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שר  בהשתתפות  השבוע  שנערכה  פגישה  במסגרת 
יפעת  והשיכון  הבינוי  ושרת  כחלון  משה  האוצר 
זילבר  דלית  התכנון  מינהל  מנכ"לית  ביטון  שאשא 
אביטן,  חיים  עירונית  להתחדשות  הרשות  וראש 
הוחלט לתת הארכה נוספת, בכדי לאפשר זמן לבחון 
את ההשפעות ופתרונות אחרים ונוספים לשוק הדיור. 
יזמי בתחום סבורים כי קיים חשש גדול בקרב מקבלי 
נחוצה  שהיא  הזו  האפשרות  את  לבטל  ההחלטות 

לשוק הדיור מכמה סיבות קריטיות.
בעתיד  תינתן  לא  כי  מקווים   38 לתמ"א  המתנגדים 
מהתקופה  מושפעת  שניתנה  והארכה  נוספת  ארכה 
שהפוליטיקאים  בחירות  מערכת  של  נמצאים  שאנו 
זו,  כמו  משקל  כבדות  החלטות  בה  לקבל  רוצים  לא 
ולראות  הבחירות  לאחר  להמתין  צורך  יהיה  ולכן 
הבינוי  ולמשרד  לאוצר  שימונו  החדשים  השרים  מי 

והשיכון.

יש תקווה – תמ"א 38
יזמי התמ"א קיבלו השבוע עוד קצת אויר לנשימה

מחפשים נכס לקנייה? 
הנה 10 טיפים לביצוע נכון של התהליך הזה: 

התקציב  את  לקבוע  דאגו   .1

לרכישה מראש עד לקבלת איזור 

עקרוני למשכנתא.

לפי  הנכס  סביבת  את  בדקו   .2

בתי  פארקים,  גנים,   - הצרכים 

כנסת, ועוד.

נלוות  הוצאות  בחשבון  קחו   .3
כגון - מיסים, עו"ד, תיווך ועוד...

תקין  בעלות  רישום  לבדוק  יש   .4
לנכס )טאבו, מינהל, חברה משכנת(

בהתאמה  נכס  גודל  לבדוק  5.יש 
לטאבו ולארנונה.

6. מומלץ לבדוק האם יש חריגות 
בנייה ולקחת אותם בחשבון.

בשמאי  להסתייע  מומלץ   .7
של  מוקדמת  לשמאות  מקרקעין 

הנכס.

מחירי  את  להשוות  מומלץ   .8
למכירה  שמוצעים  הנכסים 

באותו אזור.

בדקו  מתווך?  עם  עובדים   .9
שהוא מראה לכם את כל הנכסים 
הרלוונטים לכם ושהוא מכיר את 

האזור היטב.

בשירותי  להסתייע  מומלץ   .10
שמתמחה  ומקצועי  מקומי  עו"ד 

בנדל"ן. pixabay 

משה דנסקר // אליעזר נכסים 052-5770-895
moshi640@gmail.com משרד תיווך נדל"ן בבית שמש

mailto:moshi640@gmail.com
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מספר  להוציא  מהסוף;  נתחיל 
למצוא  קשה  ושם,  פה  מציאות 
השקעות טובות היום! כל התחום 
ולהשכיר  )במרכז(  "לשכור  של 
)בפריפריה(" מת כמעט לחלוטין.  

קלאסית  עיסקה  לדוגמא,   ניקח 
מקרית  אברך  שנים;  שבע  מלפני 
דירה  חיים  בקריית  רוכש  ספר, 
ב2500  משכיר  ש"ח,  ב350.000 
ספר,   בקרית  יח"ד  ב1800  ושוכר 

ובא לציון  גואל.
היום, מחיר הדירה עלה ל450.000 
)אם כי כבר התחיל לרדת(  השכירות 
והשכירות  בקושי,   ל2000  ירדה 

בקרית ספר עלתה ל2500.

כמו  צעדים  מלבד  קרה?  זה  מדוע 
זה  שבח,  ומס  רכישה  מס  הגדלת 
כן,  למשתכן.  למחיר  תודות  בעיקר 
רבים,  עם  שהיטיב  הזה  הפרויקט 
גרם בין היתר לירידת מחירי המכירה 
ואפילו מחירי השכירות,   בפריפריה. 
הלכתי  בבקשה;  מעשית?  דוגמא 
לפני כחודשיים לבדוק דירה בקרית 
גת. אומר לי השוכר, כי הוא משלם 
שמגר(   , נמוכה  )קומה  ש"ח   2800
ומוסיף מייד שלשנה הבאה יש לו 
ים של הצעות בכרמי גת )השכונה 
יורידו  לא  ואם  החדשה(  הענקית 
נשאר.  שהוא  סיכוי  אין  ל1500 
הודה  והוא  הבית,  לבעל  חזרתי 

שאכן, בלית ברירה הוא סיכם
 איתו שזה מה הוא ישלם. 

מקומות.  בהמון  קורה  וזה 
ד'  בשכון  שרכשו  חרדים  מאות 
להשכיר  מנת  על  שבע,  בבאר 
עצמם  מצאו  לסטודנטים, 
שצצו  ענק  מגדלי  מול  מתחרים 
מול האוניברסיטה. לבעלי הדירות 
המחולקות והרקובות, יש רק דבר 
אחד  להציע מול סטודיו בקומה 14 
מחירים  הורדת  הפינוקים;  כל  עם 

דרסטית.  וגם זה לא תמיד עוזר.
וכמובן, הירידה בעצמו בביקושים 
אלף  לעשרים  קרוב  לקניה. 
משפחות חרדיות רשומות במחיר 
למשתכן.  רובם לא מוכנים לשמוע 
היום.  רגילה  דירה  קניית  על 
גורם  וזה  החילוני.   בשוק  כנ"ל 
הפריפריה.   מחירי  להתרסקות 
היום, כן היום, ח' אלול נמכרה דירה 
בשיכון ט בית שאן  קומה נמוכה, 
ב480.000,  מוכר  שהייתי  מהסוג 
ש"ח   340,000 של  מדוייק  במחיר 

עובר לסוחר. וזאת רק ההתחלה.

ידידיי  שהמתווכים,   לפני  ורגע 
וקולגותיי במשך 15 שנים, תובעים 
אותי על הוצאת דיבת הארץ רעה, 
אני רוצה להדגיש,  כי טובה הארץ 
להפסיד  צורך  אין  מאוד.  מאוד 
את הכסף באמריקה וחולות יו"ש. 
עיסקאות  לעשות  בהחלט  אפשר 
בבית  הדירה  של  מהסוג  טובות. 
שאן. דווקא עכשיו הזמן לכך. אבל 
חייבים יותר להקפיד על מה קונים. 
תתברר  לא  הנדירה  ושהמציאה 

כאבידה ללא דירה.

ולסיום, מבצע רק לקוראי "הבית" 
שהיה להם סבלנות לקרוא עד כה; 
השקעה  עיסקת  לכם  הציעו 
חוו"ד  לתת  אשמח  בפריפריה? 
וללא  באנונימיות  מקצועית,  
הקרוב.  השבוע  במשך  תמורה, 
המצויין  למייל  רק  לפנות  ניתן 

למטה.

כמה מילים על השקעות נדל"ן

pixabay 

עו"ד נתן רוזנבלט 
advrosenblat@gmail.com | 052-7632-344

נדל"ן על הזמן

mailto:advrosenblat%40gmail.com?subject=
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3( איסוף מידע - הכירו את הפרטנר 
למשא ומתן. מידע מקדים ורלוונטי 
מולו  לנהל  עומדים  שאנו  זה  על 
משא ומתן עשוי לסייע לנו ביותר, 
האינטרסים  את  היטב  לחקור  יש 
העומד  של  והנסתרים  הגלויים 
ויעדיו  מטרותיו  את  ולדעת  מנגד 
האמיתיים, ולדוגמא אם הוא נזקק 
לצורך  גבוה  עצמי  להון  בדחיפות 
את  להגדיל  ניתן  אחרת  עסקה 
התשלום הראשון ומירב הסיכויים 
הם כי בתמורה יתגמש הלה במחיר, 
לעתים רבות כל רצונו הוא אך ורק 
כאשר  דעה  ובעל  חשוב  להרגיש 
הופך  הדבר  אחר  או  זה  בשלב 
צורך  לו  אין  האמת  ולפי  לעיקרון 
שדעתו  רק  אלא  בעניין  אמיתי 

תשמע, וכן על זה הדרך. 

להבין תמיד את שורש  ע"כ חובה 
הצד  של  והדרישות  התביעות 
השני כך שנוכל להתמודד מול זה 
בהתאמה ובהבנה, וכמובן שלצורך 
אינפורמציה  ללקט  ההכרח  מן  זה 
מהם   - האישית  ברמה  הן  ומידע 
יעדיו ורצונותיו מהעסקה, על מה 

הוא מוכן להתגמש ועל אלו דברים 
לא ניתן יהיה להתמקח, וכן אודות 
צורת וסגנון התקשורת שלו ברמה 
הבינאישית כך שיהא בידינו לנהל 
הנכונה  בדרך  והמ"מ  השיחה  את 
האינפורמציה  מלבד  אך  ביותר, 
האישית חשוב לאסוף מידע כללי 
על  לברר  וכדאיותה,  העסקה  על 
ולדעת  האמיתיים  השוק  מחירי 
היטב את החוזקות והחולשות של 
האזור, דבר זה נותן ביטחון בניהול 
ככוח  כאן  משמש  והידע  המו"מ 
על  שם  השני  כשהצד  משמעותי 
ושניים  דבר  מבינים  שאנחנו  לבו 
לנו  למכור  יהיה  ניתן  ולא  בתחום 

דבר לא רווחי בלא שנבחין בכך. 

אם  גם   – ואמפטיה  רוח  קור   )4

כל  על  העונה  בדירה  נתקלנו 
דרישותינו וציפיותינו אין להראות 
בשפו"א  למתווך  או  למוכר  זאת 
משום שהדבר עלול כמובן להעלות 
ו/או  במחיר   - דרישותיו  סף  את 
מאידך  ותנאים,  סעיפים  בשאר 
חשוב באותה מידה לא ליצור אוירה 
שלילית ומייאשת ע"י הבעת חוסר 
וחיפוש  קיצונית  רצון  שביעות 
פגמים וליקויים ברמה אובססיבית, 
להשתכנע  למוכר  יגרום  זה  דבר 
וכי  רציניים  פרטנרים  לא  אנו  כי 
זה  ובעקבות  לתהליך  סיכוי  אין 
במו"מ,  להתקדם  הרצון  את  יאבד 
מומלץ מאוד שיוביל את התהליך 
הרוח.   וקר  שקול  היותר  הזוג  בן 
כמו"כ לפני שנכנסים למו"מ כדאי 
ליצור  ע"מ  משותף  נושא  למצוא 
קשר אישי אשר יוכל להוות חיבור 
מסוים בין שני הצדדים ולהקל על 

תהליך המו"מ.

בעז"ה מאמר הבא יחתום את סדרת 
הכתבות בעניין הכללים והשיטות 

לניהול משא ומתן מוצלח.

כללים לניהול משא ומתן יעיל ומוצלח )2(

pixabay 

אפרים קריבוס
ייעוץ וליווי עסקאות נדל"ן

iska.tova26@gmail.com | 0504141926

הבית של הנדל"ן -  חיפשת דירה מצאת בית 
זאת לא סיסמא זאת עובדה. 

לפרסום לחץ כאן

עסקה טובה
איתנו תישן רגוע 

mailto:iska.tova26@gmail.com
https://lp.vp4.me/ja9q
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ירושלים

בשכונת נחלאות, כנסת א', אוכלוסיה 
הליכה  דקות   10 ירושלמית,  חרדית 
מרכזית  העיר  בעלז,  כותל  לגאולה, 
 +3 לזוג  שמתאימה  דירה  מקום  ולכל 
מרפסת  ישנה  במזרנים(  יותר  )אפשר 
סגורה ענקית, ישנה אפשרות גם לכל 
למשפחה  ענקית  סוכה  עם  סוכות 
קרקע.  קומת  פרטי  בית  גדולה. 

0548419251

חדרי   2 מקסימה  דירה  שמונים  בגוש 
ואמבטיה,  שירותים  מטבח  שינה, 
השכונה  במרכז  קומפלט,  מרוהטת 
מוצעת  טובים.  שכנים  מדהים,  נוף 
חודש  כולל  לא  צעיר,  לזוג  להשכרה 
תשרי, מחיר מיוחד לכל חודש תשרי. 

לפרטים: 052-7685050

דירת  ברוך  מקור  רשב"ם,  ברחוב 
ונקיה  ממוזגת  מיטות,   8 חדרים,   3
טל:  לעלות.  אחת  קומה  מרפסת   +

0533129680

דירה לראש השנה בגני גאולה 4 חדרים. 
10 מיטות. קומה שישית.   0504198009. 

או 026246894. דירה חדשה.

ברחוב  החודש  לכל  או  תשרי  לחגי 
דורש טוב קרוב לחסידיות רבות  דירה 
לפרטים  ומרווחת  נוחה  יפה  ממוזגת 

0533171433  או 0527101433

חדשה  להשכרה  וחצי  חדר  דירת 
קרוב  סורוצקין  ברחוב  מהקבלן 
לפרטים  תשרי.  אלול  פנוי  לבעלזא 

0583238010

דירה  אילן(    )בר  שידלובצא  איזור 
מאוד   נקיה  וממוזגת  ומרוהטת  יפה 
מטופחת וחדשה לפרטים 0535534921 

או בטלפון 0533159446

מיטות     10     55 שערים  מאה  ברחוב 
דירה גדולה ויפה לתשרי + סוכה גדולה   

לפרטים 052-6691000

 2 צימר,  דירת  שמונים    גוש  באיזור 
וחצי חדרים  נקייה, משופצת, ממוזגת.   

לפרטים   0548446976

בני ברק

הכנסת  בית  )מול  עקיבא  רבי  ברחוב 
ספה.  שינה  חדר  א'    קומה  הגדול(   
)אפשרות  וממוזגת  מאוד  מרווחת 

למזרנים(   0527691247 עליזה.

חיים    אמרי  רחוב  סוף  השנה  לראש 
קומת קרקע   3 חדרי שינה:   חדר הורים 
מיטות   2 הייריזר  ועריסה  מיטות   2  =
)מתאים  סלון  מטבח  שלישייה    מיטת 
ובסלון    שינה  בחדר  מזגן  אנשים(    ל8 
מסודרת    נקיה,  החדרים    בכל  מאוורר 

ומטופחת   חיים - 054-8491049

מאובזר  מושקע  מפואר  פרטי   בית 
וממוזג   באיזור קרית משה -חזון איש.
 4 כח'.    עד  תשרי  ד'  החגים   לתקופת 
שירותים.+   3 אמבטיות   2 שינה  חדרי 
סלון+ חדר משפחה.   חצר גדולה   כולל 
)אפשרות  התקופה.!    לכל  רק     . הכל 
פרטים  -בתוספת(    הסוכה  להכנת 

0505201907

לשיכון  קרוב  חיים,  אמרי  רחוב 
ויז'ניץדירת 3 חדרי שינה + סלון מטבח 
7 מיטות + עריסה + אופציה למזרונים 
הנחה  ומסודרת  נקיה  קרקע  קומת 

ללינה בלבד. חיים 054-8491049

דופלקס יפה ומפואר ברחוב רש"י ע"י 
ויום  השנה  לראש  ולובלין,  מכנובקא 
כיפור או להחלפה באיזור שיכון ויז'ניץ 

לפרטים 0504111972

רחבי הארץ

דירת שלושה חדרים בחיפה משופצת 
נוף  מלא  ממוזגת  ומתוחזקת  נקיה 
משה  ברכת  ברחוב  מ"ר    65 לים 
-0548517621אסתי   לפרטים  -השלוח 

-0504162512שמואל

יחידת  שמש  בבית  החרדית  בקריה 
דיור מפוארת שתי מיטות ועוד עריסה 
למזרונים(   2 לעוד  )אפשרות  לתינוק 
 0556707500 בלבד  לרצניים  לחגים 

בשעות הערב

ביקוש דירות

10 מיטות   לחודש תשרי  דרושה דירה 
בירושלים או בביתר עילית ) גבעה א'(   

0527108050

באזור  דירה  דרושה  בירושלים   
לראש  ילדים   +2 לזוג  גאולה,תנובה 

השנה 0527643815

השנה  לראש  דירה  דרושה  בירושלים   
 14 תורה  -עזרת  קאליב-חנה  באיזור 
ונקיה    מטופחת  גבוהה,  ברמה  מיטות 

לפרטים 0504270329

חדרים   3 דירת  דרושה  בירושלים 
)לפחות 5 מיטות( בקרית בעלזא לראש 

השנה.   053-3132123

מחפש דירת חדר לעשרת ימי תשובה 
קרוב לביהמ"ד גור. 0548472869

לוח חגי תשרי

הבית
לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

לוח
לפרסום בלוח

עד 10 מילים חינם

0533-117-585 לוד

דימונה

עמנואל

הר יונהירושלים

רמלה

בני ברק

ביתר

באר שבע

בית שמשגבעת זאב

צפת

הביתלחץ כאן
לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

לוח
לפרסום בלוח

עד 10 מילים חינם

0533-117-585 לוד

דימונה

עמנואל

הר יונהירושלים

רמלה

בני ברק

ביתר

באר שבע

בית שמשגבעת זאב

צפת

לחץ כאן

https://lp.vp4.me/ja9q
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הבית
לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

לוח
לפרסום בלוח

עד 10 מילים חינם

0533-117-585 לוד

דימונה

עמנואל

הר יונהירושלים

רמלה

בני ברק

ביתר

באר שבע

בית שמשגבעת זאב

צפת

לחץ כאן

ירושלים - מכירה

בדוד, 74 מ"ר חדשה ומושקעת, 3 כיוונים + 
  ₪  2,050,000 רק  ומפואר!  חדש  בנין  סוכה, 

יעד נדל"ן  072-3970006

בגאולה, כ- 100 מ"ר, ק"א, סוכה, 3 כיוונים, 
יעד   ₪  2,200,000 ב-  רק  לשיפוץ,  זקוקה 

נדל"ן 072-3970006

חדרים,   3.5 בשטראוס,  מושלמת  דירה 
3 כיוונים, קומה  מתוכננת היטב, משופצת, 

נוחה, סוכה, יעד נדל"ן – 072-3970006

חדרים,   4 מהקבלן,  חדשה  ברוך,  במקור 
יעד  ענקית!  מרפסת  ומשודרגת,  מושקעת 

נדל"ן – 072-3970006

במצפה נוף, 5 חדרים משודרגת, נוף מדהים! 
קומה 3, חנייה ענקית + אופציות. יעד נדל''ן 

072-3970007 -

בכדורי, פנטהאוז מדהים, 180 מ''ר +מרפסת 
100 מ''ר +אופציות יעד נדל"ן- 072-3970007

חדרים   5 אלחנן(  )אור  באחוזה  למבינים! 
נוף  ראשונה,  קומה  ומושקעת,  מפוארת 
072- נדל"ן-  יעד  גדולה,  סוכה  מדהים! 

3970007

חדרים   4 בפנים-מאירות,  ענין!  למביני 
מ"ר  ל-80  מאושרת  תב''ע   + כ-110מ"ר 
072- נדל''ן-  יעד  מצוין,  מחיר  נוספים, 

3970007

דירות בגוש80: 95מ"ר ברמה גבוה* 105מ"ר, 
כ-80מ"ר,  נוווף  3חד  יחידת-הורים,*  4חד, 
ב3550ש'ח  מושכרת  טאבו,  ללא  35מ"ר   *

0527166444 "ח.הופמן נכסים והשקעות"

דירות בגאולה: 4חד,כ-100מ' שמורה מאוד, 
 * בחודש  ב8000ש'  מושכרת  2יחידות   *
בפרי- שמורה,*  כ-50מ'  מלאכי/צפנייה 
ק"א,*  קומפלט,  משופצת  כ-100מ'  חדש 
 0527166444 ענקיות,  2חצרות  110מ,  ק"ק 

"ח.הופמן נכסים והשקעות

4חד'  כ-80מ'  במקור-ברוך:  דירות 
שמורה,חזית,3כ"א,ק"א * כ-100מ ק"א, 4חד 
משופצת* 130מ חדשה ומיוחדת,2 מרפסות, 

0527166444 "ח.הופמן נכסים והשקעות"

שמורה,  כ-105מ'  במנחת-יצחק:  דירות 
טאבו,  ללא   * ס.גדולה,  חנייה,  נוף,  חזית, 
6חד'  ק.נמוכה,  כ-170מ'  מוזל,  במחיר  80מ 
נכסים  "ח.הופמן  ח.ענקית,0527166444 

והשקעות"

3חד+יחידה  שמורה,  80מ'  ברבינו-גרשום: 
אם/בלי  לקנות  )ניתן  2500ש'  המניבה 
הרחבה( )אופציות  5חד,  150מ,   * היחידה( 
נכסים  "ח.הופמן   0527166444 במפלס1 

והשקעות"

סוכה,  נוף,  חזית,  4חד'  90מ'  שמגר:  באזור 
35מ'  * ללא-טאבו  חזית  נוף,  6חד'  175מ'   *
 0527166444 ב3500בחודש   המושכרת 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

60מ'  באבינדב כ90מ' ק.נמוכה,* בבר-אילן, 
שמורה ומשופצת מהיסוד, חזית, * בתכלת-
ק"א,נוף,  מאוד,  שמורה  88מ'  מרדכי, 

0527166444 "ח.הופמן נכסים והשקעות"

4.5חד'  125מ'  באהליאב  רוממה:   באזורי 
4חד,    * מחסן  מוצלח,  תיכנון  מדהים,  נוף 
3חד' חזית,  85מ'   * 95מ' חדשה ומשודרגת, 
נכסים  "ח.הופמן   0527166444 נמוכה  ק. 

והשקעות"

 * ק"ב,  מאוד,  שמורה  3.5חד,  בפישל 
בשרי-  *   * 3חד'  כ-80מ'  בשמואל-הנביא 
ישראל 115מ' *בישא-ברכה, כ-77מ' שמורה 
 0527166444 חזית   ענקית,  מרפסת  מאוד, 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

3חד,  מדהיםם,  נוווף  כ-85מ'  בסורצקין 
3מרפסות, חזית, ק.נמוכה * צמוד לבעלזא: 
 0527166444 חצר  55מ'  נוף,  שמורה,  130מ' 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

דירות בבעלזא: באמרי-בינה, 110מ' יחידה, 
נוווף  130מ'  בפתח-תקווה   * נוף,  שמורה, 
105מ,  בדבר-חיים   * חצר,  55מ'  בלעדי, 
 0527166444 מחסן,   חזית,  4כיוונים,  נוף 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

 3,4,5,6,7,8 תנובה,  בפרויקט  דירות  מבחר 
"ברסקי  וקומות,  גדלים  מבחר  חדרים, 

נכסים" 0548-591-581

נוף,  חדרים,   4-5 הצפון  רמת  בפרויקט 
נכסים"  "ברסקי   ₪  3,100,000 חניה,  מחסן, 

0548-591-581

אהליאב, 4 חדרים, 3 כיוונים, מרפסת סוכה 
קומה 3, 2,800,000 ₪ "ברסקי נכסים" -0548

591-581

ענק  ודירות  פנטהאוזים  מבחר  ברוממה 
160-340 מ"ר, "ברסקי נכסים" 054-591-581

גוש 80 ברוכים, 4 חדרים, 105 מ"ר, משופצת 
ברמה גבוהה, ילדת הורים, 2 מרפסות סוכה, 
נכסים"  "ברסקי   ₪  3,200,000 מחסן,  חזית, 

0548-591-581

כדורי, 3 חדרים, מרפסת סוכה, כולל ריהוט, 
"ברסקי   .₪  2,300,000 וחניה,  מחסן  כולל 

נכסים" 0548-591-581

משודרגת,  נוחה,  קומה  חדרים,   5 כדורי, 
 ₪  3,800,000 חניה,  מחסן  כולל  נוף,  חזית, 

"ברסקי נכסים" 0548-591-581

האליאב 4.5 חדרים, 124 מ"ר, חדשה מקבלן 
חניה,  מחסן  מרהיב,   נוף  נוחה  קומה, 
3,550,000 ₪. "ברסקי נכסים" 0548-591-581

ק"א,  מרווחת,  4חדרים  בהר-נוף-בראנד!!! 
נוף, מרפסת 15מ"ר+מרפסת 36מ"ר!! תב"ע 
מאושרת להרחבה, 2,470,000ש"ח!!!! בלעדי 

ל"סנדרוביץ" 052-2216244

מ"ר(,   54( 2.5חדרים  בברויאר  וגן!!!  בבית 
ק"כ, אפשרות הרחבה 30מ"ר!!! 1,620,000₪ 

בלעדי ל"סנדרוביץ" 052-2216244

הזדמנות!!! בהר נוף 4חדרים מרווחת, ק"ב, 
נוף, י.הורים, מחסן 2,100,000₪ "סנדרוביץ" 

052-2216244

מושקעת  5חדרים  נוף  בהר  בשוק!!!  חדש 
ק"ג,  רצפתי,  חימום  150מ"ר,  במיוחד 
3כיוונים, 3,550,000₪  לנוף,  40מ"ר  מרפסת 

"סנדרוביץ" 052-2216244 

 4 )נג'ארה(!!!  במחיר!!!בגבעת-שאול  ירדו 
מרפסת  ק"א,  ומושקעת,  מרווחת  חדרים 
חנייה פרטית, 2,850,000₪.  120מ"ר, מחסן, 

בלעדי ל"סנדרוביץ" 052-2216244 

5חדרים  שאול!!!  משה/גבעת  בקרית 
3מרפסות,  מעלית,  ק"ב,  מרווחת, 
3,000,000₪. מפתחות במשרד. "סנדרוביץ" 

 052-2216244

במיוחד,  גדולה  חדרים,   4.5 משה!!!  בקרית 
מרווחת ומוארת, נוף מדהים להרי ירושלים, 
ותחנה  לעיר  הכניסה  ליד  מצויין  מיקום 
מרכזית. יחידת הורים+פינת עבודה, מרפסת 
סוכה. 3,350,000₪ "סנדרוביץ" 052-2216244   

חדרים   5 הכרם!!!  בית  גבול  משה  בקרית 
מושקעת ומרווחת במיוחד, בניין קטן ושקט, 
יפה,  2,950,000₪  נוף  קרוב לרכבת הקלה, 

"סנדרוביץ" 052-2216244   
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מרווחת  5חדרים  בקצנלבוגן!!!  נוף  בהר 
מאוד, משופצת, ק"כ, מרפסת סוכה, יחידת 
דיור מניבה, מחסן, 2,900,000₪. "סנדרוביץ" 

 052-2216244

חדרים   6 דירת  נוף!!!  הר  בגני  נוף  בהר 
גדולים,  חדרים  ק"ב,  משופצת,  מרווחת, 
גדולה  מחסנים+מרפסת   2 לנוף,  מרפסת 
 .3,800,000₪ לדירה.  צמודים  מ"ר   18

"סנדרוביץ" 052-2216244 

בהר נוף בהקבלן!!! בבנייו קטן ואיכותי דירה 
מפוארת 4 חדרים מושקעת במיוחד, ק"א + 
מרפסת ענקית 50 מ"ר!! + יחידת אירוח של 

22 מ"ר. בלעדי ל"סנדרוביץ" 052-2216244 

 2 ק"א,  חדרים,   4 בשאולזון!!!  נוף  בהר 
גישה  מדהים,  נוף  לכיוון  סוכה  מרפסות 
מרכזי  מיקום  מדרגות.  ללא  לבניין  נוחה 
איכותי.  בניין  כנסת.  בתי  בקרבת  ושקט!!! 
"סנדרוביץ"  במשרד.  מפתחות   2,250,000₪

 052-2216244

ק"ג,  חדרים,   3 בשאולזון!!!  נוף  בהר 
מרפסת סוכה, מיקום מרכזי!! 1,700,000₪. 

"סנדרוביץ" 052-2216244 

מ"ר,   100 חדרים   5 בעוזיאל!!!  וגן  בבית 
שרותים  כחדשה!!!  משופצת  מעלית,  ק"ג, 
כפולים, יחידת הורים, 2,300,000₪ מפתחות 

במשרד. "סנדרוביץ" 052-2216244

מ"ר   40 כ-  מפתח  בדמי  שערים  במאה 
בלעדי  למשקיעים  גם  קרקע  קומת 

קליין&רכטשפר 0504107728

בדוד ילין דופלקס ענקית בבניה קומה ד'  + 
מעלית   2.850.000 ₪  בלעדי קליין&רכטשפר 

0527130194

בחפץ חיים 3 חד'  כחדשה ומרווחת  קומה 
בלעדי   1.750.000₪ גדולה  +מרפסת  ב' 

קליין&רכטשפר 0533130732

מחיר  ומשפצת  חדשה  חד'   3.5 ילין  בדוד 
מיוחד קומה נוחה בלעדי קליין&רכטשפר 

0533130732

אוויר  כיווני   3 ג'  קומה  חד'   4 חפץ   בארץ 
+תמ"א בלעדי קליין&רכטשפר 0533130732

פרויקט בפולנסקי 4חד'  בבניה 2.250.000ש"ח  
בלעדי קליין&רכטשפר 0527-130194

בחברת שס 3.5 חד' חדשה 1.800.000₪ קומה 
נוחה בלעדי קליין&רכטשפר 0533130732

ב'   קומה  בבניה   מ"ר   135 בחגי-]באבוב[  
 3.290.000₪ מרפסות   + עצמי  תכנון  אפ' 

גמיש בלעדי קליין&רכטשפר 0527653463

 2-3-4 בפרויקט   זוכה  בזכרון משה הקודם 
חד' בלעדי קליין&רכטשפר 0527606085

מיוחד  מחיר  נוחה  קומה  חד'   3 בגאולה 
בלעדי קליין&רכטשפר  0533130732

 ₪  1.650.000 נוחה  קומה  חד'   3 ברייכמן 
בלעדי קליין&רכטשפר 0504107728

להשכרה חנויות באזור גאולה במגוון גדלים 
תיווך-בלעדי 0527623401

+אופ'  מ"ר  כ-80  בלבד  למזומן  ברפפורט 
קליין&  בלעדי   1.580.000₪ עתידית  

רכטשפר 0527623401

מ"ר,   92 חד'   3 שפע,  רב  באיזור  הזדמנות! 
תיווך  ב-2,800,000  מ"ר,   30 מושכרת  +יחי' 

אנג'ן 02-80000-80

משופצת  מרווחת,  חד'   4.5 בינה  באמרי 
נוחה,   קומה  לנוף,  פתוחה  פסח,  ,מטבח 

תיווך אנג'ן 02-80-000-80

נוף,  נוחה,  קומה  חד',   5 תורה  בעזרת 
ב-3,250,000 תיווך אנג'ן 02-80000-80

לדירה  מחולקת  מ"ר,   220 צפניה,  באיזור 
50 מ"ר, מושכרות  יחי', +מרפסת   +3 גדולה 
בכ-18,000 ש"ח. רק ב-5,300,000 תיווך אנג'ן 

02-8000080

ירושלים" ]שנלר[  בפרויקט היוקרה "מרום 
קומה  מפוארת,  +מרפסת,  מרווחת,  חד'   2
נוחה,+חניה  ב-2,250,000 תיווך אנג'ן -02-80

000-80

ויפה,  חדשה  מ"ר,   125 חד',   5 באהליאב, 
הנוף,+מחסן  לכיוון  פונה  נוחה,  קומה 

ב-3,600,000 תיווך אנג'ן 02-80-000-80

מאד,  מרווחת  מ"ר,   120 חד'   4.5 ברוממה, 
ב-2,800,000   סוכה,   ,מרפסת  משופצת 

תיווך אנג'ן 02-80-000-80 

ומטבח  סלון  מ"ר,    145 חד'   5 בשטראוס, 
משודרגת  חדשה,  פרטית,  חניה  ענקיים, 
אנג'ן  תיווך  ב-3,900,000.     , ומפוארת 

 028000080

בבנין המבוקש! בשרי ישראל, 5 חד', חדשה 
כיווני   3 מדהים,  נוף  גבוהה,  קומה  ויפה, 
אויר, חניה ומחסן, ב-3,100,000 תיווך-אנג'ן 

028000080

נוף פנורמי מדהים לעיר העתיקה! בפרויקט 
חד',   4 ]שנלר[  ירושלים"  "מרום  היוקרה 
120 מ"ר, קומה גבוהה, מפוארת ומושלמת,  

ב-4,700,000 תיווך אנג'ן 028000080

בחשמונאים, 5 חד' 110 מ"ר, חדרים גדולים, 
ושקט,  מרכזי  מיקום  יפה,  סוכה  מרפסת 

ב-3,200,000 תיווך אנג'ן 02-80-000-80

בתכלת מרדכי-בניני בעלז, 3.5 חד'+מרפסת 
ב-  טובים,  שכנים  ונעימה,  שקטה  גדולה, 

2,800,000. תיווך אנג'ן 02-80-000-80  

מ"ר,  כ-90  חד'   4 מתתיהו,  בן  יוסף  באיזור 
יפה ומסודרת, קומה נוחה, מרפסת גדולה, 
4 כיווני אויר,+מעלית, חניה פרטית, אופציה 
02-80- אנג'ן  תיווך  ב-2,800,000.  להרחבה, 

000-80

נוחה,  קומה  מ"ר,  ,כ-110  ברוך  במקור 
ב-2,800,000  שקט.  רחוב  סוכה,  מרפסת 

תיווך אנג'ן 02-80000-80

דופלקס,  משיב,  במנחם  נשימה!  עוצר  נוף 
מ"ר,   105 ענקית,  חד'   3 ל-2,  מחולקת 
אופציה  ,מושכרת,  מ"ר   70 מרפסות,+דירה 
תכנון  בשלבי  מעלית  לבניה,  ממשית 
02- אנג'ן  תיווך  ב-4,100,000  מתקדמים, 

8000080

90 מ"ר+מרפסת  חד'   4 דופלקס,  צבי,  בנוה 
סוכה, +דירת 3 חד' ב-3,300,000 תיווך אנג'ן 

02-80-000-80

דירת  ירושלים,  מרום  היוקרה  בפרויקט 
ענק,  מטבח   , ענק  סלון   , מ"ר  כ-170  ענק, 
נוף,  ומרפסת  סוכה  מרפסת  נוחה,  קומה 
חניה ומחסן, ב-5,400,000 . תיווך אנג'ן -02

  80-000-80

מדהים,  נוף  חד',   4 גבוהה,  קומה  בכדורי, 
ב-3,490,000  יוקרתי   ומחסן,+ריהוט  חניה 

תיווך אנג'ן 02-80000-80

דירת פאר ענקית! בפרויקט היוקרה "מרום 
ירושלים" ]שנלר[ 5.5 חד', 185 מ"ר,+ יחידת 
נוף מדהים, סלון ענק, ב-6,000,000  אירוח, 

תיווך אנג'ן 028000080

באידלזון, 3 חד' 82 מ"ר ,משופצת קומפלט, 
סוכה,מחסן,אופציה  מרווח,מרפסת  סלון 
02- אנג'ן  תיווך  ב-1,920,000  להרחבה, 

80000-80

3 חד'  165 מ"ר, מחולקת לדירת  ג',  ברמות 
+ 2 יחי"ד, אפשר לחבר הכל, קומת כניסה, 

ב-2,500,000  תיווך אנג'ן 02-80000-80

הבית
לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

לוח
לפרסום בלוח

עד 10 מילים חינם
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100 מ"ר +חצר  4 חד'  גן,  בשלום סיון, דירת 
מחסן  פרטית,  כניסה  מושקעת,  מ"ר,  כ-60 

גדול, ב-3,000,000 תיווך אנג'ן 02-80000-80

מוכנה  +חצר,  מ"ר,   60 חד'   3 יעקב,  בסולם 
אנג'ן  תיווך  ב-1,425,000   בקלות,  לחלוקה 

02-80000-80

+מרפסת  מ"ר,   60 חד'    3 יעקב,  בסולם 
אויר מעולים, אופציה להרחבה  סוכה,כיווני 
מיידית, ב-1,550,000 תיווך אנג'ן 02-80000-80

מפוארת  מ"ר,   140 חד'   5 דופלקס  בזרחי, 
ענקית  +חצר  מיידית,  לכניסה  ומוכנה 
מדהים,  נוף  עם  +מרפסת  ומושקעת,  
במחיר  חכם!,  בית  משתלמת,  +אופציה 

מצוין!  תיווך אנג'ן 02-80000-80

סוכה  +מרפסת  מרווחת,  חד'   4 ד',  ברמות 
גדולה, משופצת קומפלט, אופציה להרחבה 
ענקית, נוף מדהים, ב-2,200,000 תיווך אנג'ן 

  02-80000-80

במינץ, דופלקס 6 חד', 150 מ"ר, נוף פנורמי, 
+אופציה  +חצר  אויר,+מרפסת  כיווני   4
אנג'ן  תיווך  ב-2,650,000  מ"ר.   100 להרחבה 

02-80000-80

באידלזון, 5.5 חד' כ-120 מ"ר, 3 כ"א, מוארת 
ומאווררת, מטופחת ונאה, ב-2,100,000תיווך 

אנג'ן 02-80000-80

ברמות א', 5 חד' כ-140 מ"ר, מושקעת ביותר, 
מטורף!,+מרפסת  נוף  ומפואר,  חדש  בנין 
סוכה, +חניה, +סטודיו מושכר ב-1800 ש"ח. 

ב-3,250,000 תיווך אנג'ן 02-80000-80

 3 גדולה   +יחידה  חד',   3.5 ד'-מינץ,  ברמות 
חד', מושכרות ב-8,000 ש"ח. רק ב-2,400,000 

תיווך אנג'ן 02-80000-80  

מרווחת  מ"ר,  כ-150   , חד'   5, במסליאנסקי 
ומיוחד, מרפסת  פנורמי מדהים  נוף  ביותר, 
60 מ"ר, ב-3,000,000  תיווך אנג'ן -02-80000

80

ברובין, 6 חד' מרווחת, מרפסת סוכה ,4 כ"א, 
נוף, קומה נוחה, ב-2,490,000 תיווך אנג'ן -02

80000-80

ירושלים - השכרה

חדרים   4 מרוז'ין!!!  באדמו"ר  נוף  בהר 
סוכה,  מרפסת  מרהיב,  נוף  ק"כ,  מרווחת, 
לכניסה מיידית! 5200 ש"ח. "סנדרוביץ" -052

 2216244

כיוונים,   4 ק"ג,  חדרים,   4 משה!!!  בקריית 
ללא  ושקט,  קטן  בניין  בקומה,  יחידה  דירה 
מעלית. 5000 ש"ח. "סנדרוביץ" 052-2216244   

בגבעת שאול!!! 5 חד' עם מרפסת פנטהאוז 
גדולה 27 מ"ר, ק"ו, נוף, בבניין חדש!!

כ-40 מ"ר,    לזוג,  דירה מפוארת  בעלי הכהן, 
2 שירותים, מוארת, מרוהטת קומפלט, פינוי 
0548-591- 5000 ₪. "ברסקי נכסים"  באלול, 

581

מטורף,  נוף,  מ"ר,   150 חדרים,   5 בתנובה, 
2800 $. "ברסקי נכסים" 0548-591-581

בכדורי לכל מטרה, )לא למגורים( 4 חדרים, 
מרפסת, 8500 ₪. "ברסקי נכסים" -0548-591

581

באהליאב 3 חדרים, עם/בלי ריהוט, מרפסת 
0548-591- נכסים"  "ברסקי   .₪  6500 סוכה, 

581

מרוהטת,  מוארת,  לזוג,  חדרים   2 באהליאב 
4500 ₪. "ברסקי נכסים" 0548-591-581

מפוארת  חדשה  יחידה  נוף  מצפה  אהליאב 
 .₪  3000 קומפלט,  מרוהטת  מרווחת,  לזוג, 

"ברסקי נכסים" 0548-591-581

בני ברק - מכירה

בדונולו דירה יחודית קומה ראשונה כ200 מר 
 0527683068 בטאבו )לא מתאימה לחלוקה( 

תיווך. 

ק"ב  גדולה  אופציה  מ"ר   75 3חדרים  בפרל 
3כ"א  0527683068 תיווך. 

25 מר בטאבו קומה ראשונה  דירה  בדונולו 
מידי 0527683068 תיווך.

80 מר זקוקה  בסוקלוב קרוב לקוטלר דירה 
לשיפוץ עם אופציה ממשית של 25 מר ד"ר 

מידי במחיר מציאה 0527683068 תיווך. 

ברב קוק השקט 3.5 חדרים משופץ מהיסוד + 
מזגנים +סוכה + חניה 0527683068 תיווך

ק"ב  130מ"ר,  5חד',  העירייה  באזור  ענקית! 
 2,290,000 +אופציה.  משופצת  מאווררת 

בלבד.תיווך-אנג'ן 02-80-000-80.  

בגרשטנקורן שקטה ומעולה! 4חד' ק"ק עם 
חצר +אופציה. 2,200,000.תיווך-אנג'ן -02-80

  .000-80

4.5חד'  השקט  בהרב-קוק  מדהימה!!! 
גמיש.  2,350,000 נוף,  פתוחה,  מפוארת, 

תיווך-אנג'ן 02-80-000-80. 

100מ"ר,  4חד'  בהרב-קוק,  מעולה!  עסקה 
ק"ב.  חזית,  מאווררת,  ויפה,  משופצת 

1,900,000.תיווך אנג'ן 02-80-000-80. 

מציאה! בשבטי ישראל, 3חד' 60מ"ר, במצב 
02-80- 1,390,000.תיווך-אנג'ן  ק"ב,  מצוין, 

  .000-80

דופלקס  מטופח,  בבנין  בעיר!  הטוב  באזור 
הורים,  יחידת  במיוחד,  מושקעת  6חד', 

3,000,000.תיווך-אנג'ן 02-80-000-80. 

בנחום, 4חד' ק"ב מרווחת ויפהפיה 2,250,000. 
2,050,000.תיווך-אנג'ן  משופצת  ק"ג  *4חד' 

.02-80-000-80

דירה פצצה! במימון 5חד' מרווחת ומשופצת, 
ק"א, חזית, 2,350,000 בלבד!תיווך-אנג'ן -02

 .80-000-80

בישעיהו 110מ"ר ק"ג עם מעלית, ז.לשיפוץ 
בלבד.תיווך-אנג'ן  בדיחה.1,850,000  במחיר 

 .02-80-000-80

באוסישקין 3חד' חדשה ויפה, חזית, כיוונים 
02-80-000- 1,560,000.תיווך-אנג'ן  מעולים. 

 .80

שמורה  קומה1.5,  80מ"ר  3חד'  שך,  בהרב 
במצב מעולה, 1,850,000.תיווך-אנג'ן -02-80

 .000-80

בגג,  אופציה  משופצת,  3חד'  בטרומפלדור, 
1,320,000 בלבד!!!תיווך-אנג'ן 02-80-000-80. 

מרווחת  חזית,  ק"ב  3.5חד'  אהרן,  ברמת 
מאוד במצב מצוין. 1,850,000 גמיש. תיווך-

אנג'ן 02-80-000-80.

קומה- -140מ"ר  דופלקס  בטרומפלדור 
תיווך-בית-בעליה  1,900,000ש"ח  ג'+חניה 

050-3221221 050-3034110

בצד  ממשית  יפה+אופציה  -3חדרים  בפ"כ 
ובגג להגיע לכ-200מ"ר 1,450,000ש"ח תיווך-

בית-בעליה 050-3034110 050-3221221

-40מ"ר  קומת-קרקע  -2.5חדרים 
1,150,000ש"ח גמיש תיווך-בית-בעליה -050

050-3034110 3221221

בסוקולוב  חדשה  -4חדרים  בהזדמנות 
תיווך-בית-בעליה  2,100,000ש"ח   קומה-א' 

050-3034110 050-3221221

-3חדרים בנין-חדש בפ"כ קומה-א' 1,500,000 
ש"ח   תיווך-בית-בעליה 050-3221221 -050

  3034110

הבית
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130מ"ר ניתנת  -6.5חדרים  באזור הראשונים 
לחלוקה ליחידה קומת קרקע 2,450,000ש"ח 
050-  050-3034110 תיווך-בית-בעליה 

3221221

בני ברק - השכרה

 / משרדים  ויזניץ  באזור  להשכרה  משרדים 
לתקופה  שונים,  בגדלים  להשכרה  מחסנים 
מכירות,  למשרדים,  מתאים  ממושכת 
מחסנים קומה מינוס 1 עם חלונות ומעלית 

לפרטים: 055-6768436

בראשונים 3 חדרים ק'5 +מרפסת נוף ושמש 
 0527683068 מידי  +מעלית  +מזגנים  סוכה 

תיווך. 

בסמטת רחל 3חדרים קומה קרקע משפצת 
0527683068 תיווך 

ופרגולה  חצר   + ק"ק  חדרים   4 באוסם 
0527683068 תיווך 

 0527683068 3 חדרים ק"ב  מידי  בהשלושה 
תיווך.

בית שמש - מכירה

בהרי זהב ליד הקריה, יחי"ד, ק"5, עם מעלית, 
36 מ"ר, חדר שינה, סלון ומטבח מחוברים, 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  חיים   .450,000

 0527-630-605

ברמ"ב ברבי טרפון, ק"2, 3 חד', + חדר צמוד 
7 מ"ר, 90 מ"ר + מחסן 7 מ"ר, +אופציה לעוד 
למטה(  בנו  השכנים  מאושר-  )לא  חד'   3
תיווך  רכטשפר  חיים    .1,400,000 כיוו"א   3

הנדלניס"ט 0527-630-605   

בקריה ק"ק, 5 חד', משופצת, 118 מ"ר, +חצר, 
  . מרפסת, 2+ יחי"ד 55 מ"ר + 63 מ"ר 2,850,000
חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט -0527-630

   605

בחפציבה ברח' חפץ חיים דופלקס ק"+4ק"5 
לכיון  מ"ר,   30 מרפסות   + מ"ר   130 חד',   5
מ"ר,   40 לעוד  מאושרות  +אופציות  הנוף, 
2,100,000 גמיש מאוד.  חיים רכטשפר תיווך 

הנדלניס"ט 0527-630-605   

בג'2- בדז'יקוב ק"1, בבניין פינתי משודרגת 
+חדר  גדול  שירות  +חדר  מ"ר,   220 במיוחד, 
כניסה  עם  מ"ר   70 +יחי"ד  מ"ר,   10 עבודה 
חיים  מ"ר,3,200,000.   200 +חצרות  נפרדת, 

רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605

 3 ק"1,  בן מהללאל,  ברח' עקביא  נוף  ביפה 
חד', מרווחת, 1,250,000 חיים רכטשפר תיווך 

הנדלניס"ט 0527-630-605

 94 חד',   4 ואחרונה,   6 קומה  אברהם  ברמת 
מרפסת  בטאבו,  מוצמד  גג   + +מחסן  מ"ר 
תיווך  רכטשפר  חיים   1,430,000 מ"ר,   8

הנדלניס"ט 0527-630-605

בסלונים ק"כ, 4 חד', 118 מ"ר + 19 מ"ר חצר, 
רכטשפר  חיים   1,500,000 לחדר,  +אופציה 

תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605

ביחד  הכל  מחסן   + ק"2,  חד',   3.5 בסלונים 
113 מ"ר )בארנונה( 3 כיוו"א, 1,450,000 חיים 

רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605

שכזה!!  מחיר  תמצא  לא  חסידי,  ג'2   ברמה 
קוטג' מרווח מול נוף פתוח 2 מפלסים גינה 
 2.050.000 וחניה מקורה כפולה רק  60 מטר 
אהרן   לפרטים:    )! לחלוקה  )מתאימה   ₪

 054-8443251

בהזדמנות ברמה ג1 מבחר וילות  ומגרשים 
בנה ביתך. לפרטים:  אהרן  054-8443251 

לפיצול  מתאימה  חדרים   5 דירת  ג'2  ברמה 
רק 1.550.000 ₪ בלבד!! לפרטים:  אהרן  -054

 8443251

מושקע  גן  דופלקס  קטן  בניין  ג'2  ברמה 
 2.200.000 פרטית  כניסה  גדול  סלון  ומרווח 

לפרטים:  אהרן  054-8443251 

דופלקסים  מבחר  ובמשקפיים   3 במ' 
לפרטים:   ולהשכרה   למכירה  וטריפלקסים 

אהרן  054-8443251 

ברמה ג1 חדשה בשוק !!! 4 חדרים מרווחים 
ומחסן  חניה  פתוחים  כיוונים  מרפסות   2
במחיר מעולה. לפרטים:  אהרן  054-8443251 

בג' 2 דירת 4 חדרים מרווחת ומשופצת כיווני 
אוויר מעולים נוף מחסן    1.500.000 לפרטים:  

אהרן  054-8443251 

5 חדרים חצר  גן  בג'2 פרוייטק חסידי דירת 
120 מטר רק 1.800.000 לפרטים:  אהרן  -054

 8443251

נוף  בייסמנט  חצרות   2 חדרים   5 קוטג  בג1 
אהרן   לפרטים:    2.500.000 בניה  אופציות 

 054-8443251

ענקית  מרפסת  ומרווח  מושקע  קוטג  בג2 
צופה לנוף חניה מקורה  2.500.000לפרטים:  

אהרן  054-8443251 

חדש בנהר הירדן קרוב לרבי יהשוע  דירת גן 
4 חדרים פלוס יחידה מניבה. לפרטים:  אהרן  

 054-8443251

חדשה בשוק ברבי טרפון דופלקס 5 חדרים 
אהרן   לפרטים:   מניבה.  דיור  יחידת  פלוס 

 054-8443251

חדרים   4 דירת  ממש  של  מציאה  בריב"ז 
קומה  לנוף  ענקית  מרפסת  מאוד  מרווחת 
!! לפרטים:  אהרן   נוחה פחות ממחיר שוק 

 054-8443251

חדרים   3 הירדן  נהר  בתחילת  בשוק  חדשה 
לכיוון הנוף מעטפת מוכנה לחדר רביעי רק 

1.450.000 לפרטים:  אהרן  054-8443251 

דירת גן מרווחת ברחוב נהר הירדן חצר 120 
מחסן  בהיתר  הרחבה  אופציות  פלוס  מטר 
054- אהרן   לפרטים:    2.000.000 רק  גדול 

 8443251

ברמה ב' ברבי צדוק דירת גן 5 חדרים + חצר 
ירוק רק  נוף  ! מתאימה לחלוקה   180 מטר 

1.580.000 ₪ לפרטים:  אהרן  054-8443251 

ברבי צדוק 4 חדרים קומת כניסה + תוספות 
לפרטים:    1.650.000 בהזדמנות  בהיתר  בניה 

אהרן  054-8443251 

למבינים ! ברמה ב' דירת 5 חדרים מפוצלת 
וסלון  שינה  חדרי   2 אחת  כל  דירות  לשני 
054- אהרן   לפרטים:    1.700.000 מטבח 

 8443251

חדרים,   5 במינה  מיוחדת  נוף  דירת  בריב"ז 
לפרטים:    1.650.000 רק  מחסן  מרווח,  סלון 

אהרן  054-8443251 

דירת  הרמ"א  בקרית   !!! להימכר  חייבת 
דופלקס מדהימה 6 חדרים, משופצת, מטבח 
אופציות   + נוף   ! מטר   40 מרפסת  משודרג, 
בניה נוספות. לפרטים:  אהרן  054-8443251 

חדרים   4 יהשוע   לרבי  סמוך  הירדן  בנהר 
קומה נוחה נוף ירוק רק 1.450.000 לפרטים:  

אהרן  054-8443251 

מטר   220 דופלקס   בקריה   !! נדירה  נדירה 
 30 מרפסת  פלוס  גבוהה  ברמה  מושקעת 
מטר לרציניים בלבד .לפרטים:  אהרן  -054

 8443251

גג צמוד עם היתרי  3 חד פלוס  בבן קיסמא 
לחלוקה.  פוטנציאל  ובגג  בקומה  הרחבה 

לפרטים:  אהרן  054-8443251 
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ברחוב  מרווחת  5 חדרים  גן  דירת    ! חדשה 
לפרטים:   הרחבה  אופציות  המון  עם  הלל 

אהרן  054-8443251

במתחרדים בבן-אליעזר 3וחצי חד', שמורה, 
נוף, השקעה-מצוינת, מחיר-מציאה, "נדל"ן-

פלוס" 054-5402-795   

2וחצי  הגפן  ברחוב  מציאה!   במתחרדים, 
מחיר- השקעה-מעולה!  משופצת,  חדרים 

הזדמנות! "נדל"ן-פלוס" 054-5402-795   

בבלעדיות  למכירה  ברמב"ם  במתחרדים 
מ"ר   65 יחודי  נכס  הרמב"ם  ברחוב 
קומות   2 ענקיות  +אופציות  בנוי+מרפסת 
בטאבו נפרד השקעה מצוינת! "נדל"ן-פלוס" 

054-540-2795

ק"ד,  גדולים,  3חד'  במעפילים  במתחרדים 
"נדל"ן-פלוס"  מחיר-מציאה   פונה-לנוף, 

  054-5402-795

גדולים  חד'   2 המשלט  ברחוב  במתחרדים 
"נדל"ן- מהיסוד  משופצת  ק"ב,  ומרווחים, 

פלוס"  054-5402-795   

ומחסן- סגורה  חניה  ק"ב,  3חד',  רמה-א' 
אפשרות ליחידה מניבה "נדל"ן-פלוס" -052

   713-0871

שמשמש  דירתי  +מחסן  3חד'  ברמה-א' 
"נדל"ן- גמיש  1,395,000ש"ח  כחדר-רביעי.  

פלוס" 054-8593-274

ומוארת,  מטופחת  ק"ד,  3חד',  ברמה-ג' 
"נדל"ן-פלוס"  מחיר-מצוין,  מרפסת-לנוף, 

054-842-5567

ברמה-ב', בריב"ז, 5חד', מושקעת ויפה, נוף-
"נדל"ן-פלוס"  קומה-נוחה,  פינתית,  פתוח, 

052-7650-756

ברמה-ב' בנהר הירדן קרוב לר' יהושע 4 חד' 
"נדל"ן-פלוס"  ושמורה  מתוחזקת  א'  קומה 

052-7650-756

הירדן  נהר  במרכז  חדש!חדש!  ברמה-ב' 
גבוהה  ברמה  מושקעת  חדשה  חדרים   3
בנייה בהיתר )הערת אזהרה-ללא משכנתא( 

"נדל"ן-פלוס" 052-7650-756

ברמה -ב' 3 חד' גדולה מתוחזקת ומטופחת 
"נדל"ן-פלוס"  +מחסן  להרחבה  +אופציות 

052-7650-756

נעימה  ק"כ,  חד'   4 בבעלזא  ברמה-ב' 
ומטופחת, מתחלקת בקלות, במחיר מצוין+ 
מחסן צמוד לדירה "נדל"ן-פלוס" -052-7650

756

ברמה -ב' חדש! חדש!בריב"ז 4 חד' מדהימה, 
ק"א, מרפסת לנוף, חזית, מוארת ומאווררת, 

מחסן "נדל"ן-פלוס" 052-7650-756

גדולה  חד'   3 יהושע,  ברבי  ברמה-ב' 
משודרגת,מטבח חדש, מאווררת, 2 מרפסות 

פונות לנוף) טאבו משותף, ללא משכנתא(

ויפה,  שמורה  חד'   4 אמת   בשפת  בקריה 
חזית+אופציות 1,500,000 ש"ח "נדל"ן-פלוס" 

054-843-5155

מ"ר+מרפסת+אופציה   40 יח"ד  בקריה 
500,000 ש"ח )טאבו משותף ללא משכנתא( 

"נדל"ן-פלוס" 054-843-5155

אוויר,  כיווני   3 גדול,  סלון  חד'   5 בקריה 
גמיש  ש"ח   1,620,000 מדהים+אופציות  נוף 

"נדל"ן-פלוס" 054-843-5155

חדרים,   4.5 ויפה  משופצת  הקריה  במרכז 
הדירה 120מ"ר,סלון 30מ"ר, מרפסת לחזית, 
"נדל"ן-פלוס"   גמיש  מחיר  להימכר,  חייבת 

 054-843-5155

גדולה  מרפסת  מדהימה  חדרים   3 בסלונים 
"נדל"ן- +אופציה  נוף מדהים  אוויר  כיווני   3

פלוס" 050-410-8862

 3 של  דירות  ל2  מחולק  דופלקס  בחפציבה 
050- "נדל"ן-פלוס"  בניה  אישורי   + חדרים 

410-8862

חדרים,   4 לביה"כ,  סמוך  מצוין,  במיקום 
נוחה  גישה  חצר,  עם  ומטופחת,  שמורה 

"נדל"ן-פלוס" 050-410-8862

בסלונים 3 חדרים +יחידה מושכרת עם חצר 
ענקית, במחיר מצוין, 1,560,000 ש"ח "נדל"ן-

פלוס" 050-410-8862

בשיר ברמה 4 חדרים, 120 מ"ר, 2 מרפסות, 
"נדל"ן-פלוס"  בטאבו,  צמוד  +גג  מיוחד  נוף 

050-410-8862

בחפציבה דירת גג 3 חדרים, מרפסת גדולה 
ללא  ש"ח,   880,000 להרחבה,  אופציה  עם 
משכנתה, הערת הזהרה, "נדל"ן-פלוס" -050

410-8862

 2+ פרטית    כניסה  דופלקס,  ג-2  ברמה 
דירות,  ל2  לחלוקה  מתאים  מקורות,  חניות 

2,050,000 ש"ח "נדל"ן-פלוס" 054-2380470 

גדולה  מרפסת  ק"ג,  חד',   4 ג-2   ברמה 
מרווחת, מוארת 3 כ"א מחסן חניה 1,500,000 

ש"ח "נדל"ן-פלוס" 054-2380470 

ומרווחת  גדולה  דירה  חד',   5 ג-2  ברמה 
צמוד,  גדול  מחסן  גדול,  מטבח  במיוחד, 
180 מ"ר 2,100,000 ש"ח "נדל"ן- חניה, גינה 

פלוס" 054-2380470 

ברמה ג-2 בפרויקט וולפסון 3 חד', ק"ב גדולה 
במיוחד מרפסת, מחסן חניה, 1,330,000 ש"ח 

"נדל"ן-פלוס" 054-2380470 

ברמה ג-2 קוטג’ 5 חד’,כניסה פרטית, מחסן, 
+אופציה  מקורות  חניות   2 ענקית,  מרפסת 
ל-3 חד’  2,250,000 ש”ח "נדל"ן-פלוס" -054

2380470

ברמה ג-2  בהזדמנות דירה אחרונה! בבניה 4 
חד', ק"כ גינה גדולה מחסן, חניה 1,450,000 

ש"ח "נדל"ן-פלוס" 054-2380470

ומרווחת  גדולה  דירה  חד',   5 ג-2  ברמה 
צמוד,  גדול  מחסן  גדול,  מטבח  במיוחד, 
180 מ"ר 2,100,000 ש"ח "נדל"ן- חניה, גינה 

פלוס" 054-2380470

 2 ק"ג,  חד',   5 מרכזי  במיקום  ג-2  ברמה 
חניות   2  , ל3+2  לחלוקה  הכנה  מרפסות 
"נדל"ן-פלוס"  ש"ח   1,720,000 נוף  מקורות, 

 054-2380470

חסידי  בפרויקט  בהזדמנות  ג-2  ברמה 
נוף,  אוויר,  כיווני   3 מרפסת,  חד',ק"ה,   4
"נדל"ן- ש"ח   1,430,000 לחלוקה,  מתאימה 

פלוס" 054-2380470

פינתית,  לנוף,  פתוח  ק"א,  חד',   5 ד'  ברמה 
מושלם  תכנון  מקורה,,  חניה   , גדול  מחסן 

1,540,000 ש"ח, "נדל"ן-פלוס" 052-7695695

ק"ב,  חד',   3 מעולה  בפרויקט  ד'  ברמה 
מרפסת ענקית +אופציה לחדר רביעי, מחסן 
טובים,  תשלום  תנאי  ש"ח   1,240,000 חניה, 

"נדל"ן-פלוס" 052-7695695

מחסן  מדהים,  נוף  ק"ד,  חד',   3 ד'  ברמה 
 ,20/80 תשלום  תנאי  חניה1,190,000ש"ח, 

"נדל"ן-פלוס" 052-7695695

 2 ק"א,  ומרווחת  גדולה  חד'   5 ד'  ברמה 
מרפסות, מחסן, חניה 1,450,000 ש"ח נדל"ן-

פלוס" 052-7695695

ברמה-ד' בהזדמנות 5 חד', ק"ק, גינה גדולה, 
מחסן וחניה מקורה צמודים לבית, 1,680,000 

ש"ח נדל"ן-פלוס" 052-7695695

גדול  פנטאהוז  אחרונה!!!  דירה  ברמה-ד' 
במיוחד!! 6 חד', 145 מ"ר מחסן, חניה מקורה 
פתוח לפארק  1,750,000 ש"ח, נדל"ן-פלוס" 

052-7695695

הבית
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ברמה-ד' לאלו שרוצים דירה מיוחדת! 5 חד' 
תכנון  חניה,  ק"ב,  מ"ר,   90 גדולה+מרפסת 
052- נדל"ן-פלוס"  ש"ח   1,840,000 מושלם! 

7695695

וחנייה,  מרפסת   + חד'   3 דירת  קטלב  בנחל 
דירה מרווחת ושמורה עם אופציה להרחבה, 
שקט  רחוב  מהמם  ונוף  טובים  אוויר  כיווני 

ללא מוצא. - אליעזר נכסים 0525770895 

 2 קומה  מרווחת  חד'   3 דירת  זוהר  בנחל 
מרפסת  ומאווררת  הורים,מוארת  יחידת 
1.350.000 ש"ח   - סוכה חניה מקורה ומחסן 
כניסה מיידית - אליעזר נכסים 0525770895 

בפרויקט אלף ברמה הדירה חייבת להימכר 
)ניתן  מחסן  מ"ר   15  + מרווחת  חד'   3 דירת 
להפוך בקלות ל4 חד'( גינה 75 מ"ר משודרגת 
 20/80 ביותר  אטרקטיביים  תשלום  תנאי 
אכלוס ב1/2/20 - אליעזר נכסים 0525770895 

בנחל תמנה דירת 4 חד' קומה 2 נוף מהמם, 
שיכול  גדול  ומחסן  חניה  הורים,  יחידת 
אליעזר   - מעולה.  מחיר  למשרד  להתאים 

נכסים 0525770895 

נוף,  מושקעת,  מרווחת  חד'   4 מיכה  בנחל 
גג   + מקורה  חניה   +  2 קומה  אוויר  כיווני   3
בטאבו 60 מ"ר  - אליעזר נכסים 0525770895 

מטבח  מרווחת,  חד'   4 דירת  הנביא  ביואל 
סוכה,  מרפסות   2 הורים,  יחידת  משודרג, 
אופציה לחדר חמישי, מחסן , חניה- אליעזר 

נכסים 0584412142

לנוף  מרפסת  חד'   4 דירת  הנביא  בנחום 
הולנדי  רחוב  צמוד.  מחסן  חצר,  מדהים, 
כנסת,  בתי  שעשועים,  לגני  קרוב  ושקט, 

מרכז מסחרי - אליעזר נכסים 0584412142

 4( קטן  בבניין  חד'   3 דירת  אמיתי  בן  ביונה 
מקורה,  חניה  מחסן,  מרווח,  סלון  דיירים(, 
מחיר אטרקטיבי- אליעזר נכסים 0584412142

ביחזקאל הנביא דירת 3 חד' מרווחת מטבח 
סוכה,  מרפסת  ממוזגת,  ומאובזר,  מרווח 
נכסים  אליעזר   - מחסן  חניה,  להכל,  קרוב 

0584412142

מתאימה  חד'   5 דירת  ירושלים  בגבעת 
לחלוקה )יש תשתיות(, איכלוס מיידי מחיר 

מעולה- אליעזר נכסים 0584412142

מרווחות,  חד'   3 דירות  ירושלים  בגבעת 
 - בלבד!!  לזריזים  הקרן  ממחיר  בפחות 

אליעזר נכסים 0584412142

נדיר! בנהר הירדן, קרוב לקריה, 4 חד', ק"א, 
אופציות   + לרחוב  חזית  בערך,  מ"ר   100
הסלון,  ולהגדלת  נוסף  לחדר  מאושרות 
תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש,   1,590,000

הנדלניס"ט 0527-630-605 

כיווני   3 מ"ר,    100 חד',   3 ק"4,  בסלונים 
אוויר, חזית לרחוב ולנוף, משודרגת, + מחסן  
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  1,350,000.חיים 

 0527-630-605

בבלעדיות ברח' ר' יהושע ק"2 3 חד', מעטפת 
כמעט מוכנה )גג+תקרה לא מאושר( עם נוף, 
חיים   .1,550,000 ב  והגינה,  הרחוב  לכיוון 

רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605 

 140  + מ"ר   80 חד'   3 ק"ק  אברהם  ברמת 
בעתיד  לבנייה  אופציות  הרבה   + חצר  מ"ר 
1,350,000. חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 

 0527-630-605

מחסנים   2  + מ"ר   80 חד',   3 אברהם  ברמת 
שניתן לחבר לדירה, בבניין מוכן, ב 1,300,000.
חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט -0527-630

 605

הנוף,  לכיוון  מ"ר,   130 חד',   5 בחפציבה 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  1,730,000.חיים 

 0527-630-605

של  בפרויקט  הרצוג  הרב  ברח'  ב'   ברמה 
ק"4  ענק  +מחסן  מ"ר,   104 חד',   4 סקווירא 
חזית לרחוב הרב הרצוג. ב- 1.700.000 גמיש. 
חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט -0527-630

 605

ברמה ב' בנהר הירדן ליד ר' לויטס, יחי"ד 40 
מ"ר, ק"ק, סלון ומטבח גדול מחובר, חלונות 
בסלון ובחדר שינה, מרוהט, טאבו משותף, 
רשום כמחסן, 460,000. חיים רכטשפר תיווך 

הנדלניס"ט 0527-630-605 

חד',   5 ק"ב,  הנשיא,  יהודה  ברח'  ב'  ברמה 
לעוד  אופציה   + ענקית,  מרפסת  מ"ר,   125
40 מ"ר מאושרת לבנייה, מושקעת במיוחד, 
2,200,000. חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 

 0527-630-605

ברמה ב' ברח' ר' טרפון קומה 3.5, 3 חד', 95 
מ"ר, הערת אזהרה, ללא משכנתא, 900,000 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש. 

 0527-630-605

ברמה ב' ברח' מצפה רש"פ, קומה 3, 5.5 חד', 
נוף,  2,090,000  15 מ"ר מרפסת   + 130 מ"ר, 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש. 

 0527-630-605

בקריה יחי"ד 2 חד' 57 מ"ר + מרפסת גדולה 
ק' 2.5 ב-680.000 גמיש. חיים רכטשפר תיווך 

הנדלניס"ט 0527-630-605 

מ"ר   97 חד'   4 שמח,  אור  בתחילת  בקריה 
קומה  הנוף, מטבח מושקע,  לכיוון  מרפסת 
1.5 לעלות, 1,520,000 גמיש. חיים רכטשפר 

תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605 

גדול,  סלון  חד',   4.5 ירד!  המחיר  בקריה 
1,750,000. חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 

 0527-630-605

בקריה המחיר ירד! 4 חד' + יחי"ד מושכרת ב 
2300 ש"ח, ק"ג )בלי מעלית(, 1,800,000. חיים 

רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605 

4 חד' גדולים,  בהרי-זהב קרוב לקריה, ק"4, 
104 מ"ר, נוף פתוח, 1,480,000. חיים רכטשפר 

תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605 

בגד דופלקס 5 חד', קומה 3+4, 135 מ"ר, +גג 
במצב  שמורה  נוף,  בגג,  מעטפת  בטאבו+ 
לדירה,  צמוד  מחסן   + מרפסות,   2  + טוב, 
1,870,000. חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 

 0527-630-605

ברמת חסידים ק"ב 4 חד', בבניין פינתי, לכיוון 
הכביש, 1,330,000. אופציה למחסן ב 35,000 
ש"ח. חיים רכטשפר תיווך הנדלניס"ט -0527

 630-605

ביוצאי  הנביאה,  דבורה  ברח'  ג'2-  ברמה 
מאוכלס,  בניין  ק"5,  מ"ר,   84 חד',   3 חברון, 
1,250,000 גמיש.ביפה נוף, חצי קומה לעלות, 
4 חד', 95 מ"ר, +אופציה לעוד חדר מאושרת 
פרטית,  כניסה  בבניין,  שכנים   4 לבנייה, 
מרפסת חיצונית, בניין עם היימישע שכנים, 
תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש.   1,350,000 ב- 

הנדלניס"ט 0527-630-605 

 100 ק"ק  חד'   4 הישנה  בבעלזא   - ב'  ברמה 
לדירה  צמוד  +מחסן  חצר  מ"ר   40  + מ"ר 
)ללא חלון( + מחסן בקומת המחסנים, חזית 
רכטשפר  חיים  גמיש.   1,420,000 ב-  לרחוב, 

תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605 

מציאה! ברמה ב' בעלזא הישנה, ק"א, 5 חד', 
לכיוון  סוכה,  מרפסת  מ"ר   16  + מ"ר,   137
במיוחד,  גדול  סלון  מפוארת,  דירה  הנוף, 
- 1,650,000 בלבד!! חיים  מטבח חדש רק ב 

רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605  

בפרויקט של הרב סילמן בבעלזא החדשה 3 
חיים  בבניה.   520.000  + מזומן    420.000 חד' 

רכטשפר תיווך הנדלניס"ט 0527-630-605 

הבית
לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

לוח
לפרסום בלוח

עד 10 מילים חינם

0533-117-585 לוד

דימונה

עמנואל

הר יונהירושלים

רמלה

בני ברק

ביתר

באר שבע

בית שמשגבעת זאב
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0533-117-585 לוד

דימונה
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הר יונהירושלים
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בחפציבה 5 חד' 115 מ"ר +יחי"ה + אישורים 
+חדר  הסלון  )להרחבת  מ"ר   40 לעוד 
תיווך  רכטשפר  חיים  ב-1.800.000.  שישי( 

הנדלניס"ט 0527-630-605 

מ"ר,   95 חד',   3.5 ק"1,  בריב"ז  ב'  ברמה 
לחדר  מאושרת  +אופציה  מ"ר   10 מרפסת 
נוסף ולהגדיל את הסלון + מחסן 1,540,000 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש. 

0527630605

בסלונים ק"-1, 4 חד', )3 חד' + מחסן הוצמד 
 45 חצר  מ"ר,  חלון{(104  }בלי  כחדר  לדירה 
תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש.   1,350,000 מ"ר 

הנדלניס"ט 0527630605  

אכלוס  מ"ר,   80 חד',   3 ק"5,  אברהם  ברמת 
 1,150,000 שנתיים  לעוד  קבלן  בהתחייבות 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש. 

  0527630605

גג,   + מ"ר,   100 חד',   4 ק"6,  אברהם  ברמת 
 1,500,000 הנוף  לכיוון  חודש,  בעוד  אכלוס 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  חיים  גמיש. 

  0527630605

בחפציבה יחי"ד 22 מ"ר, )שתי חניות סגורות( 
ש"ח(  ב-1450  )מושכר  יחיד  למגורי  מתאים 
הנדלניס"ט  תיווך  רכטשפר  חיים   .150,000

  0527630605

בית שמש - השכרה

במ'3  קוטג מרווח מול הנוף חדרים מרווחים 
8000 ₪    לפרטים:  אהרן  054-8443251 

70 מטר על נהר הירדן מיקום מעולה  חנות 
4000 ₪ לפרטים:  אהרן  054-8443251 

בג1 וילה חדרים מרווחים גינה ממוזגת מיידי 
לפרטים:  אהרן  054-8443251 

מלאה  פרטיות  חדרים   5 מרווח  קוטג'  בג2 
מיידי 5500 לפרטים:  אהרן  054-8443251 

מזגנים   3500 חדשה   חדרים   3 דירת  בג'2 
סורגים. לפרטים:  אהרן  054-8443251 

ב'  ברמה  מסחרי  במרכז  לחנות  מטר   100
לפרטים:  אהרן  054-8443251 

מתפנה  ק"ב  חדרים   4 החדשה  בבעלזא 
תחילת אב לפרטים:  אהרן  054-8443251 

4 חד מיידי.  לפרטים:   גן  בנהר הירדן דירת 
אהרן  054-8443251

קומת  גדולה,  גינה  חד׳,   4.5  - מיכה  נחל 
קרקע, כניסה מיידית. 0526077033 - אוריאל 

דנסקר

נחל גילה - 4 חד׳, קומה ב׳, מול בית יעקב. 
0526077033 - אוריאל דנסקר

נחל דולב - 4 חד׳, מרפסת עם נוף, קומה ה׳ + 
מעלית. 0526077033 - אוריאל דנסקר

נחל תמנה - 4 חד׳, קומה ג׳, דירה מרווחת, 
 -  0526077033 טוב.  ומיקום  מהמם  נוף 

אוריאל דנסקר

ברמה ג׳ - 4 חד׳  קומת קרקע + גינה  כניסה 
מידית  מיקום מעולה 0526077033 - אוריאל 

דנסקר

נריה הנביא - דופלקס 6 חד׳, גינה, בנין שקט. 
0526077033 - אוריאל דנסקר

נריה הנביא – 4 חד', דירה שמורה, מזגנים + 
2 מרפסות עם נוף  סורגים, מטבח משודרג, 

מהמם. 0526077033 - אוריאל דנסקר

אחיה השילוני – 5 חד' )יחידת הורים(, מיקום 
טוב, חניה. 0526077033 - אוריאל דנסקר

כניסה  חד',   6 טריפלקס  הנביא  חבקוק 
מחסן,   + חניה  מזגנים,   + סורגים  פרטית, 
משודרגת.  גינה  משודרג,  מטבח  מושקעת, 

0526077033 - אוריאל דנסקר

גינה,  פרטית,  כניסה  חד',   4  – הנביא  עזרא 
אוריאל   -  0526077033 מיידי.   – שקט  מקום 

דנסקר

ביתר עילית  – מכירה

מרווחת  4חד'  משופץ,  טריפלקס  בזוויהל 
4חד'  התחתון,  במפלס  גדולה  חצר   + מאד 
קלה  אפ'  )עם  האמצעי  במפלס  מרפ'   2  +
60מ''ר במפלס העליון,  דיור  יחי'   + לפיצול( 
נוף מדהים, גישה נוחה  300מ''ר בנוי,  סה''כ 
02- אמינות  תיווך   - גמיש   2.700.000 רק 

5802563

מציאה! בתחילת הרב שך 4חד' + חצר 60מ''ר 
1.450.000  - תיווך  + מחסן צמוד + חלל רק 

אמינות 02-5802563

120מ''ר,  5חד'  עקיבא  ברבי  בשוק!  חדשה 
ניתנת בקלות לפיצול, קומה נוחה 1.420.000 

גמיש - תיווך אמינות 02-5802563

דירה  הר''ן  ברחוב  מרכזי!  הכי  במיקום 
+ חצר מרוצפת בשטח  בנוי  200מ''ר  ענקית 
 - 2.450.000 גמיש  נגישה לנכה  200מ''ר,  של 

תיווך אמינות 02-5802563

מרווחת  4חד'  איש  בדרכי  בשוק!  חדשה 
מיידית  אופציה  כ''א,   3 חזיתית,   120מ''ר, 
02- אמינות  תיווך   -  1.600.000 ל40מ''ר 

5802563

בקדושת לוי )B1( דירת 4.5חד', גינה 70מ''ר, 
בניה  היתר  נוף,  80מ''ר,  חלל  20מ''ר,  מרפ' 
 - לפיצול  קלה  אופציה  הדירה,  להרחבת 

תיווך אמינות 02-5802563

באזור ישמח ישראל 4חד' + חצר + מרפסת + 
יחי' דיור צמודה מושכרת, אופציה להרחבת 
02- אמינות  תיווך   - לנכה  נגישה  הדירה, 

5802563

קרוב  שקט  ברחוב  באתרוג  בשוק!  חדשה 
למרכז 4.5חד' שמורה, קומה נוחה, חזית ונוף 
1.430.000 גמיש - תיווך אמינות 02-5802563

 + 160מ''ר  מרווחת  6חד'  אתרוג  בשכונת 
 -  1.700.000 נוחה  קומה  25מ''ר,  מרפסת 

תיווך אמינות 02-5802563

, פונה לנוף, אופציה לחדר,  4.5חד'  במוצפי 
ב1000ש''ח  מושכר  משרד   + מושקע  מטבח 
1.650.000 גמיש - תיווך אמינות 02-5802563

גינה  מאד,  שמורה  90מ''ר,  3חד'  דירת   B1ב
רק  לנוף  פתוחה  חלל,  מרפסת,  קטנה, 

1.380.000 - תיווך אמינות 02-5802563

חצר   + 3חד'  ישראל  בישמח  לנכה!  נגישה 
מרוצפת 80מ''ר + מחסן * במחיר אטרקטיבי 

- תיווך אמינות 02-5802563 

עם   140מ''ר  גינה   + 5.5חד'  ישראל  באוהב 
 - נוחה  קומה  רבות,  אופציות  בניה,  היתר 

תיווך אמינות 02-5802563

באוהב ישראל 4חד' + 2 מחסנים גדולים עם 
הקפית,  גדולה  גינה  לדירה,  צמודים  חלון 
02- אמינות  תיווך   -  1.750.000 לנכה  נגישה 

5802563

 + מרוצפת  חצר   + 4.5חד'  לוי  בקדושת 
190מ''ר  בנוי  סה''כ  מושכרת,  צמודה  יחי' 
1.900.000 גמיש - תיווך אמינות 02-5802563

בנוי  144מ''ר  מרווחת  5חד'  מלובלין  בחוזה 
נוחה,  הורים,קומה  יח'  מרפסת,  20מ''ר   +
 -  1.700.000 לפיצול  ניתנת  לחדר,  אופציה 

תיווך אמינות 02-5802563

קומפלט  משופצת  מ"ר   160 בשוק  חדשה 
בחת"ס , יח"ה ענקית , סלון 40 מ"ר , קומת 
כניסה וכניסה פרטית , + חצר מרוצפת 150 
מ"ר , + יח"ד מושכרת , מחיר מיוחד לרצינים 

תיווך המתווכים 054-8423867 

הבית
לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

לוח
לפרסום בלוח

עד 10 מילים חינם

0533-117-585 לוד

דימונה

עמנואל

הר יונהירושלים

רמלה

בני ברק

ביתר

באר שבע

בית שמשגבעת זאב

צפת
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חדשה בשוק 4 חד' מרווחת ליד כיכר העיר 
מרפסת   , מחסן   +  , חזית   , מעלית   + ק"א   ,
ומטופחת  ממוזגת  שמורה     , יפה  פרגולה 
המתווכים  תיווך   , לרצינים  גמיש  במחיר   ,

0548423867

שווה לראות 4 חד' בהרב שך - קדושת לוי ,  
מינוס 4 + מעלית , + חצר היקפית , נוף פתוח 
, מחסן גדול וצמוד + חלל ,1,450,000 בלבד 

תיווך המתווכים 0548423867 

 +  , נוחה  קומה   , במוצפי  מרווחים  חד'   3
אופציה ענקית , 1,420,000 תיווך המתווכים 

0533128299

4.5 חד'  מרווחים בדרכי איש , ק"ב , מטבח 
גדול וחדש , מרפסת חזית מהסלון  , יח"ה , + 
רישיונות  להרחבה במיידי , 1,680,000 תיווך 

המתווכים 0548423867 

5 חד'  בחב"ד 140 מ"ר , + חצר חזית 90 מ"ר 
סלון   , יח"ה   , פרטית  לכניסה  אפ   , ק"כ   ,
המתווכים  ,תיווך   1,760,000  , גדול  ומטבח 

053-3128299

 , בהדקל  ויפה  שמורה  חד   4 בשוק  חדשה 
מיקום שקט   , פרטית  וכניסה  היקפית  חצר 
ופסטרולי , 1,500,000 גמיש לרצינים , תיווך 

המתווכים 053-3128299

קומה  חצי   , בהדס  חד   3 גג   דירת  בלעדית 
רישינות    +  , ונוף  חזית  כיוו"א   3  , לעלות 
לבניה בגג ובמפלס הדירה , ,1,500,000 תיווך 

המתווכים 053-3128299

  נגישה ומיוחדת 3 חד בישמח ישראל , ק"כ , 
, 1,470,000תיווך המתווכים  גינה מרוצפת   +

053-3128299

טאבו משותף לבעלי מזומן גג במינרב ק"א 
3 כיוו"א 100 מ"ר חזית ונוף 400 מזומן ללא 

משכנתא , תיווך המתווכים 053-3128299

חייבת להמכר 3 חד' באתרוג ק"ב ואחרונה , 
חזית , + 2 מרפסות, + אופציה על שכן שבנה 
תיווך  בלבד     1.230.000 במשרד  מפתחות   ,

המתווכים 053-3128299

מרפסת   , שמורה   , מ"ר    90 חד'   3 בהגפן   
קטנה לנוף פתוח , + גינה , אופציות נוספות, 

1,390,000 תיווך המתווכים 053-3128299

אשדוד – מכירה

ברובע ג' בחרדים, 3 חד', משופצת, 1,250,000 
אנג'ן רשת תיווך ושיווק פרויקטים טל': -08

6320320

ברובע ו', 5 חד', משופצת ויפה, קומה נוחה, 
ושיווק  תיווך  רשת  אנג'ן     1,440,000 ממ"ד, 

פרויקטים טל': 08-6320320

ויפה,  מסודרת  מרווחת,  חד',   4 בהכרכום, 
תיווך  אנג'ן רשת     1,300,000 חתומה תמ"א, 

ושיווק פרויקטים טל': 08-6320320

באבוחצירה, 3 חד', משופצת, חתומה תמ"א 
תיווך  רשת  אנג'ן     1,230,000 נוחה,  קומה 

ושיווק פרויקטים טל': 08-6320320

בחסן בן גרא, 3.5 חד', 1,000,000   אנג'ן רשת 
תיווך ושיווק פרויקטים טל': 08-6320320

במיוחד,  מרווחת  חד',   4 המכבי,  ביהודה 
קומה נוחה, ממ"ד, מעלית, 1,480,000   אנג'ן 
08- טל':  פרויקטים  ושיווק  תיווך  רשת 

6320320

   1,140,000 מעולה,  מיקום  חד',   3.5 דנן,  בבן 
אנג'ן רשת תיווך ושיווק פרויקטים טל': -08

6320320

ומהמם  ענק  דופלקס  )חסידי(,  החדשה  בז' 
6.5 חד', משופץ קומפלט מושלם, אפשרויות 
לפיצול   אנג'ן רשת תיווך ושיווק פרויקטים 

טל': 08-6320320

בנתן אלבז, 2.5 חד', קומה נוחה, מסודרת, רק 
920,000   אנג'ן רשת תיווך ושיווק פרויקטים 

טל': 08-6320320

בהפלמ"ח, 3.5 חד', מרווחת, משופצת ויפה, 
1,120,000   אנג'ן רשת תיווך ושיווק פרויקטים 

טל': 08-6320320

במ'3  קוטג מרווח מול הנוף חדרים מרווחים 
8000 ₪    לפרטים:  אהרן  054-8443251 

טבריה - מכירה

קומפלט  משופצת  גדולים  חדרים   3 בשז"ר 
670000. תיווך רימונים 058-769-3795

מיקום  משופצת  גדולים  חדרים   3 בוייצמן 
רימונים  תיווך   .650000 שנייה  קומה  מרכזי 

058-769-3795

 .430000 3 חדרים במחיר מציאה  בהרב קוק 
תיווך רימונים 058-769-3795

ראשונה  קומה  חדרים   3 בז'בוטינסקי 
425000. תיווך רימונים  + אופצייה  משופצת 

058-769-3795

3 חדרים גדולים + נוף לכינרת  בדוד אלעזר 
570000. תיווך רימונים 058-769-3795

 .480000 משופצת  חדרים   3 חצירא  באבו 
תיווך רימונים 058-769-3795

ראשונה  קומה  חדרים   3 ירושלים  ברחוב 
520000. תיווך רימונים 058-769-3795

רימונים  תיווך   .850000 גן  דירת  בטמסות 
058-769-3795

רימונים  תיווך   .500000 חדרים   3 בוייצמן 
058-769-3795

בדוד אלעזר 5 חדרים 750000. תיווך רימונים 
058-769-3795

בוייצמן 5 חדרים משופצת קומפלט 750000. 
תיווך רימונים 058-769-3795

תיווך   .450000 חדרים   3 ירושלים  ברחוב 
רימונים 058-769-3795

קומה  גדולים  חדרים   3 אליעזר  בן  ברחוב 
ראשונה מיקום מרכזי 650000. תיווך רימונים 

058-769-3795

בנוף כינרת פוריה 4 חדרים חדשה מהקבלן 
קומה ראשונה חצר גדולה + אופצייה 900000. 

תיווך רימונים 058-769-3795

בנוף כינרת פוריה 3 חדרים חדשה מהקבלן + 
מרפסת 820000. תיווך רימונים 058-769-3795

חיפה – קריות

עסקה של פעם בחיים- בחיפה רחוב אשקלון 
שח   2300 מניבה  ל2  מחולקת  קרקע  דירת 
390 אלף שח לסגירה טאבו  מחיר של כונס 
 - אתא  ק  סניף  ונדלן  השקעות  בוטיק 

0539333376 שי כהן  

בקרית אתא רחוב הרצוג דירת 70 מר קומה 
2 מחולקת צפי שכירות 3300 שח מחיר סופי 
ונדלן  השקעות  בוטיק  טאבו  שח  אלף   620

סניף ק אתא - 0539333376 שי כהן  

בקרית אתא רחוב זבולון דירת 80 מר קומה 
3800 שח מחיר  2 מחולקת ל2 צפי שכירות 
השקעות  בוטיק  טאבו  שח  אלף   770 סופי 

ונדלן סניף ק אתא - 0539333376 שי כהן  

נכס מסחרי בקרית אתא 120 מר בניין חדיש 
פלוס 2 חניות נמכר כ150 אלף מתחת למחיר 
שמאות מחיר סופי 1.050 אפשרות לתשואה 
ונדלן סניף  מטורפת טאבו בוטיק השקעות 

ק אתא - 0539333376 שי כהן  

מסודרת  חדרים   2 יאיר  סמטת  אתא  קרית 
054- בקריות  של  המתווכת  חני,  אלף.     450

 3236066

הבית
לוח הנדל"ן החזק ביותר של הציבור החרדי

לוח
לפרסום בלוח

עד 10 מילים חינם

0533-117-585 לוד

דימונה

עמנואל

הר יונהירושלים

רמלה

בני ברק

ביתר

באר שבע

בית שמשגבעת זאב

צפת

לחץ כאן

https://lp.vp4.me/ja9q

