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בשדרות תל חי בטיילת בבלוק משופץ ושמור עם חנייה פרטית,  - 560,000
 . מצוינת להשקעה מיקום מנצחבקומה ג'  חד' במצב טוב 4דירת 

 
חד' משופצת ברמה גבוהה ,  4ביהודה הלוי במרכז העיר , דירת  -590,000

 לחודש  ₪ 2,800מרוהטת ומאובזרת , מושכרת ומניבה 
 

חד'  3בהר הצופים , בסמוך לאזור מעונות הסטודנטים , דירת  – 480,000
 לחודש  3,500פוטנציאל השכרה  –בקומה ב' , דרושה שיפוץ 

 
חד' במיקום  4בחלק הצפוני בקומה ג' , דירת בשדרות תל חי  – 500,000

פוטנציאל השכרה  –אסטרטגי מעולה לשכירות סטודנטים . דרושה שיפוץ 
 לחודש  ₪ 3,500

 
חד' בבלוק לאחר שיפוץ , אופציה למרפסת  2.5בשפרינצק דירת  – 370,000

(  בחלק הצפוני בסמוך לקניון נחמיה ודרכי גישה למכללה והיתרים  )יש הכנה
  לחודש  2,200-2,300, פוטנציאל שכירות 

 
חד' מרווחת בבניין משופץ ושמור בסמוך  4ברחוב הירדן , דירת  – 450,000

  2,100-2,400לבתי ספר גנים ומכולות .  פוטנציאל שכירות 
 

חד' משודרגת , לקראת  3בבימת תל חי בפרויקט חדש דירת גן  – 780,000
 סיום הבניה וכניסה/גמר בחודש דצמבר/ינואר  

 
חד' מרווחת במרכז העיר , דרושה  3.5דירת  2ביהודה הלוי בקומה  – 490,000

 2,000-2,200שיפוץ קוסמטי , ניתנת להשכרה ב
 

בבלוק שלקראת תמ"א שפרינצק, בצפון העיר סמוך לקניון נחמיה  – 520,000
חדרים משופצת כחדשה, מרוהטת וממוזגת. מושכרת לסטודנטים  3.5, דירת 

 לחודש. ₪ 2,000בתל חי 
 

בקרבת מכללת תל חי ומעונות  ביקותיאל אדם בצפון העיר – 595,000
מרווחת, משופצת ברמה גבוהה  בקומה ג' חדרים 4הסטודנטים , דירת 

  .ומרוהטת. מושכרת ומניבה
 

ראשונה עם מרפסת  1במחתרת במרכז העיר דירת מודרג קומה  – 520,000
 לחודש  ₪ 2,200חד' במצב טוב , מושכרת ומניבה  3.5שמש , 

 
חדרי שינה מאסטר ,  2חד' עם  3, דירת  3יקותיאל אדם קומה  – 530,000

 2,000משופצת כולל כל התשתיות , מרוהטת ומאובזרת מושכרת ומניבה 
 לחודש. 
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חד' קרקע עם חצר מרוצפת , מושכרת  4סמטת המלכים , דירת  – 530,000

 נטו לחודש . משופצת וממוזגת . ₪ 2,000ומניבה למשפחה לטווח ארוך , 
 

כולל  , משופצת ומאורגנת קומה ב' , חד'  5דופלקס ורדים דירת וב – 630,000
  .לחודש 2,200מושכרת ב מטבח גדול ומזגנים חדשים .

 
חד' משופצת ברמה גבוהה  3, דירת  3יקותיאל אדם קומה  – 540,000

מרוהטת ומושכרת .ממוקמת בצפון העיר בסמוך למעונות הסטודנטים . 
   2,200מושכרת ב

 
חד' משופצת ברמה גבוהה כוללת ריהוט  3, דירת   4הירדן קומה  – 440,000

ואבזור מלא. מיקום מעולה בסמוך לבתי ספר וגנים בשכונת אשכול , 
  2,000 – 2,200פוטנציאל שכירות 

 
חד' משופצת וממוזגת . מרווחת  3.5, דירת  3עולי הגרדום קומה  – 395,000

 ומוארת עם נוף לעמק .
 

חד' שמורה בבלוק שעבר שיקום שכונות ,  4, דירת  3קומה הירדן  – 500,000
 1800-2100ת רופוטנציאל שכי

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

 
חד' משופצת ושמורה במצב מצוין  4.5בסמטת המלכים , דירת גן  – 560,000

 , מרוהטת וממוזגת עם גינה גדולה , נוף מהמם לעמק החולה .
 

מ"ר  400מ"ר על מגרש של כ  130להבות הבשן , בית קרקע של  – 880,000
 כירה *מותנה בקבלה לחברות בקיבוץ.למ
 

 חדרים בקומה ב', בצפון העיר. משופצת,  4.5שפרינצק, דירת  – 520,000
 מרוהטת וממוזגת. 

 
חדרים משופצת ממוזגת  4ברחוב הרצל, מרכז העיר, דירת  – 650,000

 . ₪ 3,300ומרוהטת. מושכרת ב 
 

חדרים משופצת, מרוהטת ומאובזרת.  4בקרן היסוד, דירת  – 670,000
  ₪ 3,500מושכרת ב 

 
חדרים גדולה ומרווחת בשכונה סטודנטיאלית,  4יעקב מלול, דירת  – 585,00

 . לחודש לסטודנטיות ₪ 2,400משופצת מרוהטת ומאובזרת , מושכרת ומניבה 
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. ואחרונה חדרים + מחסן בקומה ב' 4סמטת המלכים, דירת  – 510,000

 נמצא על צלע ההר עם נוף פנורמי. מושכרת ומניבה. 
 

במשש יוסף דירת ענק בקומה א' בנוסף ליחידת דיור מאושרת  – 790,000
 במו"מלחודש .  ₪ 4,000במרכז העיר , פוטנציאל שכירות 

 
מ"ר בנוי מחולק ל  300מ"ר  600ה, שטח של בית הלל בית הרחב – 2,760,000

שירותים ומקלחת, מרווח  3חדרים,  4מ"ר בית למגורים על שני מפלסים,  200
מ"ר כל  35דות של יחידות דיור נפר 3ברמה גבוהה. בנוסף עוד מאור ומשפוץ 

שנים. כל הבית מושכר ב  4אחת פלוס פטיו בחזית הבית. הבית נבנה לפני 
 במו"מ לחודש.  12,500

 
בצפון העיר.  א'מ"ר בקומה  90חד' כ  4דירת  בהר הצופים  – 580,000

תאימה גם משופצת, מאובזרת, נמצאת במיקום אסטרטגי לסטודנטים ומ
 . לחודש  2100מושכרת ב למשפחות

 
חדרים. משופצת,  3דירת  2בצפון העיר, הר הצופים, קומה  – 540,000

 במו"מלחודש. מעולה להשקעה.  ₪ 2,000מאובזרת, ממוזגת. מושכר ב 
 

צפון העיר סמוך למעונות הסטודנטים ולקניון נחמיה, הר הצופים ב – 650,000
וזגת ומרוהטת. חד' משופצת, ממ 4דירת  מיקום אסטרטגי לסטודנטים.

 .לחודש ₪ 3,500מושכרת ב 
 

בשכונת הורדים , צמוד קרקע עם יחידת דיור על שטח של כרבע  – 1,220,000
לחודש נמכר  ₪ 5,000דונם , ניתן להרחבה לעוד יחידות , כיום מושכר ומניב 

 עם תכולה מלאה 
 

 10התאנה  – 1,250,000


