
חלומי בית
זדחז1מ-ואדנוהפרדרוזג250עדכ-

־ $מ 5 9 ,0 0 0

עה - השרזן״ ׳לב פרויקט שק מצוינת ה

 צעירים עדיין אתם כאשר היום, כבר
 לקוטג׳ להגיע יכולים אתם ויפים,

 !חקא לאו חלום? משלכם.
 120כ־ בת שכונה — השרון״ "לב

 מוקמת וקוטג׳ים, פרטיים בתים
 על בונה״, ״סולל ■מ על עבורכם

 ביותר היפה במקום נישאה, גבעה
חדרה. בלב

 בקרבת ומודרני, צעיר פרויקט
 — קניות ומרכז■ גני-ילדים בתי-טפר,
 שתוכלו רכישה ובתנאי במחירים

 עושים ועוד, זאת כל בהם. לעמוד
עבורכם. כדאית להשקעה זאת רכישה

•• '.;,,י• — ? $1,000 לכם ■ש
שים הזמן עכשיו ת להג חלומכם. א

!במציאות בסיס יש שלכם לחלום

 אתם בלבד, $59,000מ- החל במחיר
 מ״ר 250 על בית, לעצמכם רוכשים

 לבניה אפשרות + פרטית אדמה
 בעתיד. נוספת ולהתרחבות
 לפי בניה תכניות 6 לבחירתכם

 האישי. •סגטנכס אפשרויותיכם
 במיוחד, הנוחים תנאי-הרסשה

 תנא• עבורכם. אפשר׳ זאת עושים
 ולזוגות לזכאים גם הותאמו רכישה

צעירים.

שמים. לא זה ב חלומי בית
שמע טוב? נ בחדרה. זה

!כס?• וגם כן,
 את שעזב מ• נקרא כן !״משוגע״
 פרטי בבית לגור ועבר תל-אביב
 היום קיסריה. או הרצליה ברעננה,

 עשו הם — מאושרים ה״משוגעים״
חייהם. עסקת את

 הזמן, זה כ׳ !כס?•
 בית. לרכוש והמקום התנאים

 מנתניה בלבד דקות 15 — חדרה
שפחת  וח״ ח״ן איכות את מ

 צלול ואויר ■ופי •רק, הרבה •לדין.
בשפע.
 השחן״ ״לב — שם יש הזה לחלום

 שלך, להיות •כול הוא קטן ובמאמץ
!היום

שבת במוצאי פתוח
 בנתניה,. משרדינו יהיו המבצע לרגל

 פתוחים לציון וראשון תל-אביב
השבת. מצאת החל שבת במוצאי

ופיתוח. נזע־נז כוללי□ אינם המחיה□

ח קחו ה, א פ מ  . באתר לבקר בואו ה
צע במחיר שיזכו אלה בין ותהיו י מב

 לפרויקט רכישה תנאי
השרון״ ״לב

בהרשמה — $1,000 —
בחוזה — $2,000 —

 נוחים בהחזרים משכנתאות — $30,000 עד
למשכנתאות. לאומי בנק ע״י

 חודשים. 6 תוך — $5,000 —
אותם נוחים בתשלומים — היתרה

כשנה. בעוד לשלם תתחיל

יזם:
מבצע:
מכירה:

 השרון לב
 בונה סולל

גיורי דירות

 ראשי מכירות משרד
השרון״ ״לב לפרויקט

 .18 הרצל רח׳ נתניה,
 נוספים: מכירות משרד•

 .10 באייר ה׳ המדינה, ככר תל-אביב,
 .28 עוזר ח״ם רח פתח״תקוה,

.62 הרצל רח |,1|-לצ'1ראש


