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הדירות. את מייקרות הבניה חברות

גיורי אברה□
 תשלום ותנאי הנחות במבצע ממשיך

בלבד דירות 10ל־ בארץ ביותר הטובים
ש שלך האחרונה ההזדמנות זו דירה לרכו

!הישן במחיר
!חינם מלא בריהוט גם ולזכות

בראשון־לציון
 שקל 755,000-. מ החל מבצע במחיר פאר דירות

בפתח־תקוה
שקל 1,400,000מ־. החל ובעין־גנים קפלן ברחוב ופנטהאוזים גג + דירות

ברמת־השרון
 שקל 1,590,000מ־. החל הגג על חדר + גג עם דירות מבחר

מ״ר. 500כ־ של קרקע שטח על קוטג׳ים
ופנטהאוזים. גג לדירות אינסימתיחסים הרכישה תנאי4

הסולידי בצפון בתל־אביב
 לפי שייבנו דירות 8 בני במיוחד מפוארים בניינים 2 ,9 סופר חתם ורחוב 22 לסל רחוב

לרוב. שכלולים עם גמדי ברהםא בנייני את המייחדת המסורת מייטב
במבצע. נכלל לא

רכישה: תנאי
שנה. 12 עד ובמשכנתא ריבית ללא כתשלומים היתרה • כהרשמה שקל 10,000 י

הרוכשים. לכספי מלא ביטחון מע׳ כוללים אינם המחירים

גיוד■ אברהס
תל-אביב

סו באייר ה' המדינה ככר
 השרון רמת

84 סוקולוב
 פתח-תרזוה

28 עוזר חיים
 ראשון־לציון

62 הרצל

ת בונה גמדי דוברה□ דזוהבי□ שדונשים דירו


