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פון,
התעשייה שלתלפיות במערב ומדבר יהודה
במזרח,קיבלה את שמה בשל העובדה שהיא
לירדן.
צופה על נחל ארנון ,העובר בין ישראל
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ליםובסקי,
בב .יאיר כימפילוח הרוכשים שעשועולה בירושלים״ ,מציין השבוע נדב
בנוסף,לפני כשנתיים הוחלטלבנות
לגובה ,שבו בניינים גבוהים בני
נוסף בבנייה
סמנכ״ל השיווק של ב .יאיר.״להבדיל מש־
$TS1$משכונות$TS1$
כי  60אחוז הינם משפרי דיור 18 ,אחוז זוגות
קומות ובסך הכל כ־  800יחידותדיור.
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וגילה ,מדובר בש־
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״זאת הפעם הראשונה מזה שנים רבות
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