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View brand new projects in M3, RBS G2 & Mishkafaim in our web
4 rm duplex on Lachish RBS A'
panoramic view,private entrance, low ﬂoor,
large master bedroom, from 1/1/19

, דופלקס עם נוף מהמם,‘ ח‘ בלכיש רמב"ש א4
,כניסה פרטית קומה נמוכה
1.1.19יחידת הורים גדולה מ
For rent NIS 4,500 & להשכרה

 מרפסת סוכה,סלון ענק, ‘ ח' בבשור רמב“ש א4
, בנין נקי ושמור, יחידת הורים,עם נוף
 גמיש.מחסן גדול מאוד
4 rm on HaBsor RBS A', large salon,
succa porch with view, master bedroom,
clean well kept building, huge storeroom
Negotiable NIS 1,595,000 & גמיש

& 2,500,000 NIS קליניקה/ משרד, מושקע, גינה גדולה, ח' קוטג' ברפאים7 :'למכירה ברמב''ש א
For Sale RBS A:7 rm cottage on Refaim, large garden, invested
& 1,480,000 NIS
4 rm Dolev, invested, covered pkg, storeroom
 מחסן וחנייה מקורה, מושקע, ח' בדולב4
& 2,100,000 NIS
 אזור מבוקש, מזגן, סלון גדול,3 ח' במ5
5 rm M3, spacious salon, a/c, sought after area
& 1,450,000 NIS
3 rm Shimshon, pkg & storeroom, option to expand, view, ﬂexible!
! מחיר גמיש, נוף, אופציה להרחבה, חנייה ומחסן, ח' בשמשון3
4 rm Sorek, storeroom, pkg, central location. Bargain!
! מציאה. מיקום מרכזי, חנייה ומחסן, ח' בשורק4
& 1,390,000 NIS
& 1,590,000 NIS
4 rm Lachish, huge salon, panoramic view, covered pkg
 חנייה מקורה, נוף מהמם, סלון ענק, ח' בלכיש4
2 rm Dolev, great investment, good return. Do not miss!
& 999,000 NIS
! אל תפספסו. תשואה טובה, השקעה מעולה, ח' בדולב2
& 2,700,000 NIS
8 rm, brand new, Mishkafaim, all in one level, large porch, view
. נוף, מרפסת סוכה גדולה, מפלס אחד, ח' חדשה במשקפיים8
& 1,590,000 NIS ! חייבת להמכר. חנייה, מחסן גדול, מזגן מ''מ, מאוד מושקע, ח' ברביבים4
4 rm, Revivim, very invested, central a/c, large storeroom, pkg. must sell!
For Rent RBS A: 4 rm on Dolev, view well kept, immediate
&
4,700 NIS
 מיידי, שמורה היטב, נוף, ח' בדולב4:להשכרה ברמב"ש א
&
1.5 rm, Kishon, fully furnished, view, central location
2,400 NIS
 מיקום מרכזי, נוף, מרוהטת, ח' בקישון1.5
7 rm cottage, Mishkafayim, brand new, garden, immediate
&
8,300 NIS
 מיידי, גינה, חדשה, ח' קוטג' במשקפיים7
2.5 rm unit, Mishkafayim, appx 47 sqm, private entrance, incl arnona, from 1/19 &
1/19- מ, כולל ארנונה, כניסה פרטית,' מ47 כ, ח' יחידה במשקפיים2.5
3,250 NIS
3 rm Lachish, entrance level, furnished, well kept, immediate
&
 מיידי, שמורה היטב, מרוהטת, ק''כ, ח' בלכיש3
3,500 NIS
For Sale RBS G: 5 rm Yechezkel, low ﬂoor, new, priced to sell!
& 1,650,000 NIS ! מוכרים רציניים, חדשה, קומה נמוכה, ח' ביחזקאל5:'למכירה ברמב''ש ג
6 rm, G2, succa porch & garden, option to expand & split
& 2,180,000 NIS
 אופציה להרחבה וחלוקה, מרפסת סוכה וגינה,2' ח' בג6
4 rm (1 small) Habakook, view, good air exposures
& 1,399,000 NIS
 כיוונים טובים, נוף, קטן( בחבקוק1) ' ח4
6 rm Neria, semi detached house, 3 levels, covered pkg, storeroom, garden & 2,310,000 NIS
 גינה, חנייה מקורה ומחסן, מפלסים3 , דו משפחתי, ח' בנריה6
7 rm (1 small) Achia Hashiloni, 4 toilets, can make a separate unit
 ניתן לעשות יחידה נפרדת, שרותים4 , קטן( באחיה השילוני1) ' ח7
& 1,999,000 NIS
4 rm Yechezkel, upgraded, large rooms, storeroom, Must Sell!
,! חייבת להמכר, מחסן, חדרים גדולים, משודרג, ח' ביחזקאל4
& 1,499,000 NIS
! מציאה, מיידי, מרפסות2 , חדשה,2' ח' בדבורה רמב''ש ג4 :'להשכרה ברמב''ש ג
3,900 NIS
-For Rent RBS G: 4 rm, Dvora g2, brand new, 2 porches, a/c, immediate, bargain &
4 rm, Yishaiahu, huge succa porch, new, immediated
&
 מיידי, חדשה, מרפסת סוכה ענקית, ח' בישעיהו4
3,800 NIS
5 rm, Neriah, 1st ﬂoor, big porch, storeroom & pkg, Bargain!, from 1/2/19
&
1/2/19 מ,! מציאה, מחסן וחנייה, מרפסת גדולה, ח' בנריה5
4,000 NIS
5 rm cottage, Neriah, covered pkg & storeroom, succa porch & garden
&
 מרפסת סוכה וגינה, ח' מקורה ומחסן,' קוטג, ח' בנריה5
5,200 NIS
&
4 rm, Habakuk, huge duplex, 1st. ﬂoor, invested, immediate
4,800 NIS
 מיידי, מושקעת,1 ' ק, דופלקס, ח' בחבקוק4
&
2.5 rm, Neriah, suitable for couple/ofﬁce/clinic, immediate
3,000 NIS
 מיידי,קליניקה/משרד/ מתאים למגורים, ח' בנריה2.5
1.5 rm, Neriah, 32 sqm, partly furnished, new, immediate, NIS 1,900
 מיידי, חדשה, מרוהטת חלקית,' מ32 , ח' בנריה1.5
&
1,900 NIS
6.5 rm, Achiya Hashiloni, 1st ﬂoor, very big appartment, 4 bathrooms, storeroom & pkg, immediate &
5,000 NIS  מיידי, מחסן וחנייה, שרותים4 , דירה מאוד גדולה,1 ' ק, ח' באחיה השילוני6.5
&
4,800 NIS
1/19 מ, מתאים לנכה, קומה נמוכה, סלון גדול,' ח5 :להשכרה ברמת נריה
For Rent Ramat Neria:5 rm, large salon, low ﬂoor, wheel chair accessible, from 1/19
&
2,500 NIS
 מיידי, ח' מרוהטת כולל מים וארנונה2
2 rm, furnished, incl. water & arnona, immediate
Shops for sale in RBS G: 10% yield! great opportunity!!
From as low as- & 1,150,000 NIS - אסור לפספס! הזדמנות נדירה! מ.10%  ערך תשואה של:‘חנויות למכירה ברמב“ש ג
&
- החל, גדלים שונים ומשרדים משותפים,פארק סנטר בדולב:חנויות להשכרה
Shops for rent: Park Center on Dolev, different sizes & shared ofﬁces, starting from
850 NIS
! תבררו במשרדנו, השקעה טובה מאוד, בגדלים שונים:חנויות למכירה ברמב“ש
Shops for sale in RBS: Different sizes, great investment, inquire in our ofﬁce!
!8% תשואה פנטסטית כ, גלריה חוקית+ ' מ62-חנות כ
& 2,200,000 NIS
62 sqm shop with legal galery, great return approx. 8%!
. ש''ח למ“ר45חנויות באזור התעשיה הצפונית בית שמש מ
Shops in North industrial area Bet Shemesh from Nis 45 per sqm
Ofﬁces for rent in Migdal Hamayim: from 35 sqm
 מ“ר35- מ:משרדים להשכרה במגדל המים
Nis 65 per sqm.  ש''ח למטר65

