
 

 

 

 
 
 

36 SUTTON PLACE SOUTH, 16-C 
םוקמ 36  Sutton 16 תימורד , -c 

 
 בוט תעמשנ רלוד ןוילימ עבר לש ריחמ תליפנ םא
 !םיינזואל הקיזומ טושפ אוה הזה לידה זא ,ךליבשב
 

 ומכ רבעמל ןכומ ,)ינוט אל( ונרפוס תולעבבש ,סכנה
 אוהש
 סיילפ ןוטאס םורדב אצמנה
 טנאהריס ןייאר רלודה ןוילימ שיא ובש םוקימה ותואב
 !!םיהדמ ול ארוק
 
 :םיטרפ
 םירדחה לכמ רהנל יקלח וא אלמ ףונ
 לוכי( הצחר ירדח ינשו הניש ירדח ינש םע ןיטולחל ץפושמ
 )הניש ירדח השולשל ךופהל
 םייתרקוי םיילמשח םירישכמ
 סנכיהלו אובל קר ,ןכומ רבעמ לש בצמב
 – חרזמו םורדל םינופה םימוצע תונולח םע תיתניפ הדיחי

 זואהטנפל תחתמ תחא המוק
 ברעה תועשב םיינועבצ םיימש
 לודג ןוסחא ללחו םוצע ןורא
  תיבויח היגרנא אלמ םוקמ

 
36 SUTTON PLACE SOUTH  

 לש הבוכיכב "רנוילימל אשניהל ךיא" טרסב עיפומה ןיינבה
 ורנומ ןילרמ
 קד םע גג תספרמ
 הטקש היצטידמ תניג
 )2019( ןיטולחל שדח רשוכ ןוכמ
 ןיינבב רגה הקזחא שיא
 הסיבכ רדחו םיינפוא רדח
 םינפ ילבקמו םימח םינכשו תווצ
 ,ינוריעה סינטה ןודעומ ,Whole Foods תשרל בורק
 םיקראפ רפסמו
 םוקמ תברקב  N,R,W,4,5,6,M תובכר
 !ןיינבל לוממ רצוע ינוריע-הצוחה סובוטואהו
 

 ןטהנמב הנוק היה טרצומ םא
 תפקשנ התייה החירזהש ןכיה ,רחוב היה אוה הז סכנב
 ולש רתנספה ידילק לע
 .רהנל ףונה תא תפטלמו
 

 הרוטרבואה ןורדסמ לא וסנכיה
 לילחה ינוגינו ,האלמ הינומרהב ,הרפואה תולוק תא ועמש
 !לכל



 

 

 
 

 

 טרצומ יעימשה ,הסקלא
 Twinkle Twinkle Little Star לש אסרג
 ברעה לש םימיהדמה םיפונה םע ..וישכע
 תוניפסה ,םירשגה
 !תוארמ לש הינופמיסל תוליבומ
 

 םיסכנ תיינק יניינעב אל טרצומש ןוויכמ ךא
 הטקשהו ,תיתניפה הרידה – םיהדמו שדח הכ תיב
 !ךרובע הריחבה קוידב איהש ןכתייו – הריכמל תדמוע
 
 רלוד ןוילימ 1.7מ תוחפ רובע
 הקיזומה תא וכימנת לא
 רישל םינכומ םתא םא
 לוצלצ יל ונת
 !ריחמב ללכיי רתנספה םגו

 
 
 

רלוד  1,650,000  ריחמ :

רלוד  3,990 תישדוח :  הקוזחת 

50%  ןומימ :

 
 
 
 

 

Melanie Siben  
 ןביס ינאלמ
 קרוי וינב תשרומ ן"לדנ תוריכמ תשא
  9770-292-917 :ןופלט
 MelanieSiben@gmail.com :ליימ
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