
 הם, לדיור החסכון בתכניות ׳התנאים
במערכת״ ביותר מהטובים איפוא,

 1 הם, לדיור החסכון בתכניות התנאים
 ״ ב־ כמערכת. ביותר מהטובים איפוא,

 הפטורה והריבית המלאה להצמדה נוסף
ב הלוואה לקבלת זכות כאן יש ממס,

חינם. חצי שהם תנאים
 מערכת בחינת במסגרת כי מסתבר

אפי שאלה גם מעלים לדיור החסכון
 טובים התנאים אין האם — קורסית

 ״פריווי־ היא זו הלוואה הרי ז מדי
לכת... מרחיקה לגיה״

 הזכר■ לפגוע פותה מין מקרה ...בכל
 ריטדואק- באופן לדיור החוסכים יות

 במילואו׳׳, שיכובד הוזה ״זהו טיווי.
צוקרמן. בן*עמי ד׳׳ד מדגיש

27.1.78 מעריב

שהיא אחת ■ש הטובות התבניות תבין
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בלעדיים!וספיס: ות1ו1■ת ד! המציעה
 בקנייתה בכורה וזכות העתידה דירתך ממחיר לירות אלפי של ♦הנחה

ו״אזורים״; ופיתוח״ ״שיכון ב״רסקו״
 אפשרות ״90,000 ב״טפחות לחוסכים המקנה תקדים, וחסר בלעדי הסכם
 כלולה בהסכם הבניה. באתר דירתם מיקום את ולקבוע לבחור
 !לירות של רבים אלפים הדירה: ממחיר 30/0 של ריאלית הנחה

 לאינפלציה: תשובה נותנת ״90,000 ב״טפחות והמשכנתא החסכון ♦תיקרת
 לחסוך לך ומאפשרת המחירים, עליית עם גדלה החסכון תקרת
אחרות. לדיור חסכון מתכניות יותר גדולה משכנתא ולקבל יותר,

 לסניפי היום עוד פנה;אלו דופן יוצאי תנאים ישונו שמחר יתכו
 נוספים פרטים לקבלת המצ״ב התלוש את שלח או ״טפחות״

מצידך. התחייבות כל כלי הרשמה, וחומר

!71בב חסון בפחות־ זזסתפה אל
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לישראלבש׳־מ משכנתאות בנק
 — תל־אביב טנה. דוד ככר ,5 פארן רח׳ .9 המלכה הלני רח' — ירושלים

 צים. בית ,9 שלום רח׳ — חיפה .42 פרישמן רח׳ .123 החשמונאים רה׳
 מרכז — אשדוד הנגב. מרכז מצדה רח׳ — באר־שבע .15 העם אחד רח׳

 — גצרת־עילית .16 הנוטע רח׳ — נתניה שפירא. מ.ח. רח׳ ד׳, מסחרי
215/3 האלמוגים רח׳ — אילת שו׳׳פ. של חדש מסחרי מרכז

 לכבוד
 בנק טפחות-

ת תאו שכנ מ  בע׳־מ לישראל '
ירושלים 18060 ת.ד.

 טפסי אלי לשלוח נא
על הסברה וחומר הרשמה

9 טפחות 0 ,0 0 0
15.2 זזע.
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