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שמש  רמת  שכונת  ידועה  שנים  מזה 
את  להזכיר  ודי  בעיות,  כלמודת  ב' 
לדיירים  לגרום  כדי  ב'  'רמה  המושג 
שעברה  הקשיים  במסת  להיזכר 
בעיקר  היווסדה.  מאז  השכונה 
היזמים  מהתנהלות  שנבעו  קשיים 
בגללם.  רק  לא  אך  בשטח,  שפעלו 
השטחים  את  להגדיר  הניסיונות  כל 
השימושים והבניה האפשרית בשכונה 
לעיתים  נכשלו.  מרכיביה,  שלל  על 

עוד בראשיתם וחלקם במשך הזמן.

משפחות  אלפי  מתגוררות  בשכונה 
לעשרות  המשתייכות  חרדיות, 
החסידית  הקשת  גווני  מכל  קהילות 
הליטאית והספרדית, אך המצוקה לא 
להביא  והצורך  חוג,  אף  על  מדלגת 
משותף  הוא  לשכונה  נכון  פתרון 

לכולם.

250 משפחות  די לשמוע על מצוקת 
המחכות לדירתם שתיבנה בפרוייקט 
טייטל-סילמן',  'מתחם  המפורסם 
הדיור  מצוקת  לפתרון  קבוצת 
הג"ר  הדיין  של  בהכוונתו  שהוקמה 
אשר  מב"ב,  שליט"א  סילמן  יהודה 
השקיע שנים מחייו להקמת השכונה 
לטובת חברי הקבוצה, ועד עתה טרם 
נשאו המאמצים פרי. בצד האחר של 
המכונים  מתחמים  קיימים  השכונה 

כ-  בשטח  שבנה  הקבלן  ע"ש  'קניג' 
ללא  מתוכם  שליש  אשר  דירות   150
היתר מסודר, ואשר מזה שני עשורים 
ההיתרים  את  להגדיר  מצליחים  לא 
בל  הוא  הדיירים  של  וסבל  מחדש 

יתואר.

עם  דירות  מאות  בשכונה,  בנוסף 
עם  אברכים  דירות,  פיצולי  חריגות, 
הריסה  צווי  עם  משפטיים  תיקים 
תלויים ועומדים, יחד עם קנסות של 

סכומי עתק.

רצון הדיירים לקבל זכויות להרחבת 
ומכובד התעכבו  ראוי  דירתם באופן 
יזמים  בין  עתיקים  סכסוכים  בגלל 
שגרמו לעיכוב תהליכים רבים שהיה 
שטחים  חישובי  לסייע.  כדי  בהם 
ומחלוקות  שנים,  פני  על  שנעשו 
שנבעו מהם. ועליהם מחסור בשטחי 
זעקה  לצד  מוסדות  ושטחי  ציבור 
ירוק'  ב'קצת  מחסור  על  גוברת 
האחריות  הטלת  בשכונה,  שיפותח 
המחוייבות  בשאלת  לשני  מאחד 

למתן השירות הנאות.

ורחב  כוללני  מענה  לתת  בנסיון 
לשלל הבעיות והקשיים שהוצגו כאן 
הועדה  יו"ר  גיבש  המזלג,  קצה  על 
גולדברג,  שמעון  הרב  ובניה  לתכנון 

המכיל  היקף,  ורחב  מיוחד  מתווה 
יצירתית  וחשיבה  רעיונות  אינספור 
כיצד להתגבר על הקשיים ולהעמיד 
את השכונה על תילה באופן מושלם, 
כאשר המתווה יאפשר מכולם לצאת 

מרוצים.

התושבים,  למען  הראשון  כצעד 
הופקדו כבר בימים אלו מספר תכניות 
אורכה,  לכל  בשכונה  )תב"עות( 
הרצוג,  הרב  רח'  ועד  ריב"ז  מרחוב 
אפשרות  כוללות  התכניות  כאשר 
יחידות  תוספת  ואף  דיור,  להרחבות 
כחלק  וזאת  השכונה,  ברחבי  דיור 
ממדיניות הועדה המקומית בראשות 
הרב שמעון גולדברג לאפשר תוספת 
נהוג  היה  שלא  דבר  דיור,  יחידות 

לאשר עד עתה.

השלב הראשון לגיבוש המתווה החל 
חודשים,  מספר  לפני  כבר  להתבשל 
כאשר הועדה לתכנון ובניה בראשות 
קיבלה החלטה לאמץ  גולדברג  הרב 
השכונה  לתושבי  שתאפשר  מדיניות 
להרחיב את דירתם, ואף לאשר תוספת 
יחידות דיור מה שיאפשר הכשרה של 
חלק גדול מפיצולי והרחבת הדירות 
בשכונה ואף יותר מכך, הדבר מהווה 
שנמצאים  השכונה  לתושבי  בשורה 
בהליכים משפטיים כאשר מדיניות זו 

אופק חדש לתושבי שכונת רמה ב' בבית שמש: 
הופקדו תב"עות להרחבת דירות 

ותוספת יח"ד בשכונה

חדשות הבית

בהתאם למתווה יו"ר הועדה לתכנון ובניה הרב שמעון גולדברג  
יהיו  שכולם  לנו  חשוב  וארוכים,  מיותרים  להליכים  ייגרר  לא  שהמהלך  "בכדי 

מרוצים ויתמכו יחד בכלל הליכי התכנון וההסדרה", אומר גולדברג ל'הבית'

/ אשר שוחט /

»
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תאפשר להכשיר חריגות בניה שנעשו 
או דירות שפוצלו שלא בהיתר.

שהצוות  לאחר  ניתנו  אלה  אישורים 
את  בדק  ההנדסה  באגף  המקצועי 
דיור  יחידות  לתוספת  האפשרות 
הנשיאה  כושר  את  ווידא  בשכונה, 
האם  בשכונה,  הציבור  שטחי  של 
ושטחים  ציבור  שטחי  מספיק  ישנם 
ירוקים פתוחים, בהתאם לנדרש לפי 

הפרוגרמה של מינהל התכנון.

בוועדה הציג הרב גולדברג לחברים 
כי "רצינו לקבל תמונה כללית וברורה 
ההשפעה  לעניין  השכונה,  כל  לגבי 
באופן  ולא  השכונה  על  הרוחבית 
שטחי  של  בהיבט  במיוחד  נקודתי, 
הציבור בכלל השכונה, ולכן ביקשנו 
החומר,  את  לרכז  העיר  ממתכנן 

ולהציג אותו בפני חברי הועדה".

הציג  חורש  מרדכי  מר  העיר  מתכנן 
את בדיקתו בפני הועדה והסביר, כי 
תכנונית  מבחינה  מחולקת  "השכונה 
הדרומי  הצד  עיקריות,  תכניות  ל-2 
והצד  נבנה ע"י משרד השיכון,  אשר 
'מצפה  חב'  ע"י  נבנה  אשר  הצפוני 
בית שמש'. לצורך השלמת ההמלצה, 
נבדק ע"י מס' היח"ד שקיימות בפועל, 
שצ"פים  הציבור,  מבני  של  השטחים 
והשאלה שנתבקשנו לבדוק  ודרכים, 
יהיה  כמה  עד  היא  הועדה  יו"ר  ע"י 
ולספק  דירות בשכונה,  ניתן להוסיף 
זה לקבוע  שירותים ציבוריים, ועפ"י 

מדיניות גורפת לכלל השכונה".

כי  העיר,  מתכנן  הסביר  בהמשך 
תוספת  תתאפשר  כי  לסיכום  "הגענו 
יח"ד של עד 22% מעבר למה שהיה 
בהתאם  הכל  מלכתחילה,  מתוכנן 
לפרוגרמה המאושרת לדוגמא ברמה 
ד' שתוכננה לאוכלוסייה חרדית, כך 
ושטחים  ציבור,  מבני  לספק  שנוכל 

פתוחים עפ"י הפרוגרמה". 

כי  הועדה  קבעה  הנתונים  בסיס  על 
תב"ע  תכניות  להגיש  יוכלו  יזמים 

לתוספת יחידות דיור בשיעור של עד 
ע"פ  המאושרות  יח"ד  ממספר   22%

תכניות תקפות בכל השכונה.

כ-20  מקודמות  אלו  בימים  כבר 
נוספות  )תב"עות(  מקומיות  תכניות 
באיזורים: כיכר ריב"ל, רחובות מצפה 
מתחמים  חמישה  טרפון,  רבי  רש"פ, 
לאורך נהר הירדן, רבי יהושע וקרית 

בעלזא. 

שונים,  בשלבים  נמצאות  התוכניות 
הרב  ע"י  אלו  בימים  אושרו  ומתוכם 
להפקדה  תכניות  שלושה  גולדברג 
לקראת  הציבור  לעיון  ומפורסמים 

אישורם.

במקביל, הוגשה תוכנית ע"י הדיירים 
אדריכל מטעמם שעניינה  באמצעות 
מתחמי   6 הסדרת  ואישור  תכנון 
קניג  ה'  הקבלן  שבנה  המגורים 
אלעזר,  רבי  וברח'  ריב"ל  ברחובות 
האינטרס  בשל  הוועדה  יו"ר  כאשר 
הציבורי רחב ההיקף הגלום בבקשה 
זו, חתם בעצמו כמגיש התכנית, דבר 
הקרוב  בשבוע  שכבר  לכך  שגרם 
בלשכת  ישיבה  להתקיים  אמורה 
התכנית  לאישור  המחוזית  התכנון 

להפקדה.

לו  ידוע  כי  מוסיף  גולדברג  הרב 
ולכן  לתושבים,  חשוב  הזמן  שמימד 
להליכים  ייגרר  לא  שהמהלך  בכדי 
מיותרים וארוכים, חשוב לנו שכולם 
יהיו מרוצים ויתמכו יחד בכלל הליכי 
התכנון וההסדרה, כך שגם אם חברות 
היזמים דוגמת חב' 'מצפה בית שמש' 
או  שפעלו  אחרות  ייזום  חברות  או 
יש  ואשר  השכונה,  בשטחי  פועלים 
בשכונה  בניה  זכויות  לטענתם  להם 
שלא מומשו, נאפשר להם לנצל אותם 
להרחבות  מקביל  במהלך  בהקדם 
הדיור ופיצולי הדירות של התושבים, 
אך לא על חשבון צרכי השכונה. הכל 
יביא  אשר  הנוכחי  למתווה  בהתאם 
למצב דברים חדש, בו כלל הגורמים 
מרוצים,  יצאו  בשכונה  הפועלים 

חלקי  את  תאמץ  מצידה  והעיריה 
ומיטבי  המתווה ותדאג לניצול סופי 
של כלל זכויות הבניה ויחידות דיור 

הלא מנוצלות בשכונה.

יתווספו  אשר  הזכויות  "תוספת 
"אמורים  גולדברג,  אומר  לשכונה", 
עשרות  העירייה  לקופת  להכניס 
השבחה  היטלי  של  שקלים  מיליוני 
ישמשו  אלו  כספים  בניה.  ואגרות 
הציבורי  המרחב  לפיתוח  היתר  בין 
קידום  ואף  בשכונה,  הציבור  ושטחי 
ראויים  ופארקים  ציבור  מבני  בניית 
'מתחם  מימוש  אף  כאשר  וחדשים, 
טייטל-סילמן' יאפשר סיום סופי של 
מצפה  ע"י  בשכונה  הפיתוח  עבודות 
כך  על  התחייבה  אשר  שמש,  בית 
כלפי העיריה, וזאת כחלק ממדיניות 
ראש העיר הגב' עליזה בלוך לטיפוח 

ושדרוג המרחב הציבורי".

לסיום, הרב גולדברג מוסיף ומבשר, 
כי "בימים אלו נבחנת קביעת מדיניות 
דומה לשכונות נוספות בעיר, כאשר 
אחת,  מטרה  רק  ישנה  עינינו  לנגד 
בשכונה  המשותפים  החיים  הסדרת 
חשבון  על  האחד  ולא  כולם,  לטובת 

הזולת בשום דרך".

« המשך / הופקדו תב"עות להרחבת דירות ותוספת יח"ד בשכונה
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ביטוח משכנתא ומבנה 
הזול בישראל 

ובהטבה ייחודית: 
חודשיים מתנה בביטוח המשכנתא  

חסכון מיידי של עד 50% בדמי הביטוח,  בדקו עכשיו והחלו לחסוך 

נציגי החברה לשירותכם למעבר קל ומהיר  3590*  

ב“ה  

נדל"ן 
בכותרות

מודיע:  כחלון  משה  האוצר  שר 
הלאומי  הדיור  מטה  פעילות 
תוארך בארבעה חודשים נוספים.

למשתכן  מחיר  מכרזי   - עמנואל 
נדחים שוב ושוב עקב ביקוש נמוך 

מאוד באיזור זה.

במסירת  איחור  עקב  לראשונה 
ציבורי,  דיור  בפרוייקט  דירות 
משרד  ע"י  נתבעת  בפ"ת  חברה 

השיכון בסך 100 אל"ש.

ובניה  לתכנון  הארצית  במועצה 
38 תוארך  הוחלט: תוכנית תמ"א 

בעוד בשלוש שנים. 

הממשלתיות  ההבטחות  לאור 
מובילה  חריש  החדשה  העיר 
בצפון  ביותר  הגבוהה  בתשואה 

השומרון.

רוב  גיאוקרטוגרפיה:  מכון  סקר 
בראשי  תומך  בישראל  הציבור 

רשויות שבוחרים לקדם תמ"א 38.

 פרסום 
מנצח 

הבית של 
הנדל"ן

https://lp.vp4.me/ja9q
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בחלק  מעורב  להיות  הקב"ה  זיכני 
הפתרונות הדיור הגדולים בשני העשורים 
האחרונים; ניסינו הכל; שיווקנו בברכפלד 
ההצלחה  עם  אבל  ב74000$  דירות 
עם  ניסינו  המחירים.  ושולשו  הוכפלו 
חברת חפציבה ז"ל )מי שלא זוכר שישאל 
30(, אשר פתרה  גיל  - מעל  הזקנים  את 
בעיה של אלפי משפחות, ויצרה כאב ראש 
לאלפים אחרים. עברנו לקבוצות רכישה, 
שהביאו קורת גג לרבבת משפחות, ועוד 
להשלמת  עדיין  ממתינים  רבבה  חצי 
הדירה כעשור שנים. רשמנו 7000 לחריש 
בהצלחה גדולה עד שמישהו עשה משהו 
והכל נפל, ניסינו לפנות לקבלנים הזוכים 
ומישהו שם רגליים. הקמתי את רשת "גור 
בארץ" עם פריסה של שלוחות בפריפריה, 
הפכו  ואלפים  בארץ  לגור  עברו  אלפים 
הגיע  ואז  נדל"ן.  למשקיעי  כורחם  בעל 
כקודמיו  זה,  פתרון  גם  למשתכן,  מחיר 
עדיין   רבבות  אבל  ל6500  מזור  הביא 

ממתינים  לזכייה הבוששת. 

כעת, מסתיימת לה כנראה תקופת הזהב 
בניית  של  תקופה  ומתחילה  והדבש, 
הערים  בתוך  חרדיות  שכונות  ותכנון 
עם  )ישבתי  גת  בקרית  שפיר  הכלליות; 
מאוד  הוא  חודשיים,  לפני  העיר  ראש 
לממשלה  וממתין  התכנית  את  רוצה 
)גם  בחריש  הדרום  כך(,  לצורך  החדשה 
שם ישבנו לפני חודש עם ראש המועצה 
אישר  הוא  השיכון.  משרד  בכירי  ועם 
על  לנו  ואין  חלקית,  בו  חזר  כך  ואחר 
)משפחה  בצפת  כנען   , וכו'(  להישען  מי 
של  במגרש  שם  מחזיקה  עשירה  חרדית 
אם  החליט  לא  העיר  ראש  יח"ד,   2200
הוא לנו )דגל תמכו בו( או לצרינו )אגו"י 

בנוף הגליל  יונה  הר  הצביעו למתחרה(, 
מיליונים  להשקיע  שוקל  מפורסם  )נגיד 
ראש  דירות,  לרכישת  לאברכים  בסיוע 
שם  לשינוי  הסיבות  ואחת  תומך,  העיר 
את  שנאו  גדו"י   - למעננו  היא  העיר, 
השם הקודם( ופלוס  בטבריה )טוב, אתם 
יודעים מה חושב ראש העיר שם... אבל 
ילך  הוא  ובעז"ה  ישחק,  בשמיים  יושב 
בטרם יספיק להפריע(,  וכן רבים בארץ 
לארכה ולרחבה,עם שיתו"פ כזה או אחר 
של ראשי הערים. אני רואה את זה קורן 
תהליך  זהו  העיניים.  מול  וגידים  עור 
כשתבוא  להיפסק.  יכול  לא  והוא  שהחל 
איפה  תזכרו  הגדולה,  דישמיא  הסייעתא 

קראתם לראשונה.

אפשר  אי  מדוע  לנו?  קורה  זה  למה  אז 
פרוייקט אחד וגמרנו עם כל המצוקה? 

תורה  בדעת  לשאול  צריך  התשובה  את 
בתים  בעלי  לדעת  אבל  דין.  עורכי  ולא 
ישראל  את  לזכות  הקב"ה  רצה  דידי, 
ולהאמין  לידע  וביטחון,  אמונה  במצוות 
שלא מח"כינו תבוא הישועה, ולא עסקנינו 
ומכרזת;  יוצאת  קול  בת  אלא  יפתרונו, 

בית פלוני לפלוני!

ולעשות  באמונה,   להתחזק  תכל'ס? 
להגרלה  רישום  יש  קטנה:  השתדלות 
מציעים  תירשם.  למשתכן?  מחיר  של 
בלי  במיוחד  וטובה   זולה   דירה  לך 
תעשה  אתה  תבדוק.  מהלימוד?  לצאת 
השתדלות קטנה, והקב"ה יפתח לך פתח 
כפתחו של דירת 3 חדרים פלוס אופציה. 
היא  בנדל"ן  ביותר  הטובה  ההשקעה 
שחלש  מי  )גם  דשמיא  לסייעתא  תפילה 
בידי  איננה  התוצאה  כי  יודע,  באמונה, 

אדם(   וברכתיך בכל אשר תעשה.

ההשקעה הטובה ביותר בנדל"ן היא 
תפילה לסייעתא דשמיא

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

נדל"ן על הזמן

 pixabay

mailto:advrosenblat@gmail.com
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פשוט רוצו לבנק!!
לעשות  ממני  מצפים  כלל  בדרך 
כלכליות  מגמות  של  מעמיק  ניתוח 
בשוק הנדלן, אם מחירי הדיור יעלו 
או ירדו, האם לקריסת הדולר תהיה 
לצרכן  המחירים  מדד  על  השפעה 
בעולם  הריביות  בין  הקשר  ומה 
בישראל  המשכנתאות  על  לריבית 

וכדומה,

בשאלות  לעסוק  זמן  אין  כיום  אבל 
על  הריביות  בוער,  כי השטח  הללו, 
שלא  שפל  לרמות  צנחו  המשכנתא 
ראינו ולהערכתי הבנקים לא ימשיכו 

עם הריביות הללו לאורך זמן.

לכן, אם יש לכם משכנתא על הדירה 
אתם  ישראל(  עם  כל  )כמו  שלכם 
כדאיות  לכם  יש  אם  לבדוק  חייבים 
יכולים  אתם  המשכנתא,  את  למחזר 
עד  עשרות  של  סכומים  כך  לחסוך 

מאות אלפי שקלים,

אני  משכנתאות  כיועץ  ובכובעי 
איזה  לגלות  כל פעם מחדש  מופתע 

ריביות גבוהות אנשים משלמים.

רכישת  בתהליך  אתם  אם  לחילופין, 
דירה, כדאי לכם להזדרז ולקחת את 
המשכנתא כך תבטיחו לעצמכם את 
כיום  השוררות  הנמוכות  הריביות 

בשוק.

אז מה עושים?

פונים לבנק למשכנתאות שבו לקחתם 
"דוח  ומבקשים  המשכנתא  את 
הזה  בדוח  לסילוק"  משכנתא  יתרת 
שיש  הריבית  מסלולי  כל  מפורטים 
ההלוואה,  סכומי  במשכנתא,  לכם 
גובה הריבית והאם יש לכם תשלום 

קנס על פירעון מוקדם.

את  להוציא  ניתן  מהבנקים  בחלק 
הבנק  של  האתר  דרך  הזה  הדוח 
משתמש  שם  עם  כניסה  לאחר 

וסיסמא, בחלק מהבנקים ניתן לקבל 

המוקד  דרך  רק  הללו  הנתונים  את 

הטלפוני או דרך הגעה פיזית לסניף 

הבנק.

לאחר שיש לכם את הדוח הזה אתם 

יועץ משכנתאות  פונים אלי או לכל 

ללא  לכם  יבדוק  והוא  לכם  שבא 

תשלום )בדר"כ( האם יש לכם כדאיות 

והערכה  המשכנתא  את  למחזר 

את  ותמחזרו  במידה  תחסכו  כמה 

המשכנתא.

הנציג הטלפוני  ולא, אל תסמכו על 

לכם  שיגיד  למשכנתאות  הבנק  של 

הוא  כי  למחזר  כדאיות  לכם  שאין 

בודק רק לפי הריביות של הבנק שלו 

והוא לא מכיר את הריביות והתנאים 

שהבנקים האחרים נותנים.

טור אורח / קובי טורנהיים

הבית של הנדל"ן 
-  חיפשת דירה מצאת בית 

זאת לא סיסמא זאת עובדה. 
לפרסום לחץ כאן

https://lp.vp4.me/ja9q
https://lp.vp4.me/ja9q
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ריקי לוי
עושים כסף מנדל"ן

rikilevi100@gmail.com

כל הרעיון של השקעות טובות זה 
ההשקעה  את  שתופסים  הטיימינג 

ואת הנכס, 

הרעיון להיות כל הזמן עם היד על 
הדופק ולהרגיש את השוק . 

ישנן תקופות שעולם הנדל"ן מראה 
ירידה או הקפאה ורוב העולם יפחד 
לעשות מהלכים בזמן שהוא לא ברור 

עד הסוף לאן עולם הנדלן הולך. 

זו  שאולי  מבינים  ההשקעות  אנשי 
ההזדמנות שלהם,  דווקא שהמחירים 
קפואים או מראים ירידה  הם מבינים 
שזה הזמן שלהם בדיוק לקנות נכסים 
למכור  שרוצים  מיואשים  מאנשים 

את הנכסים שלהם ללא הצלחה. 

לעומת הנוסחה של לשבת על הגדר 
מהטור שלנו משבוע שעבר, בא הטור 

השבוע ואומר לנו בדיוק הפוך... 

דווקא שכולם יושבים על הגדר אנשי 
ההשקעות מנצלים את ההזדמנויות 
מצליחים  הם  עצמי  הון  ועם  האלה 

לרכוש השקעות מעולות. 

אז איפה מוצאים הזדמנויות מעולות 
להשקעה? 

כל התחום של התחדשות עירונית זו 
אחת הדרכים להשקיע נכון , לקנות 
התחדשות  של  במתחם  ישנה  דירה 
עירונית ועם המהלך של ההתחדשות 
אוטומטית  הדירה  ערך  העירונית 

עולה.  

הסבלנות של המשקיע לקנות דירה 
ישנה ולחכות כמה שנים עד שיקבל 
בסוף  חדש  בבנין  חדשה  דירה 

משתלמת! 

רכישת  היא  מצויינת  אופציה  עוד 
דירה לפני היתר בניה מקבלן . 

ישנם קבלנים שלפני שהם מתחילים 
לבנות הם מוכרים 2-3 דירות זולות 
יותר ממחיר שהם ישווקו את הדירה 
של  הבניה  ואחרי  היתרים  אחרי 

הדירה. 

לו  ויש  במידה  החכם  המשקיע 
ההזדמנות  את  מנצל   , נזיל  כסף 
שהקבלן זקוק לכסף ומקבל דירה 
משמעותית  נמוך  במחיר  עתידית 

מהמחיר העתידני. 

בשביל להשקיע חכם או לדעת איפה 
בעל  לקחת  מומלץ  תמיד  להשקיע 
מקצוע שמומחה בתחום ההשקעות 
שיש לו עניין להשביח לכם את הכסף 
בצורה הטובה ביותר והוא יציע לכם 
ולא  השקעה  של  אפשרויות  מגוון 

נעול על סוג השקעה אחת בלבד. 

להעשות  צריכים  ההחלטות  כל 
בצורה חכמה וכפופה ללקיחת עורך 
וכמובן את  דין שיבדוק את החוזים 
שונות  ערבויות   / הבנקאי  הליווי 

לכסף שלכם. 

הזדמנויות  תנצלו  חכם-  תשקיעו 
נכון ואל תחסכו באיש מקצוע

ניצול הזדמנויות להשקעות טובות

 pixabay

mailto:rikilevi100@gmail.com
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חני שטיגליץ 
052-6335900

Chani.shw@gmail.com

נדל"ן הוא גלגל ענק / פרק א' 
לאורך  בעולם,  מקום  בכל  כמעט 
ההיסטוריה המתועדת של ה 150 שנה 
האחרונות, אפשר לראות שנדל"ן הוא 

כמו גלגל ענק.

יש מקומות שבהם הנכסים מאד זולים, 
ואז מתחילה עלייה, ויש מקומות מאד 
כלכלית,   - כלשהי  ומסיבה  יקרים, 
פוליטית, או אחרת- פתאום מאבדים 

את יוקרתם…  וכך חוזר ושוב ושוב.

לזהות  היא  בנדל"ן  הגדולה  החוכמה 
מתי מקום יש לו פוטנציאל עליה.

החוכמה היא לא סתם לקנות במקומות 

המקומות  איפה  לאתר  אלא  זולים, 
שכרגע הנכסים בהם במחיר נמוך, אך 

מתי שהוא בעתיד - הם יעלו.

למטה  שהגלגל  לרכוש  לשאוף  צריך 
ולצאת שהגלגל למעלה. בישראל לפני 
15 שנה כל מי שקנה נדל"ן ולא משנה 

היכן, הרוויח בצורה משמעותית. 

לאן  הרבה  ואין  למעלה  ישראל  היום 
לעלות, אז הולכים למקומות במחירים 
)יציאה  נמוכים עם פוטנציאל עלייה. 

ממשבר(

רק  הן  נגמרות.  לא  ההזדמנויות 
מתרבות.

נדל"ן, במידה ומטופל בידיים מקצועיות 
שמבינות את העולם הזה, יכול להיות 

עסקה משתלמת ביותר.

אנשים  על  קשים  סיפורים  שיש  נכון 
הרבה  יש  אך  בנדל"ן,  כסף  שהפסידו 
מאד  הרבה  שהרוויחו  אנשים  יותר 

מעסקי דלא ניידי.

החזון שלי הוא שכל אדם, יוכל להגיע 
עבורו  דירות  רוכש  שהוא  למצב 
הביטחון  והגדלת  פאסיבית  כהכנסה 

הכלכלי.

סוגי  שיש  מבינים  אנחנו  עוד  כל 
לכל  שמתאימים  נדל"ן  השקעות 
תקציב  כמה  מבינים  ואנחנו  אחד, 
להתאים  אפשר  להשקיע,  לנו  יש 
ולמצות  מצב  לכל   – נכונה  השקעה 
את ההזדמנויות המדהימות שיש היום 

בשוק המקומי והעולמי!!!!

אם הייתי רוצה לסמן מטרה- מבחינת 
מה הכי חשוב לי שכל אחד שקורא את 
הטור יבין שהיום זה אפשרי. יש כל כך 
לעסוק  והזדמנויות  אפשרויות  הרבה 
ולהתפתח בנדל"ן - שכל אחד - ללא 
יכולים  כרגע-  הכלכלי  למצב  קשר 
שלהם  הכלכלי  המצב  את  לשפר 

בעתיד הנראה לעין

איך עושים את זה ? בעז"ה בטור הבא 
pixabay 

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

150,000 60,000
 144  60 

*
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ירושלים מכירה 

מא״ש 2.5 חדרים 2 שירותים וחצר חדשה 
דמ״פ ק״ק 0504115948

ארץ-חפץ,   & ק"א  95מ'  בתכלת-מרדכי 
80מ,  בעלי-הכהן,   & מאוד  שמורה  65מ' 
במציאה  30מ'  דפנה,  מעלות   & ק"ג, 
 0527166444 משופצת  70מ  &ביואל 

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

שמורה  כ-100מ'  4חד,  בגאולה:  דירות 
ב8000ש'  מושכרת  2יחידות   * מאוד, 
כ-50מ'  המלאכים/צפנייה   * בחודש 
נכסים  "ח.הופמן  שמורה,0527166444 

והשקעות

דירות במקור-ברוך: כ-60מ' 3חד' משופצת 
 * חזית  שמורה,  4חד'  כ-80מ'   * מאוד 
כ-100מ ק"א, 4חד משופצת* 130מ חדשה 
נכסים  "ח.הופמן   0527166444 ומיוחדת 

והשקעות"

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

והשקעות"

3חד  שמורה,  80מ'  ברבינו-גרשום: 
2500שח  המניבה  מרווחים+יחידה 
היחידה(  אם/בלי  לקנות  בחודש)ניתן 
"ח.הופמן   0527166444 במפלס  150מ   *

נכסים והשקעות"

סוכה,  נוף,  חזית,  4חד'  90/180מ'  בשמגר: 
* ללא טאבו 35מ' המושכרת ב3500בחודש 
 0527166444 שמורה,  65מ  בבר-אילן   *

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

בשמעון-חכם, כ-80מ' משופצת קומפלט, 
תמ"א בקרוב, & באבינדב כ90מ' ק.נמוכה, 
צמודה  חדשה+יחידה  88מ  ברב-שפע   &

0527166444 "ח.הופמן נכסים והשקעות"

 * ק"ב,  מאוד,  שמורה  3.5חד,  בפישל 
בשמואל-הנביא כ-80מ' 3חד' * בפרי-חדש 
כ-100מ' משופצת קומפלט, ק"א, * בשרי-
"ח.הופמן   0527166444 115מ'   ישראל 

נכסים והשקעות"

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

"ח.הופמן נכסים והשקעות"

דירות בסורצקין: 120מ' שמורה, ק.נמוכה,* 
150מ' 5חד' נווף* דופלקס 160מ' אופציות 
בגג, )יחידה קיימת להשכרה( 0527649929 

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

יחד  מושכרות  2יחידות  בגאולה:  דירות 
ק"א,  3.5חד.  85מ'  לחודש,*  ב8000ש"ח 
3חד  65מ'   * חדשה  2חד'  45מ'  שמורה,* 
מהניילון,  0527649929  חדשה  גדולים, 

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

משודרגת,  כ-130מ'  במקור-ברוך:  דירות 
110מ'   * 5חד'  נוף,חזית,חנייה,  2מרפסות, 
4חד' ק.נמוכה,שמורה, ס.ענקית * כ-80מ' 
שמורה,*  0527649929  3כ"א,חזית,ק"א, 

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

משודרגת,  כ-180מ'  בעזרת-תורה:  דירות 
אופציות בגג, 2יחידות על הגג שמושכרות 
מדי חודש, * 90מ' אופציות בנייה נרחבות 
"ח-הופמן-נכסים- במיוחד,  0527649929 

והשקעות"

שמורה  כ-160מ"ר  במנחת-יצחק: 
ליחידה,  הכנה  ק"א,  מאוד, 
ענקיות,חזית,חנייה  2סוכות 
שמורה  כ-100מ'   * ומחסן 
מאוד,נוף,4חד',חנייה,  0527649929 

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

דירות בבר-אילן: 85מ"ר משופצת מהיסוד, 
סוכה, תמ"א בקרוב...* 80מ' שמורה מאוד 
64מ' ק"ק   * 20מ',  עם מרפסת ענקית של 
עתידיות  0527649929  אופציות  שמורה, 

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

מאוד,  שמורה  111מ'  בסנהדריה:  דירות 
מעלית,  4.5חד'  מדהים,  נוף  4כ"א,חזית, 
 משופצת, * 70מ' שמורה, חזית, מחסן 7מ'
"ח-הופמן-נכסים-  0527649929 

והשקעות"

מדהים,  נוווף  כ-130מ"ר,  בעלזא:  באזור 
5חד, ק.נמוכה, 50מ' חצר, ניתנת לחלוקה * 
95מר, 4חד', ק"א, 0527649929 "ח-הופמן-

נכסים-והשקעות"

דירות בגוש80: 90מ"ר 4חד, ק"א, משופצת 
מחסן,  4חד'  מהניילון,  חדשה  105מ'   *
"ח-הופמן-  0527649929  * ענק  סלון  נוף, 

נכסים-והשקעות"

קומה  מ"ר  כ-130  ברייכמן  דופלקס 
קליין-רכטשפר  גדולות   +מרפסות  נוחה 

0527619160

חייב  +אופציה  מ"ר   45 ישראל  בבית 
בלבד[  משותף,]למזומן  טאבו  שיפוץ, 
קליין-רכטשפר  רק1.050.000₪ 

0527619160

 2  + ב'  קומה  בבניה  חד'   3 לובלין  בחכמי 
מרפסות קליין-רכטשפר 0527619160

בבר אילן כ-140 מ"ר קומה ג' +נוף + מרפסת 
גדולה מחיר מציאה ]למזומן בלבד[ קליין-

רכטשפר 0527619160

נוחה  קומה  חדשה  3.5חד'  שס  בחברת 
קליין-רכטשפר 0504107728

מטר  כ-125  לנכה  מתאים  ישראל  בבית 
קומת קרקע ללא מדרגות ]ללא משכנתא[ 

קליין-רכטשפר  0504107728

דירות מחסן כ75 מחולק ל-2 קומת כניסה 
למזומן בלבד 1.250.000 ₪  קליין-רכטשפר    

0504107728

כ-150  אמונים  בשומרי  מיוחדת  מציאה 
קליין- גדולות  מרפסות   + דופלקס  מ"ר 

רכטשפר 0527619160

בחפץ חיים 3חד'  כחדשה ומרווחת  קומה 
ב' +מרפסת גדולה מצוינת לפיצול  קליין-

רכטשפר 0533130732

ב'  קומה  ישראל[  ]בית  הנביא  בשמואל 
קליין-רכטשפר  גדולה   +מרפסת  חד'   5

0527130194

בדוד ילין דופלקס ענק בבניה קומה ד'  + 
קליין-רכטשפר   רק22.000למ"ר  מעלית   

0527130194

קומה  בבניה   135מ"ר  בחגי]באבוב[  
קליין- 3.290.000₪גמיש  +מרפסות  א'  

רכטשפר 0527130194

3 חד' בחגי]באבוב[ בבניה קומה ג' +מעלית  
קליין-רכטשפר 0527130194
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4חד'   בפולנסקי  בפרויקט  אחרונה  דירה 
קליין-רכטשפר  מצוין  במחיר  בבניה 

0527130194

ירדו  בהזדמנות!!!  בברויאר  וגן  בבית 
נוחה  גישה  ק"א,  54 מ"ר,  דירת  במחיר!!! 
לדירה, מיקום מרכזי, זכויות בנייה לתוספת 
של 30 מ"ר!!! יש תכניות מוכנות להוספת 
ש"ח,   1,580,000 לדירה!!!  חדרים  שלושה 

בלעדי לסנדרוביץ 052-2216-244. 

מרווחת  חדרים   4 בברנד!!!  נוף  בהר 
ומוארת, ק"א, סלון מרווח, יחידת הורים, 2 
052- סנדרוביץ  ש"ח,   2,200,000 מרפסות, 

.2216-244

חדרים   4 מרוז'ין!!!  באדמו"ר  נוף  בהר 
סוכה  מרפסת  ק"ג,  ומרווחת,  משופצת 
ש"ח,   2,450,000 יפהפה,  לנוף  מהסלון 

סנדרוביץ 052-2216-244.

ק"א,  משופצת,  5חדרים  נוף!!!  בהר 
052- סנדרוביץ   3,000,000₪ גדולה  גינה 

.2216244

150מ"ר,  מושקעת  5חדרים  נוף!!!  בהר 
3כיוונים,  לנוף,  40מ"ר  מרפסת  ק"ג, 
חימום רצפתי 3,550,000₪ סנדרוביץ -052

2216244

חזית  חדרים   3 ירושלים  פסגות  בכדורי 
ונוף כולל מחסן וחניה 2.350.000 ₪ תיווך 

0533129829

כולל  חדרים   4 ירושלים  פסגות  בכדורי 
מיוחד  במחיר  וחניה  ונוף  מחסן  חזית 

תיווך 0533129829

מחסן  כולל  מ"ר   128 חדרים   5 בכדורי 
וחניה תיווך 0533129829

בשרי ישראל 3 חדרים קומה  נוחה מרפסת 
50 מ"ר תיווך 0533129829

חדרים   4 חדשה  דירה  בבנייה  בפולנסקי 
2.190.000 ₪ תיווך 0533129829

3 חד', מרווחת ומאווררת,   , בשרי ישראל 
נוחה,  קומה  מטר,   50 +מרפסת 

ב-2,600,000  תיווך אנג'ן 02-80000-80

מרפסת,  מרווחים,  חד'   5.5  ,80 בגוש 
+יחי"ד, 4 כ"א, מיקום מושלם, נוף מדהים, 

ב-4,900,000 תיווך אנג'ן 02-80000-80

בעובדיה, 3 חד', קומה נוחה, מיקום מרכזי 
ושקט, 3  כ"א, ב-2200000 תיווך אנג'ן -02

80000-80

מרפסת  נוחה,  קומה  חד',   3 בשמגר, 
גדולה, חזית, מאווררת, +מחסן, בנין טוב. 

ב-2,230,000  תיווך אנג'ן 02-80000-80  

הזדמנות! באיזור רב שפע, 3 חד' 92 מ"ר, 
+יחי' מושכרת 30 מ"ר, ב-2,950,000 תיווך 

אנג'ן 02-80000-80

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

נוחה,  תיווך אנג'ן 02-80-000-80

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

אנג'ן 02-8000080

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

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

מ"ר,   120 חד'   4.5 ברוממה, 
,מרפסת  משופצת  מאד,  מרווחת 
02-80- אנג'ן  סוכה,  ב-2,800,000  תיווך 

 000-80

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

 028000080

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

תיווך-אנג'ן 028000080

העתיקה!  לעיר  מדהים  פנורמי  נוף 
ירושלים"  "מרום  היוקרה  בפרויקט 
גבוהה,  קומה  מ"ר,   120 חד',   4 ]שנלר[ 
תיווך  ומושלמת,  ב-4,700,000  מפוארת 

אנג'ן 028000080

חדרים  מ"ר,   110 חד'   5 בחשמונאים, 
גדולים, מרפסת סוכה יפה, מיקום מרכזי 
02-80- אנג'ן  תיווך  ב-3,200,000  ושקט, 

000-80

 3.5 בעלז,  מרדכי-בניני  בתכלת 
ונעימה,  שקטה  גדולה,  חד'+מרפסת 
אנג'ן  תיווך   .2,800,000 ב-  טובים,  שכנים 

  02-80-000-80

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

אנג'ן 02-80-000-80

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

תיווך אנג'ן 02-80000-80

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

8000080

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

אנג'ן 02-80-000-80

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

תיווך אנג'ן 02-80000-80

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

ב-6,000,000 תיווך אנג'ן 028000080

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

תיווך אנג'ן 05041-84458

כ"א,   3 מ"ר,  כ-120  חד'   5.5 באידלזון, 
ונאה,  מטופחת  ומאווררת,  מוארת 

ב-2,100,000  תיווך אנג'ן 05041-84458

ברובין, 5 חד' 130 מ"ר , קומה נוחה, מטבח 
 , מדהים  נוף  במיוחד,  מאווררת  פסח, 
אנג'ן  תיווך  ב-2,400,000  מצוין,  מיקום 

  05041-84458

משופצת  חד',   5 גן,  דירת  שרגא,  באור 
מ"ר,   300 ענקית  +חצר  ומפוארת, 

ב-3,000,000  תיווך אנג'ן 05041-84458  
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 4, סוכה  מרפסת  מרווחת,  חד'   6 במינץ, 
ב-2,460,000  תיווך  נוחה,  קומה  נוף,  כ"א, 

אנג'ן 05041-84458

ירושלים השכרה

חיים  דברי  ברח'  מ"ר   8 מחסן  להשכרה 
ש"ח   400 במחיר  אליהו(  נופי  )פרוייקט 
053- נוספים  לפרטים  לחודש.  בלבד 

3132123

ק"כ  מרווחת,  חדרים   4 בברנד!!!  נוף  בהר 
 5000 מחסן,  חלקי,  ריהוט  מדרגות,  ללא 

ש"ח, בלעדי לסנדרוביץ 0584-216-244.

בני ברק מכירה 

ברק  בבני  מלצר  ברח'  מפתח  דמי  דירה 
גודל 70 מ"ר נטו מושקעת ויפה 1,380,000 

₪ ללא תיווך 052-7650708  03-5702533

 9  + מ"ר   64( חד'  כ-4  ק"ג  בגניחובסקי 
מעטפת( יפהפייה לל"ת 0527162802/3 

מעלית   + מר   110 ק"א  חדרים   4 במימון 
כניסה מיידית 052-7683068 תיווך 

25מר  בטאבו  של  יחודית  דירה  בדונולו 
ק"א כניסה  מיידית 052-7683068 תיווך 

של  ק"ב  +אופציה  מר  חדריםכ75   3 בפרל 
כ30 מר 052-7683068 תיווך 

בסקולוב ק"ק 75 מר + אופציה מיידית של 
25 מר כניסה מיידית 052-7683068 תיווך 

ברב קוק השקט ק"ב משופצת ויפה 80 מר+ 
מזגנים   + הורים  יחידת   + סוכה   +  אפציה 

052-7683068 תיווך 

במימון דירה בטאבו ק"ק 25 מר + אפשרות 
לעוד 20 מר 052-7683068

מבחר דירות למכירה ולהשכרה בכל רחבי 
העיר 052-7683068  תיווך

ברח'-טבריה -2.5ח'+אופציה להרחבה יפה 
ומשופצת קומה 2.5 ואחרונה 1,420,000ש"ח 
050- תיווך-בית-בעליה-050-3034110 

3221221

באזור הראשונים -6ח' -3כ"א חניה-כפולה 
בטאבו קומת כניסה 2,300,000ש"ח תיווך-

בית-בעליה-050-3034110 050-3221221  

בפ"כ -3חדרים משופצת מהיסוד+אופציה 
לכ-200מ"ר  להגיע  ובגג  בצד  ממשית 
050- תיווך-בית-בעליה  1,450,000ש"ח 

  050-3221221 3034110

בקריית הרצוג -3ח' ק'ג 70מ"ר+שלד 70מ"ר 
050-3- תיווך-בית-בעליה  1,500,000ש"ח 

050-3034110 221221

-4ח'  קומה- חדיש  בנין  רמח"ל  באזור 
050- תיווך-בית-בעליה  בטאבו  +2חניה 

050-3034110 3221221

בנורדאו -3ח' חזית  קומה-ב'+מעלית+חניה 
1,350,000ש"ח תיווך-בית-בעליה  בטאבו 

050-3221221 050-3034110

קומה- בסוקולוב  -חדרים   5
ומ'-שמש  חדר  לתוספת  א'+היתרים 
050- 2,400,000ש"ח תיווך-בית-בעליה 

050-3221221 3034110

דופלקס  נדל"ן למכירה דירת  בנGימן 
 + מ"ר  ב"ב, 180  ג  שיכון  באזור  מהממת 
דייר  ואחרונה,   3 מ"ר,קומה   65 מרפסת 
אחד בקומה, מעלית, 2 חניות, זכויות בנייה 
Gנוספים.לפרטים נוספים 054-7979203 בנ

ימן נדל"ן למכירה במערב ב"ב, דירת 3 וחצי 
ושקטה,  עורפית   ,2 קומה  מ"ר,   80 חדרים 
מרפסת סוכה קטנה+ מרפסת שרות. ללא 
נוספים  לפרטים  משותפת.  חניה  מעלית, 

054-7979203

בנGימן נדל"ן למכירה בהזדמנות ובמחיר 
ברחוב  הדר  שכונת  השרון  ברמת  מציאה, 
חדרים   4 נטו,  מ״ר   110 דירת  אוסישקין, 
ושקטה,  חמימה  עורפית  דירה   ,1 קומה 
054- מרכזי.  מקום  מעלית,  בטאבו,  חניה 

 7979203

בב"ב  מציאה  למכירה  נדל"ן  בנGימן 
מ"ר   110 דירת  צירלסון  ברחוב  ה,  בשיכון 
בבניין חדש, קומה 6, 4 חד', מעלית, מחסן 

, חניה. 054-7979203

רחוב  ב"ב  מערב  למכירה  נדל"ן  בנGימן 
הרב קוק, דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, קומה 1, 

דירה שמורה 054-7979203

בנGימן נדל"ן למכירה מערב ב"ב, דירת 3 
חדרים 74 מ"ר, משופצת מהיסוד, אופציה 
על הגג, קומה 3 ואחרונה, ללא מעלית,חניה 

משותפת. 054-7979203

בן  רחוב  ברק  בני  למכירה  נדל"ן  בנGימן 
80 מ"ר,  4 ואחרונה,  3.5 חד',  גוריון קומה 
חדרים  גדול  סלון  חרל"פ,  לרחוב  עורפית 

מרווחים. 054-7979203

בני ברק השכרה 

3-4 חדרים באיזור  דרושה דירה להשכרה 
חזו"א מגדל המים עד נחמיה  0504158961    

0504158960

 + משופצת  ק"א  חדרים   4 ויזניץ  באזור 
מעלית כניסה מיידית 052-7683068 תיווך 

בהר סיני 4 חדרים משופצת מהיסוד כניסה 
מיידית לפרטים 0527683068 תיווך

בשחל שיכון ה' דירת גג 5חדרים 130 מר + 
מרפסת גדולה +מעלית 052-7683068 תיווך

באהרונוביץ 5 חדרים 120 מר + מרפסת 70 
 052-7683068 לפרטים  מיידית  כניסה  מר 

תיווך 

במעונות ויזניץ 3 חדרים ק"ק 60 מר ברמה 
גבוהה מיידי  052-7683068 תיווך 

חדשה  חדרים   3 ר"ע  ירושלים  ברחוב 
 052-7683068 מיידית  כניסה  ק"ב  מהנילון 

תיווך 

בבן פתיחה 3.5 חדרים ק"א חזית + גנרטור 
052-7683068 תיווך  

כניסה  ק"א  חדרים   4 ג'  בבארי  שיכון 
מיידית 0527683068 תיווך

ברחבי  ולמכירה  להשכרה  דירות  מבחר 
העיר בכל הגדלים 052-7683068 תיווך

חדש  בבניין  להשכרה  נדל"ן  בנGימן 
 100 ושמורה  יפיפייה  דירה  ב"ב  במערב 
מזגן,  חניה,  ד', מעלית,  4 חד', קומה  מ"ר, 
סוכה בסלון, גדולה ומרווחת. 054-7979203 

בני ברק עסקים

 בבני ברק להשכרה ברחוב חזון איש משרד 
30 מטר לכל מטרה 052-7683068 תיווך

ברחוב  מטר   200 להשכרה  ברק  בבני 
למשאיות  גם  נגיש  מיידי  עקיבא  רבי 

0527683068 תיווך

איצקוביץ  באזור  להשכרה  ברק  בבני 
א מידי  30 מטר  קומה  משרד שני חדרים 

0527683068 תיווך

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
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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

גם  נגיש  מטרה  לכל  ק"ק  מטר   85 בפרל 
למשאיות מיידי 0527683068 תיווך 

הכהן+  מאיר  יצחק  ברחוב  מטר   74 חנות 
חניה בשפע מיידי 0527683068 תיווך 

ברחבי  חנויות/מחסנים/משרדים  מבחר 
 0527683068 העיר בבני ברק בכל הגדלים 

תיווך 

בית שמש מכירה 

4 וחצי  בקריה החרדית בבית שמש דירת 
קרקע  קומת  גדול,  שיפוץ  לאחר  חדרים 
ב  דיור צמודות מושכרות  יחידות  שתי   +.
6000 ש"ח לכל אחת משלושת הדירות יש 
חצר פרטית הכל ב 2.850,000 ש"ח טלפון 

0533159429  דן 

ברמה-ד' מבחר דירות במבחר פרויקטים 
במחירים שלא יחזרו! "נדל"ן-פלוס" שימי 

    052-7695695

פאנטהוז  כ2.5שנים(  )איכלוס  ברמה-ד' 
חניה- מחסן,  מרפסת-גדולה,  6חדרים, 

1,850,000ש"ח "נדל"ן-פלוס"  נוף,  מקורה, 
052-7695-695

כ2.5שנים(  )איכלוס  ברמה-ד' 
מחסן-גדול,  מרפסת-גדולה,  4חד' 
1,420,000ש"ח תנאי תשלום 20-80 "נדל"ן-

פלוס" 052-7695-695

4חד'  כ2.5שנים(  )איכלוס  ברמה-ד' 
דירה- חניה,  מחסן,  +גינה-גדולה, 
052- "נדל"ן-פלוס"  פתוחה  1.510.000 

 7695-695

ברמה-ג'2 מבחר דירות במבחר פרויקטים 
במחירים שלא יחזרו! "נדל"ן-פלוס" רבקה 

054-2380470

ברמה-ג'2, 3חד', גדולה ומשודרגת, פתוחה 
30מ"ר "נדל"ן-פלוס"  -054 לנוף, מרפסת 

  238-0470

לקריה,  קרוב  בבר-אילן  במתחרדים, 
שמורה  מרווחת,  3חד'+מרפסת-סוכה 

מאד  נדל"ן-פלוס" 054-5402-795  

חד',  3וחצי  בבן-אליעזר  במתחרדים 
מחיר- השקעה-מצוינת,  נוף,  שמורה, 

מציאה, "נדל"ן-פלוס" 054-5402-795 

עם  מגרש  השקעה-מעולה!  במתחרדים 
ענקיות  "נדל"ן-פלוס"  בניה  אופציות 

   054-5402-795

משופצת+מרפסת  3חד'  במתחרדים 
מאושר,  פינוי-בינוי  נוף-מהמם,  ענקית, 
"נדל"ן-פלוס"  054-5402-795  -052-790

 3436

מחיר  ק"ד,  חדרים,  3וחצי  במתחרדים 
בלבד!  "נדל"ן- 750,000ש"ח  לסגירה 

פלוס"  054-5402-795  052-790-3436 

ק"ד,  חד',  3וחצי  בהנרקיס,  במתחרדים, 
הכי זולה בשוק! "נדל"ן-פלוס" -054-5402

   795

לקריה,  קרוב  בבר-אילן  במתחרדים, 
שמורה  מרווחת,  3חד'+מרפסת-סוכה 

מאד  נדל"ן-פלוס" 054-5402-795

3חד', ק"ב, מרווחת  במתחרדים ברמב"ם, 
"נדל"ן- נוף-מהמם,  כחדשה,  ומשופצת 

פלוס" 054-5402-795

4חד' כ100מ"ר, שמורה ומטופחת,  בקריה 
"נדל"ן-פלוס"  1,500,000ש"ח  חזית+נוף, 

054-8435155

בקריה 5חד', 115מ"ר, מרווחת ושמורה, 3 
כ"א, נוף -מדהים, 1,600,000ש"ח "נדל"ן-

פלוס" 054-8435155      

בקומת-כניסה,  3חדרים,  ברמה-ג' 
גג-בטאבו.  חניה,  מחסן,  מושקעת,נוף, 

"נדל"ן-פלוס" 054-859-3274

בית שמש עסקים

חנויות  b-סנטר  במע"ר  בבית-שמש 
"מחירי  מ350,000ש"ח  החל  ומשרדים 

פרייסיל" "נדל"ן-פלוס" 052-7695-695

ביתר עילית מכירה 

גינה  חדרים   5.  4 דירת  לוי  קדושת   b1
ליחדת  אופציה  צמוד  מחסן  ומירפסת 
ב1.700.000 תיווך  יפיפיה  רק  דיור 
ישראל   0548478943 בי  סי יואל  אי 
0527610130קדושת לוי b2 דירת 4 חדרים 
 1.470.000 רק  מאוד  מחסן  מרכזי  מיקום 
ישראל   0548478943 בי  סי יואל  אי  תיווך 

0527610130

גדולה  חדרים   5 דירת  ישראל  ישמח 
אופציות  גדולה  מהממת  מרפסת 
להגדלה. רק 1.800.000 תיווך אי בי  סי יואל 

0548478943 ישראל 0527610130

חזית  חדרים   4 דירת  מציאה  שך  הרב 
ונוף  אופציות להגדלה לחדר נוסף  מחסן 
בי  סי יואל  אי  תיווך   1.600.000 רק 

0548478943 ישראל 0527610130

שלום רב דירת 4 חדרים מהממת  מעלית 
בי  סי יואל  נוף מחסן 1.590.000 תיווך אי 

0548478943 ישראל 0527610130

דירת  קארו  יוסף  רחוב  מציאה   a גבעה 
רק  ממוזגת  חצרות   2 אופציות  חדרים   3
1.360.000 תיווך אי בי  סי יואל 0548478943 

ישראל 0527610130

דירת  a בעל התניה מיקום מעולה  גבעה 
מחסן  רק1.360.000  יפיפיה  חדרים   4
ישראל   0548478943 בי  סי יואל  אי  תיווך 

0527610130

גבעה a רחוב קעניג דירה 5 חדרים גדולה 
 1.570.000 רק  פרטית  כניסה  חצרות  שתי 
ישראל   0548478943 בי  סי יואל  אי  תיווך 

0527610130

גבעה a רחוב הגרא דירת 4.5 חדרים יפיפיה 
בי  סי יואל  אי  תיווך   1.460.000 רק  מחסן 

0548478943 ישראל 0527610130

דירת  חיים  דברי  ברחוב  מציאה   a גבעה 
גינה  מחסן  נוחה  קומה  גדולה  חדרים   6
ענקית אופציה ליחידת דיור רק 1.590.000 
ישראל   0548478943 בי  סי יואל  אי  תיווך 

0527610130

נוחה  קומה   ,  ' חד   4 העיר  לכיכר  צמוד 
נוף  מרפסת   +  , מעלית   +  , ויפה  שמורה 
053- המתווכים  תיווך   1.575.000  , פתוח 

3128299

חדשה בשוק בישמח ישראל אזור מבוקש  
במיוחד  ,  שמורה   , א'  קומה  חד'   3.5
חדש  ריצוף   , לחזית  גדולה  מרפסת 
 1.470.000 נוסף   לחדר  מיידת  ,אופציות 
₪   גמיש לרצינים   תיווך המתווכים -053

3128299

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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לחץ כאן

mailto:habait.nadlan@gmail.com


15 פרשת וירא | י"ד חשון תש"פ  12/11/2019
מגזין הבית של הנדל"ן 

למשקעים / שותפים בדברי חיים 160 מ"ר 
בנוי , קומה נוחה , חצר ענקית סביב לדירה 
שווה  בתשתית  מוכנות  פיצול  אופציות   ,
לראות 1.600.000 ₪ בלבד תיווך המתווכים 

054-8423867

חדשה בשוק במוצפי 4.5 חד' קומה נוחה, 
+ מרפסת  גדולה  לחזית  שמורה, מרפסת 
 1.900.000 קבועה  חודשית  הכנסה   + לנוף 

₪ גמיש  תיווך המתווכים 054-8423867 

 , ק"ב  חד'   4 משה  באגרות  בשוק   חדשה 
חזית ונוף , מרפסת  + גינה 60 מ"ר 1.460.00 

₪  תיווך המתווכים 054-8423867   

שמורה  נוחה  חד'  קומה   4.5 איש  בדרכי 
יח"ה, מטבח  ויפה.מרפסת חזית מהסלון, 
 ₪ שכן  על  מיידי  הרחבה  אפ'  משודרג, 
המתווכים  לראות  תיווך  1.680.000שווה 

   054-8423867

במרכז הדקל 5 חד' 140 מ"ר ק"כ. שמורה, 
לדירה,  סביב  גדולה  חצר  גדול,  סלון 
תיווך   ₪  1.730,000 פרטית  לכניסה  אפ, 

המתווכים 053-3128299 

אופציה  נוחה  קומה  חד   '3 לוי  בקדושת 
אפשרי  מ"ר.   50 שכן  על  מיידי  להרחבה 
ליח"ד ₪ 1.470.000 תיווך המתווכים -054

   8423867

חייבת להמכר 4 חד' בקדושת לוי )התמר( 
, מרפסת נוף , + מחסן , + אופציות הרחבה 
053- המתווכים  תיווך  בלבד   1,490,000  ,

3128299

טאבו משותף בהרב שך 3 חד' 90 מר', נוף 
פרטים  להרחבה  אופציה  חצר,   + פתוח 

במשרד תיווך המתווכים 053-3128299

מרפסת  שמורה,  ק"ב  חד'   3 בנדבורנה 
תיווך   ₪1.370.000 מרכזי  אזור  נוף  חזית, 

המתווכים 054-8423867   

שמורה  נוחה  חד'  קומה   4.5 איש  בדרכי 
יח"ה, מטבח  ויפה.מרפסת חזית מהסלון, 
 ₪ שכן  על  מיידי  הרחבה  אפ'  משודרג, 
המתווכים  תיווך  לראות  שווה   1.680.000

   054-8423867

במרכז הדקל 5 חד' 140 מ"ר ק"כ. שמורה, 
לדירה,  סביב  גדולה  חצר  גדול,  סלון 
תיווך   ₪  1.730,000 פרטית  לכניסה  אפ, 

המתווכים 053-3128299

אופציה  נוחה  קומה  חד   '3 לוי  בקדושת 
אפשרי  מ"ר.   50 שכן  על  מיידי  להרחבה 
ליח"ד ₪ 1.470.000 תיווך המתווכים -053

3128299

שמורה,  משופצת,  חדרים,   3 קארו, 
ממוזגת, מרפסת 45 מ"ר, חזית ונוף פתוח, 
בגג  יח"ד   2  + נוסף.  לחדר  מידית  אופציה 
תיווך   ₪  2,200,000  ,₪  5,000 ב  מושכרות 

גפנר 0527609444

החוזה מלובלין 3 חדרים,  כ100 מ"ר, ק"ב, 
שמורה, מיקום מרכזי, 3 כו"א, חזית ונוף. + 
יח"ד בגג מושכרת ב 3,400 ₪, 2,280,000 ₪ 

גמיש, תיווך גפנר 0527609444

מיקום  בשוק,  חדשה  ציון,  קדושת 
ק"א,  מ"ר,  חדרים,  כ160   5 מרכזי  מאוד 
שמורה  חזית,  יח"ה,  מ"ר,   40 ענק  סלון 
ומטופחת, מחסן. 2,000,000 ₪, תיווך גפנר 

0527609444

כ280  חדרים,   8 בשוק,  חדשה  זוועהיל, 
ו2  חצר  משופצת,  פרטית,  כניסה  מ"ר, 
אופציות  פתוח.+  נוף  פרגולה,  מרפסות, 
רבות לחלוקה,  + יח"ד. 2,700,000 ₪, תיווך 

גפנר 0527609444

קומה  חדרים,   4 בשוק,  חדשה  שך,  הרב 
יח"ד   + מדהים.  נוף  משופצת,  נוחה, 
תיווך   ,₪  1,900,000  ,₪ ב2,300  מושכרת 

גפנר 0527609444

כניסה  C(,למשקיעים,  )גבעה  אלשיב 
110 מ"ר, קומה לעלות,  מידית,  4 חדרים, 
כו"א,   3 ראיה,  היזק  ללא  משודרג,  ריצוף 
חזית ונוף פתוח, + גג ומעטפת צמוד טאבו. 

1,980,000 ₪, תיווך גפנר 0527609444

מרכזי,  מיקום  בשוק,  חדשה  לוי,  קדושת 
ומטופחת,  שמורה  נוחה,  קומה  חדרים,   4
חזית ונוף מדהים. 1,600,000 ₪, תיווך גפנר 

0527609444

חדרים,   3.5 מעולה,  מיקום  יצחק,  פחד 
ומטופחת,  שמורה  חדש,  מטבח  ב,  קומה 
3 כו"א, לא היזק ראיה, חזית ונוף + היתר 
לבניה כ100 מ"ר אופציה מידית, 1,600,000 

₪, תיווך גפנר 0527609444

קדושת לוי B1, דופלקס, דירת גג, 5 חדרים, 
שמורה,  מושקע,  מטבח  נוחה,  קומה 
 + ונוף  חזית  מ"ר,  ו80  מ"ר   20 מרפסות 
רבות,  אופציות  לחלוקה,  מידית  אופציה 

1,930,000 ₪, תיווך גפנר 0527609444

שמורה,  נוחה,  קומה  חדרים,   4 שך,  הרב 
חצר, מרפסת לחזית ולנוף פתוח. 1,550,000 

₪, תיווך גפנר 0527609444

מוצפי, 4.5 חדרים, כ130 מ"ר, פרגולה, נוף 
מידית  אופציה   + מושכר,  מחסן   + פתוח, 
גפנר  תיווך   ,₪  1,600,000 נוסף,  לחדר 

0527609444

חדרים,   3.5 בשוק,  חדשה  ישראל,  ישמח 
מיקום  ממוזגת,  משופצת,  נוחה,  קומה 
גפנר  תיווך   ,₪  1,470,000 חזית.  מרכזי, 

0527609444

4 חדרים, קומת כניסה, מיקום  דרכי איש, 
חצרות.   2 חזית,  לנכה,  מתאימה  מרכזי, 

1,580,000 ₪, תיווך גפנר 0527609444

קומה  מ"ר,   120 חדרים,   4 ישראל,  אוהב 
חלון,  עם  צמוד  מחסן  גינה,  לעלות, 
מתאימה לחלוקה, + היתר בניה ל 80  מ"ר. 

1,980,000 ₪, תיווך גפנר 0527609444

5 חדרים, קומה  דרכי איש, מיקום מרכזי, 
ומטופחת, מטבח משודרג,  נוחה, שמורה 
חזית. + אופציה מידית ל30 מטר עם היתר. 

1,690,000 ₪, תיווך גפנר 0527609444

שמורה,  נוחה,  קומה  חדרים,   3 נדבורנא, 
 ,₪  1,360,000 מדהים.  ונוף  חזית  ממוזגת, 

תיווך גפנר 0527609444

שמורה  נוחה,  קומה  חדרים,   4 רב,  שלום 
מחסן,  פרגולה,  חזית,  מאוד,  ומטופחת 

1,600,000 ₪, תיווך גפנר 0527609444

4 חדרים, מרווחת  אריאלי, מיקום מרכזי, 
חזית,  משופצת,  נוחה,  קומה  מ"ר,  כ120 

1,570,000 ₪, תיווך גפנר 0527609444

קרית גת 

3 מחיר 980.000  3 חדרים קומה  בטרקלין 
יהושע  "המתווך פלוס"  לשרותכם משרד 

נמירובסקי 054-844-70-24

4 רק  3 חדרים שמורה מאוד קומה  בפרת 
795.000 לשרותכם משרד "המתווך פלוס" 

יהושע נמירובסקי 054-844-70-24
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4 רק 670.000  3 חדרים קומה  במתחרדים 
לשרותכם משרד "המתווך פלוס" יהושע 

נמירובסקי 054-844-70-24

 720.000 משופצת  ישראל  מלכי  במתחרד 
לשרותכם משרד "המתווך פלוס" יהושע 

נמירובסקי 054-844-70-24

מושכרת   3 קומה  חדרים   4 במתחרדים 
משרד  לשרותכם   750.000 ושמורה 
054- נמירובסקי  יהושע  פלוס"  "המתווך 

844-70-24

באיבצן קומה 1 משופצת 3 חדרים 730.000 
לשרותכם משרד "המתווך פלוס" יהושע 

נמירובסקי 054-844-70-24

מושכרת  חדרים   3 להשקעה  בשופטים 
משרד  לשרותכם  רק580.000  ב2000 
054- נמירובסקי  יהושע  פלוס"  "המתווך 

844-70-24

 1 2 חדרים קומה  מציאה בעיר להשקעה 
"המתווך  משרד  לשרותכם   480.000 רק 

פלוס" יהושע נמירובסקי 054-844-70-24

מציאה להשקעה 3 חדרים מיקום מעולה 
משרד  לשרותכם   595.000 רק   4 קומה 
054- נמירובסקי  יהושע  פלוס"  "המתווך 

844-70-24

בלבד,   625,000 ק''ד,  חדרים   4 להשקעה, 
מאיר  ''פסגות''  ש''ח.  ב-2300  מושכרת 

ינקלביץ 0533-199-102.

מושקעת  להשקעה,  אידיאלית  חדרים,   3
חדרים   3 בלבד.  ב750,000  ק''ב,  מאוד, 
 685,000 ק''ד,  משופצת,  מאוד,  מתחרד 
0533-199- ינקלביץ  מאיר  פסגות''  בלבד. 

.102

3 חדרים ק''א,  בקריה החרדית החסידית, 
מרשימה ומושקעת, ב850,000. ☆בחרדי, 
פסגות''  בלבד.  ב800,000  ק''ג,  חדרים   3

מאיר ינקלביץ 0533-199-102.

השקעות 

פרדס  ע"י   109000 מ'   125 קרקע  יחי"ד 
חנה מטופ השקעות 0548543113 

לקנייה,  חקלאיות  קרקעיות  דרושות 
מגרשים  או  ותעשייה  מסחרי  בנוסף,  

למסחר ותעשייה. 0533-199-102.

למשקיעים 5% תשואה! למכירה בדימונה 
דירה 3 חד משופצת מושכרת עם מעלית 
וחניה. קומה 6 מתוך 8. מחיר 520,000 שח 

מושכרת 2300 ש"ח. 054-6740048

 70 ענקית  3חדרים  דירת  אתא  בקרית 
מחיר  ש"ח  כ3500  תניב  חלוקה  אחרי  מר 
נדל"ן--חיפה  ש"ח טאבו  אלף   540 מצויין 
נכסים-קנייה-מכירה- ניהול  והקריות 

מסחרי--שי כהן 0525133045 

מר   80 דירת  העיר  במרכז  אתא  בקרית 
קומה 2 מחולקת ל2 מניבה 3800 של מחיר 
נדל"ן--חיפה  ש"ח טאבו  אלף   770 סופי 
נכסים-קנייה-מכירה- ניהול  והקריות 

מסחרי--שי כהן 0525133045 

4 חדרים  בקרית אתא רחוב בן עמי דירת 
לחלוקה  מצויינת  מחסן  פלוס   2 קומה 
נדל"ן- ש"ח טאבו  אלף   540 סופי  מחיר 
נכסים-קנייה- ניהול  והקריות  -חיפה 

מכירה-מסחרי--שי כהן 0525133045 

בניין חדיש  120מר משרדים  בקרית אתא 
מושכר כיום ב6000 ש"ח מחיר סופי 1.050 
ניהול  והקריות  נדל"ן--חיפה  שח טאבו 
כהן  נכסים-קנייה-מכירה-מסחרי--שי 

 0525133045

בקרית ביאליק באיזור פינוי בינוי) מוכח( 
ש"ח   2500 שכירות  צפי  ה3  בקומה  דירה 
נדל"ן- 670 אלף ש"ח טאבו  מחיר לחטוף 
נכסים-קנייה- ניהול  והקריות  -חיפה 

מכירה-מסחרי--שי כהן 0525133045 

למכירה לרציניים ובעלי הון בלבד _ תחנת 
נוחות  וחנות  מסחרי  שטח  פלוס  דלק 
כיום  מניבה  בחיפה  מאוד  מרכזי  במיקום 
גבוהה  לשכירות  אופציה  ש"ח  אלף   120
יותר  מחיר סופי 16M  ש"ח למביני עניין 
ניהול  והקריות  נדל"ן--חיפה  בלבד טאבו 
כהן  נכסים-קנייה-מכירה-מסחרי--שי 

 0525133045

בינוי  פינוי  איזור  ים  קרית  שפירא  רחוב 
ברמה  משופצת  ה2  בקומה  דירה  מוכח 
גבוהה 2 חדרים מושכרת 2100 ש"ח  מחיר 
לעסקה 650 אלף ש"ח טאבו נדל"ן--חיפה 
נכסים-קנייה-מכירה- ניהול  והקריות 

מסחרי--שי כהן 0525133045 

 2 דירת  מוצקין  קרית  הילדים  ברחוב 
ממשיך  וותיק  דייר  משופצת,  לא  חדרים, 
ב1,600 שח, מבוקש 450,000 טל שוורצגלס 

0505321112

ברחוב לכיש קרית ים ד' דירת 2 חדרים 54 
מ"ר קומה 2 מושכרת 1,800 ב540,000 שח 

טל שוורצגלס 050-5321112 ראש שקט

צפונה  ד'  ים  קרית  ירושלים  בשדרות 
חדרים   2.5 משופצת  קומה3  מהמנורה, 
מבוקש  שח  ב2000  מושכרת  מערבית 

550,000 טל שוורצגלס 050-5321112

ברחוב פנחס לבון קרית ים ד'  קומה 2מ3 
מושכרת  חדרים,   2 בטאבו  מ"ר   56 יפה 
שנים לדיירת ממשיכה ב1900 שח מבוקש 

550,000 שח טל שוורצגלס 050-5321112

השואה  קדושי  החרדית,  שמואל  בקרית 
בראש  מושכרת  מ"ר   70 אחרונה  קומה 
 560,000 מבוקש  ב2000  שקט  למשפחה 

שח טל שוורצגלס 0505321112

ב'  ים  בקרית  המבוקש  כהן  אלי  ברחוב 
מושכרת  מ"ר,   65 3חדרים  2מ3,  קומה 
ב2,100 שח למשפחה מבוקש 680,000 שח 

טל שוורצגלס 050-5321112  

דגניה  בשדרות  בינוי  לפינוי  חיים  בקרית 
בבניין  עליונה  ראשונה  קומה  לים  קרוב 
בוטיק דו קומתי, 2.5 חדרים כ50 מ"ר, מחיר 
שוורצגלס  טל  שח   580,00 סופי  סגירה 

0505321112

קומה  מיוחד.  נכס  בגליל  ביאליק  בקרית 
אחרנה67 מ"ר לפיצול ל2 יח' +היתר בניה 
לעוד 33 מ"ר פוטנציאל ליח' השלישית  רק 
שקט  ראש  שוורצגלס-  שח  טל   650,000

תיווך וניהול בקריות 050-5321112

מפוצלת  בקרית מוצקין קומת קרקע עם 
חצרות מכניסה 3,500 נטו מבוקש 700,000 
050- שקט  ראש  שוורצגלס-  שח,  טל 

5321112

שמואל  קרית  בורבורג   4 קומה  מפוצלת 
טל  שח,   690,000 מבוקש   3,200 מכניסה 

שוורצגלס- ראש שקט 050-5321112

מפוצלת בשכונה ומיקום מעולה קרית ים 
ב', 90 מ"ר בניין קובייה, מכניסה 4,000 שח 
שוורצגלס-  טל  שח   850,000 מבוקש  נטו 

ראש שקט 050-5321112
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