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בקומה א' , שמורה ומטופחת עם נוף  חד' 4, דירת  םבוורדי – 640,000
  2,200  מושכרת ומניבה השקעה לבבניין שמור ונקי , מצוינת  לחרמון . 

 לחודש
 

חד' בקומה ב' , פוטנציאל שכירות  4סמטת המלכים , דירת  – 460,000
 במו"מ . משופצת וממוזגת .שפחות לטווח ארוך למ
 

יחידות ( במרכז העיר ,  2חד' )מחולקת ל 4ביהודה הלוי דירת  – 550,000
לחודש . ריהוט ואבזור מלא כולל מוצרי חשמל  ₪ 3,000מושכרת ומניבה 

 ומזגנים . עם מרפסת 
 

במיקום אסטרטגי חד'  4העיר , דירת  צפוןבבהר הצופים ,  -530,000
טנציאל שכירות לסטודנטים , כולל מזגנים וריהוט מלא , ניתנת להשבחה . פו

 לחודש . ₪ 2,250-2,400
 

חד' במרכז העיר בבניין שמור ומטופח עם  4דירת המכבים ברחוב  – 0,00063
מעליות , לאחר שיפוץ יסודי כולל תשתיות ומטבח חדש גדול , ריצוף ,  2
 .לחודש₪  2,500פוטנציאל שכירות למשפחות וסטודנטים בטווח המזגנים . ו

 
חד' משופצת ושמורה , מושכרת  4במרכז העיר , דירת ברחוב הרצל  -580,000

 למשפחה לטווח ארוך , בקרבת בתי ספר וגנים .
 

שירותים ומקלחות בבניין שמור  2חד'  4בורדים , דירת דופלקס  – 670,000
  2,200ונקי , מצוינת השקעה עם שוכרים לטווח ארוך ב 

 
' , פוטנציאל אבקומה מרווחת חד'  3סמטת המלכים , דירת  – 515,000

 שכירות למשפחות לטווח ארוך . משופצת וממוזגת . 
 

, בסמוך לאזור מעונות  ברחוב הלבנון בקו ראשון למכללה – 580,000
משופצת מרוהטת ומאובזרת , מותאמת ,  ג'חד' בקומה  4הסטודנטים , דירת 

 במו"מ נטו לחודש  ₪ 2,400ומושכרת לסטודנטים בתל חי 
 

חד' משודרגת , לקראת  3בבימת תל חי בפרויקט חדש דירת גן  – 760,000
   ברמת גימור גבוההסיום הבניה 

 
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  3בקרן היסוד בקומה ב' , דירת  – 520,000
  לחודש  2,000בקרבת בתי ספר וגנים פוטנציאל שכירות 

 
 

לסטודנטים  2,000חד' מושכרת ב 4, דירת  2קומה  באבא סאלי – 520,000
 , 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  – 620,000
 . ₪ 3,300ומרוהטת. מושכרת ב 

 
חדרים משופצת, מרוהטת ומאובזרת.  4בקרן היסוד, דירת  – 670,000

   ₪ 3,500מושכרת ב 
 

. ואחרונה חדרים + מחסן בקומה ב' 4סמטת המלכים, דירת  – 495,000
 נמצא על צלע ההר עם נוף פנורמי. מושכרת ומניבה. 

 
צפון העיר סמוך למעונות הסטודנטים ולקניון נחמיה, הר הצופים ב – 670,000

חד' משופצת, ממוזגת ומרוהטת.  4מיקום אסטרטגי לסטודנטים. דירת 

 במו"מ .לחודש ₪ 3,500מושכרת ב 
 

בהנרייטה סאלד , דירה בקומה א' וקומת קרקע עם הרחבה גדולה  – 950,000
 חד' .  5ומרפסת בהיתרים , גינה גדולה מגודרת 

 
 4בבלוק דו קומתי במרכז העיר , דירת  1קומה ביוסף שפרינצק  – 470,000

 במו"מ .חד' במצב טוב, כולל מיזוג אויר
 

חד' במרכז העיר בבניין שמור ומטופח עם  4דירת המכבים ברחוב  – 700,000
מעליות , לאחר שיפוץ יסודי כולל תשתיות ומטבח חדש גדול , ריצוף ,  2

 במו"מ  .מושכרת למשפחה לטווח ארוךדלתות פנים , מזגנים ועוד . 
 

בצפון העיר , סמוך למעונות הסטודנטים , ברחוב יקותיאל אדם,  – 620,000
מרווחת . מושכרת ומניבה ממוזגת וחד'  4דירה שמורה ומסודרת בקומה א' 

 למשפחה לטווח ארוך .
 

בבניין נקי ומסודר , אזור  4בקומה חד'  3דירת בקרן היסוד  – 0,00047
  ., לובי מושקע עם קוד כניסה עם פוטנציאל להשבחה מצויןהשקעה 
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  2בקומה  חד' משופצת ושמורה 4במרכז העיר , דירת  בדוד רזיאל ,  -600,000
 לחודש . ₪ 2,000ומניבה מושכרת למשפחה לטווח ארוך 

 
דונם עם זכויות בניה לבית +   1/2מגרשים צמודים כ  2במטולה ,  – 490,000
 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 

  מ"ר. *מותנה בקבלה לחברות בקיבוץ. 100
 

דונם עם  3בכברי , מגרש לבניית מלון/קומפלקס צימרים  של כ – 3,000,000
 תב"ע קיימת , ממוקם בגליל המערבי קרוב לים . 

 
מ"ר  610מ"ר על מגרש של כ 137הגושרים , וילה בקיבוץ  – 2,350,000

 חד' בבנייה איכותית ומעוצבת .  4בטאבו )ללא ועדת קבלה( חדשה מבניה 
 

מ"ר  730מ"ר על מגרש של כ 168הגושרים , וילה בקיבוץ  – 2,740,000
 חד' בבנייה איכותית ומעוצבת .  5בטאבו )ללא ועדת קבלה( חדשה מבניה 

 
 מגרשים בטאבו בקיבוץ הגושרים מגוון  – 1,250,000

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

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

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

מגוון דירות ביוון , אתונה וסלוניקי  - 26,000€
לפרטים תשואה נטו ומעלה  7%להשקעת סטודנטים 

                <                                                                                                                            --כנסו    ומידע           
 
 
 
 
 
 
 


