
בנינים בונים
עובדים שינון של החדשים האתרים

בנינים סוברים
מיוחדות בהנחות אחרונות דירות

 לציון- ראשון
ראשון קרית

 העיר לצד נמצאת ראשון קוית
 התכונות כל ולה לציון ראשון

 חיים, איכות - ומתפתח צעיר מקום של
 צעירה. ואוכלוסיה קהילתיים שרותיס

 מ״ר 78 חדרים 3 דירות - לבחירתכם
 מ״ר 92 חדרים 3־/׳ דירות
 ס״ר 97 חדרים 4 דירות

לפוטיםנוספים:
 08-557732 טל. אשדוד 25 רוגוזין רח' עובדים, שיכון

 רח'הבריגדה מעון, ובבית
 10:00-14:00 השעות בין ה נ, א, בימים פתוח

עם: משותף פרוייקט

עפר שבע-מגדלי באר
 הולף ירק שופע באזור לפארק סמוך ה' בשכונה

 בעיר ביותר היוקרתי בפרויקט נוסף בנין ונבנה
 בונה. סולל חברת ובביצוע מעולה בניה באיכות

 מ״ר 130 חדרים 4 דירות - לבחירתכם
 ומ"ר40 חדרים 5 דירות

נוספים: לפרטים
.057-72540 טל. הנגב מרכז עובדים, שיכון

 ־ תל-אביב
אלון אמירי

ירושלים זאב־ פסגת
 עובדים שזכון העיר של המתפתחת בשכונה
 נוסף. בפרוייקט מתחילה

 גודל: בכל איכות דירות
 מ״ר. 82 בנות חדרים 3 דירות
 מ״ר. 104 בנות חדרים 4 דירות

 גינות אף ולחלקן צמוד מחסן דירה לכל
 מרווחות. מרפסות או פרטיות

 ה', ג', א', בימים באתר לבקר ניתן
 .10:00-12:00 השעות בין

נוספים: לפרטים
 02-233396 טל. ירושלים 8 הלל רת' עובדים, שיכון

עם: משותף פרוייקט

חיפה
 בעיר, הטוב המקום סנש חנה ברח'
 נסורה. אבן מצופה קומות 8 בן בנין

 גבוה. בניה בסטנדרט ובנויות מרווחות הדירות
 מ״ר 87 חורים 4 דירות לבחירתכם•

לזכאים) נס (מתאים
 וס"ר07 חדרים 4 דירות
 מ״ר120חדרים5דירות
פנטהאוז. דירות ושתי

נוספים: לפרטים
ח' עובדים שיכון  04-660915 טל. חיפה 43 החלוץ ו

בע״מ. ב.פ. דיור עם: משותף פרוייקט

 בוכה עסק אלון, יגאל הרחובות בין ממוקם אלון אמירי
 בתל-אביב. לחיות של היתרונות כל עם מגדים ופרי

 - לבחירתכם
 חדרים 3 בנות דירות
 חדרים 4 בנות דירות

גג. ודירות
 הקהילתיים. השדותים כל באזור

נוספים: לפרטים
 03-390721 טל. אליהו יד 58 גודיה לה עובדים, שיכון

עם: משותף פרויקט
בע״מ. ובניו זילברמינץ י.

הארץ: רחבי בכל דירות לבחירתכם

 נתניה, עופר, בת־ים,נווה
 פתח-תקוה, רמלה,
 ל׳, תוכנית השרון, הוד חולון,

כפר־סבא.
 אשדוד, ראשון־לציון, אשקלון,

 רמת־אליהו-ראשל״צ. ציונה, נס
 קנדה. גבעת זאב, פיסגת

 בארשבע,ערד,קרית
 נצרת, חדרה, נהריה, חיפה,

קריתאתא. טבריה,

★בדרום:

★בירושלים:
בנגב: ★
בצפון: ★

דירות 2 דק ־ חולון ־ בן־גוריון קרית
 מ״ר. ו30 חדרים 5 ודירות מ״ר ו05 חדרים 4 דירות העיר של החדש באזור

.03-390721 טל. אליהו יד 58 נדריה לה עובדים, שיכון :נוספים לפרטים

קוטאיים 3 דק - אשקלון
 שינה. חדרי 5 ובו מ״ר 164 של בנוי בשטח קוטגיים ברנע בשכונת

 גבוה. סטנדרט עם קונבנציונאלית הבניה מ״ר. 300 כ- המגרש שטח
 ו-סס:סו. 3:00 השעות בין ו-ד' א', בימים באתר לבקר ניתן

 08-557732 טל. אשדוד 25 רוגוזין רת' עובדים, שיכון נוספים: לפרטים
=י ץז־ל :עם משותף פרוייקט  בעכז גד יובל 1ט

דירות * דק - פתח-תקוה
 גודל. בכל איכות דירות צה״ל ברח׳

 מ״ר ו 00 חדרים 4 דירות מ״ר, 87 חדרים 3/י2 דירות
מ״ר. ו ו 7 חדרים 4/י2 ודירות

03־390721 טל. אליהו יד 58 גרדיה לה עובדים, שיכון נוספים: לפרטים

דירות * דק - ציונה נס
מ״ר. 76 חדרים 3 דירות צבי בן ברמת

 .08־557732 טל. אשדוד 25 רוגוזין רח׳ עובדים שיכון נוספים: לפרטים
עם: משותף פרוייקט

\ דידה דק - שבע באר
 מ״ר 74 חדרים 3 דירת ו׳ בשכונה
 .057־72540 טל. הנגב מרכז עובדים, שיכון נוספים: לפרטים
( עם: משותף פרוייקט ^ |7 7 0|

ד־דות 8 דק - טבריה
 מ״ר 79 חדרים 3 דירות המלף שלמה רח' - כנרת באחוזת

ם- 4ו- מ״ר. 88חורי
 ו4:00ו-7:00 השעות בין ה, ד, ב, א, בימים באתר לבקר ניתן

.10:00-13:00 השעות בין ובשבת
04-660915 טל. חינה 43 החלוץ רח' עוברים, שיכון :נוספים לפרטים

*


