
השיכון. משרד ולזכאי חופשית למכירה גם דירות מבחר נתניה נורדאו בקרית מציעה ופיתוח״ ״שיכון ג,כ,?

-------.---------------------------------------------------2027 הזה העולם

!צע<ר זוג
 השובו ההצעה

 בסתר .
 דירה לרכישת

המרכז באזור
בעצמך השווה

 קרוב - לעיר מחוץ לגור בואו
 נתניה, נורדאו, בקרית - אביב לתל־

 מתוכננת בשכונה פולג; רמת ליד
ולילד, לאם תחנה תכלול אשר

ספר, בתי ילדים, גני ילדים, מעון
ציבור ומוסדות מסחרי מרכז

אחרים.

קומות 4 בגי בבנינים בצגלסון, יעקב ברח׳
. . 140,100 מ״ר 69 בשטח חדרים, 3 בנות דירות
143,200 מ״ר 71 בשטח חדרים, 3 בנות דירות

קומות 8 בן ״בוכב״ בבניו
163,000 מ״ר 75 בשטח חדרים, 3 בנות דירות
קומות 8 בני בבנינים עמון, ש״י ברח׳

173,000 מ״ר 78 בשטח חדרים, 3 בנות דירות
 מדרכות, כבישים, סביבתי: פיתוח כולל המחיר

וכד. מוסדרים חניה מקומות
גינות,

בנוסף. הרוכש ע״י ישולם אשר מוסף, ערך מס כולל אינו המחיר

ורווחה איכות ופיתוח-דירות שיכון דירות

 עשרות אל הצטרפו !צעירים זוגות
 שהגיעו צעירים חבר׳ה של משפחות

למסקנה:
 ופיתוח״ ״שיכון דירת

 נתניה בקרית־גורדאו
עבוריגו. ביותר הסובה ההצעה
 את ושלח מלא נוספים לפרטים
הרצ״ב: התלוש

.................. .............
\ / לכבוד .־׳

 בע״מ לישראל ופיתוח שיכון
תל-אביב. א׳ ז 8 הארבעה רחוב

נורדאו. בקרית - הטובה ההצעה עבור
נוספים.' פרטים לנו לשלוח נבקשכם

בנתניה. נורדאו קרית על
....״................ : שם

......... ״ כתובת: '״. * ' ............ 9 * *

\ 7.7הזה

לקהל הפתוחה לדוגמה בדירה לביקור אותך מזמינים הננו יותר ישירה להתרשמות
ה׳ ובימים לפנה״צ ו עד 10 בשעות ו׳) יום (מלבד השבוע כל המבקרים -  א׳

אחה״צ. 7 עד 4מ־
 בולל אישי ייעוץ לקבל ואף והבניה התכנון מרמת להתרשם תוכל ־הביקור בעת

במקום. מנציגנו
 בשעה ו־ד׳ ב׳ בימים יתקיימו הבניה ולאתר לדוגמה לדירה מאורגנות הסעות

 ו/א׳,'תל־אביב.8 הארבעה ברח׳ החברה מסניף אחה״צ 3.30
 ובשעות בימים לדוגמה בדירה — נורדאו בקרית המוצעות לדירות והרשמה פרטים

ה׳ בימים בתל־אביב החברה ובסניף הביקור, -  לפנה״צ ו2 עד 8 השעות בין א׳
אחה״צ.י 5 עד 3 השעות בין ה׳ ׳ג׳ א׳, ובימים




