
 1נ1סי שיטת השיכון משרד הכין שלכם, הדיור בעיית בפתרון לעזור מנת עלצעיר זוג
 דירה. לקניית ניכרים בסכומים לזכאים הלוואות מתן על צעירים לזוגות
 המתאימה דירה לרכוש דירה לו שאין צעיר זוג כל יוכל השיטה במסגרת

 ופיתוח ״שיכון חברת אנשי אנו. כיצד לכם יוסבר להלן ויכולתו. לצרכיו
זו. סיוע מתכנית להינות זסתכס במימוש לכם נעזור בעיים״, לישראל

ארזם אבו
 מה.עליכם , סיוע לקבלרוצים .

לעשות? יי
 במקום צעירים לזוגות לסיוע הרשמה ללשכת לגשת

 במסגרת להכלל זכאותכם את לממש כדי מגוריכם
 גובה מהו לכם יוסבר גם ההרשמה בלשכת הסיוע,

לשלם עליכם יהיה וכמה לקבל שתוכלו ההלוואה
כהחזר. חודש כל

 מטעם הזכאות הודעת את שתקבלו לאחר
 מסניפי אחד אל אתם מוזמנים השיכון ^שרר

 לכם לעזור שנוכל כרי ופיתוחי׳ ״שיכון
משלכם. דירה - מטרתכם את להגשים

 בבואכם,
להביא עליכם מה

 השיכון משרד של המקורית הזכאות״ ״הודעת אח א.
בשלמותה.

 משוחרר ח״ל תשרת של העתק * משוחררים חיילים ב.
המשוחררים). החיילים חוק (לפי

 הזת. שלבני של זהזת חשרת .1
 לזכות לי' 10,000 ־ סך הנרשמים יפקידו ההרשמה בעת

 ל־׳). 5000 - פיתוח נבער׳ החברה
במשרדנו... יופיעו הזוג בני ששני רך1צ אין •לנוחיותכם

לכם תעזור כיצד
לישראל״? ופיתוח חברת״שיכון  . . . . .   במשרתו... יופיעו הזוג בני ששני צורך אין

 בצפון. שמונה מקרית הארץ, רחבי בכל גדול דירות מאגר ופיתוח לשיכון
 המתאימה דירה זה מאגר מתוך לבחור לכם נעזור אנו בדרום, אילת ועד

תקבלו באמצעותו אשר הבנקים אחד עם אתכם נקשר מכן לאחר לכם.
זכאים. אתם לו הסיוע את

מחיר

אנו אותו הדירות נמצאות היכן
לכם? מציעים

מחיר

119,600
י1 '

70 3

מקום

עתלית
117,500 3 69 95,000עתלית 2 57 130,000עתלית 3 72 98,800פרדס־תגת 2 57 131,000פרדס־חגת נ 72 צור־שלום
122,700 3 69 107,500צור־שלום 2 57 צור־שלום
135,200 3 72 107,100קרית־אתא 2 57 ים קרית
101,000 3 64 130,000• רכסים 31 ד5 רכסים
142,600 3 71 עלית שער
113,100 3 68 עלית שער
101,900 2 54 עלית שער

והמרכז תל־אביג
130,000 3 72 אשדוד
154,000 ג 76 י ב׳ יפו
130,000 3 72 דורח נתניה,
139,000 3 71 גורדאו ק. נתניה,
136,000 3 69 גורדאו ק. נתניה,
158,300 3 76 נורדאו ק. ,נתניה
128,000 3 75 קרית-גיורא
165,000 3 77 ראשודלציון
138,000 3 71 רחובות
120,000 3 72 ראש־העין
130,000 3 72 זירת ק. רעננות

והצפון היסח .
113,400 1 70 הצור

 120,000 3 72 טבריה
 124,800 ג 72 כרמיאל

 114,406 ג 70 מגדל־חעמק
 121,000 3 72 מגדל־חעמק

 130,000 .3 76 נצרת
ה ל פו  122,000 3 72 ע

 116,500 2 39 קרית׳־שמוגח
 83,200 2 57 אור־עקיבא
 114,400 3 71 אור-עקיבא

 153,000 3 72 עבאס חיפה,
 133,000 ג 71 טירת־הנרמל

 130,000 3 71 י מעלות
 120,000 3 69 עמוס ג. נשר
 165,000 2 57 עמוס ג, גשר

 141,000 3 73 י הריח ג
 138,000 3 71 נהריח

153,300 3 73 עכו
146,500 3 נו עכו
131,000. ג 71 עבו
128,500 1 0 עם

מוגנלת למקופח בתוקף חג״ל המחירים

*יי 1 1 *  8 *

ירושלים
135,200 נ 71 אשקליו
124,800 2 71 אשקלון
130,000 > 74 אשקלון
158,200 2 71 גוזדיעקב
93,600 2 52 קרית־גת

117,500 3 70 קרית־מלאכי'

- וחירום באר״שכק
164,300 3 70 אילת
173,700 3 74 אילת
117,000 3 69 אופקים
96,800 2 38 מצדה ב״ש,
71,000 1* 17 מצדה ב׳׳ש,
125,000 3 63 דימונה
130,000 3 68 דימתה
117,400 70 נתיבות
131,000 3 66 ערד
115,400 2 53 ערד
153,000 > 77 ערד
110,000 1 71 שדחת

 החברה: במשרדי והרשמה מלאים פרטים
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לביקוש. בהתאם משתנה נהיא צעירים לזוגות המוצעות הדירות יתרת את כוללת זו רשימה *
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ורווחה איכות ופיתוח־דירות שיכון דירות
ס ת3*לע1נ35116 סו הלולושיתית רעו
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