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במצב טוב אך זקוק חד'  4 גן , דירת בשד' האצ"ל בקומת קרקע – 650,000
לשיפוץ קוסמטי , גינה גדולה מגודרת )לא בטאבו( ומרתף גדול המשמש 

   כמחסן . פינתית ונעימה
 

משופצת כחדשה כולל חד' בקומה ב' , 3.5, דירת  בעולי הגרדום – 430,000
 ניתנת להשכרה לסטודנטים ומשפחות , מקלחת , ריצוף ואלומיניום 

 
גדולה ומרווחת במיקום חד' בקומה ג'  4ביקותיאל אדם , דירת  – 570,000

 אסטרטגי מצוין . ריהוט ואבזור מלא , דרושה קוסמטיקה 
 

חד' בקומת קרקע , מרפסת עם פרגולה ,  3ביהודה הלוי , דירת  – 550,000
   דירה משופצת ומרוהטת במרכז העיר . מושכרת ומניבה 

 
, במיקום  בקומה ב' חד' גדולה ומרווחת 4, דירת  יקותיאל אדם – 580,000

דירה צפוני הסמוך למכללה . אזור מעולה להשקעה לשכירות סטודנטים ב
 שבחה במצב מצוין שניתנת לה

 
במיקום אסטרטגי חד'  4העיר , דירת  צפוןבבהר הצופים ,  -530,000

לסטודנטים , כולל מזגנים וריהוט מלא , ניתנת להשבחה . פוטנציאל שכירות 
 לחודש  ₪ 2,250-2,400

 
בקומפלקס בניינים במרכז העיר  4בשד' תל חי  טיילת בקומה  – 000520,

 חד' במצב טוב מושכרת ומניבה  4דירת 
 

חד' משופצת ושמורה , מושכרת  4ברחוב הרצל במרכז העיר , דירת  -580,000
 בתי ספר וגנים למשפחה לטווח ארוך , בקרבת 

 
שירותים ומקלחות בבניין שמור  2חד'  4בורדים , דירת דופלקס  – 650,000

  2,200ונקי , מצוינת השקעה עם שוכרים לטווח ארוך ב 
 

' , פוטנציאל אבקומה מרווחת חד'  3סמטת המלכים , דירת  – 500,000
 ת לטווח ארוך . משופצת וממוזגת שכירות למשפחו

 
לאחר  במצב טובחדרים  3, דירת דיון טצשפרינצק, לכיוון הא – 550,000

  לחודש  ₪ 2,000, מושכרת ומניבה  , מרוהטת וממוזגת שיפוץ יסודי 
 

חד' קרקע עם חצר מרוצפת , מושכרת  4סמטת המלכים , דירת  – 530,000
 נטו לחודש . משופצת וממוזגת  ₪ 2,000ומניבה למשפחה לטווח ארוך , 
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חד' שמורה , בניין נקי ומסודר  3' , דירת דבקרן היסוד בקומה  – 470,000
 נים פוטנציאל שכירות ותשואה גבוההבקרבת בתי ספר וג

 
לסטודנטים  2,000חד' מושכרת ב 4, דירת  2קומה  באבא סאלי – 520,000
 במו"מ, בלוק משופץ , פוטנציאל שכירות לטווח הארוך  בתל חי

 
חד' בקומה ג' משופצת ומרוהטת , כולל  4ביקותיאל אדם , דירת  – 590,000

 לחודש  ₪ 2,400מוצרי חשמל ומזגנים . מושכרת לסטודנטים בתל חי 
 

חדרים משופצת ממוזגת  4ברחוב הרצל, מרכז העיר, דירת  – 640,000
 במו"מ ₪ 3,300ומרוהטת. מושכרת ב 

 
, מרוהטת אדריכלית  חדרים משופצת 4בקרן היסוד, דירת  – 700,000

   ₪ 3,500. מושכרת ב ברמה גבוהה ומאובזרת
 

בצפון העיר , סמוך למעונות הסטודנטים , ברחוב יקותיאל אדם,  – 0,00006
מרווחת . מושכרת ומניבה ממוזגת וחד'  4דירה שמורה ומסודרת בקומה א' 

 למשפחה לטווח ארוך
 

  2בקומה  חד' משופצת ושמורה 4במרכז העיר , דירת  בדוד רזיאל ,  -600,000
 לחודש ₪ 2,000ומניבה מושכרת למשפחה לטווח ארוך 

 
שירותים  4חדרי שינה  5מ"ר ,  150בשכונת יובלים , קוטג'  – 1,550,000

חניות פרטיות , בית חדש בן  2קומות , גינה מסודרת , מחסן ו 2ומקלחות ב
 שנה . 

 
מ"ר קומת קרקע עם ויטרינה חיצונית,  25במרכז העיר, חנות בגודל  – 300,000

 מתאימה לכל מטרה ע"ד , רו"ח , קוסמטיקאית , מספרה וכיו"ב.
 

לבית +  דונם עם זכויות בניה  1/2מגרשים צמודים כ  2במטולה ,  – 490,000
 במו"מ מגודל המגרש  50%יחידות 

 
מ"ר  430מ"ר על מגרש של כ  130להבות הבשן , בית קרקע של  – 890,000

 למכירה *מותנה בקבלה לחברות בקיבוץ.
 

מ"ר על מגרש של  100בית קרקע בגדול של כ  בקיבוץ הגושרים – 1,380,000
חצי דונם הגובל בנחל, גינה מסודרת ופסטורלית. הבית ניתן להרחבה של עוד 

 במו"מ  מ"ר. *מותנה בקבלה לחברות בקיבוץ. 100
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דונם עם  3בכברי , מגרש לבניית מלון/קומפלקס צימרים  של כ – 3,000,000
 קיימת , ממוקם בגליל המערבי קרוב לים .  תב"ע

 
 
 

מ"ר  730מ"ר על מגרש של כ 168בקיבוץ הגושרים , וילה  – 2,900,000
 חד' בבנייה איכותית ומעוצבת .  5בטאבו )ללא ועדת קבלה( חדשה מבניה 

 
 מגוון מגרשים בטאבו בקיבוץ הגושרים  – 1,450,000

 
מ"ר על  320יחידות , בנוי  5החדישה , וילה +  םהוורדיבשכונת  – 2,480,000

שנה למכירה  18מ"ר  יחידות מושכרות ומניבות , נכס בן כ 530שטח של כ 
 , כולל שכירויות וכל ההיתרים בתוקף  מיידית

 
 
 

דונם עם זכויות בניה לבית  3/4מגרשים צמודים כ 2במרגליות ,  –קומבינציה 
 מגודל המגרש .  50%יחידות  2+ 
 
 
 
 
 

מגוון דירות ביוון , אתונה וסלוניקי להשקעת  - 150,000
תשואה נטו ומעלה לפרטים  7%סטודנטים 

 <  --כנסו     ומידע           
 
 
 
 
 
 
 


