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 מקום סביבת ואת שכני! את לבחור יכול כידוע, צב,
 נוטל א1ה ?1י1בעי חן סוצאים איש השמי□ מגוריו.

 לעשות יכול אינך אתה אחר. לסקום ישבר ביתו את
 מגוריך בבוץ וההזנחה הלכלוך הרעש, כאשר כתוהו.
 אחרת. לרירה לעבור נאלץ אתה • כלגבול עוברים
 בסקום שכניך יהין מ׳ ומראש. היטב, תברר עכשיו

 בנאות-ברכה, לברר לך כראי זאת החרש. התנור׳□
 בתל־אביב. החךשה המתרים שכונת

 ברכה. בנאות המאוכלסים המגורים מגדלי שוי על נוסף
 64מ- חלק .נוספים מגדלים שני בניה בשלבי נמצאים
 מהנדסים, שרכי-דין, רופאים, ע״ ככר נקנו הדירות

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

 ברחוב בתל־אביב חדשה שכונה היא ברכה .נאות
 קומה מעל נבנים הדירות □גדלי שני הברכה. עסק

 בכל בנק. וסניף שופרסל חנויות. הכוללת מסחרית
 3''2־4 בנוח דירות למכירה ונותרו דירות 32 יש מגרל

 ותוספת פרטי לגג גישה בתוכן שיש דירות וכן חדרים
 בשבתות ברירות לבקר תוכלו הגג. על חרחן

מין. העכורה בשעות השבוע ובימות 12־10 בין  ב
 במו הדירות מן להתרשם באפשרותכם כך.יהיה

 חברת של המקצוע מאנשי הסברים לקבל ואף עיניכם
 במקום. הבניה

החיים ואיכות איכות
 מהנדס בורקים המוקדמות הבוקר בשעות יום בכל

 הבניה בתהליך שלב כל העבודה מנהלי וצוות החברה
הפרט שיסתיים עד בכך יםש,יכו הם רבה. בקפדנות

ברכה נאות
שם לגור תהנה

,ת״א.23-25 הברכה עמק רח׳ ברכה, נאות
 ואורבו בוצ׳קו חברות של מיסודן

וסביב בתל-אביב ושכונות בנינים שבנו

 רק זו הבניה. של האחרון
 הלב לתשומת אחת דוגמא

 איכות על הרבה זלהקפרה
 הדירות ברכה. בנאות הבניה

 פנימית חלוקה עם מרווחות
 ממיטב ובנויות נוחה

 דירה בכל החומרים.
כפולים. שירותים

 שטח הוקצה המגורים במרכז,שכונת
 גן חל־אביב, עירית ירי על יוקם. ועליו דונמים

 וילדיהם. הדיירים להנאת שעשועים
דירה לרכישת טוב ועיתוי אידיאלי סיקום
 הברכה עמק ברחוב ברכה נאות שכונת של מיקומה

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

 למחירי אותם תשווה אם מפתיעים, הדירות מחירי נם
ב דירות  עלית לפני עתה ובסביבתה. בחדאבי

 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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 בשעות: קהל בלתק
13.00-10.00;18.00-16.00 

13.00-10.00יוםג'ויוםו־:

השתוקקת פעמים כמה
צב? להיות
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