
 של מסויימת כמות לרעש. יחידודמדידה היא דציבל
 האם האדם. של ובשלוותז 1חת1בםנ פוגעת רעש
 האם סבירה? היא מגוריך מקום בסביבת הרעש כמות

 ולילדי לילדיך יש האם המווחה? שעות על מקפידים
 התשובות אם לבית? מחוץ בו לשחק גן השכנים

 רירה לחפש לך כדאי חיוביות אינן אלה לשאלות
 נאות־ברכה. היא כזו ותרבותית. שקטה בשכונה
 בחדאביב. החדשה המגורים שכונת

 בנאות־ברכה, המאוכלסים המגורים מנדלי שני על נוסף
 64מ־ חלק נוספים. מגדלים שני בניה בשלבי נמצאים
 מהנדסים. שרכי-דין, רופאים. ע־י כבר נקנו הדירות

 צבא. ואנשי סטודנטים בעל-מפעל, קבלן.
שה שכונה  בתל־אביב חד

 ברחוב בתל־אביב חרשה שכונה היא נאוח-ברכה
 קומה מעל נבנים הדירות מנדלי שני הברכה. עמק

 בכל בנק. וסניף שופרסל חנויות. הכוללת מסחרית
 37־־4 בנות דירות למכירה ונותרו דירות 32 יש מנדל

 ותוספת פרטי לגג גישה בתוכן שיש דירות וכן חדרים
 בשבתות ברירות לבקר תוכלו הנג. על חדרון

 בבנין. העבודה בששת השבוע ובימות 12-10 בין
 במו הדירות מן להתרשם באפשרותכם יהיה כך

 חברת של המקצוע מאנשי הסברים לקבל ואף עיניכם
 במקום. המיה

החיים ואיכות איכות
 מהנדס בודקים המוקדמות הבוקר בששת יום בכל

 הבניה בתהליך שלב כל העבודה מנהלי וצווח החברה
הפרט שיסתיים עד בכך ימשיכו הם רבה. בקפדנות
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 רק זו הבניה. של האחרון
 הלב לתשומת אחת דוגמא

 איכות על הרבה ולהקפדה
 הדירות בנאוודברכה. הבניה

 פנימית חלוקה עם מרווחות
 ממיטב ובנויות נוחה

 החיים לאיכות גם החומרים.
 בנאות-ברכה. דואגים
 כשלושה של שטח הוקצה המגורים שכונת במרכז
 גן חל־אביב. עירית ידי על יוקם. ועליו דונמים

 וילדיהם. הדיירים להנאת שעשועים
ת טוב ועיתוי אידיאלי סיקום ש  דירה לרכי
 הברכה עמק ברחוב נאוודברכה שכונת של מיקומה

 הגדולה בעיר לגור שרוצה למי אידיאלי בתל-אביב
 שקטה. בסביבה מגורים של היתרונות מן ולהנות

 למחירי אותם תשווה אם מפתיעים. הדירות מחירי גם
 עלית לפני עתה ובסביבתה. בתל־אביב דירות

 מוסף ערך מס של החלתו ולפני הצפויה המחירים
 במידה הדירות את שייקר
 הטוב העתוי זהו ־ ניכרת
 דירה לרכוש עבורך ביותר
ברכה. בנאות
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13.00-10.00ו׳: ג'ויום יום

אותן־ מתקיפים דציבלים כמה עם
יום? בכל שכניך

ברכה נאות
ש□ מור ח1תה
דן ברכה נאות סו בוציקו חברות של מי

שבנ אורבר, □ 1ז . ושכונות בידני
ב סביבתה. בתל־אבי ו
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