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לחץ כאן

 פרסום 
מנצח 

הבית של 
הנדל"ן

מאמר מערכת

הצ'ק חזר...
מה קורה עם חזר לכם צ'ק בבנק, סביר להניח 
החשבון  מנהל  שבו  מהסניף  טלפון  שתקבלו 
לטפל  ונא  חזר  שהצ'ק  אתכם  ויעדכן  שלכם 
בנושא בדחיפות. אם חזרה לכם הוראת קבע, 
ויבקש לבדוק  יתקשר אליכם  מנהל המוסדות 

מה קרה.

בטוחים  שרבים  לגמרי  סביר  תרחיש  כאן  עד 
שבטלפון הזה הכל נגמר. אז זהו, שכעת הכל 

מתחיל.

אותו אברך שחזרו לו פה ושם כמה צ'קים יגלה 
ויבקש  לבנק  כשיגיע  רק  האמיתי  הברוך  את 
עומד  שהוא  הדירה  עבור  משכנתא  להוציא 
טופס  על  לחתום  ממנו  יבקש  הפקיד  לרכוש. 
מסויים, וכעבור כמה דקות יגיד לו: "מצטער, 

אבל אתה לא יכול לקבל משכנתא!"

האברך דנן יצעק מיד, "אבל מה הבעיה הרי יש 
לי ולאשתי הכנסות גבוהות, למה שהבנק יסרב 
לתת משכנתא" – ואז הפקיד יגיד לו באדיבות 
האחרונה  שבשנה  יודע  "אתה  בנחישות:  אבל 
לא  שהבנק  הסיבה  זו  צ'קים,  חמש  לך  חזרו 

מוכן לתת לך משכנתא".

*

הבורות  אילולי  זה  לנושא  נדרשים  היינו  לא 
שיש כיום בציבור החרדי בנושא זה. מאז שחוק 
מי  כל  שנה,  חצי  לפני  לתוקף  נכנס  האשראי 
אחרת  הלוואה  כל  או  לקבל משכנתא  שרוצה 
מהבנק צריך לחתום על טופס "חיווי אשראי", 

ובאותו רגע הבנק יודע עליך ה כ ל !

ברגע שהבנק רואה שפה ושם חזרו צ'קים, הוא 
תמצא  בסוף  עם  גם  משכנתא.  לך  לתת  יסרב 
יהיה עם  זה  לך משכנתא,  סניף שיסכים לתת 
גבוהות מאד שיכבדו מאד על ההחזר  ריביות 

החודשי.

או  צ'קים  לכם  שיחזרו  אסור  לב:  שימו  אז 
הוראות קבע בבנק. המשחק הזה עלול לעלות 

לכם ביוקר! 

https://c-mimun.co.il/
https://lp.vp4.me/ko34
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הממשלה אישרה היום )א'( פה אחד 
 36 שמקצה  ההחלטה  הצעת  את 
מיליון ₪ למענקי רוכשים וסבסוד 
"מחיר  בתכנית  קרקעות  פיתוח 

למשתכן" ביישובי הפריפריה.

ההחלטה  את  משלימה  זו  החלטה 
שהתקבלה במועצת רשות מקרקעי 
להאריך   13.11.19 בתאריך  ישראל 
 ,2020 שנת  במהלך  התכנית  את 
סופי  אישור  ניתן  למעשה  ובכך 
בכל   2020 שנת  במהלך  להמשיכה 
תאפשר  זו  החלטה  הארץ.  רחבי 
"מחיר  בתוכנית  המשכיות  לייצר 
למשתכן" ותייצר ודאות לשוק לגבי 
אופן פעולת הממשלה בשוק הדיור 

בתקופה הקרובה.

מהווה  הבוקר  הממשלה  החלטת 
התכנית,  להמשכיות  נוסף  צעד 
התכנון  ועדת  אישור  לאחר 
לפתוח  שעבר  בשבוע  והפיתוח 
גם  הבאות  מההגרלות   75%

לסדרה ג'. בכך, החלטות אלה יתנו 
זכו  בטרם  הצעירים  לזוגות  תקווה 
וממתינים לממש את זכותם לרכוש 

דירה ראשונה בהנחה משמעותית.

עולה  ספטמבר  חודש  מנתוני 
למשתכן"  "מחיר  עסקאות  שמספר 
נמצא בשיא בימים אלו, כאשר 2030 
מכוח  זה  בחודש  בוצעו  עסקאות 
התכנית. מספר זה מהווה 53% מסך 
בדירות חדשות שבוצעו  העסקאות 
בחודש זה. הארכת התכנית תאפשר 
על  והשפעתה  הרחבתה  המשך  את 

שוק הדיור.

"רוב  כחלון:  משה  האוצר  שר 
בשוק  חדשות  לדירות  העסקאות 
הצעירים,  לזוגות  הן  כיום  הדיור 
שקלים  אלפי  מאות  של  בהנחה 
בדיוק  למשתכן,  מחיר  במסגרת 
הממשלה  החלטת  שתכננו.  כפי 
התוכנית  המשך  את  תאפשר  היום 
ממשלת  תקופת  אף  על  כסדרה, 

זוגות  מאלפיים  למעלה  המעבר. 
צעירים מגשימים את חלום הדירה 
במחיר הוגן מדי חודש, ואסור שזה 

ייפסק בגלל הפלונטר הפוליטי."

יפעת  ד"ר  והשיכון,  הבינוי  שרת 
שאשא ביטון: "תכנית מחיר למשתכן 
היא ללא ספק התכנית הממשלתית 
ביותר  והמעמיקה  המשמעותית 
והנה  ישראל,  במדינת  שנעשתה 
כבר  התוצאות  את  רואים  אנחנו 
בהשפעה  רק  מדובר  לא  בשטח. 
זוגות  אלפי  עשרות  על  מדהימה 
צעירים אשר קבלו הזדמנות לרכוש 
דירה במחיר שפוי, כי אם בהשפעה 
עמוקה על שוק הדיור כולו. מספר 
והמשך  לשיא,  שהגיע  העסקאות 
על  מעיד  להגרלות  ההרשמות 
בתכנית  תקדים  חסר  ציבורי  אמון 
לצד  לעמוד  נמשיך  הממשלתית. 
לבית  בדרכם  הצעירים  הזוגות 

משלהם."

הממשלה אישרה את הארכת תכנית 
מחיר למשתכן בממשלת המעבר

חדשות הבית

/ בנימין ברגר /

הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת ההחלטה שמקצה 36 מיליון ₪ למענקי רוכשים וסבסוד 
פיתוח קרקעות בתכנית "מחיר למשתכן" ביישובי הפריפריה. כחלון: "למעלה מאלפיים זוגות צעירים 

מגשימים את חלום הדירה במחיר הוגן מדי חודש, ואסור שזה ייפסק בגלל הפלונטר הפוליטי"

150,000 60,000
 144  60 

*
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אתה רואה? 
הדירה שם 

למעלה,
היא שלך

חכם רוכש היום דירה לעתיד

* אין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של 
ו/או  ואין באמור לעיל שום הבטחת תשואה  נכונה  אפשרות הצטרפות להשקעה 

החזר קרן ו/או הבטחה להצטרפות להשקעה כלשהיא. 

03-5336735 ⋅ מגדלי V-Tower, בר כוכבא 23, בני ברק

עשור של 
אמינות

300 דירות 
בניהול

פתרונות 
בארץ ובחו"ל

בטחונות 
וליווי עו"ד

לכם  נראה  אם  גם  להשקעה,  דירה  לרכוש  יכול  אחד  כל  כמעט 
שלא. אנחנו מזמינים אתכם לפגישה אישית ולבחון כיצד גם אתם 

תוכלו לרכוש דירה להשקעה בארץ או בחו"ל לעתיד ילדיכם.

פרוש
פותחים לך אפיקים לנדל"ן

של אמינות
עשור

שו"ת הנדל"ן עם אלי פרוש 
דירה  היום  קונים  איך 
להשקעה,  או  לזו"צ 
אלף   100-150 עם 

שקלים? 
אלינו  מגיעה  הזו  השאלה 
הרבה  ביום-יום  למשרד 
הדיור  מצב  עם  מאוד. 
אין  רבים  לזוגות  כיום, 
להגיע  כלכלית  יכולת 
לדירה. וכל התקציב שהם 
קיבלו מההורים הוא באיזור 100-200 אלף שקלים. 
איזה נכס ניתן לקנות במחיר כזה? ואיך נוכל למקסם 

את הכסף הזה.

קודם כל, הבירור הראשון שלנו: האם זו דירה ראשונה 
או לא. אם זו דירה ראשונה, ההמלצה היא על תמיד 
את  ולמנף  המתפתחת  בפריפריה  בארץ,  דירה  על 

הכסף באמצעות משכנתא.

להם  שיש  הורים,  או  משקיע,  אלינו  מגיע  אם  אבל 
סכום יפה שחסכו, אבל הוא שוכב בבנק ומניב להם 
אפס אחוז תשואה. הסכום הזה הוא הרבה בשבילם, 
ריאליים  במחירים  לא  בארץ  הדירות  לצערינו  אבל 
אני מזמין  שיתאימו לצורך שלהם. משקיעים כאלו, 
אותם להיכנס איתי לעסקה בלונדון שמניבה תשואה 
יש  בלונדון  בארץ.  קיימת  שלא  גבוהה  יותר  הרבה 
במחירים  ביניהם  לבחור  שניתן  מסלולים  שני  לנו 

משתנים.

שחקן  יש  דירה,  שלי  ללקוח  מחפש  אישית  כשאני 
אחד מאוד משמעותי: לוקיישן –מיקום. כי בסופו של 
העסקה  הצלחת  את  שמכריע  זה  הוא  המיקום  דבר 

בסיעתא דשמיא.

ומה לגבי בטחונות, כיצד ניתן לוודא שאני לא 
מסכן את הכסף שלי בעסקאות נדל"ן?

מגיע  לא  שהכסף  לוודא  נדל"ן  עסקת  בכל  חשוב 
ישירות ליזם, אלא לעו"ד בנאמנות. ואז הכסף בכלל 
פרטיות  ידיים  עובר  ולא  שלישיות,  בידיים  נמצא 
הוא  עו"ד  אותו  בחברה,  אצלינו  עובד  זה  כך  כלל. 
זה שאחראי להעביר את הנכס על שמך, ואת הכסף 
לעו"ד באנגליה. ובאופן הזה יש אפס אחוזי סיכון על 

הקרן.

בלי  נוסף  לנכס  להגיע  איך  על:  נדבר  הבא  ובשבוע 
להביא שקל מהבית. 

- תוכן שיווקי -
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לתכנון  המקומית  הוועדה 
אליעזר  בראשות  ובניה 
ראוכברגר, אישרה את עדכון 
לשכונת  התכנון  מדיניות 
שכונת  בבירה.  הבוכרים 
מאזור  חלק  הינה  הבוכרים 
מע"ר צפון אשר משתרע בין 
)מצפון(,  אילן  בר  הרחובות 
יפו  )ממזרח(,  הנביא  שמואל 
)דרום(, ושרי ישראל )מערב(. 
את  בתחומו  כולל  זה  אזור 

מקור  ההיסטוריות  השכונות 
ברוך, זיכרון משה, בית ישראל, כרם 
אברהם ומאה שערים. ביניהן שכונת 
בינוי  כרקמת  המתאפיינת  הבוכרים 
בעלת ערכים יוצאי דופן וחד פעמיים.

השכונה הוקמה בשנת 1890 כשכונת 
שעלו  עשירות  משפחות  של  יוקרה 
יופיים  רכושם.  כל  עם  מבוכרה 
הפאר  בשכונת  הבניינים  של  וגודלם 
סוף  של  ישראל  בארץ  היהודית 
רקע  על  במיוחד  בלטו  ה-19  המאה 
והעממית  הפשוטה  היהודית  הבנייה 
הבוכרים  שכונת  ימים.  אותם  של 
מתאפיינת בשימושי קרקע מעורבים 
הכוללים מגורים, מוסדות חינוך ודת 

ומסחר.

שנים  במשך  עמדה  התכנון  מדיניות 
על שימור השכונה במרקם נמוך של 
3-4 קומות. עם זאת, במשך השנים, 
מוגבר  ציפוף  של  תהליך  התרחש 
היתרים  אושרו  ובמסגרתו  באזור, 

בינוי  ומרקם  נקודתיים,  והקלות 
שמציעה  כפי  נמוך  אינו  השכונה 
המדיניות. על מנת לתת מענה תכנוני 
עקרונות  על  המושתת  ומספק,  ראוי 
אחידים לתכנון הנקודתי, גיבשו אגף 
ולשכת  ירושלים  בעירית  התכנון 
מדיניות  מסמך  המחוזית  התכנון 

משותף לשכונת הבוכרים.

נערכו  המדיניות  גיבוש  במהלך 
במסגרתם  סיורים,  מספר  בשכונה 
נבחנו כלל הסוגיות הקשורות לנפחי 
שעלתה  והמסקנה  בשכונה  הבינוי 
 3 של  בינוי  במקום  שבפועל  היא 
המבנים  מרבית  רעפים,  וגג  קומות 
עם תוספות מאוחרות מגיעים לגובה 

של 4, 5 ואף 6 קומות.

על  מבוססת  המוצעת  המדיניות 
התכנון  עקרונות  ועל  הרב  הניסיון 
ידי  על  השנים  במהלך  שגובשו 
הוועדה המקומית והוועדה המחוזית 
נקודתיות  תכניות  קידום  במסגרת 
באזורים הסמוכים לשכונת הבוכרים. 

המדיניות  מסמך  של  מטרתו 
תכנונית  מסגרת  לייצר  היא 
הבינוי  וגובה  נפח  לאפיון 
וזאת  ההיסטורית,  בשכונה 
לקריטריונים  בהתייחס 
שעניינם אופי החלקות, רוחב 
ביחס  המגרש  מיקום  הדרך, 
באזור,  הראשיים  לצירים 
המאושר  התכנוני  והמצב 

בסביבה.

כוללת  המוצעת  המדיניות 
6 קומות בצירים  בניה של עד 
השכונה  ביתר  קומות  ו-5  הראשים 
לשימור  בניינים  מספר  של  וקביעה 
כל  במסגרת  תוספות.  ללא  מחמיר 
תכנית שתוגש לוועדות התכנון תערך 
בחינה של ערכי השימור שיש לשמור 

עליהם במסגרת התכנון.

עיריית  מלווה  המדיניות  מסמך  את 
של  ושדרוג  חדש  בתכנון  ירושלים 
באמצעות  בשכונה  הציבורי  המרחב 
קהילתית  ופעילות  עדן  חברת 
המינהל  עם  משותפת  וחינוכית 
תושבי  הכרות  להגברת  הקהילתי 
ההיסטוריה  עם  ומבקריה  השכונה 
והפעילות  השכונה  של  המפוארת 
בה  המתקיימת  והתורנית  החברתית 

כיום.

הוועדה אישרה את המדיניות המוצעת 
הוועדה  בפני  יובאו  והמלצותיה 
המחוזית לצורך קבלת החלטה סופית 

ואימוץ מסמך המדיניות.

עיריית ירושלים אישרה:  
עדכון מדיניות התכנון לשכונת הבוכרים

/ חומי ברמן /

הבוכרים  לשכונת  התכנון  מדיניות  עדכון  את  אישרה  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
ראשיים.  בצירים  קומות   6 עד  בניה  תכלול:  המעודכנת  המדיניות  בבירה.  ההיסטורית 

בניית 5 קומות ביתר השכונה. קביעת מספר בניינים לשימור מחמיר - ללא תוספת

Gili Yaari / Flash 90
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עורכי  השבוע נפל דבר בישראל; 
הוראה  קיבלו  עילית  במודיעין  הדין 
יש  מעכשיו  מקרקעין;  ממיסוי  חדשה 
נדל"ן  עיסקת  על  דיווח  לכל  לצרף 
ומתוך  מחוץ  הדירה  תמונת  את  בעיר, 
הבניין. מקור התקנה היא ריבוי הדירות 
מהר  דווחו.  ולא  שנתפסו  המחולקות 
לבית  גם  ההוראה  לדעתי  תגיע  מאוד 
שמש  וביתר, ולכל מקום שנהוג לרכוש 

דירה בטאבו משותף. 

מאמריקה,  עכשיו  שנחת  מי  לטובת  אז 
פתרונות  מטובי  אחד  על  מילים  כמה 
הדיור; שתי משפחות )או יותר( רוכשות 
או  מחולקת,  ענקית  דירה  במשותף 
קטנות,  דירות  לשתי  אותה  שמחלקים 
בחשבונות  החיים  כל  במשך  מתחלקים 
ושמחים  ששים  ובעיקר  וכו',  החשמל 
שרכשו דירה בביתר במחירים של מעלה 
"טאבו  בישראל  שמו  וייקרא  עמוס. 

משותף".

של  החוקיות  לשאלת  כאן  ניכנס  לא 
לבין  יו"ש  בין  הבדל  )יש  הזה  הדבר 
בית שמש, שם הגננת החדשה מתחילה 
וגם  בלאגן(  המון  שייצור  סדר  לעשות 

לא לכדאיות )תלוי בעיקר בסוג הרישום 
וכאן  המיסוי,  לשאלת  אלא  ואכמ"ל( 

רבים מאנ"ש טועים, ומשלמים ביוקר;

הנקודה הראשונה נוגעת לעצם הדיווח, 
אנשים חושבים שאם לא רושמים בטאבו 
לא צריך לדווח. כידוע,  דינא דמלכותא 
מחייבת לדווח על כל עיסקת מקרקעין.  
בין אם היא מסתיימת ברישום, ובין אם 
לאו. החריג היחיד הינה עיסקת שכירות 
קצרת טווח, שאיננה רלוונטית לענייננו. 
כך שגם אם החלטתם )בטיפשות( שלא 
לרשום לעולם את "הדירה" על שמכם, 
אתם חייבים לדווח. ואם יום אחד יגלו 
בערך  של  מינהלי  קנס  תשלמו  זה,  את 
אלפי  עשרות  שזה  לשבוע.  ש"ח   125
ש"ח, לא כולל ריביות, הצמדות, ושאר 
מכות שאינן כתובות בתורה, אבל בחוק 

הן כתובות שחור על גבי אפור.

הפטורים.  עניין  היא  השניה,  הנקודה 
אמת נכון הדבר, כי דירה ראשונה פטורה 
שהחוק  הדבר  אמת  וגם  שבח,  ממס 
עושה  שהחוק  אלא  בחלוקה.  מכיר  לא 
עבירה  היא  החלוקה  אמנם  "פלגינן"; 
על החוק, אבל מאידך לגבי המיסוי, זה 

נחשב שמכרת שתי דירות ואין פטור. כך 
הכנסה  לעצמה  סידרה  ישראל  מדינת 
שמכר  אברך  למד  שלי  בכולל  יפה; 
לאחר  הבייתה  וקיבל  מחולקת,   דירה 
שנים דרישה לשלם 300,000 ש"ח! וכך 
אישית,  לי  שידועים  רבים  מקרים  גם 
להפחית  שהצלחתי  למרות  ולצערי 
לבטל  הצלחתי  תמיד  לא  למינימום, 
הדין  הוא  והמסים.  הקנסות  את  לגמרי 
מחולקת  דירה  רכישת  רכישה;  במס 
הראשון.  מהשקל  במיסוי  אתכם  תחייב 
ברכישת  תיחשב  מדירה  חלק  ורכישת 

קרקע ותחייב במס.

נקודה נוספת זה לגבי כל הפטורים של 
מס שבח ואי אפשר לפרטם כי רבים הם. 
רגילה.  דירה  במכירת  ויפה  טוב  הכל 
מכיר  החוק  אין  דירה  חצי  במכירת 
ברוב הפטורים. וגם כאן אנחנו מוצאים 
את הלמדנות הממשלתית עושה "צוויי 
דינים"; בשביל לתת הנחה בארנונה לא 
מכירים בחלוקת הדירה )במקרה הטוב, 
בשביל  אבל  הריסה(  צו  שלחו  לא  אם 
חלק  במכירת  מכירים  כן  כסף  לקחת 
בברכפלד,   באברך  ומעשה  מהדירה. 
שניסה למכור אחת משתי היחידות לזוג 
צעיר על מנת לכסות חובות, וחטף מס 
היחידה  מכירת  את  שהפך  ענקי  שבח 

לבלתי כדאית.  

אז אם אתם מתכננים למכור או לקנות 
שלושה  לדעת  כדאי  משותף,   טאבו 
דברים; חובה לדווח, חובה לקחת עו"ד 
)למרות שהבן  בזה  שמתמצא ספציפית 
לייצג  מוכן  מנתניה  המזרוחניק  דוד 
אותך בחינם(, וחובה להתפלל לסייעתא 

דשמיא.

המיסוי ברכישת טאבו משותף 

עו"ד נתן רוזנבלט 
  052-7632-344

נדל"ן על הזמן

לתגובות הקליקו כאן 

https://lp.vp4.me/kxkk
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קבלן בניהקבלן בניה
ושיפוצים

להצעת מחיר ללא התחייבות

אינסטלציה//עיצוב עבודות בגבס

בוריסחייגו: 050-5932547

שיפוצים
כלליים

בניה
קלה

צבע
וריצוף

אמינות
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נדל"ן ביטוי רגשי או כלכלי?
שלי  ייעוץ  פגישת  בכל 
כמובן  שעוסקת  לקוחות,  עם 
בית  משק  של  כלכליים  בעניינים 
יחד,  כולם  או  ארגון,  או  עסק  או 
רבים  והכאב,  הצער  שלמרבה 
מערבים בצורה גסה בין היחידות 
שאלת  תמיד  עולה  הכלכליות, 
רכישת הנדל"ן בצורה כזו אחרת.

מפגישה  דוגמה  לכם  הנה 
 6 עם  זוג  אתמול:  שהתקיימה 
האימא  אברך,  האבא  ילדים. 
בגרעון  שלהם  השוטף  שכירה, 
הם  בחודש.   ₪  4000 של  חודשי 
 2 מגורים+  דירת  נכסים,   3 בעלי 

דירות להשקעה בפריפריה, שאחת 
ב  נכס   ערך  עליית  רשמה  מהם 

300% במשך 8 שנים.

השאלה של הזוג היקר הזה הייתה, 
מהנכסים  אחד  את  לממש  האם 
יותר  חדשה,  להשקעה  ולהתקדם 
ברמה  תשואתית  יותר  או  קרובה 

החודשית.

לבדוק  ולהתחיל  ליפול  קל  מאוד 
ההשקעה  מצד  לשאלה  תשובה 
כאן  יש  לענ"ד  אבל  והתשואה, 
להשפיע  שיכולה  מקדמית  שאלה 
והתשואה  ההשקעה  שאלת  על 
התשובה  את  שתהפוך  בצורה 
הטובה לתשובה גרועה וכן ההיפך, 

דירת  עם  קורה  מה  היא:  השאלה 
מרוצים?  אתם  שלכם,  המגורים 
או  בה?  להישאר  מתכוננים  אתם 

או  להרחיב,  מתכוננים  אתם  שמא 
לעבור דירה? 

במקרה המצויין, התשובה לשאלתי 
מצד הזוג היקר הייתה, אה, כן זה 
נושא בפני עצמו, אנחנו באמת לא 
אנחנו  לנו,  קטנה  הדירה  מרוצים, 
מתכננים לעבור דירה, טוב, שמעתי 
ורשמתי, ואז השאלה הבאה הייתה, 
המגורים  דירת  מכירה  שווי  ומה 
שלכם? תשובתם הייתה מחיר נמוך 

1.6 מ' ₪. 

טוב, הפניתי שאלה נוספת אליהם, 
לשכור  או  לקנות  הולכים  אתם 
לי,  השיבו  לקנות  בוודאי  דירה? 
ובאיזה מחיר? ביררנו הם אומרים 
לי וזה יהיה בערך 2.3 מ' ₪ כולל 

כל ההוצאות.

נניח שאתם צודקים והפער יעמוד 

מכירה  בין  אש"ח   700 על  רק 
את  לממן  חשבתם  מאיפה  לקניה, 
מיד!  אומרים  הם  משכנתא,  זה? 
המשכנתא?  את  תשלמו  ומאיפה 
האם  באויר...  נשארה  השאלה 
תממנו  שאתם  רעיון  על  חשבתם 
ידי  על  המשכנתא  את  לעצמכם 

מימוש אחד מהנכסים? 

בואו נבדוק מה שווה יותר מבחינת 
הריביות, אם כבר אתם ביזנסמנים 

אז עד הסוף. 

הנה דוגמה לנו הקוראים שלנדל"ן 
יש ביטוי רגשי בכל הקשור לדירת 
מאוד  וכדאי  שלנו,  המגורים 
לעשות תיאום ציפיות עם המערכת 
עיסקה. כל  לפני  שלנו  הרגשית 

בהצלחה גדולה

 pixabay

טור אורח / צבי סילבר - יועץ פיננסי לפרטיים ועסקים
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חוזה מסודר-כתבת-הרווחת!

מינדי פקשר 
www.mindipaksher.co.il

לתגובות הקליקו כאן 

 pixabay

איך נדע מה להכליל בחוזה, מה חשוב ומה מיותר?

הסכם עבודה טוב הוא הסכם שכולל 
ועניינים  המחיר  הצעת  את  בתוכו 
לוחות  כמויות,  כתב  בהם  נוספים 
התחייבות  תשלומים,  פריסת  זמנים, 
שימוש  תקניים,  בחומרים  לשימוש 
ואחריות  ביטוחים  בטיחות,  באמצעי 
על העבודה. כמו כן, מומלץ להוסיף 
לשינויים  המתייחס  סעיף  בהסכם 
עם  חוזה  בכל  כללי  באופן  בעבודה. 
מספר  לכלול  חובה  שיפוצים,  קבלן 

סעיפים אלו-

מפורטת– עבודות  רשימת   .1
עבודות  רשימת  בחוזה  לכלול 
מפורטת ולציין שהעבודות והתמחור 
הכמויות  בכתב  לרשום  בהתאם  הם 

ובהצעת המחיר.

לתכניות  בכפוף  העבודה  ביצוע 
הקבלן  מצד  התחייבות  שסוכמו– 
לתכניות  בכפוף  העבודה  את  לבצע 
המפורטות בהסכם ושימוש בחומרים 
למפורט  בהתאם  בתקנים  שעומדים 
ו\ שינוי  כל  כאשר  הכמויות,  בכתב 

או סטייה מהתכנית המקורית מחייבת 
אישור מראש של הלקוח. הדבר מונע 
בתוספת  מחויב  הלקוח  שבו  תרחיש 
צוינה  שלא  עבודה  בעד  תשלום 

בהסכם.

זמנים–לכלול  לוחות  הגדרת   .2
בחוזה סעיף המגדיר את לוח הזמנים 
לביצוע כל עבודה, לרבות מועד סיום 

סופי.

בו  סעיף  בהסכם  להכליל  מומלץ 

הקבלן מתחייב לסיים את העבודות עד 
לתאריך ספציפי ולא הצהרה על כמות 
לביצוע  לו  הנדרשים  העבודה  ימי 
לכם  לשלם  התחייבות  וכן  העבודות, 
פיצוי כספי בגין כל יום איחור )בדרך 
כלל פיצוי זה נע בין 300-600 ₪ ליום(.

שבכל  שאומר  סעיף  להכיל  בנוסף 
מקרה של הפסקה בעבודות שלא על 
פי אישורכם, כל ציוד או חומרי בניה 
שימצא במקום העבודות יועבר אליכם 

מידית ויהיה שייך לכם בלבד.

3. פריסת התשלומים– יש לפרט 
לקבלן  התשלומים  עניין  את  בחוזה 

השיפוצים, 

על- שתשולם  שהתמורה  מומלץ 
העבודות,  במהלך  לקבלן  ידכם 
התקדמות  פי  ועל  בשלבים  תשלום 

ההסכם  במסגרת  כלומר  בפועל. 
פי  על  העבודות  של  הפרדה  לבצע 
על-ידכם  ישולם  ושהתשלום  שלבים, 
כן,  כמו  כל שלב.  בסיומו של  לקבלן 
לזכור שבגין כל תשלום  מאוד חשוב 
לקבל  ממנו  לדרוש  לו,  שתשלמו 
בצורה  אלה  קבלות  ולשמור  קבלה, 

מסודרת.

כמו כן מומלץ להכליל סעיף שאומר 
בסיום  על-ידכם  תשולם  שהתמורה 
כל שלב רק לאחר שהמפקח מטעמכם 
שלב  אותו  של  העבודה  כי  יאשר 
הסתיימה במלואה ולשביעות רצונו. 

או  קבלן  בחירת  על  להתייעץ  רוצים 
הסכם עבודה? 

מייל  כל התלבטות אחרת? שלחו  או 
revachkir@gmail.com-ל

מינדי פקשר - עיצוב ואדריכלות פנים

http://www.mindipaksher.co.il
https://lp.vp4.me/kx93
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פנחס פישר - יועץ משכנתאות 
פגישת ייעוץ ותכנון משכנתא במחיר מיוחד עבור מנויי מגזין הבית 

 6419021@gmail.com :טל:  03-6419021 | נייד:  054-8419298 | פקס:  03-6583535 | דוא"ל

5. תכנון תמהיל חסכוני ומותאם 
הינו  המשכנתא  הרכב  תמהיל  תכנון 
למשכנתא  ביותר  המכריע  הגורם 
תמהיל  על  החלטה  גרועה,  או  טובה 
לאחר  להיות  חייבת  רצוי  משכנתא 
המסלולים  סוגי  של  מוחלטת  הבנה 
והשלכותיהם לאורך  על מעלותיהם  
הבנת  ולאחר  המשכנתא,  חיי  זמן 
ומשך  הרכישה  עסקת  ומטרת  אופי 
ולאחר  בעליה,  בחזקת  החזקתה  חיי 
הקיום  וצרכי  הכנסות  מבנה  הבנת 
ובעתיד  בהווה  הלווים  משפחת  של 
הצפוי. הרכב משכנתא מתאים לפלוני 
והדבר  אינו בהכרח מתאים לאלמוני 
הרכב  ושילוב  מראש  תכנון  דורש 
מותאם אישית ללקוח. יועץ משכנתא 
דעת  שיקול  להפעיל  יודע  מקצועי 
ללקוח  לתכנן  ואובייקטיבי  מקצועי 
ולשלב  ולשחק  הרכב המסלולים  את 
של  לתוצאה  עד  המשכנתא  בתמהיל 
הבנק  באם  גם  ביותר  חסכוני  הרכב 
ואין  טובים  תנאים  לכם  מאשר  לא 
לכם ברירה אחרת היועץ יידע להפיק 

מהלימון לימונדה...

6. בירוקרטיה ארוכה ומתישה
דורש  משכנתא  לקיחת  תהליך 
ורשויות  גופים  מגוון  עם  התנהלות 
עירייה  טאבו,  לדוגמא:  בירוקרטיות 
במחלקות ארנונה והנדסה, התנהלות 
רשם  הדין,  עורך  המוכר,  מול 
מינהל  משכנת,  חברה  המשכונות, 
כל  הבנק,  שמאי  ישראל,  מקרקעי 
וטפסים  ומסמכים  מרביתם  או  הנ"ל 
שוב  שוב  בפגישות  והתרוצצויות 
ישראלים  בפרט  רבים  אנשים  בבנק. 

מנת  על  לבד  הכל  לעשות  אוהבים 
אז  אבל  אותם,  'ידפקו'  שלא  לוודא 
מתברר שזה להם שזה פרויקט רציני 
רבים  משאבים  הדורש  ומתיש  ארוך 
והמשפחה  העבודה  זמן  חשבון  על 
שלהם במשך תקופה ארוכה וגם לאחר 
מעשה כלל לא בטוח שהם לא דפקו 
יועץ  המשכנתא.  בתנאי  עצמם  את 
מהלקוח  מוריד  מנוסה  משכנתאות 
את עול השעבוד תרתי משמע ומריץ 
את התיק בזריזות וביעילות תוך זמן 

קצר עד לביצוע המשכנתא בפועל.

משכנתא  לקיחת  בין  ההבדל 
משכנתא  לבין  עצמאי  באופן 
יכול  מתאים  וייעוץ  בליווי 
להגיע לפער של עשרות אלפי 
שקלים בסך החזרי המשכנתא 
שעלול להתבזבז ולהעשיר עוד 

יותר את הבנקים...

אם  היא:  לשאלתכם  התשובה  ולכן 
ומכירים  טובים  חשבונאים  גם  אתם 
הבנקים  בנהלי  היטב  ומעודכנים 
של  וריביות  בתמהילים  ומבינים 

הכנסות  לכם  ויש  השונים,  הבנקים 

לאורך  בחשבון  ומסודרות  מעולות 

זמן ובידכם את הזמן הפנוי להתרוצץ 

בין הבנקים השונים לערוך השוואות 

והדירה הנרכשת  בין הבנקים,  ומו"מ 

הזכויות  רישומי  מבחינת  חלקה  היא 

לכם  וידוע  ובעירייה,  בטאבו  שלה 

ואתם  בנייה  חריגות  בדירה  שאין 

בתחום  שלכם  הידע  על  סומכים 

הדירה  את  ורכשתם  המשכנתאות, 

במחיר מציאה שכל שמאי יעריך את 

בעיה  ללא  בחוזה  המחיר  לפי  שוויה 

ואתם אוהבים להתעסק בבירוקרטיה 

חיובית  זמן רב? אם התשובה  במשך 

אתם אכן לא צריכים יועץ משכנתאות. 

על  עונים  לא  אתם  אם  אבל 

משכנתאות  יועץ  אלו,  הקריטריונים 

והרבה  כסף  הרבה  לך  יחסוך  מנוסה 

כאב ראש.

מתייעצים עם היועץ

לתגובות הקליקו כאן 

pixabay 

מדור מימון ומשכנתאות

mailto:6419021@gmail.com
https://lp.vp4.me/kx9z
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ירושלים מכירה 

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

נכסים-והשקעות"

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

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

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

נכסים-והשקעות"

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

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

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

והשקעות"

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

נכסים-והשקעות"

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

והשקעות"

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

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

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

"ח-הופמן-נכסים-והשקעות"

צבי  נוה  באזור  לקניה  דירה  דרושה 
בירושלים לפרטים 0548441038

200 מ"ר,   בית פרטי מדהים בנחלאות,  
גם  מתאים    , דירות  ל-2  לפיצול  ניתן 
לבית מדרש או בית כנסת 3 וחצי מליון 

ש"ח בלבד טלפון 0583273596

מציאה!!! בשמואל הנביא 3 חדרים ק"ב 
v.i.pברכי בבלעדיות  1620.000שח  רק 

נכסים 0527170001

קרקע  קומת  חד   4 הנביא  בשמואל 
רק  מטופחת  לחלוקה  אפשרי 
v.i.pברכי בבלעדיות  1790.000שח 

נכסים 0527170001

80) אפיריון דמי מפתח  3 חדרים בגוש 
1550.000שח  רק  במזומן  ק"ב+מעלית 
ברכיv.i.pנכסים  בבלעדיות 

0527170001

מציאה!!! בגאולה 4 חדרים 100 מ"ר חזית 
פסח+  מטבח  ונוף+  ושמח  אור  מלאת 
משופצת  הורים  יחידת  סוכה+  מרפסת 
ברכי בבלעדיות  2550.000שח  רק  ויפה 

v.i.pנכסים 0527170001
חדרים   2.5 דירת  וגן  בבית  מציאה!!! 
נוחה  גישה  כניסה,  קומת  מ"ר(,   54(
לבניין, מיקום מרכזי, לכניסה מיידית!!! 
לתיווך  בלעדי  ש"ח,   1,550,000
0584-  /  0522-216244 "סנדרוביץ" 

.216244

מרווחת,  4חדרים  נוף  בהר  הזדמנות!!! 
 2,100,000₪ מחסן,  י.הורים,  נוף,  ק"ב, 
0584-  /  0522-216244 "סנדרוביץ" 

.216244

חדרים   4 דירת  בשאולזון!!!  נוף  בהר 
נוחה לבניין ללא  גישה  משופצת, ק"א, 
2 מרפסות סוכה לנוף מרהיב,  מדרגות, 
0522- "סנדרוביץ"    2,250,000₪ מחסן, 

.0584-216244 / 216244

בהר נוף בקצנלבוגן!!! 4חדרים מרווחת, 
בהליכי  מחסן,  סוכה,  מרפסת  ק"ב, 
משמעותית!!!  להרחבה  היתר  קבלת 
 /  0522-216244 "סנדרוביץ"  ל  בלעדי 

.0584-216244

5חדרים מושקעת  בהר נוף!!! פנטהאוז 
לנוף  גדולה  מרפסת  ק"ד,  במיוחד, 
מגורים  יחידת  3כיוונים,  מרהיב, 
0522- "סנדרוביץ"  מחסן.   מושכרת, 

  .0584-216244 / 216244

3 חד'  ירושלים בעזריאל  בגבעת שאול 
בשלב  תמ'א  משופץ  לנכים  גישה  ק'ק 
ת'מ  תיווך   1900000 מתקדם  מאוד 

0548481093 026764119

ברוממה  שלד(  )אוחז  בבניה  בתמ'א 
תורה מציון דירת 4 חד'   ו 2 חד' במחיר 
תיווך  למזומן  משמעותית  מוזל  קבלן 

ת'מ 026764119 0548481093

האש(  מכבי  שמגר/ירמיהו)  ברוממה  
יוקרה  דירת  וחניה  מחסן  ק'2  חד'   3
חדשה לגמרי מחיר 2200000  תיווך ת'מ 

0548481093 026764119

דירת  בתנובה,  למכירה  במחיר*  *ירדו 
יחידת  עם   2 )מתוכם  שינה  חדרי   5
7,  מושקעת  קומה  137 מ״ר,  מקלחת(, 
חובה  פרטיות,  מדהים,  נוף  מאד, 
4,110,000 ₪ כולל חניה ומחסן  לראות. 

תיווך 0533129829

ירושלים  פסגות  בכדורי  למכירה 
מרפסת  מ"ר  כ85  מדהים  נוף  3חדרים 
רק  היטב  מתוכננת  וחניה  מחסן  כולל 

2.300.000 תיווך 0533129829

מחסן  כולל  מ"ר   110 מרווחת  חדרים   4
וחניה מרפסת גדולה,חזית ,כולל מחסן 

וחניה 3.130.000 ₪ תיווך 0533129829

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
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

כולל מחסן  128 מ"ר מרווחת  5 חדרים 
תיווך  מיוחד  במחיר  מרפסת  וחניה 

0533129829

 80  4 קומה  חדרים   3 גאולה  בגני 
גרשום  ברבינו   2.000.000 רק  מ"ר 
מרפסות  מאד  מרווחת  חדרים   3.5
תיווך   ₪ .שמורה,.1.950.000  גדולות 

0533129829

ישראל  לחטוף!בשרי  במחיר!  ירדו 
קומה 1 כ90 מ"ר 3 חדרים מרווחת מאד 
מעלית  עם  חדש  בנין  הורים   יחידת 
רק  חניה  כולל  מ"ר   50 ענקית  מרפסת 

ב2.580.000 גמיש תיווך 0533129829

חדרים   7 בינה  באמרי  במחיר!  ירדו 
בקלות  אופציה  נוף,  מ"ר   140  1 קומה 
תיווך  למ"ר  ב24.1  רק  ליחי"ד  לחלוקה 

0533129829

חדשה  דירה  שנלר  היוקרה  בפרוייקט 
רק   4 קומה  מ"ר   140 חדרים   5 ויפה 

ב4.200.000 ₪ תיווך  0533129829

נכס  ישראל  בבית  מצויינת!  השקעה 
לשני  יועד  בעתיד   ₪ ב12.000  מושכר 
ואחד  מ"ר   80 של  אחד  חדשות  דירות 
תיווך   2.970.000₪ רק  מ"ר   50 של 

0533129829

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

0527619160

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

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

בלבד[ קליין-רכטשפר 0527619160

בשוק מאה שערים 3 חד' גדולה חדשה 
קומה נוחה קליין-רכטשפר 0533130732

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

רכטשפר 0533130732

כניסה  קומת  38מ"ר  כ   מחסן  דירות 
קליין-   ₪  680.000 בלבד  למזומן 

רכטשפר     0533130732

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

0527619160

 + בנוי  מטר  כ-115  משה  בזכרון 
 25.000 רק  לשיפוץ   קבלן  התחייבות 

למ"ר קליין-רכטשפר 0527619160

בבית ישראל 3 חד' מקבלן קומת קרקע 
קליין- גמיש   1.650.000 רק  מ"ר  כ-64 

רכטשפר 0527619160

מ"ר  כ-108  מקבלן  ישראל   בבית 
5 חד' +מרפסת גדולה  קליין- קומה ב' 

רכטשפר 0527130194

חדשה  מ"ר   110 קוטג  ישראל  בבית 
קליין    2.500.000₪ סוכה  מרפסת   +

רכטשפר 0504107728

מ"ר  קוטג'כ-90  בבניה  ישראל  בבית 
קומה ג' רק 2.000.000 ₪ קליין רכטשפר 

0527619160

קומת  חדרים   3 דמ"פ   שערים  במאה 
 ₪  1.100.000 רק  מצוין  במצב  קרקע 

קליין-רכטשפר 0504107728

באזורים  למכירה  דירות  מבחר 
המובחרים קליין-רכטשפר 0504107728

 24 תוך  מסירה  פרויקט  חד'   3-6 בחגי 
חודש קומה א'-ג' גמיש קליין-רכטשפר  

0527619160

ירושלים השכרה 

חדרים   3 הנביא  בשמואל  להשכרה  
קומה  ויפה  מאווררת  משופצת  75מ"ר 
2.פנוי מיידי רק 5500שח לפרטים ברכי 

v.i.pנכסים 0527170001
דירה  רוקח  שמעון  רחוב  ישראל  בבית 
שניה  קומה  חדרים   4 מפוארת  גדולה  
שמעי'ס  המחיר:10.000  מקבלן  חדשה 

נכסים. 0527682237   0527152624

 5 ענקית  דירה  מיכה  רחוב  בגאולה 
שרותים   2 מטבח  סלון  כולל  חדרים 
חצר  ארונות  חדר  ג"קוזי   מקלחות   2
המחיר:  חלקי  מרוהט  פטיו.  גדולה 
   0527682237 נכסים   שמעי'ס   8000₪

0527152624

חדשה.  חדרים   3 דירה  ברוכים  ברחוב 
מיזוג . מרוהטת. מחיר: 5500₪ שמעי'ס 

נכסים 0527682237   0527152624

ברבינו גרשום יחידה לזוג צעיר שמעי'ס 
נכסים 0527682237   0527152624

ברחוב צפניה 3 חדרים. משופץ.מרפסת 
. חזית. מרוהטת. מחיר: 5500₪ שמעי'ס 

נכסים 0527682237   0527152624

דיור  יחידת  טוב  דורש  ברחוב 
   0527682237 נכסים  שמעי'ס  לזוג 

0527152624

ירושלים עסקים 

באמרכלים  בירושלים  לעסק/מגורים 
כניסה  ק'א  חד'   3 דירת  ברוך(  )מקור 
מדהים  אזור  גבוהות  תיקרות  פרטית 
 026764119 ת'מ  תיווך   1800000

0548481093

כסף/ תכשיטי  עסק  בירושלים  עסק 
גולדפילד /פנינים וכיוצ'ב בפנינת חמד 
דינמי  עסק  רוממה  של  העסקים  מרכז 
)חייב  ממש  מציאה  במחיר  ומצליח 
ת'מ  תיווך  נסיעה(  לצורך  להימכר 

0548481093 026764119

בני ברק מכירה 

110 מר + מעלית  4 חדרים ק"א  במימון 
 0527683068 לפרטים  מיידית  כניסה 

תיווך 

+אופציה  ק"ב   מר  חדריםכ75   3 בפרל 
ממשית של 25 מר 052-7683068 תיווך 

ויפה  משופצת  ק"ב  השקט  קוק  ברב 
הורים  יחידת   + סוכה   + 80 מר+ אפציה 
 052-7683068 בבנין  חניה   + מזגנים   +

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

https://lp.vp4.me/ja9q
https://lp.vp4.me/ja9q
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 + מר   25 ק"ק  בטאבו  דירה  במימון 
אפשרות לעוד 20 מר 052-7683068

בכל  ולהשכרה  למכירה  דירות  מבחר 
רחבי העיר 052-7683068  תיווך

בני ברק השכרה 

באזור  שיכון ה' דירת גג 5 חדרים 120 מר 
+ מרפסת גג גדולה של 80 מטר+משופצת  

052-7683068 תיווך 

באהרונוביץ 5 חדרים 130 מר + משופצת 
052- לפרטים  מיידית  כניסה  +מעלית 

7683068 תיווך 

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

משופצת  חדרים   4 פתחתי   בן  ברחוב 
ק"א כניסה מיידית 052-7683068 תיווך 

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

 4 מגור   האדמו"ר  איש  חזון  באזור 
חדרים + מרפסות + סוכה ק"א 135 מטר 
מיידי )לא משופצת( 0527683068 תיווך 

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

בני ברק עסקים 

איש  חזון  ברחוב  להשכרה  ברק  בבני 
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 
משרד שני חדרים 30 מטר  קומה א מידי 

0527683068 תיווך

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

תיווך 

גובה  מטר   5 מטר   74 חנות  להשכרה 
מאיר  יצחק  שברחוב  מסחרי  במרכז 
 0527683068 מיידי  בשפע  חניה  הכהן+ 

תיווך 

העירייה  ליד  ירושלים  ברחוב  להשכרה 
 0527683068 מיידית   במציאה  מר   22

תיווך 

להשכרה ברחוב ירושלים 17 מר + גלריה 
מיידי 0527683068 תיווך

ועד  100 מר  מ  להשכרה ברחוב הירקון 
1000 מטר נגיש  מיידי 0527683068 תיווך

בלבד  להחסנה  רמבם  ברחוב  להשכרה 
300 מטר נגיש מיידי 052 7683068 תיווך   

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

תיווך 

אשדוד מכירה 

מיכשוילי צמוד ל-ז' 3.5 חד' ק"ג, תמ"א 
 1,350,000 קומפלט,  משופצת  בהיתר, 

ש"ח m 052-7600583 פלוס

משופצת  חדרים,   3 שפירא  באברהם 
לחרדים, תמ"א התחילו לבנות! תוספת 
ש"ח   1.220.000 ומרפסת.  סלון  ממ"ד 

0548510004

הפלמ"ח קרוב לז' מחולקת מהקבלן 3+2 
קומה שלישית מושכרת 1,630,000 ש"ח 

m 052-7600583 פלוס

רבי עקיבא 4 חד', ק"ד, משופצת, תמ"א 
 052-7600583 ש"ח.   1,290,000 מתקדם, 

m פלוס.
משופצת,  חד',   3 ק"ג,  חד'   3 אלבז  נתן 
מושכרת 3000 ש"ח, 980,000 ש"ח. -052

m 7600583 פלוס.

 1,190,000 מתקדם,  תמ"א  ק"ד  דנן  אבן 
גמיש. m 052-7600583 פלוס.

מושכרת  ל-2  מחולקת  בו'  להשקעה 
052- ש"ח.   1,150,000 ברוטו   5200

m 7600583 פלוס

להשקעה בב' 2 חד' ק"ב מושכרת, פינוי 
 m  052-7600583 ש"ח   850,000 בינוי, 

פלוס

אשדוד השכרה

מרוהטת  יפה,  מרווחת,  ק"ה,  חלפתא 
 3000 לאנ"ש  מיידי,  מרפסת  קומפלט, 

ש"ח. m 052-7600583 פלוס.

נתן אלבז 2.5 חד' החצי סגור, משופצת 
מיידי 3100 ש"ח m 052-7600583 פלוס

 2400 מרוהטת  חד'   2 בחרדי  הנגב  ח. 
ש"ח מיידי m 052-7600583 פלוס

בית שמש מכירה 

בגולבנציץ, קבוצת רכישה בבנייה: דירות 
3, 3.5, 4 חד' החל מ1,000,000 ש''ח יאיר 
08-94חד' בנחל מיכה  נוימן סיטי נדל"ן 
אוויר  מרווחת,מושקעת,נוף,3כיווני 
ופארקים  לבתכנ"ס  קומה+2חניה,קרוב 
60מ"ר. "אליעזר- רחוב שקט+גג בטאבו 

נכסים" משה דנסקר 0525770895

נוף,יחידת   2 קומה  תמנה-4חד'  בנחל 
להתאים  ומחסן-יכול  חניה  הורים, 
למשרד מחיר מעולה. "אליעזר-נכסים" 

משה דנסקר 0525770895

עם  למשפחה  דולב-4חד'  בנחל 
אוכל,2  מטבח+פינת  מואר  ילדים,סלון 
הורים  מהמם,יחידת  ונוף  מרפסות 
מנחם- "אליעזר-נכסים"  ומרפסת 

מענדל פרימאק 0526609770

מרווחת,מוארת  ערוגות-4.5חד'  בנחל 
ומטבח  סלון  מהמם  נוף  ומאווררת, 
גדולים.סמוך למרכז המסחרי "אליעזר-

נכסים" משה דנסקר 0525770895

קישון-3.5חד'  בנחל 
סוכה  ,מושקעת,מרווחת,יפה,מרפסת 
ב3,300ש"ח(+יחידת  )מושכרת  גדולה. 
ב  סוכה)מושכרת  מרפסת  עם  דיור 
אחת.  לדירה  לחבר  3,200ש"ח(ניתן 
דנסקר  משה  "אליעזר-נכסים" 

0525770895

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
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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

5חד',קומה2.  בנחל עין גדי-רמת שילה 
אמבטיה,מרפסת,חדר  3חד' 
שירות,מטבח רחב,אזור מעולה. +חניה 
דנסקר  משה  "אליעזר-נכסים"  ומחסן 

0525770895

חמש   DONA בפרוייקט 
מרפסות  חד',קומה1,משודרגת,2 
הורים  ויחידת  מטבח  גדולות, 
"אליעזר-נכסים"  יפה,מחסן+חניות. 

מנחם-מענדל פרימאק 0526609770

מטורף,3  חד',נוף  דולב-5.5  בנחל 
וסלון מרווח.  מרפסות+מטבח משודרג 
אזרק- בצלאל  "אליעזר-נכסים"   .

0583200335

לכיש-5.5חד',מרווחת+2מרפסות  בנחל 
רבות  אופציות  מצוין  במיקום  גדולות 
מנחם- "אליעזר-נכסים"  להרחבה. 

מענדל פרימאק 0526609770

גן  במשקפיים-דירת 
ת  ע ק ש ו מ , ' ד 6ח ס ק ל פ ו ד ! ה מ י ה ד מ
גינה  ומשודרגת,2יחי'הורים 
"אליעזר-נכסים"  ומחסן.  גדולה+חניה 

מנחם-מענדל פרימאק 0526609770

מ”ר,גינה  צאלים-7חד',184  בנחל 
12מ"ר,כיווני  80מ”ר,מרפסת  מושקעת 
מהמם+יחי'דיור  ונוף  אוויר 
"אליעזר- להרחבה.  מניבה,אופציה 

נכסים" בצלאל אזרק-0583200335

אוריה-7חד',בקומה1לעלות,נוף  בנחל 
)+אפשרות  גדולות  מהמם,מרפסות 
דיור(למשפחה  ליחידות  ממשית 
גדולה. "אליעזר-נכסים" בצלאל אזרק-

0583200335

רבינו-דירת3חד'+מחסן  במשה 
לדירה- צמודים  מקורה  גדול+חניה 

מניבה,קומת  ליחידה  אפשרות 
"אליעזר- מרכזי.  כניסה,נוף,מיקום 

נכסים"נתי אוסטרי 0584412142-

אמיתי-3חד',סלון  בן  יונה 
גדולה+מחסן  סוכה  מרווח,מרפסת 
"אליעזר-נכסים"נתי  וחניה1.290.000 

אוסטרי 0584412142

בנחום הנביא- 4 חד',מרווחת + מרפסת 
+ אופציה.  + מחסן צמוד לדירה  גינה   +
ושקט,  הולנדי  ברחוב  מדהים,  נוף 
מיקום מרכזי 1,635,000 גמיש"אליעזר-

נכסים"נתי אוסטרי 0584412142-

גדולה  דירה  4חד'  הנביא-   בחבקוק 
עם  יוקרתי  בבניין  מיוחד  נוף  עם  ויפה 
יפים  חדרים  במיוחד  משודרג  מטבח 
סוכה  מרפסת  עם  מדהים  נוף  וגדולים 
והמחיר כל כך זול שפשוט שווה לבוא 
ולראות. "אליעזר-נכסים" יעקב בן דוד 

0585000225

רחוב  חד'   4 הנביא-דירת  ביואל 
סלון  משודרג,  מטבח  שקט,  הולנדי 
מרהיב  ונוף  ממוזגת  מורחב,מרפסת 
דוד  בן  -יעקב  "אליעזר-נכסים" 

0585000225

מרווחת,  חד'   4  - הנביא  ביואל 
מטב  סוכה,  מרפסות   2 משודרגת, 
"אליעזר-נכסים"  בבלעדיות.  למכירה 

נתי אוסטרי 0584412142-

בצפניה הנביא- דופלקס 5 חד', מושקע 
מדהים,  נוף  משודרג  מטבח  ומרווח, 
ממוזגת, פינתי, כניסה פרטית, מרפסת 
חניה   + אופציה   + נוף  מרפסת  ענקית, 
גינה  בקרבת  א',  לרמה  קרוב  מקורה, 
נתי  "אליעזר-נכסים"  מסחרי.  ומרכז 

אוסטרי 0584412142  

עם  יפה  נוף  5חד',  אמיתי-  בן  ביונה 
בית  גדולה,  הורים  יחי'  אוויר,  כיווני 
מושקע וגינה גדולה. אפשרות לכניסה 
מחיר  דיור,  ליחידת  אפשרות  פרטית. 
שווה לכל כיס. "אליעזר-נכסים" -יעקב 

בן דוד 0585000225

משופצת  חד'   5 השבעה-  ברחוב 
מרכזי  אזור  פרטית.  כניסה  ומרווחת, 
ומבוקש, קירבה לחניות ומרכזי קניות, 
בניין מעולה. במחיר מעולה!! "אליעזר-

נכסים" איציק כהן 0587687382

מ"ר,   115 קומה3,  חד',   -5 רבין  ביצחק 
 - נעימי  קניון  ליד  ומרווחת  מאורת 
סוכה  ומבוקש.מרפסת  מרכזי  מיקום 
במחיר  מאד  שמורה  דירה  ממ"ד   +
כהן  איציק  "אליעזר-נכסים"  מציאה. 

0587687382

צעירה  אוכלוסיה  3חד'   – רזיאל  בדוד 
כנסת  בתי  בתי"ס,  בקרבת  ומגוונת 
וגני משחקים. בית מרווח סלון ומטבח 
במחיר  שירות,  מרפסת  נפרדים. 
איציק  "אליעזר-נכסים"  אטרקטיבי. 

כהן 0587687382702700

חדרים    4 דירת  אברהם  ברמת  למכירה 
מיידי  אכלוס  משודרגת,  נוחה,  קומה 
יהודה   House LinE תיווך   1.320.000

 0584-100-170

גינה,    + חדרים   4 דירת  בג'2  למכירה 
 1.540.000 גבוהה,  ברמה  משודרגת 
0584-100- House LinE יהודה  תיווך 

 170

חיד"א  ברחוב  חדרים   4 שמש  בבית 
+מטבח  מחסן   + נוף  מאוד!  מושקע 

יוקרתי 0527138112

שקט,  רחוב  הלוי  יהודה  ברח'  בקריה 
קרוב למרכז מסחרי, וילה דו משפחתית, 
מתוחזקת  מהקבלן,  מקורי  מ"ר,   175
חניה  ק"1:  חד':   6 מאוד,  טוב  במצב 
למרתף  לחבר  אופציה  מ"ר   40 סגורה 
גדול,  סלון  ק"2:  יחי"ד,  בשביל  מ"ר   30
גינה  שינה,  חדר  אורחים,  חדר  מטבח, 
 32 60 מ"ר, ק"3: 3 חדרי שינה, מרפסת 
לשינוי  מתקדמים  בתהליכים  גג   + מ"ר 
תב"ע ע"מ לבנות על הגג )השכנים בנו 
כבר יחי"ד( 2,750,000. תיווך הנדלניס"ט 

חיים רכטשפר 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

צפת

לחץ כאן
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ברמה ב' בריב"ז בניין פינתי 5 חד' ק"1.5 

לנוף,  גדול, פתוח  יחי"ה משופץ מטבח 

חיים  הנדלניס"ט  תיווך    .1,650,000

רכטשפר 0527-630-605  

שמח  אור  ברח'  בקריה  בבלעדיות! 

חד',   6.5 )מעלית(   ,3+4 קומה  דופלקס, 

190 מ"ר, 4 מרפסות, +אופציה מאושרת 

+גג,  מ"ר,   130 לעוד  מיידית  לבנייה 

אוויר  הקומות,  לשתי  טאבו  פיצול   +

 3,500,000 נשימה!  עוצר  נוף  מדהים! 

גמיש.

העליונה  הקומה  את  לקנות  ניתן  וכן 

מ"ר   60  + בנוי  מ"ר   90 הכולל  לבד, 

)יש  גג, טאבו מפוצל,   + אופציה מוכנה, 

ב  השנייה(  לקומה  מהבניין  כניסה  כבר 

1,790,000 גמיש. תיווך הנדלניס"ט חיים 

רכטשפר 0527-630-605    

חד',   3 ק"2  יהושע  ר'  ברח'  בבלעדיות 

לא  )גג+תקרה  מוכנה  כמעט  מעטפת 

והגינה,  הרחוב  לכיוון  נוף,  עם  מאושר( 

חיים  הנדלניס"ט  תיווך    .1,550,000 ב 

רכטשפר 0527-630-605   

מציאה!! בסלונים, ק"2, 3.5 חד', 98 מ"ר, 

תיווך  גמיש.    1,300,000 הנוף,  לכיוון 

0527-630- רכטשפר  חיים  הנדלניס"ט 

   605

חד',   3 ק"6,  אברהם  ברמת  מציאה!! 

אכלוס  הנוף,  לכיוון  מהקבלן,  +אופציה 

תיווך    .1,028,000 חודש,   18 עוד 

0527-630- רכטשפר  חיים  הנדלניס"ט 

   605

מציאה! בג'2-  4 חד' 100 מ"ר + מרפסת 

15 מ"ר סלון גדול, +יחי"ה, קבוצת רכישה 

+חניה+מחסן,  וליטאי,  חסידי  מעורב 

הון  דרוש  ב-1.350.000  בפסח,  אכלוס 

הנדלניס"ט  תיווך   .720.000 של  עצמי 

חיים רכטשפר 0527-630-605   

א',  לרמה  מאוד  קרוב  בג'2-  מציאה! 
בקבוצת רכישה ליטאית, ק"ד, 3 חד', 87 
שניתן  לדירה  צמוד  גדול  מחסן   + מ"ר 
לחבר בקלות לדירה, צפי איכלוס בעוד 
עצמי  }הון   !!1,240,000 ב-  כשנתיים,רק 
580,000{  תיווך הנדלניס"ט חיים  נדרש 

רכטשפר 0527-630-605  

בית שמש השכרה

ומרווחת  יפה  דיור  יחי'  שמשון,  בנחל 
רק  )מחפש  מאוד!  נחמד  דירה  בעל 
הכול  כולל   ₪  3,000  : מחיר  חרדי.(  זוג 
שלום  "אליעזר-נכסים"  מחשמל.  חוץ 
דירת  הירקון,  אפללו-0546917923בנהר 
חצר   + ויפה,  מרוהטת   1 קומה  חד'   3
מיידי!  קרקע,  קומת  כניסה  גדולה, 
3,800 ₪ "אליעזר-נכסים" שלום  מחיר : 

אפללו-0546917923

3 חד', קומה  הרב מרדכי אליהו - דירת 
מאורת  ענק,  וסלון  חדשה  דירה   ,2
יחידת הורים, מרפסת סוכה   . ומרווחת 
"אליעזר-  ₪  4,000  : מחיר   . מ"ר   17 כ- 

נכסים" שלום אפללו-0546917923

 ,  1 קומה  חד'   3 דירת   - גדי  בעין 
.מחיר  מדהים  נוף   , סוכה  מרפסת 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  3,700  :

אפללו-0546917923

בנחל שמשון - דירת 3 חד' קומה 3 , יפה 
מאוד אם נוף .מחיר : 3,800 ₪ "אליעזר-

נכסים" שלום אפללו-0546917923

קומה   , חד'   4 דירת   - רביבים  בנחל 
 , מעולה  שכונה   , הורים  יחידת   ,  2
.מחיר  וחניה  מחסן  סוכה,  מרפסת 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  4,300  :

אפללו-0546917923

בשכונת המשקפיים - דירת 4 חד', גדולה 
ומרווחת, יחידת הורים נפרדת הכוללת 
מקלחון, שירותים וחדר ארונות, מרפסת 
"אליעזר-נכסים"   ₪  4,300 מחיר:  נוף. 

שלום אפללו-0546917923

חד'   5 דירת   - המשקפיים  בשכונת 
 3 בנוי,  מ"ר   135  ,7 קומה  דופלקס, 
 + הורים  יחידת  גדולות.  נוף  מרפסות 
מתחת  גדול  פארק  צמודה,  מרפסת 
מחיר   . מאוד  מרווחת  דירה  לבניין. 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  6,300

אפללו-0546917923

140 מ"ר בנוי.  5 חד'  בנחל מטע - דירת 
דירה משופצת ויפה כולל יחי' הורים, 3 
חדרי שירותים ומקלחת, מרפסת סוכה, 
עליית גג, מזגן בכל חדר, קומה 3 בבניין 
5,500 ₪ "אליעזר-נכסים"  שקט . מחיר: 

שלום אפללו-0546917923

מרהוטת  דיור  יחידת   , הנביא  בירמיהו 
.מחיר  מאוד  נוח  דירה  בעל  קומפלט 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  2,900  :
 - הנביא  בחבקוק  אפללו-0546917923 
כניסה   , טוב  איזור  חדשה  דיור  יחידת 
עוד כשבועים .מחיר : 3,000 ₪ "אליעזר-

נכסים" שלום אפללו-0546917923

 ,3 קומה  חד'   3 דירת   - הנביא  בעמוס 
מחיר  ויפה  חדשה  דירה  מרפסות,   2
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  3,500  :

אפללו-0546917923

קומה  חד'   3 דירת   - הנביא  באלישע 
דירים   4 שקט  בניין  ואחרונה  שניה 
מטבח  יפה,  נוף  סוכה,  מרפסת   . בבניין 
רחב. מחיר : 3,400 ₪   "אליעזר-נכסים" 

שלום אפללו-0546917923

 ,2 קומה  חד',   3 דירת   - הנביא  בהושע 
אפשרות  עם  מרפסת  חדר   , יפה  דירה 
ומשודרג!  חדש  מטבח  לסוכה,  פתיחה 
שלום  "אליעזר-נכסים"   ₪  3,850 מחיר: 

אפללו-0546917923

 בהושע הנביא - דירת 3 חד' קומה 2 , דירה 
ייפה ומשופצת מטבח חדש . "אליעזר-
אפללו-0546917923  שלום  נכסים" 
 : לקנייה  אפשרות  נ.ב   ₪  3,700  : מחיר 
שלום  "אליעזר-נכסים"  גמיש!   1.39 ב 

אפללו-0546917923

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
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בנריה הנביא - דירת 3 חד', קומה 5. דירה 
יפה מאוד עם כיווני אוויר, חניה, מחסן, 
רשתות,  מהסלון,  מרפסת  כביסה,  חדר 
"אליעזר-  ₪  3,700 3 3

נכסים" שלום אפללו-0546917923

4 חד' מדהימה,  במרים הנביאה - דירת 
חניה  לנוף,  פונה  סוכה  מרפסת  עם 
ומחסן, מטבח משודרג, סורגים ומזגנים 
 ! מיידי  הורים.  יחידת  הדירה,  בכל 
4,800 ₪ "אליעזר-נכסים" שלום  מחיר : 

אפללו-0546917923

 ,2 קומה  חד',   4 דירת    - הנביא  בעמוס 
יפה מאוד מחיר : 4,100 גמיש . "אליעזר-

נכסים" שלום אפללו-0546917923

יפה  חד'   4 דירת   - הנביאה  במרים 
הורים,  יחידת  מאוד,  מאורת  ומרווחת, 
סלון ומרפסת גדולים! מחיר זול מאוד! 
3,700 ₪ גמיש לרציניים בלבד! "אליעזר-

נכסים" שלום אפללו-0546917923

דירה   ,  3 קומה  חד',   -4 הנביא  בנריה 
יפה , מאוררת ומוארת , מרפסת שמש , 
מיידי .מחיר : 4,000 ₪ "אליעזר-נכסים" 

שלום אפללו-0546917923

 ,  3 קומה  חד'   4 דירת   - הנביא  בנריה 
 , מדהים  נוף   , מרכזי  מזגן   , יפה  דירה 
4,300 ₪ "אליעזר- חניה מקורה. מחיר : 

נכסים" שלום אפללו-0546917923

גדולה   , חד'   4 גן  דירת   , הנביא  בעזרא 
מאוד. מחיר : 4,800 ₪ "אליעזר-נכסים" 

שלום אפללו-0546917923

דירה   ,  0 קומה   , חד'   5 דירת   - בעמוס 
חדשה , מרפסת ענקית , מושקעת מאוד 
.מחיר : 5,000 ₪ "אליעזר-נכסים" שלום 

אפללו-0546917923

בשכונת המשקפים דירת 4 חדרים 4.700 
0584- House LinE יהודה  ש"ח תיווך 

 100-170

במחירי  אברהם  ברמת  דירות  מבחר 
רצפה תיווך House LinE יהודה -0584

 100-170

 2  + מ"ר   123 חדרים   5 במשקפיים 
מרפסות ענקיות + מחסן, יחידת הורים, 
תיווך  מיידי  נוחה   קומה  ארונות,  חדר 

House Line יהודה 0584-100-170 
ש"ח    3.200 חדרים   3 דירת  ג'2  ברמה 
0584-100- יהודה   House LinE תיווך 

170

מודיעין עילית מכירה

ענקית,  חצר  עם  חד'   4 בחפציבה, 
אופציה לשכונה קטנה :( 1,900,000 יאיר 

נוימן סיטי נדל"ן 08-9702700

בנאות הפסגה, 5 חד' עם מרפסת ענקית 
צמודים  מחסנים  לרכישת  ואפשרות 
נדל"ן  סיטי  נוימן  יאיר  גמיש   1,690,000

08-9702700

עם  גג  פלוס  קג  חד'   3 ספר,  בקרית 
ליחידה  מתאים  לא  נוף,  היתרים, 
08- נדל"ן  סיטי  נוימן  יאיר   1,450,000

9702700

קג  חד'   4 "משובב"  ליד  ספר  בקרית 
כחדשה,  מערב,  דרום  נוף,  מקורית, 
מעלית, אופ' 1,590,000 גמיש יאיר נוימן 

סיטי נדל"ן 08-9702700

מעטפת  פלוס  קה  חד'   3 עילית  בנופי 
נוימן  יאיר   1,850,000 נוף  מעלית,  בגג, 

סיטי נדל"ן 08-9702700

חד'    3 בבנייה  פארק  בגרין  רכישה  בק. 
08- נדל"ן  סיטי  נוימן  יאיר   1,100,000

9702700

מציאה! בק. רכישה בבנייה בגרין פארק 
נוימן  יאיר   1,300,000 חצר  פלוס  חד'   4

סיטי נדל"ן 08-9702700

בק רכישה בגרין פארק, בניין שלם 4 חד' 
קכ 1,250,000 יאיר נוימן סיטי נדל"ן -08

9702700

 5 שלם  בניין  פארק,  בגרין  רכישה  בק 
נדל"ן  סיטי  נוימן  יאיר   1,350,000 חד' 

08-9702700

ביתר עילית  מכירה 

 - במעזריטש  חד'   3 ובלעדית  חדשה 

הגפן  105 מ"ר , חצי קומה לרדת , סלון 

גדול מאד , מטבח גדול וחדש , מרפסת 

נוף גדולה , חדר שרות נפרד ,  ללא היזק 

, אופציות הרחבה  + מחסן  ראיה בכלל, 

, 1,450,000 בלבד תיווך המתווכים אלי: 

0548-423-867 יהודה: 0533-128-299 

שמורה  היומי  בדף  חד   3 בשוק  חדשה 

ג'  קומה    , ומטופחת  מתוחזקת  מאד 

 + פתוח  נוף   + חזית  מרפסת  ואחרונה,  

 1,200,000  , הדירה  במפלס  אופציות 

קצת גמיש תיווך המתווכים אלי: -0548

423-867 יהודה: 0533-128-299 

קומפלט  משופצת  חד   3 בשוק  חדשה 

בהרב אלישיב  כ70 מ"ר קומת כניסה + 

כיוו"א ללא היזק   2  , 80 מ"ר  חצר חזית 

נוף  מרפסת   , כיוו"א   2 חד    3.5  + ראיה 

במיוחד  נוחים  תשלום  תנאי   , מדהימה 

השקעה    / משותף  לטאבו  מאד  מתאים 

ל-054 התקשרו  נוספים  לפרטים   ,

 8423867

השנה  סוף  עד  להימכר  חייבת  מציאה 

כיכר   - לוי  בקדושת   2109 האזרחית 

, נוף מדהים ופתוח  4 חד שמורה  העיר 

, מטבח גדול, מעלית ,  + מרפסת לכיון 

כדאי  לא  מאד   גמיש  במחיר   , החזית 

0548- אלי:  המתווכים  לפספסתיווך 

423-867 יהודה: 0533-128-299 

 / החוזה   - איש  בדרכי  ובלעדית  חדשה 

 , ונגישה  כניסה  בקומת  התמר   במרכז 

3.5 חד + חצר מרוצפת לחזית + משרדים 

הכנסה   / ארוכה   לתקופה  מושכרים 

תיווך  גמיש   1,900,000  ,  / יחד   / קבועה 

יהודה:   0548-423-867 אלי:  המתווכים 

 0533-128-299

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
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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

מרווחים  חד   3 הדקל  במרכז  בהזמנות 

מרפסת   , מדרגות  ללא  כניסה  קומת 

גדולות  אופציות   , פתוח  נוף   + חזית 

להרחבה במיידי על שכן שבנה , במחיר 

אלי:  המתווכים  תיווך  לרצינים  גמיש 

0548-423-867 יהודה: 0533-128-299 

 , משה  באגרות  חד   4 בשוק  חדשה 

מרפסת  ב'  קומה   , ומטופחת  שמורה 

אופציות   , מ"ר   50 גינה   +  , ונוף  חזית 

1,500,000תיווך  ויח"ד  להרחבה  נוספות 

יהודה:   0548-423-867 אלי:  המתווכים 

 0533-128-299

בחדשים  שך  בהרב  חד   5 בשוק  חדשה 

קומת כניסה ללא מדרגות , יח"ה מרפסת 

1.650.000תיווך  + מחסן רק  לנוף  גדולה 

יהודה:   0548-423-867 אלי:  המתווכים 

 0533-128-299

ביתר עילית השכרה 

בבלעדיות בהרב אלישיב  4 חד מרווחים 

 , אוויר  כיונים   3  , ואחרונה  א'  קומה 

חזית + מרפסת נוף גדולה מטבח וריצוף  

משודרג , / ממוזגת  / מאווררת/ סורגים 

אפ'   / מיידית  כניסה   / /ממד  /יח"ה 

במשרד   מפתחות   ממושכת  לתקופה 

4,250 בלבד תיווך המתווכים אלי: -0548

423-867 יהודה: 0533-128-299 

מ"ר   120 חד   4 העיר  בכיכר  בבלעדיות 

מעלית    + ג  קומה  קומפלט  משופצת 

סלון ענק , מרפסת גדולה אפ' לתקופה 

אלי:  המתווכים  תיווך   4700  , ממושכת 

0548-423-867 יהודה: 0533-128-299 

חיפה וקריות

יל"ג  רחוב  בהדר  להשכרה  או  למכירה 

יפה  ש"ח   650,000 ב  מטר  כ-65  א'   12

לחזית  פונה  אוויר  כיווני   2 וחמודה 

תחבורה קרובה פרטים :0527617731

אתא  בקרית  מצוין  באזור  להשקעה 
דירת 3 חדרים משופצת קומפלט 70 מ''ר 
אלימלך  ש''ח   560.000 מציאה  במחיר 

 0503677889 / 0527125289

צפת 

קומה  בגובה   -2 קומה  מ"ר   65 בצפת 
מעל פני הקרקע דירה משופצת 695000 

0527132184

רכסים 

מציאה ברכסים!!בורדים 5 קומה א 880 
054- / 0527636404 אלף שח. תיווך נטו 

3236066

 780  4 קומה  הורדים  ברחוב  הזדמנות 
054- / 0527636404 אלף שח!!תיווך נטו 

3236066

משפחתי  מדו  חצי  מציאה!  בחרובים 
אפשרויות הרחבה 1.29 מליון תיווך נטו 

054-3236066 / 0527636404

על  סניה  אפשרות  חדרים   2.5 בכלניות 
בלבד!  שח  אלף   750 בהזדמנות!!  הגג! 

תיווך נטו 0527636404 / 054-3236066

ברחוב החצב 4 חדרים עם מרפסת  1.24 
054-  /  0527636404 נטו  תיווך  מליון 

3236066

למביני ענין בית על שליש דונם בגבעה 
 /  0527636404 נטו  תיווך  מליון!   1.55 א 

054-3236066

חריש 

 3 דירות  מגוון  חריש  בעיר  להשכרה 
התקשרו  ש"ח   1500 מ  החל  חדרים   4 ו 

0506788691

מרפסת  חדרים,   3 בחריש,  למכירה 
סוכה, באיזור החרדי 0504182990/1  

,ק"ג,מ. חדרים   4 בחריש  להשכרה 
050- מיידי   ₪  2300 פרטית  סוכה,וחניה 

4104690

השקעות

דירה  שבע   באר  במרכז  להשקעה 

ש"ח  ב-2500  ומושכרת  חד'   3 משופצת 

053- נדל"ן  אימקס  שקל  אלף   650 רק 

3146470

מושכר  בנין  דימונה   במרכז  להשקעה 

רק  מובטחת   תשואה  ובנקים  לקופ"ח 

5.2 מליון  אימקס נדל"ן 053-3146470

עם  מגרשים  כמה  למכירה  בחיפה: 

אופצייה לבנייה של  כ-100יחידות )לפני 

כבר  חלקם  וממשית(  אפשרית  הגדלה 

של  הזדמנותי  במחיר  בנייה,  היתרי  עם 

ממש 0524302030

מאוד,  שמורה  דירה  באופקים: 

קומה  מרכזי,  מיקום  גדולים,  3.5חדרים 

נוחה, 0524302030

דיור  יחידות  באנגליה  להשקעה 

תשואה  לסטודנטים   מושכרות  

מובטחת החל מ-250 אלף שקל אימקס 

נדל"ן 053-3146470 

גבוהה  רווח  מהירה  בעיסקה  להשקעה 

חדרים   5 דירת  חדרה   אולגה  בגבעת 

לקראת סיום בניה רק ב- 2 מליון  אימקס 

נדל"ן  053-3146470 

מחולקת ומושכרת בקרית ביאליק קומה 

610 אלף שח חני, המתווכת שלך  שניה 

בקריות 0527636404 / 054-3236066

שח  אלף   450 חדרים  שני  אתא  בקרית 

חני, המתווכת שלך בקריות 0527636404 

054-3236066 /

המבוקש,  הרצל  ברחוב  מציאה!!! 

 3 אתא  קרית  מרכז  חרדית,  סביבה 

 730 גבוהה!!  ברמה  משופצת  חדרים 

בקריות  שלך  המתווכת  חני,  שח!!  אלף 

054-3236066 / 0527636404

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
https://lp.vp4.me/ja9q

