
!שלן בתנאים ־ יוקרה דירת
לדירה הכניסה עד לד שנוח כפי - והשאר החוזה חתימת עם 250/0 שלם

 :החג בימי המכירות משרדי פתיחת שעות
 8:30-11:00,19.4 די יום
 ,סגור20-21.4 ה׳־ו׳ יו□

 8:30-12:30,23-24.4 יוסא׳-ה׳
,סגור.25־26.4 יוסגי-ד׳

לך׳כתובת. יוון
עובדי□ שיכון

 יוקרה! דירת על חולם
 במספר במבצע יוצאת עובדים שינון
 את לרכוש לך ומאפשרת יוקרה אתרי
 בתנאים שלן החלומות דירת

לן. שנוחים
 רק משלם אתה החוזה חתימת בעת

 והשאר יום 30 תוך 15/י>0 עוד ,10ס/0
 לדירת הכניסה עד שתרצה מתי

 שלך. היוקרה
ם־ הזמןלהגשים זה  חלו

התנאים. את קובע אתה עובדים בשיכון

אביב אביב-מגדלי רמת
 הגבוהה בנקודה ממוקמים אביב מגדלי
 שישה אביב.לפרוייקט רמת בכל ביותר
 השיפורים כל את הכוללים יוקרתיים בנינים

 סביבתי מפיתוח נהנים ודייריו האפשריים
 בלעדי. ספורט מרכז היתר: בין הכולל מלא,

:לבחירתכם
 מ״ר. 1350 משק חדר + חדרים 4 דירות
 מ״ר. 1550 משק חדר + חדרי□ 5 דירות
 ו-ד׳ ב׳ בימי□ לכם יחכו החברה נציגי

 א׳,ד׳,ה׳ ובימים 8:00-13:00 בשעות
16:ש-18:00 בשעות

 11:00-13:ש בשעות בשבת באתר לבקר ניתן
נוספים לפרטים

 אליהו יד 58 גרדיה לה עובדים, שיכון
03-390721 טל. אביב, תל

:עם משותף פרוייקט

העיר גבעת גבעתיים־
 - הראשון המגדל ונבנה הולך העיר בגבעת
 14 בעיר. ביותר הגבוה המגדל - העיר מגדל

 ולאזור לים משקיפות יוקרה של קומות
 כולו. המרכז

:לבחירתכם
 מ״ר. 1270 חדרים 4 דירות
 מ״ר. 1430 חדרים 5 דירות

 חדר + משפחה חדר + חדרים 4 גג ודירות
 מ״ר. 80 מרוצף גג + הגג על נוסף

טספיס: לפרטים
 אליהו יד 58 גרדיה לה עובדים, שינון

03-390721 טל. אגיב תל

״מם,״״,״״״״״•״ עם: משותף פרוייקט

שבע באר
 שופע באזור לפארק בסמוך יעלים בשדרות

 בעיר ביותר היוקרתי בפרוייקט נוסף בנין ירק
 מיוחדת. בהנחה ועכשיו מעולה בניה באיכות

:לבחירתכם
 מ״ר. 120 חדרים 4 דירות
 מ״ר. 140 חדרים 5 דירות

 פנטהאוז. ודירות
:נוספים לפרטים

 ב״ש. הנגב מרכז מצדה דרך עובדים, שינון
057-495811,057-495540 טל.

־ ן 1
 מרהיבות גן דירות הכרמל, מערב בצפון

 ע□ אחת דירה קומה בכל לים. הצופות
 נפרדת. כניסה

:לבחירתכם
 מרפסת + מ״ר 120 חדרים 5 בנות גן דירות

 צמודה. גינה או מ״ר 23 גו
:נוספים לפרטים

 חיפה 43 החלוץ רח׳ עובדים, שינון
04-660915 טל.

נתניה
 שלמה ברחי העיר, של היוקרתי באזור

 פאר. מגדלי 2המלך-
 :לבחירתכם

 מ״ר 88 חדרים 3 דירות
 מ״ר. 116מ״רו- 109 חדרים 4 דירות
 מ״ר 132 חדרים 5 דירות

 פנטהאוז. ודירות
:נוספים לפרטי□

 אליהו יד 58 גרדיה לה ,עובדים שינון
 03-390721 טל. תל-אביב
עם: משותף פרוייקט

ה מ מ ■  ■ בע״וז ובגין שקד ■
■ ■ הו בהנהלת ■ שעי קו י ש

בבניה ואיכות אמינות של דורות

חיפה-חנהסנש
 אבן מצופה יוקרתי בנין סנש, חנה ברחי

 מרהיב. לטף הצופה
לבחירתכם:

 אחרונה. - מ״ר 87 חדרים 4 דירת
 מ״ר. 107 חדרים 4 דירות
מ״ר. 120 חדרים 5 דירות

 :טספים לפרטים
 חיפה 43 החלוץ עובדים, שיכון

04-660915 טל.

בע״מ. ב.פ. דיור :עם משותף פרויקט

דוממה גני חיפה־
 קומות 3 בני בתים טבע, שמורות של בנוף

הישנה. ברוממה מעולה במקום
 בניה סטנדרט מעולה. ארכיטקטוני

 משלימים הקהילתיים השרותים כל גבוה,
 רוממה. מני החיים איכות את

לבחירתכם:
 מ״ר. 123 חדרים 4 דירות
 מ״ר. 129 חדרים 5 דירות

 ג׳ ביום באתר לבקר ניתן
 15:30-17:30 בשעות
 .10:00-13:00 בשעות שבת וביום

נוספים: לפרטים
 חיפה 43 החלוץ רח׳ עובדים, שינון

04-660915


