
גן־הבחשיםגינזד■ אבו־רזכז
גן. זזש רז מפיסים,צמודס 2,חודם 5

 — לציון בראשון ־ןרר.7ר.יו שכונת של בלבה
 מגורים פרוייקט וצומח הולן אברמוביץ, שכונת
 ״גן־הברושים״. גינד׳, אברהם של ומרהיב חדשני

 גן. דונם 7ל- מפלםים,צמודים 2 חדרים, 5
 אשר לתל-אביב, הכביש אל הקרובה בשכונה,
 מעולים וקהילתיים ציבוריים שרותים מעניקה

 נבנה הוא שלן. הבא הבית עומד מסחרי, ומרכז
 טובל ביותר, הגבוהים הסטנדרטים י עפי

 המשתרעים חמד ופינות עצים דשא, במשטח■
 מרהיב. מראה דונם. 7 על-פני

 — לציון ראשון של הירוק הלב אל בוא
הברושים. גן אל

? □״,גן־הברוש ב׳ כדייר תקבל מה

חינם החיים לנו ובטבריה מדוח נונש דיות+
בלבד). דירות דולר(לחמש

ש דירת פ ם הנו א ת ה החברה. לתקנון ב

 ותחנו הבאים םהחקוסות באתו דוה חנו
החיים! לבל ובטבדה באיות ותם נופש תדחו
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 פאר לדירת ועוברים חייכם סגנון את משנים אתם גינח, אברהם אצל חרה קונים אתם כאשר
 גינדי. אברהם אצל כמקובל עילית, בסטנדרט

ובטבריה. באילת — נופש חרות בשתי הגרלה ללא תזכו לכן, בנוסף
 — בטבריה ושבוע באילת שבוע — בשנה שבועיים לרשותכם תעמודנה המרוהטות הנופש חרות

החיים. כל במשך

ת זרמים  הגיאקוזי. בשיטת באמבטיה מימיים ת
 אורחין. של מושלם לזיהוי סגור במעגל טלויזיה

 חרה. לכל אויר כיווני 3
 מפלסיות. ח חרות

ארונות. חדר
 קרמיקה. ריצוף עם רחצה חדרי 2

 רץ). מטר 6.80(אמריקני בסגנון מטבח ארונות
איטלקי. גרניט שיש

 דוגמאות 3(בסלון גדולות שיש מרצפות
לבחירה).
 השינה. בחדר• לקיר מקיר שטיחים
 לרופא (מתאים חרה לכל כניסות 2 אפשרות

 חופשי). מקצוע לבעל או
 במיוחד. רחב מדרגות חדר עם מפואר לוב•
 ומכשירים. ציוד הכולל וספורט תרבות חדר

בחזית. דקורטיבית תאורה

חינם!
 . ונשלח03-267059 טלפן
 * מהודרת חוברת בדואר אלין
 | ותצלומים פרטים שפע ובה
 — היוקרה פרוייקט על
הברושים'.׳ "גן

 9 בני בנינים 2ל־ ההרשמה החלה כץ, ,ברח •
בלבד. דירות
חדרים. 4 בנות דו־מפלסיות משוכללות דירות

*•*יי*

ראשון־לציון
השקט. חדריםבמרכז 3׳ במתי חרות •
 לכניסה העיר(גם במערב חדרים 4 בנות דירות •

מ״חת).
 בבנין ,8 בקומה פנטהאוז !החלטה למהיר׳ •

 $89,000 רק מיידית, לכניסה יוקרתי
.$50,000 עד להלוואות אפשרות

ם רי ם ם1אי המחי די ד מ נו ע־ ס

 22 לסל ברחי במיוחד יוקרתי בנין •
 בנות דירות בלבד. חחת 8 בן בבניו

גג. עם ודירות חדרים 3׳ י
 דו אחת חרה נותרה ל: איזור אביב, תל בצפון •

חדחם. 5 בת מפלסית
 דו־ דירות 9 סופר חתם ברחי הסולידי בצפון •

 דירות 8 בן בבנין חדרים 4 בנות מפלסיות
בלבד.

רמת־השרון
 חחת רמת-השרון, בלב השרון, גני בפרוקט •

חדרים. 3/!2 בנות פאר
הגג. על חדר + גג + חדחם 3 בנות חרות •

 כ־ של קרקע על מפוארים קוטג־ים •
דולר. 160.000מ־ מ״ר 400

נתניה
 במיוחד, יוקרתי בבניו 16־18 חזנגוף ברחי •

 שכלולים הכוללות חדרים 4־1 3 בנות דירות
לרוב.

חדרים. 6 בת חרה לציון ראשון ברחי •

פתח־תקוה
 דירות 14 בן מפואר בנין ,11 קלישר ברחי •

בלבד. פנטהאוזים 2 נותרו בלבד.
 הגג על חדר + גג + חדחם 3 ראובן, דגל ברחי •

 ושכלולים הגג על חדר + גג + חדרים 4׳ די
לרוב.

תל־אביב

ם ה ר ב ■ א ה גינז־ נ ו ת ב ו ר י ם !±ו•□־1יו1!±ו ד י ב ה ו א


