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לוח העסקים של ישראל
נדל"ן

מציאה קורונה
נדירה!!!
המחיר ירד
לתחתית!!!
 15ש"ח למ"ר בלבד!!!
לזריזים ומהירים!!!
בא.ת רחובות
 500-1,500מ"ר
כולל גג צמוד
וחניות פרטיות
לתעשייה ,משרדים ,
אחסנה או מלונית.
)לא קומת קרקע(
מעלית או מעלית משא.
אילנות נדל"ן
052-3232131

נדל"ן כללי

דרוש במיידי
לרכישה:

 Yנכסים מניבים
 Yמגרשים לבניה
 Yתחנות דלק
 Yבניינים מסחרי ומגורי
 Yחנויות למסחר
 Yשטחי משרדים
ברחבי הארץ
ובעיקר בגוש דן
אילנות נדל"ן
052-3232131

Ilanot26@gmail.com

ilanot26@gmail.com

45051

44974

שתי קומות
אחרונות להשכרה
במרכז הארץ
במגדל חדש ומפואר
מתחם לוגיסטי
בסטריפ
חדש ומפואר
של מגדל עזריאלי
להשכרה החל מ-
במנחם בגין ומגדל ,WE
 4,000עד  15,000מ"ר
ומגדל מדטאון
מבנים גבוהים במיוחד
החל מ 800 -מ"ר
מותאם לצורכי לקוח
ועד  2,000מ"ר
ופריקה
חצר תפעולי לטעינה
כולל חניון עם המון המון
אילנות נדל"ן
מקומות חניה
052-3232131
אילנות נדל"ן
Ilanot26@gmail.com
052-3232131
44975

למכירה בהזדמנות
במגדלי בסר
רמת גן

חצי קומה משרדים
גבוהה עם נוף מדהים
השקעה או שימוש עצמי
אילנות נדל"ן
052-3232131

Ilanot26@gmail.com

44976

נכס מניב רק
לבעלי יכולות!!!

למכירה בית אבות סיעודי
רווחי במיוחד
מושכר לרשת מובילה
תקופה ארוכה.
פרטים בפגישה.
אילנות נדל"ן
052-3232131

Ilanot26@gmail.com

44977

להשכרה במרכז
תל אביב

בקרבת הרכבת
בניין עצמאי כ 1,000-מ"ר
עם חניון ל 30-מקומות
משרדים טובים ומתוחזקים
אילנות נדל"ן
052-3232131

Ilanot26@gmail.com

44978

Ilanot26@gmail.com

יגאל רודה מומחה
לבתי יוקרה בסביון
"אל-הנכס"
בסביון בבלעדיות!
Yמגרש  500מ"ר TOP
לבניית בית חלומות
 4,490,000ש"ח.
Yעיסקת השנה :בית יוקרה
 10חד' OPEN-SPACE
על  2.5דונם+פוטנציאל
בריכה מדשאות
 13,900,000ש"ח
Yוילה מוארת
 331/1221מ"ר
 +בריכה GOOD-LOCATION
 +פוטנציאל,
רק .₪ 7,790,000
052-2321675
47982

45974

 C&Mנדל"ן קיסריה
עכשיו זמן קיסריה !!!

 Yוילה לשיפוץ בקו
הראשון לים
 1,050 Yמ"ר
 Yמיקום נדיר ומיוחד
 Yפתוח מול שטחים
ירוקים
 Yנוף ים מרחבים
והאקוודוקט
 Yמרחק הליכה קצר
לים ,למרכז ,לבית
הכנסת
 Yלמהירי החלטה
 Yעכשיו בהזדמנות
 6,700,000ש"ח

www.cmrealestate.co.il

ח חיליק054-4402007-

47978

יגאל רודה מומחה
לבתי יוקרה בסביון
"אל-הנכס"
בסביון בבלעדיות!
Yוילה EXCLUSIVE
 310/500מ"ר כחדשה
בריכה,רק ₪ 8,250,000
Yבהזדמנות
וילה+פוטנציאל
על  5דונם PRIME
)אופ' לחלוקה(
רק .₪ 13,990,000
Yאחוזה  25חד' 10-דונם
.TOP-LOCATlON
בריכה
052-2321675

47980

אל הנכס
בקעת אונו-סביון
03-5343959
Yבקרית אונו–ברייספלד!
דירת  5.5חד'  150מ"ר+
יחידת מתבגר 2+חניות
ומחסן  3,500,000ש"ח
Yבגני תקווה–גבעת סביון
דירת  3חד' ) 5במקור(
140מ"ר מושקעת
ומעוצבת+
 2חניות ומחסן
 2,950,000ש"ח
Yאור יהודה-נווה רבין
דירת  4.5חד' משופצת
קומפלט!  2חניות+מחסן
 2,400,000ש"ח
49035

לחברות לוגיסטיקה
ותעשייה מרלו"ג
חדש  20,000מ"ר
 14מ' גובה אזור
עכו ,קריות
כביש  4החל מ-
 5000מ"ר -
מכירה  /השכרה .
דניאל שליכטר
050-5274914
www.dsre.co.il

48762

למכירה
חטיבת קרקע
חקלאית
במיקום מעולה
בצפון כפר סבא
דורון 050-2661144
"Nadlans4U

בגוש 6663-בגן רשל

קרקע 1,000

מ"ר,
עם פוטנציאל גדול
₪ 3,590,000

054-5969555

49191

48954
49225

מגרש למכירה
בראשל"צ מערב
 3דונם תב"ע
למסחר ומשרדים
דולב נדלן 050-7700981

49241

להשכרה חנות
בראשל"צ מערב
 250-500מ"ר בפריים
לוקיישן ,גבוהה ,חניה
בחזית ,לכל מטרה
דולב נדלן 050-7700981

להשכרה
שטחי מסחר
בבניין "ירון מילר"
החדש במערב ראשל"צ,
 120-650מ"ר,
בתנאים מפנקים!
דולב נדלן 050-7700981

49032

46232

להשכרה
בראשלצ מערב
בניין ירון מילר
 150-600מ"ר משרדים
צמוד למשרד הכלכלה
 55ש"ח למ"ר מעטפת
דולב נדלן 050-7700981

ללקוחותינו רשת
סופרמרקטים
דרושים להשכרה
 3000-4000מ"ר בראש העין
למכירה
 800-2000מ"ר בתל מונד
זכויות לניוד
 2500מ"ר בבת ים
בראשלצ מערב
דולב נדלן 050-7700981
למסחר ומשרדים
כ 5000-מ"ר
ללקוח משרדנו
דולב נדלן 050-7700981
דרוש
מחסן הפצה תל אביב
דרום/צריפין /בת ים
ללקוח המשרד
גובה
 2000מ"ר  6מטר
דרושים
וטעינה
פריקה
חובה שטחי
בדחיפות מגרשים בגודל
דולב נדלן 050-7700981
 10דונם ומעלה ללוגיסטיקה
דולב נדלן 050-7700981
החנות הכי מרכזית
במרכז העיר
למכירה  5-10דונם
רחובות!
קרקע חקלאית פרטית
ליד בנק דיסקונט
צמודת דופן בפרדס חנה
 40-120מ"ר!
דולב נדלן 050-7700981
חשיפה מקסימלית,
מתאים למזון מהיר!
דולב נדלן 0507700981
49269

46234

49053

משרדים למכירה
במערב ראשל"צ
ליד קניון הזהב 400 ,מ"ר
רק  8000ש"ח למ"ר!
 5חניות בונוס!
דולב נדלן 050-7700981

46237

להשכרה/מכירה
משרדים מפוארים
במערב ראשל"צ
בבניין חדש חצי קומה
מיידי ,במחיר מעולה!
דולב נדל"ן 050-7700981
בראשל"צ מערב
להשכרה /מכירה
חנויות  150-500מ"ר
ליד "קניון הזהב"
 6.5מ"ר גובה
דולב נדלן 050-7700981
המבחר הגדול
ביותר בראשל"צ
של משרדים וחנויות
להשכרה ומכירה
אצלנו במשרד ,
מוזמנים ליצור קשר
דולב נדלן 050-7700981

מגרש למכירה
בא"ת ראשל"צ
כ 8000-מ"ר למסחר
ומשרדים לפני היתר,
יש הרשמות,
לא לעסקת אופציה
דולב נדלן 050-7700981

49270

49054

49333

48888

להשכרה מגרש
בא"ת קרית גת
 8דונם לטווח ארוך
דולב נדלן 050-7700981

למכירה
בהרצליה

מגרש למכירה
בראשל"צ
כ 6000-מ"ר זכויות
למסחר ומשרדים
לא לעסקת אופציה
דולב נדלן 050-7700981

לפרויקט חדש
בא"ת חדש
בכפר יונה
דרוש שוכר אסטרטגי
עבור  3000מ"ר מסחר
בק"ק
דולב נדלן 050-7700981

49334

49076

48889

48890

48951

מגרש לעסקת
קומבינציה בלבד!
במיקום סופר אסטרטגי
בקרבת פארק המדע
ברחובות
 26,000מ"ר למסחר,
משרדים
אופציה לשינוי תבע
ליזמים וקבלנים בלבד!
דולב נדלן 050-7700981

למכירה במרכז ת"א
קרקע  1.5דונם ,יעוד
למשרדים מוכן לבניה
 +תב"ע מאושרת
ל 15,000 -מ"ר

ח 03-9798000
48165

49140

ברעננה למכירה
 4חנויות
ברצף ,מרכזי,
סה"כ  480מ"ר
פוטנציאל 7%
דולב נדלן 050-7700981

נ.ה נדל"ן שוהם בע"מ
ניסים הדס
למכירה סמוך לנתב"ג
)צומת אל על(

49144

למכירה קרקע
בצומת בית ליד  5דונם
למסחר ומשרדים
דולב נדלן 050-7700981
48953

נ.ה נדל"ן שוהם בע"מ
ניסים הדס

 Yמבנה תעשייה
עצמאי
כ 6,000-מ"ר
 +בניין משרדים
מפוארים )מושכר
בחלקו( ,חניות
פרטיות צמודות
 +שטח תפעולי ,
פינוי גמיש מאד

ח 03-9798000
49240

48168
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נ.ה נדל"ן שוהם בע"מ
ניסים הדס

נ.ה נדל"ן שוהם בע"מ
ניסים הדס

 Yבאזור שוהם
 Yבניין עצמאי מפואר
למכירה כנכס מניב
 4,600 Yמ"ר מחסנים,
מעבדות ומשרדים+
חניון  1,400מ"ר

למכירה

ח 03-9798000

48292

נ.ה נדל"ן שוהם בע"מ
ניסים הדס
להשכרה באזור
ראשל"צ  1000מ"ר
לתעשייה קלה/
אחסנה גובה  6מטר
ניתן לחלוקה
 500מ"ר

ח 03-9798000

48512

נ.ה נדל"ן שוהם בע"מ
ניסים הדס
להשכרה

 Yבאזור תעשייה לב
הארץ ,מרכז לוגיסטי
כ 5,000-מ"ר ,גובה  14מ',
שטח תפעולי גדול לטעינה
ופריקה ,כניסה מידית
 Yבאזור תעשייה
שוהם  ,מחסן לוגיסטי
עצמאי כ 6,000-מ"ר  ,גובה
 15מ' ,שטח תפעולי גדול,
מתאים למרכז הפצה ,כניסה
04/21
 Yבאזור שהם בבניין
משרדים מפואר חצי קומה
כ 500-מ"ר עד קומה שלמה
כ 1000-מ"ר ,מידי
 Yבאזור שוהם מרכז
לוגיסטי כ 2,800-מ"ר ,מחסן
גבוה כ 14-מ' עם משווה
גובה ,קומות משרדים ,שטח
תפעולי לפריקה וטעינה עם
חצר גדולה
 Yבא.ת הר טוב בית
שמש מחסנים לוגיסטים
 30,000 – 10,000מ"ר גובה
 14מטר שטחי תפעול גדולים
 Yברמת החייל ת"א-
ברחוב הברזל והנחושת,
אולמות  300-800מ"ר
למסחר ,משרדים ומעבדות
 Yבאייר פורט סיטי
משרדים מפוארים החל
מ 100-מ"ר ועד  20,000מ"ר
חניונים צמודים ,כניסה
מידית
 Yבאזור התעשייה
מודיעין )ליגד סנטר(
מרכז לוגיסטי עצמאי
כ 6,500 -מ"ר +גלריית
משרדים ,שטח תפעולי רחב
 Yבא.ת .ליגד
במודיעין ,מחסן גבוה
כ 1,600-מ"ר עם שטח
תפעולי ,מידי
 Yבאזור תעשייה
אריאל ,מרכז לוגיסטי
כ 8,000 -מ"ר גובה  15מ',
שטח תפעולי רחב ,ברמה
גבוהה מאד
 Yבאזור תעשייה
סגולה פ"ת מבנה
עצמאי כ 1,100 -מ"ר
 900מ"ר מחסן  +גלריית
משרדים  200מ"ר חצר
תפעולית גדולה כ 600 -מ"ר

ח 03-9798000

48170

 Yבאזור תעשיה שוהם
מגרש  8/12דונם לתעשייה
ולוגיסטיקה  ,חשיפה לכביש
 6מידי
 Yבאזור השפלה
מגרש לתעשייה ואחסנה
כ 3-דונם
 Yלמכירה באזור
שוהם נכס מניב )בנין
עצמאי לתעשייה ,אחסנה
ומשרדים מפוארים( מושכר
במלואו
 Yבאזור התעשייה
הרטוב )בית שמש( ,
מגרש כ  8דונם לתעשייה
ולוגיסטיקה
 Yבאזור המרכז/
שפלה קרקע מאושרת
להקמת מתחם לדיור מוגן ,
בית אבות ,בית חולים
כ 280-יחידות לרכישה
ועסקת קומבינציה
 Yבצפון הארץ -באזור
תעשייה בר-לב ,כ 80 -דונם
לתעשייה ולוגיסטיקה
מותאם למרלוגים לחברות
גדולות ,תב"ע מאושרת
 Yבשוהם משרדים
למכירה
 250,500,1000מ"ר
במיקום מצוין
 Yבאזור שוהם מבנה
תעשיה  ,לוגיסטיקה
ומשרדים כ –  6,000מ"ר
 Yבאזור השפלה-
בשכונה יוקרתית  8 ,דונם
למסחר  +משרדים ,אופציה
למגורים ,חניון תת קרקעי
 ,מידי
 Yבאזור תעשייה חבל
מודיעין מבנה תעשייה/
לוגיסטיקה עצמאי
כ 4,000-מ"ר מחסן
ומשרדים
 Yבאזור השרון מגרש
כ 20 -דונם על כביש 4
למטרת אחסנה/תעשייה/
מסחר ומשרדים מאושר
לבנייה מידית

להשכרה
במעויין שורק
ראשל"צ ליד איקיאה
שטח מסחרי כ  800מ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009

נדל"ן מסחרי
בשרון
קומת חנויות מסחרית
במרכז העיר,
 2,000מ"ר +חניון,
 38מיליון ₪
"יאיר לוי אסטרטגיה
בנדל"ן"
Y9785

בניינים
להשכרה
תל אביב והמרכז

49077

נדל"ן מניב
48258

בכפ"ס להשכרה
חנות כ-
 200/300/500מ"ר
גבוהה,
ברח' התע"ש עם
חשיפה מירבית,
חניות.
09-7652051
רכש נכסים.
www.proprechesh.co.il

49057

למכירה בכפ"ס
משרדים כ-
 80/130/240מ"ר
בבניין איכותי,
ברח' התע"ש.
09-7652051
רכש נכסים.

מציאה בצפון!!!
מבנה תעשיה עצמאי
 5500מ"ר מניב
 7%תשואה+
פוטנציאל ל-
 9%תשואה
 20מיליון ₪
) ₪ 3,600למ"ר(
דניאל שליכטר
050-5274914

www.dsre.co.il

49279

מציאה למשקיעים
 30%נמוך מהשוק!!
ביבנה בניין
משרדים  4500מ"ר
 +חניות פוטנציאל
ל 8%-תשואה
 ₪ 4,950למ"ר!!!
דניאל שליכטר
050-5274914
www.dsre.co.il

48547

www.proprechesh.co.il
49059

בחיפה בניין
משרדים עצמאי
מניב 6.25%
תשואה +
פוטנציאל השבחה!
 16מיליון . ₪
דניאל שליכטר
050-5274914

למכירה -השכרה
ברחובות
במיקום מרכזי וסואן
 280מ"ר עם חזית
לציר סואן
רפי גרגס נכסים--
050-5515874
49276

ח 03-9798000

www.dsre.co.il

48761
48172

להשכרה
באזור המרכז
מבנה כ 1000-מ"ר קרקע
+חצר תפעולית לכל מטרה
תצוגה,אחסנה,מסחר ,וכול'
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304
46918

עמותה מחפשת
שטח בצפון
עם  300מ"ר בנוי בשכירות
לכמה שנים ,יכול להיות
כפר נופש .חדרי אירוח.
חווה .מוכנים לשלם
 30000ש"ח לחודש.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

48630

רפי גרגס

יעוץ ושיווק נדל"ן

אמינות מעל  25שנה

המתווך האישי שלך
נסיון ,ידע ואמינות
מעל לכל

נדל"ן מסחרי

03-6356837
050-5515874
RAFIGERGES@GMAIL.COM

49182

נדיר!!!
נכס מסחרי מושכר
לשוכר AAA
ל 12-שנים
 5%תשואה סופי
 5.5מיליון ₪
דניאל שליכטר
050-5274914

להשכרה
באזור המרכז
בניין עצמאי כ 3300-מ"ר
גג מסודר לשימוש השוכר,
מתאים למכללות
וחברות פרטיות
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
46906

להשכרה
בצפון תל אביב
בניין משרדים עצמאי
כ 2200 -מ"ר מרתף וחניות
מתאים לחברות הייטק
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
46915

בניינים למכירה

מבני תעשיה
למכירה
תל אביב והמרכז

במרכז הארץ
 8000מ"ר לתעשיה
השכרה  ₪ 35למ"ר
מכירה  ₪ 5,000למ"ר
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
Y9785

yairl@yairlevy.com

c

www.yairlevy.com
49254

נדיר ביותר
למכירה !!! מבנה
לוגיסטיקה חדש
 14מ' גובה באזור
עכו ,קריות ,
כביש – 4
 5,000-20,000מ"ר
 ₪ 7,500למ"ר!!!
דניאל שליכטר
050-5274914
www.dsre.co.il

48791

מבני לוגיסטיקה
חדשים בבנייה
 5,000-40,000מ"ר
 12מ' גובה
מיקומים מצוינים!
החל מ-
 ₪ 6,750למ"ר!
דניאל שליכטר
050-5274914
www.dsre.co.il

בבית שמש מבני
לוגיסטיקה חדשים
בבנייה
 3,000-8000מ"ר
החל מ₪ 6,950-
למ"ר
דניאל שליכטר
050-5274914
www.dsre.co.il

49236
47672

למכירה
בחולון
מבנה עצמאי
 1,800מ"ר ב 2 -קומות
 21מיליון ₪
 Yקרקע פרטית

yairl@yairlevy.com
48892

 500-1,000מ"ר
בקומת קרקע

49235

48760

בנתניה בניין
עצמאי וייצוגי
כ 2.4 -דונם ,בנוי
כ 3700 -מ"ר ,טאבו,
 26מיליון ש"ח ,גמיש
 052-3267692תיווך
48802

www.dsre.co.il

48765

www.dsre.co.il

השרון

להשכרה
בהרצליה פיתוח
על משכית שטח מסחרי
כ 420-מ"ר  ₪ 90למ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
058-5564646

סמוך לאיירפורט
סיטי!!!
בניין משרדים
עצמאי  2500מ"ר
 +שפע חניות,
גימור פנים גבוה,
ריהוט מלא
החל מ 1000 -מ"ר
דניאל שליכטר
050-5274914

למכירה
בא.ת .חולון

c

Y

www.yairlevy.com
49200

להשכרה סמוך
לעכו ,קריות ,
כביש  - 4מבנה
לוגיסטיקה חדש
 14גובה
10,000-20,000
מ"ר
רק  ₪ 35למ"ר!!!
דניאל שליכטר
050-5274914
www.dsre.co.il

48792
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להשכרה
בא.ת יבנה
כ  2400מ"ר גובה כ 6-מטר
חצר תפעולית
לפריקה וטעינה
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304

דרום

בקריית גת
 4,750מ"ר בק.ק .גבוה,
 ₪ 7,500למ"ר
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

46909

48708

מבני תעשיה
להשכרה
תל אביב והמרכז

בברקן
 2,700-5,400מ"ר
עצמאי בק.ק  +כוח וחצר
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

48707

מחפשים מבנים
תעשייתים או
מרלוגים להשכרה/
אחסנה?
נשמח לעזור,
המומחים
ללוגיסטיקה
ותעשייה
בועז מאיר
רילטי לב השרון
052-4754545
09-8788174

boazmeir05@gmail.com

49274

מבנה תעשייה
 4,400מ"ר

צפון

להשכרה באזה"ת
ביוקנעם ,מרלו"ג
לוגיסטי החל מ-
 2,000ועד
 20,000מ"ר,
בגובה  14מ"ר
כולל משווה גובה
ומשרדים
בועז מאיר
רילטי לב השרון
052-4754545
09-8788174

boazmeir05@gmail.com
49014

סמוך לעפולה
 11,000מ"ר מבנה תעשיה
עצמאי ,חדש
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
Y9785
47294

סמוך לחיפה
 7,000מ"ר לתעשיה
ואחסנה עצמאי,
 ₪ 190,000לחודש,
כניסה מיידית!
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

להשכרה
מגרש מסודר
לאחסנה פתוחה
בגודל  20דונם
בקרבת הנמל
באשדוד
בועז מאיר
רילטי לב השרון
052-4754545
09-8788174

49275

שפלה

בא.ת .יבנה
 1300מ"ר ק"ק גישה מעולה
 6מטר גובה
אפשרות לחלוקה
רפי גרגס נכסים-
050-5515874

49273

boazmeir05@gmail.com

להשכרה בקרבת
הנמל באשדוד,
מבנה לאחסנה /
תעשייה החל מ-
 3,000מ"ר ועד
 20,000מ"ר
בועז מאיר
רילטי לב השרון
052-4754545
09-8788174

47850

סמוך לנתב"ג
 50דונם לתעשיה,
 150מיליון ₪
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

להשכרה באשדוד
מבני לתעשייה  1200מ"ר
גובה תקרה  6מטר.
משרדים ,חצר  700מ"ר
יניב עטר 0509944833

ירושלים והסביבה

להשכרה במודיעין
מבנה לתעשייה או
אחסנה בגודל
 2,000מ"ר +
כ 4,000 -מ"ר
משרדים ניתן
לחלוקה
בועז מאיר
רילטי לב השרון
052-4754545
09-8788174

ILD - NADLAN

מגרשים
למכירה

boazmeir05@gmail.com

באשדוד  5,500מ"ר
בק.ק .עצמאי ,מיידי
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785
47849

נדיר ביותר !!!
 25-50דונם
ללוגיסטיקה ,
 60%תכסית !
 30מ' גובה !
 1.4מיליון ₪
דניאל שליכטר
050-5274914

למכירה
באזה"ת חולון
 5דונם מגרש פינתי,
 30מיליון ₪
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785
48932

בכפר מעש מגרש
מפוצל מנחלה
 3.3מיליון שקל.
חצי דונם מפוצל מנחלה
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

www.dsre.co.il

צפון

במפרץ חיפה
מגרש
תעשייתי  15דונם
קרקע פרטית
מיקום מעולה!
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
Y9785
46227

48862

במשמר השבעה
מגרש למכירה!
 420מ"ר .עם זכויות
מהוונות של  325מ"ר
בנייה!!  3.9מיליון שקל.
לזריזים ומבינים.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

בעמק יזרעאל
 100דונם לתעשיה ואחסנה
בינוי עפ"י דרישה
"יאיר לוי אסטרטגיה
בנדל"ן"
Y9785
48260

בגבעת עדה
מגרש לבנייה
חצי דונם במיקום
פנטסטי 2.5 .מיליון.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

49002

49257

השרון

בכפר יונה
המייסדים
מגרש לשני קוטגים!
 1400מ"ר לשתי וילות.
במיקום מצויין במייסדים!
אדמה פרטית בטאבו.
 6מיליון שקל לכל המגרש!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

48751

ירושלים והסביבה

במודיעין
במיקום מרכזי
מגרש לבניית
כ 10,000 -מ"ר
מסחר ותעסוקה
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
Y9785
46226

www.uzigil.co.il
48627

בבית חרות
מגרש פינתי
מול הפרדסים!
הזדמנות חד פעמית
לזריזים ומבינים! חצי דונם
פינתי מול נוף פתוח.
 3.5מיליון.
מוזמנות הצעות !!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il
48860

בראשל"צ מערב
 3דונם קרקע פרטית,
 20מיליון ₪
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

www.uzigil.co.il

סמוך לכביש 6
 45דונם לתעשיה ואחסנה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

תל אביב והמרכז

שפלה

48857

48823

49326

דרום

46905

סמוך לכביש 6
 30דונם 10,000+מ"ר מבנה
לכניסה מיידית
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

boazmeir05@gmail.com

www.uzigil.co.il

48847

48861

49011

49012

להשכרה
בא.ת רמלה
כ 2300-מ"ר קומת רמפה
גישה למשאיות ,רחבת
פריקה וטעינה גובה
כ 5.5מטר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054--8016009

בחיפה ליד הנמל!!
 5-25דונם
לתעשייה
ולוגיסטיקה
לבנייה מיידית
החל מ1.95-
מיליון  ₪לדונם!
דניאל שליכטר
050-5274914
www.dsre.co.il

49010

www.uzigil.co.il
48785

ברמלוד מגרש
 6.5דונם
לתעשיה ,כולל היתר בניה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

48764

49259

בא.ת .פ"ת
 4000מ"ר עצמאי+חניון+
חצר תיפעולית לתקופה
ארוכה עם גישה מעולה
רפי גרגס נכסים-
050-5515874

www.dsre.co.il

48763

גד 050-5240987 -
49335

49013

בא.ת .פ"ת
 400מ"ר ק"ק+
חצר  500מ"ר
מגודר עם אספלט
לכל מטרה
רפי גרגס נכסים-
050-5515874

להשכרה
בקריית גת

נדיר ביותר !!!
בצפון מגרש
 100דונם לתעשייה
לוגיסטיקה ומסחר
לבנייה מיידית
 ₪ 650,000לדונם
דניאל שליכטר
050-5274914

בכפר מעש
מגרש לבנייה!
חצי דונם מפוצל מנחלה.
 3.3מיליון שקל בלבד
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

מגרש חקלאי גדול
ליד בני ציון!
למכירה  79דונם חקלאי
פרטי בטאבו
ליד בני ציון!
 185000שקל בלבד!!!
לבעלי יכולת ומבינים!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

48728

בבית שמש
 2-8דונם לתעשיה ואחסנה
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
Y9785
47305

במודיעין
 4.5דונם
לתעשיה ,מיקום מרכזי
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785
49256
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למכירה
במודיעין
 4.5דונם
לתעשיה ואחסנה
מיקום מעולה!
yairl@yairlevy.com

c

www.yairlevy.com
48863

דרום

להשכרה/מכירה
באשדוד
 3,000מ"ר עצמאי בנוי
 1750מ"ר עצמאי
גובה  7מ"ר
 054-7021864אתי

השרון

49302

למכירה באשקלון
אזור תעשייה הצפוני
 11.5דונם בנוי  6,000מ"ר
מושכר עד 2026
 054-7021864אתי
49303

למכירה  2מגרשים
של  8ו 23 -דונם
לתעשייה
ולוגיסטיקה על
מחלף ניצני עוז
בכביש 6
בועז מאיר
רילטי לב השרון
052-4754545
09-8788174

boazmeir05@gmail.com

מגרשים
להשכרה

להשכרה
סמוך לחיפה

מגרשים לאחסנה
פתוחה
 20-160דונם
yairl@yairlevy.com

c

www.yairlevy.com

48263

מושבים/
משקים למכירה
שפלה

לקוחות רציניים
מחפשים נחלה
בגן שורק ,נטעים ,בית חנן,
כפר הנגיד ,גאליה
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

תל אביב והמרכז

להשכרה
בא.ת חולון
מגרש מסודר
 3000/7000מ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009

www.uzigil.co.il
49197

48828

49016

להשכרה
בא.ת בת ים
מגרש כ  2דונם,
מבנה כ  250מ"ר,
סככות כ  700מ"ר,
לכל מטרה.
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304

למכירה באזה"ת
בני עי"ש מגרש
בגודל  8דונם
לתעשייה
ולוגיסטיקה
בועז מאיר
רילטי לב השרון
052-4754545
09-8788174

49265

boazmeir05@gmail.com
49304

באזור כנות
 4-12דונם
לתעשיה ואחסנה
"יאיר לוי אסטרטגיה
בנדל"ן"
Y9785
48261

מגרש  2.5דונם
בא.ת שקד אופקים
לתעשיה ומלאכה,
 3.2מיליון ש"ח
 052-3267692תיווך

לעמותת ילדים
דרושה נחלה/
חווה טיפולית
לילדים
 300מ"ר מבנה מגורים
ל 15 -נערים 2/3 .דונם
חצר ל 4 -סוסים ומנג.
מוכנים לשלם 30000
לחודש.
לתקופה ארוכה.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il
49198

49301

www.uzigil.co.il
48931

בביתן אהרון נחלה
במושב עופר
טובה בהזדמנות!!
אחוזה על הנוף!
 5,990,000ש"ח נטו
שתי וילות 6 .דונם טובל
בלבד!!! בית על  3.6דונם
בהרי הכרמל!
שתי חזיתות! נוף פרדסים! שכן אחד בלבד!
 8.5 077-7663386/052-2429526מיליון ש"ח נטו בלבד!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il
עוזי גיל
49050

בחיבת ציון
משק עזר פנטסטי!
 2.7דונם שתי חזיתות.
ניתן לפצל לעוד יחידה!
בית 160מ"ר.
ועוד מבנה של  100מ"ר
 5.2מיליון בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il

סמוך לנמל חיפה
 30-160דונם לאחסנה
פתוחה .מכולות,
חומרי בנין ,רכב
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
Y9785

www.uzigil.co.il
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לפרסום מכרזים ומודעות משפטיות
49258

49153

בבני ציון נחלה
פינתית נדירה!!
 15דונם עם שלש חזיתות!!!
ללא שכנים!! מקום שקט
ביותר!! אחוזה משפחתית
אדירה!!  20מיליון ברוטו
או  12נטו! למבינים
ובעלי יכולת!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

Ç½º»È¶·È°¼¸²ÇÈ½É½´Æ
ÉÃ·Á½É½Ç°

צפון

49086

בכפר חוגלה
נחלה טובה!
 3דונם 300 .מ"ר בנוי.
בריכה .גן עדן.
שטחים חקלאיים.
 4.9נטו בלבד!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

´¯´

49063

להשכרה/למכירה
בפארק תעשיות ראם
)בני עייש(
מגרש  22,180מ"ר
בנוי כ 10,000מ"ר
מתאים לחוות שרתים
חשמל 7.5M
 054-7021864אתי

בית חנן אחוזה
מרשימה ומפנקת!
 .500/3000בריכה.
פיתוח יפה מאד .נוף פתוח
 15מיליון .מוזמנים
לראות ולהציע
 8.5מיליון.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

צפון

03-9538712

49262

www.uzigil.co.il

48606

בראש פינה
אחוזת נופש!
וילת אירוח  170מ"ר ועוד
אפשרות לפתח  270נוספים.
 1,100מ"ר מגרש.
שני צימרים של  45כל אחד.
בריכה! נוף מדהים על
עמק החולה ועד החרמון!
 4.7מיליון בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

48665

בגבעת עדה נחלה
פנטסטית למכירה!
בית  200משופץ,
מפלס אחד!  20דונם ברצף
עם נוף מדהים!
 8.5מיליון.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

48806

משפחה טובה
מחפשת נחלה
בעמק יזרעאל ,גליל,
ישובי תענך.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

48829

בשדמות דבורה
נחלה בהזדמנות!  20דונם
ברצף! בית .100
 4.3מיליון בלבד!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

48870

בכפר חסידים
נחלה בהזדמנות!
 15דונם פינתי .בית.
לולים .זכויות ל 4/5בתים!
 3.7מיליון שקל ,נטו!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

49079

בכפר חסידים
נחלה בהזדמנות!!!
 15דונם פינתי .בית.
שני לולים של  750מ"ר.
אישור לבניית  4/5בתים!!!
 3.7מיליון נטו! בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

49152

מושבים/משקים
להשכרה
השרון

סככות חקלאיות
להשכרה!
בבארותיים  5500מ"ר
להשכרה לרפת וכדומה.
 10000בחודש.
לתקופה ארוכה.
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

48675

