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מציגים: לדוגמא בדירות
 נברשות חיפה. 20 נורדאו ,רה הצפון, באיזור עלומים רהיטי של הבלעדיים המפיצים בע״מ, אימפולית ע״י רהיטים :אזורים

 — וילונות חיפה. 4 ארלוזרוב רחוב לשטיחים בימ״ס — ניסן שייח — שטיחים חיפה. 7 ארלוזרוב וייצור, תכנון כץ עמוס —
 חיפה. 4 חיים רחוב דוברין — עיצוב פיברוטקס, בדים

חיפה. אמפא — חשמל מכשירי עובדים: שיבון
תוח שיכון  אזור בע״מ, נהריה דקורה — וילונות עבו. 18 סיני גבורי רחוב ובניו פיטקוביץ שמרת, רהיטי ריהוט : ופי

 חיפה. 24 נורדאו רחוב אורלי מנורות נהריה. 20 שד׳יהגעתון חרמן מיבאלוביץ כרמל, שטיחי — שטיחים נהריה התעשיה
 3א/ ארלוזרוב רחוב חיפה, סוכנות — דנאר מטבחי — מטבחים עכו. 48 העצמאות רח׳ אברהם וברמן דלתון ילדים חדר

עכו. חיפה, כביש התעשיה. אזור נעמן ביח״ר — ונוי אוכל כלי חיפה.
שרד כון, מ שי ה, מרכז ה הכוונ כון ה ח, שי תו פי כון ו ם, שי בדי ם עו רי אזו

 בימים המסחרי, במרכז כרמיאל המקומית המועצה של וייעוץ הכוונה קליטה, בלשכת נוספים פרטים
.04-988830 טלפון .12.00—8.00 בשעות ו׳ בימי ,18.00—15.00 ,13.00—8.00 בשעות ה׳ —א׳

בכרמיאל לט טוב
 לא !עובדה זאת — לנו טוב בכרמיאל

 עצמנו חשים אנו ובבר לבאן עברנו מזמן
 שאצלנו מפני זה ותיקים. בתושבים
 ותוססת צעירה האוכלוסיה בכרמיאל

 ותיקים תושבים של מיזוג בה ומצוי
חדשים. ועולים

 בירק טובלת מטופחת, מתוכננת, כרמיאל
 ובאקלימה ביופיו מרהיב בנוף מצטיינת

 מרמת נהנים התושבים אנו הנוח.
 ותרבות חברה ומחיי גבוהה, שירותים

 עתידכם ובנו אלינו הצטרפו מפותחים.
 בראשית הנמצאת חדשה בשכונה

ב טו ה ס בלו  — בכרמיאל לנו אי
כאן. טוב יהיה לכם גם

 חדרים 4 עד 2 דירות זו חדשה בשכונה
 בתנאי מ״ר 89 ועד מ״ר 52מ־ בשטחים

בלתי משכנתאות מיוחדים. רכישה

 מתוכן ל״י 155,000 של גובה עד צמודות
 ההופכת ל״י* 25,000 בסך עומדת הלוואה
 הדירות מחירי שנים. 5 בעבור למענק

 ל״י(לא 170,ל־ססס ל״י 122,000 בין נעים
מ.ע.מ.) בולל

 להתגורר שיעברו נדרשים עובדים
 לתמריצים יזבו החדשה, בשכונה

מיוחדים.
 בשכונת לדוגמא בדירות והרשמה פרטים

בשעות א׳־ה׳ בימים בכרמיאל הדרומית
*19.00-16.00 ,13.00-11.00

 לשכונה הסעות המעוניינים לרשות
 בחיפה פיתוח לערי ההכוונה מלשבת

 04-667908 טלפון 4 שוקרי הסן רחוב
 ההסעות .15.00 בשעה ה׳ ג׳, א/ בימים

 לשבת עם מראש בתאום תעשינה
ההכוונה.

 958<* על יעלה לא המקורות מכל ההלוואות כל ־סך
הדירה. ממחיר
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