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 סיוע שיטת השיכון משרד הכין שלכם, הדיור בעיית בפתרון לעזור סנה על
 דירה. לקניית ניכרים בסכוםים לזכאים הלוואות מתן על צעירים לזוגות
 המתאימה רירה לרכוש דירה לו שאין צעיר זוג כל יוכל השיטה במסגרת

 ופיתוח ־שיכון תברח אנשי אנו. כיצד לכס יוסבר להלן ויכולתו. לצרכיו
זי. סייע מתכנית להינוח זכותכם במימוש לכם נעזור בע־ם־. לישראל

,בבואכם, , 
 עליכם מה

להביא?

 ,רוצים . אתם אם
 מררעליכם - סיוע לקבל

לעשות?
 במקום צעירים לזונות לסייע הרשמה ללשכת לגשת

 במסגרת להכלל זכאותכם אח לממש כרי מגוריכם
 גובה מהי לכם יוסבר נם ההרשמה בלשכת הסיוע.

לשלם עליכם יהיה וכמה לקבל שתוכלו ההלוואה
כהחזר. חורש כל

 מטעם הזכאות הורעח אח שתקבלו לאחר
 מסניפי אחד אל אתם מוזמנים השיכון משרד

 לכם לעזור שנוכל כרי ופיתוחי׳ ׳שיכון
משלכם. רירה - מטרתכם אח להגשים

 ו,שינ!ן משחר שר המקורית הינאוח הודעת את א.
נשרנזותה.

 תשוחרר ח״ר תעודת שר העתק - משוחררים ח״רים נ.
המשוחררים). הח״רים חוק ורפי

ר שוי שר זהות תשרת .1 הזוג. נ

בסשררנו. יופיעו הזוג נר ששו׳ שרך אין חווזיוחנס

■ליד
חברת לכם תעזור כיצד

? לישראל׳ ופיתוח ״שיכון
 רצפו שמונה מקריח הארץ. רחבי בכל גדול רירוח מאגר ופיתוח לשיכון
 המתאימה רירה זה מאגר מחוך לבחור לכם נעזור אנו בררום. אילת וער

תקבלו באמצעותו אשר הבנקים אחר עם אחכם נקשר מכן לאחר לכם.
זכאים. אחם לו הסיוע אח

וזשינו!, משרד ע־י שנקבעו הכללים לפי דירה לרכוש יוכלו הם -אף לדזנשא העומדים צעירים זוגות *
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 אנו אותו הדירות נמצאות היכן
לכם? מציעים
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ירושלים 119,600 3 70 עתלית והצפון חיפה
אשקלון

117,500 3 69 עתלית
95,000 2 57 עתלית 113,400 3 70 חצור

אשקלון 130,000 3 72 פרדס־חנה 113,600 3 72 טבריה
אשקלון 131,000 3 72 צור־שלוס 120,000 3 72 טבריה

נוה־יעקב 122,700 3 69 צור־שלום 124,800 3 72 כרמיאל
קרית־גת 107,500 2 57 צור־שלום 114,400 3 70 מגדל•העמק

קרית־מ^אכי 135,200 3 72 קרית־אתא 121,000 3 72 מגדל־העמק
142,600 3 71 עליה שער 130,000 3 76 נצרת
133,100 3 68 עליה שער 122,000 3 72 עפולה

באריישבע 101,900 2 54 עליה שער 116,500 2 59 קרית־שמונד.
130,000 3 70 קרית־שמונד.

אילת והמרכז תל־אביב 83,200 2 57 אור־עקיבא
אילת 114,400 3 71 אור־עקיבא

אופקים 126,000 3 73 אשדוד 155,000 3 72 עבאס חיפה,
מצדה ב״ש, 130,000 3 72 אשדוד 135,000 3 71 ־־הכרמל טירת
מצדה ב״ש, 154,000 3 76 ב׳ יפו 130,000 3 71 מעלות

דימונה 130,000 3 72 דורה ותגיה. 120,000 3 69 גשר
דימונה 139,000 3 71 גורדאו ק. נתניה 105,000 2 57 גשר
דימונה 136,000 3 69 נורדאו ק. נתניה 141,000 3 73 גהריה
דימונה 158,300 3 76 נורדאו ק. נתניה 138,000 3 7ז נהריה
נתיבות 128,000 3 75 ־גיורא קרית 111,000 2 57 עכו

ערד 165,000 3 77 ראשון־לציון 153,300 3 75 עכו
ערד 138,000 3 71 יחובות 146,500 3 73 עכו
ערד 1201000 3 72 העין ראש־ 131,000 3 71 עכו

שדרות 130,000 3 72 שרת ק. רעננה 128,500 3 69 עכו
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