
 אברהם אצל דירה ירכשו אשר הראשונים 20
 הגתיה ללא יזכו זו ממוצ״ש החל גינד׳

 חברת ידי על שניתן ביותר המטרף בפרס
בארץ: בנייה
במשך תקופות בטבריה(לשתי נופש דירת

חינם!! החיים לכל השנה) 5
£

 המשקיף מרוהט קוטג׳ הינה הנופש דירת
 שלכם הנופש את יהפוך אשר הכנרת, אל

 הקוטג׳ נשכחת. בלתי משפחתית לחוויה
שלמה. למשפחה מהנה לנופש מותאם

 אצל דירה וירכשו שימהרו הראשונים 20
 סגנון את לשנות עומדים גינד• אברהם
חייהם.

 כמקובל עילית בסטנדרט פאר בדירת לגור
 בטבריה, לנופש ולצאת גינד׳ אברהם אצל

 !!החיים,חינם לכל ובקיץ בחורף
בהנהלת הנמצא לתקנון כפוף המבצע
החברה.
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ש׳ 1,300,000עד ולמשכנתאות ל־עוו־שס^חד אפשרות
.17/<>0 בגובה הבנייה מדד עליית את סופגים אנו בלבד השבוע

 מלא, במחיר הישנה דירתכם את נקבל
 משכנתא באמצעות ישולם ההפרש
 בתשלומים שקל 1,300,000 עד והלוואה

הרוכשים. לכספי מלא בטחון נוחים.

בלב השרון, גני בפרויקט
3ו- 3 בנות פאר דירות רמת-השרון,  חדרים:־ 1/2

הגג. על חדר + גג + חדרים 3 בנות דירות
ח •51/0-1 ר ־ורד ו ר ד ח

ד 11־ ס ו ו מ ^ ר ^ ׳ ח ו ר ר  ברח׳ במיוחד יוקרתי לבנין ההרשמה החלה
 3 בנות דירות בלבד. דירות 8 בן בבנין 22 לסל

גג. עם ודירות חדרים
 יוקרה דירות ל: אזור תל־אביב, בצפון

 גג + חדרים 5-1 חדרים 5 בנות דו־מפלסיות
 לרוב. שכלולים עם הגג על וחדר

ם ברח׳ הסולידי, בצפון ת פר ח  דירות .9 סו
 דיתת 8 בן בבנין חדרים 4 בנות דו-מפלסיות

בלבד.

 ברמה יוקרה דירות הים, מול ניצה בגני
 שחיה בריכת חדרים, 4־1,3,2 בנות בינלאומית

 תת־קרקע׳ חניון בחצר, טניס מגרש פרסית,
רבים. שכלולים ועוד

 במיוחד, יוקרתי בבניו ,16-18 דיזנגוף ברח׳
 שכלולים הכוללות חדרים 4ו- 3 בנות דירות
לרוב.

ס׳ לציון ראשון ברח׳  פאר דירות ,3 — 5 מ
לרוב. שכלולים עם חדרים 3 בנות

שר ברח' ר בנין ,11 קלי א פו  מ
 בלבד. דירות 14 בן

 חדרים. 4 בנות דו-מפלסיות מפוארות דירות
 וכן חדרים 4ג/2 בנות דירות ראובן, דגל ברח׳
 לרוב. שכלולים עם הגג על חדר + גג + דירות
 9 בני בנינים 2ל- ההרשמה כץ,החלה ברח׳
 דו-מפלסיות משוכללווז דירות בלבד. דירות
חדרים. 4 בנות

שקט במרכז חדרים 4 בנות דירות  ה
 מיידית). לכניסה (גם העיר ובמערב

אוז ה ט  הזדמנותי במחיר מיידית לכניסה — פנ
 ופיתוח. מע״מ כולל $95000 של

 צמוד במיוחד יוקרתי פרוייקט הברושים״, ב״גן
 דירות אברמוביץ. בשכונת גן דונם 7—ל

השכלולים. כל עם חדרים 5 בנות דו־מפלסיות

אוהבים שאנשים ז־יו־ורד בונה גינד־י אברהם




