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חד' משופצת ומאובזרת .  3בשד' תל חי במרכז העיר , דירת  – 540,000
 לחודש  2,100מושכרת ומניבה בבניין מעונות סטודנטים . שכירות 

 
ראשונה עם מרפסת  1במחתרת במרכז העיר דירת מודרג קומה  – 565,000
 לחודש  ₪ 2,300חד' במצב טוב , מושכרת ומניבה  3.5שמש , 

 
חד' עם אופציה לפתיחה לדופלקס , בקומה ב' ,   3בורדים , דירת  – 560,000

 לחודש  ₪ 2,000מושכרת ומניבה לסטודנטים בתל חי . 
 

בנוסף למעטפת  1חד' בקומה  4בשד' תל חי במרכז העיר , דירת  – 780,000
עם היתר בניה בקומת קרקע הניתנת לבניית דירה נוספת/יחידות למקסום 

 תשואה 
 

, משופצת ומעוצבת כולל  1חד' בקומה  4בשד' האצ"ל , דירת  – 580,000
ת מחסן פרטי בקומת קרקע , מצוית למגורים או להשקעה באזור הצפוני בקרי

 )לאחר שיפוץ(  ₪ 4,000 – 2,400שמונה , פוטנציאל שכירות 
  

ון העיר בסמוך מרווחת בצפחד'  4, דירת   2קומה יעקב מלול  – 585,000
,   משופצת ויפה מיקום מבוקש יחידת דיור נפרדת עם  למעונות הסטודנטים ,

 לחודש    3,400-3,600ע"י שכירות לסטודנטים  פוטנציאל שכירות 
 

חד' גדולה ומרווחת . משופצת  3.5שפרינצק קומת קרקע , דירת  – 590,000
עם מטבח ענק , גינה מגודרת בחומה וכניסה שירות אחורית . דירה עם 

 פוטנציאל השקעה גדול לטווח הארוך . 
 

חד' משופצות ומאורגנות , יימכרו  3דירות של  2,  2הירדן קומה  – 680,00
לכל  ₪ 2,000ביחד בלבד בשל מצב רישום בטאבו .  פוטנציאל שכירות של כ

  דירה 
 

חד' ענקית במרכז העיר עם מרפסת .  4, דירת  3יהודה הלוי קומה  – 585,000
 לחודש .  ₪ 2,100עם מחסן בטאבו מושכרת ומניבה 

 
חדרי שינה מאסטר ,  2חד' עם  3, דירת  3יקותיאל אדם קומה  – 540,000

 2,000משופצת כולל כל התשתיות , מרוהטת ומאובזרת מושכרת ומניבה 
 לחודש. 

 
חד' קרקע עם חצר מרוצפת , מושכרת  4סמטת המלכים , דירת  – 530,000

 נטו לחודש . משופצת וממוזגת . ₪ 2,000ומניבה למשפחה לטווח ארוך , 
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כולל  , משופצת ומאורגנת קומה ב' ,  חד'  5דופלקס בורדים דירת  – 650,000
 .לחודש 2,200מושכרת ב מטבח גדול ומזגנים חדשים .

 
חד' משופצת ברמה גבוהה  3, דירת  3יקותיאל אדם קומה  – 560,000

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

 
חד' משופצת ברמה גבוהה כוללת ריהוט  3, דירת   4הירדן קומה  – 485,000

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 בתל  2,000חד' מושכרת ב 4, דירת  2שפרינצק קומה  – 550,000

 , בלוק משופץ , פוטנציאל שכירות לטווח הארוך  חי
 

חד' משופצת ושמורה במצב מצוין  4.5בסמטת המלכים , דירת גן  – 580,000
 , מרוהטת וממוזגת עם גינה גדולה , נוף מהמם לעמק החולה .

 
מ"ר  400מ"ר על מגרש של כ  130להבות הבשן , בית קרקע של  – 950,000

 כירה *מותנה בקבלה לחברות בקיבוץ.למ
 

חדרים בקומה ב', בצפון העיר. משופצת,  4.5שפרינצק, דירת  – 530,000
 לחודש.  ₪ 2,000מרוהטת וממוזגת. מושכרת ב 

 
חדרים  3.5שפרינצק, בצפון העיר סמוך לקניון נחמיה, דירת  – 530,000

 משופצת כחדשה, מרוהטת וממוזגת. מושכרת לסטודנטים בתל חי.
 

חדרים( קומה א'  4ם )במקור (, דירת שלושה חדרי70שפרינצק ) – 550,000
ואחרונה. הדירה משופצת ברמה גבוהה! כולל אינסטלציה פקס, דלתות פנים, 

 . מעולה להשקעה או למגורים.60*60מזגנים וריצוף 
 

חדרים משופצת ממוזגת  4ברחוב הרצל, מרכז העיר, דירת  – 700,000
 . ₪ 3,300ומרוהטת. מושכרת ב 

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

 )למכירה מאוקטובר(.  ₪ 3,500מושכרת ב 
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חדרים גדולה ומרווחת בשכונה סטודנטיאלית,  4יעקב מלול, דירת  – 585,00

 ש"ח. 2,400 – 2,100פוטנציאל שכירות 
 . 4,100 – 4,000השבחה וחלוקה 

 
 

 מסחרי  
 

מ"ר בנוי על מגרש ענק באזור תעשיה צפוני  8,000 –מפעל יצרני )מבנה( 
קרית שמונה מתאים לכל מטרה ואפשרי לשינוי ייעוד למגורים ולמעונות 

 סטודנטים 
 

חנויות עם שטחי שירות  24קומות המחולקות ל 2 –מרכז קניות )מבנה( 
 ומרתף ענק , קיימות זכויות בניה לקומה נוספת במרכז העיר 

 
בגליל העליון מגרש לפיתוח מלון , צימרים  –אות מגרשים לפיתוח מלונ

 ומתחם מסחרי הכולל חנויות משרדים ותחנת דלק
 


