
 מקום סביבת ואת שבויו את לבחור יכול בידוע, צב,
 נוטל הוא בעיניו? חן מוצאים אינם השמים מגוריו.

 לעשות יבול אינך אתה אחר. למקום ועובר ביתו את
 מגוריך במין וההזנחה הלכלוך הרעש, כאשר כמוהו;
 אחרת. לדירה לעבור נאלץ אחה ,־כל,גבול עוברים
 במקום שכניך יהיו מ׳ ומראש. היטב, תברר עכשיו

 בנאוח-ברכה, לברר לך כדאי זאת החדש. המגורים
 בתדאביב. התקשה הסגורים שכונת

 ברנה. בנאות המאוכלסים המנזרים מנילי שנו על נוסף
 64מ- חלק נוספים. מגדלים שני בניה בשלבי נמצאים
 מהנדסים, שרכי-דין, רופאים, עיי כבר נקנו הדירות
 צבא. ואנשי סטודנטים בעלימפעל, קבלן,

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

 בכל בנק. וסניף שופרסל חנויות, הכוללת מסחרית
 3־־יי4 בנות דירות למכירה ונותרו דירות 32 יש מגרל

 ותוספת פרטי לגג גישה בתוכן שיש ד^ות וכן חדרים
 בשבתות בדירות לבקר תוכלו הגג. על חדרון

 במין. העבודה בשעות השבוע ובימות 12־10 בין
 במו הדירות מן להתרשם באפשרוחכם יהיה כך

 חברת של המקצוע מאנשי הסברים לקבל ואף עיניכם
 במקום. הבניה

החיים נאיכות איכנח
 מהנדס בודקים המוקדמות הבוקר בשעות יום בכל

הבניה בתהליך שלב כל העבודה מנהלי וצוות החברה

ברבה נאות
שם לגור תהנה

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

וסביבתה בתל-אביב ושכונות בנינים שבנו

 דק זו הבניה. של האחרון
 הלב לתשומת אחת דוגמא

 איכות על הרבה ולהקפדה
 הדירות ברכה. מאות הבניה

 פנימית חלוקה עם מרווחות
 ממיטב ובנויות נוחה

 דירה בכל החומרים.
כפולים. שירותים

 שטח הוקצה המגורים במרכז,שכונה
 גן תל־אביב, עירית ירי על יוקם, ועליו דונמים

 וילדיהם. הדיירים להנאת שעשועים
דירה לרכישת טוב זעיתוי אידיאלי נזיקזם
 הברכה עמק ברחוב ברבה נאות שמנת של מיקומה

 הנחלה בעיר לגור שחצה למי אידיאלי בתל-אביב
 שקטה. בסביבה מגורים של היתרונות מן ולהגות

 למחירי אותם תשווה אם מפתיעים, הדירות מחירי גם
 עלית לפני עתה ובסביבתה. בתליאביב דירות

 מוסף ערך סס של החלתו ולפני הצפויה המחירים
 במידה הדירות את שייקר
 הטוב העתוי זהו ־ ניכרת
 דירה לרכוש עבורך ביותר
ברכה. מאות
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