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 ראשון־לציון במערב
$1ו5000מ־ בעיר ביותר היפה באזור

_ ̂ +דירתטפש
 ובטברירל באילת

החיים לכל
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ע צ  קוטג׳ים למכירת חד־פעמ• מב
ה באיזור  בעיר, ביותר והירוק היפ

ת בקרן  גולומב, ארלחורוב הרחובו
 ״בארי״. ביה״ס ליד
ח על קוטג׳ כל ט ע ש ק ר  של ק

2 5 0 שטח ר מ׳ 0  מ״נל כ-סדו של בנו• ו
טג מה ״בנו ים הקו  ויכללו גבוהה בר

ת לרב. שכלולים שרו ^׳ אפ ה ש י כ ר > ל

שלך והדירה $5000
ת תנוד ש נופש דד החיים לכל ובטבריה באילת חי
$ רק במזומן ולהשקיע פאר דירת לרכוש לכם מציע גינד׳ אברהם 5 0 0  לכך בנוסף .0

 תעמודנה המרוהטות הנופש ובטבריה.דירות באילת נופש דירות 2ב־ הגרלה ללא תזכו
שבוע שבועיים לרשותכם שנה- הח״ם,חינם. כל במשך בטבריה ושבוע באילת ב

השרון ברמת בפתח־תקוה בתל־אביב
 !החלטה למהיר׳

 חדרים 4-1 3/<2 בנות מובחרות תרות 2 נותרו
 דירות 8 בן חדר,בבניןיוקרתי + גג עם ותרות
 .22 לסל ברח המוקם בלבד,
 דירות ,9 סופר חתם ברח הסולית, בצפון

 גג עם דירות וכן חדרים, 4 בנות ח־מפלסיות
בלבד. דירות 8 בן מפואר בבנין חדר +

בנתניה
 :והיפים המבוקשים ברחובות דירות מבחר

5 -לציו1 ראשו וברח׳ 16-18 דיזנגוף ברחי - 6 1. 
 ברמה יוקרה דירות הים, מול ב״גני-ניצה״
 בריכת חדרים. 4-13,2 בנות בינלאומית,

 תת־ חניון בחצר, טניס מגרש פרטית, שחיה
רבים. שכלולים ועוד קרקעי

.$85,000 עדיין — פנטהאוז •
 מירב עם יוקרתי בבנין פנטהוז נותר

 אטרקטיבי. ובמחיר השכלולים
 חדרים 4ו-י/< 3 בנות דירות ראובן, דגל ברח׳

 השכלולים. ומירב חדר + גג עם
 מבחר בלבד, דירות 9 בני בבנינים כץ, ברח׳

חדרים. 4 בנות דו־מפלסיות דירות

לציון בראשון
הברושים״. ב״גן

 הברושים״ ב״גן יוקרה דירות מכירת נמשכת
 7לכ- צמודים הבנינים אברמוביץ. שבשכונת

 כל עם דו־מפלסיות דירות ציבורי. גן חנם
 .$75,000מ- מבצע במחירי עדיין השכלולים.

העיר. אזור׳ בכל חדרים 4-13י/י בנות חרות

 על השרון״ ״גני בפרויקט מפוארים ים קוטנ
4 של קרקע 0 0  של במחיר מ״ר 0

$160,000.

ת במוצאי פתוח ב ש
 בנתניה, משרדינו יהיו המבצע לרגל

 פתוחים לציון וראשון תל-אביב
השבת מצאת החל שבת במוצאי

$1000
 על החלומי והבית
 אדמה מ״ר 2500

 בחדרה פרטית
שלך.

שחף, ״לב בפרויקט חדרה, בלב  ה
 בתים 1200 בת שכונה

 מ״ר 2500 על וקוטגיים פרטים
 $59,000מ- עז־״ן פרטית, אדמה

הנופש) במבצע נכלל (לא

 מע־׳נו סלל•□ אינם המחיר■□
החברה. לתקנון בהתאם הנופש חרת

אוהבים טאוש•□ דירות בונה בינו־• אברהם


