למשק כענף התנינים להכנסת שהתנגד

הזוחלים. את ילדה, עם לראות, היא גם חשה

גן־שמואל, של בריכות-הדגים בקרבת מצויהתנינים אגם
 של היחיד הרטוב הגידול אינם התנינים כי

לחו״ל. לייצוא בדגי״נוי, ובמיוחד שרימפס בגידול גם שהתמחה הקיבוץ,

 בגלל במבוא-חמה, המגדלים. תיקוות היאנבקעת ניצה
בגן־ התנינות. הטילו לא כמעט האקלים,

גדולות. ולבקיעתן לביצים הציפיות חוות־רביה, להיות המקווה שמואל,
 אשר ועדין, רר בחול מולאו התאים

 בורות ברגליה לחפור הנקבה על יקל
 אינה כשהיא לתוכם, ולהטיל קטנים

 בתאים הרובצות מאחיותיה, חוששת
האחרים.
 את האמהות וכשתטלנה העת. בבוא
 בלילות אנשי־הקיבוץ יבואו ביציהן,
 תאי-ההטלה. מתור הביצים את ויאספו
(הד־ האינקובציה לבניין אותן יעבירו

 לאחרונה מגינה חיות־הבר, חיסול את
 חוות אך אסור. וציידם התנינים. על גם

 ולהקות־ ארצות, בכמה צצו מוכרות
או מאכלסות ברשיון, שנצודו רבייה,

תם.
הללו הזוחלים של הטבעי הריבוי

 בשנת בנחל ניצוד האחרון התנין *
1872.
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