
ץ90אב•ר הארנזוקט לווה
ושנו תו-אב! צנח את שב

הנותוחר? 11"אד וחסוחויוצחו
 להיות החלה בבלי בשכון חדתם 3 תרת עובדה.

 לדירה לעבור רצו הם ה״רסקינים״. על קטנה
 מישהו עתק. סכומי להוסיף בלי ומרווחת גדולה
 הברושים״. ״גן על להם סיפר

 5 ד׳חת ובו גינת אברהם של חדשני פרויקט
 צמוד ציבות גן חנמים ד וכ דו־מפלסיות חדרים

 החליט רסקין פנטסטיים. במחיתם לפרויקט
 הענין. את לבדוק ששווה

 לשכונת להגיע שעה רבע בתוק לו לקח
 שכונת הבית. נבנה שבמרכזה אברמוביץ

 בעיניו חן מצאה המטופחת היוקרה
 ירוק נוף הרבה מבטיח לבית הצמוד הענק הגן

 חדרים 3 תרת מכר רסקין חלון. מכל שישתקף
 5 תרת קנה מחיר ובאותו בבלי בשכון קטנה
 — מקסימה מגותם בשכונת לגן צמודה חדתם

 ה״רסקינים״ זכו לדירה בנוסף הברושים״. ״גן
 החיים. לכל חינם נופש תרות 2ב

ח״ו. עסקת את שעשה יודע רסקין

שרד זכאי השיכון מ
 משלימה הלוואה ל״• 11,000,000 עד

 מועדפים. החזר בתנאי
 בנלן בשיתוף גינד׳ אברהם מבצע

 בע׳׳מ לישראל ומשנתאות לפיתוח
__________ דיסקונט. בנק מקבוצת

 1תהו1 הבאים םהחקושת באחד דוה 11ק
החיים! נבל באילת!בטבריה חינם נופש מדיות

 פאר לדירת ועוברים חייכם סגנון את משנים אתם גינת. אברהם אצל תרה קונים אתם נאשר
 גינת. אברהם אצל כמקובל עילית, בסטנדרט

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

החיים. כל במשך

תל־אביב

 חדרים 5
 מפלסי□ 2

7  דונמים 0
ציבור• גן
$75,000-מ

ת במוצאי פתוח שב
 משרדינו יהיו המבצע לרגל

 תל־אביב בנתניה,
 פתוחים לציון וראשון

השבת. מצאת החל שבת במוצאי

נתניה
 אולוזרוב ברח בניו

 בלבד. תרות 10 בן יוקרתי בבנין
 דרמפלסיות לדירות ההרשמה החלה
 מירב ע□ גג, עם ודירות חדרים 4 בנות

השכלולים.
 חדרים 4ו- 3/*2 בנות תרות מבחר
 ברח' תל-אביב, בצפון גג עם ודירות
ולסל. סופר חתם

פתח־תקוה

ראשון-לציון
 אזור׳ בכל חדרים 4ו- 3/'2 בנות תרות
העיר.

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

אטרקטיבי. ובמחיר השכלולים
 3 בנות דירות ראובן, דגל ברח׳ •

 ומירב חדר + גג עם חדתם
השכלולים.

 בלבד, דירות 9 בני בבנינים כץ, ברח׳ •
 4 בנות דרמפלסיות דירות מבחר

חדתם.
 י מירב עם חדתם 4 תרות פ״ת, במרכז •

.$59,000 — השכלולים

 המבוקשים ברחובות דירות מבחר
-8דיזנגוף ברח׳ והיפים:  וברח׳ ו6ו

 .3-5 ראשון־לציון
 יוקרה דירות הים. מול ניצה בגני

 4-1,3,2 בנות בינלאומית, ברמה
 מגרש פרטית, שחיה בריכת חדרים.

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

רמתהשרון
 ״גני בפרויקט מפוארים קוטג׳ים
 מ״ר 4000 של קרקע על השרון״
.$160,000 של במחיר

$1000
 על החלומי והבית
 אדמה מ״ר 2500

 בחדרה פרטית
שלן.

 השרון״, ״לב בפרויקט חדרה, בלב
 בתים 1200 בת שכונה

 מ״ר 2500 על וקוטג׳ים פרטיים
$59,00מ-ס עדיין פרטית, אדמה

הנופש) במבצע נכלל (לא

 סע״ס כוללים אינם ם הסחיר׳
1 1התברר.. לתקנון בהתאם הנופש תרת 1ק ר י׳ ז1 * י ך יף11 1 כ י יי ז י׳

תל־אביב
10 באייר ה המדינה ככר

רמת־השרוץ פתח־תקוה
84ב1ר1ק1ס 28 עוזר חיים

ראשון־לציון נתניה
62הרצל

ה גינו־•*11 *וודזבים־ ו±ו*ונו±וים־ ד־יר־ור־נ בונ


