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 כפול בשי דירה, קונה כל יזכה האביב חג לרגל
9.4.83 ליום עד הגרלה ללא

החברה ממח*רון הנחה שקל 200,000 .1
תי .2 ש דירות ש הגרלה ללא חינם נופ

החיים. לכל בטבריה ושבוע באילת שבוע — בשנה שבועיים

תל-אביב
2רח־לסל * 2

 8 בן יוקרתי בבניו חדרים, 3בנות!>׳י דירות
בלבד. חרות

166 ארלוזזרוב רח׳ *
חחת חדח□ 4 בנות חרות  בבנין חדר, + גג + ו

חרותבלבד! סו בן מפואר

ם4 בנות מפוארות חרות *  במרכז חדח
השקט,

שרון בגני *
 מ״ר 3500 של קרקע על מפואר קוטני •

*.160,000 רק
 בבנין חדחס 5 בנות מפוארות חרות •

בלבד חרות 9 בן יוקרתי
חדר. + ט + חדחס 3 בנות חרות •

נתניה
 ביותר ■קרת׳ ו, בפחיקט הים מול סאה בעי *

ם הנבנה ת בנתניה, סו ח  בינלאומית ברמה ח
ת בר׳כת-שחיה תדחם, 4-13.2 בנות  פרטי

ש  ועוד תת-קרקע׳ חניון בחצר, טסט מע
רבים. שכלולים

.$63.000מ- החל הנחה לפני מחירון מחיר

לציון ראשו!
העיר. אזוח בכל חחחם 4-1 ריב בנות חרות *

בני־ברק
 + חדחם 4-13 בנות ת מפוארו חרות מבחר *

 השקט. במרכז חדר + נג
.$68,000מ- החל הנחה לפני מחירון חחיר

שבת במוצאי פתוח
 בתל-אביב משרדינו יהיו המבצע לרגל

 שבת במוצאי פתוחים ובראשון-לציון
השבת מצאת החל

.מ11.מ בודלים לא המחירים

שלך הבא הבית
 במשטחי טובל הברושים״ ״גן פרוייקט

 70 פני על המשתרעים ועצים דשא
ציבורי! גן דונמים

 ביותר היוקרתי באיזור נמצא הבא הבית
 אברמוביץ. שכונת בלב בראשל־־צ,

 והרכז בתי־ספר גני-ילדים, בשכונה
מסחרי,

 הלואה לך נאפשר
 לתקופה $50,000 עד
 הסכום יתרת שנים. 12 עד

נוחים. בתשלומים על-ידך תשולם

ד ואו * * ס £

 .הנוכחית בדירתך לגור המשך
 מלא במחיר הישנה דירתך את נקבל
 הישנה בדירתך לגור לך ונאפשר וגבוה

 תהיה הברושים״ ב״גן שהדירה עד
מוכנה.
 הלוואה, באמצעות תשולם היתרה

שנים. ו 2 עז נוחים בתשלומים שתוחזר


