
 כפול בשי דירה, קונה כל יזכה האביב חג לרגל
—\ר הגרלה ללא

החברה ממחירון הנחה שקל 200,000 .1
הגרלה ללא חינם נופש דירות שתי .2

הח״ לכל בטבריה ושבוע באילת שבוע — בשנה שבועיים

22 לסל דחי *
 8 בן יוקרת• כבנין חדר•□, 314 בנות דירות
בלבו דירות

ז ידויו י66 אולי״י׳ב רח * 11 בבג חדר. + נג + ודירות חדרים 4 בנות חרות
בלבד! חרות 10 בן מפואר

ם4 בנות ספוארות חרות * ח במרכז חד
השקט.

̂זו75דזז7ו זל
ם״ר 350כ- של קרקע על מפואר קוטר1 # *

*160.000 רק
 בבנין חדרים 5 בנות מפוארות חרות •

בלבד חרות 9 בן יוקרתי
חדר + גג + תרחם 3 בנות חרות •

נתניה
 ביותר היוקרת׳ בפרויקט הים מול ניצה בגני *

 בינלאומית ברמה חרות בנתניה, כיום הנבנה
 פרטית. בריכת-שחיה חדחם, 4-13,2 בנות

 ועוד תת-קרקע׳ חניון בחצר, טניס מגרש
רבים. שכלולים

$63.000מ- החל הנחה לפני מחירון מחיר

לציון ראשון

בני-ברק
העיר. אזוח בכל חדרים 4-1314 בנות חרות *

 + חדחם 4-13 בנות מפוארות חרות מבחר *
ד * גג  השקט במרכז חו

*.68,000מ- החל הנחה לפני מחירון חחיר

הבחניי גן

או הגיושים גן שלך הבא הבית
^ מזומנים בל• במשטחי טובל הברושים״ ״גן פרוייקט

מ ע מ כוללים לא י-.ריוזירים

7 פני על המשתרעים ועצים דשא 0 
ציבורי! גן דונמים

ינ. ביותר היוקרתי באיזור נמצא הבא הבית ^ 
 לתקופה $50,000 עד . אברמוביץ. שכונת בלב בראשל״צ,

 הסכום יתרת שנים, 12 עד ןמךכז ספרבתי- גני-ילדים, בשכונה
ם על־ידך תשולם ימסזזך נוחים. בתשלומי

ת נקבל שנה דירתך א  מלא במחיר הי
שנה בדירתך לגור לך ונאפשר וגבוה  הי

ה הברושים״ ב״גן שהדירה עד  תהי
מוכנה.
ת תשולם היתרה אה, באמצעו  הלוו

שנים. ו 2 עד נוחים בתשלומים שתוחזר

פתח־תקוה תל־אביב
28ח״םעחר סי בא״ר ה הסרתה ככר

ראשון־לציון רמת־השרון
6נ הרצר 84 סוקוריב
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