
דואלניידשם המשרדשם הסוכן#

052-6797070nadlancity@012.net.ilן סיטי"נדלאב אלון1

052-3833889aviorta@gmail.comנכסים. T.Aאביאור צורי2

054-4506099handreality@gmail.comמונטיפיוריאביחי הנרייטה 3

054-4999043eva@evaaviad.comאוה אביעד נכסיםאביעד אוה4

050-5555462avof@zahav.net.il.א.טאבו אאביעד אמנון5

054-6216069ornaevenparker@gmail.comרימקס חזוןאבן אורנה6

054-5860240eliezereven@gmail.comאליעזר אבן נכסיםאבן אליעזר7

054-4272201shelly_a@netvision.net.ilארקדיהאברהמי שלי8

050-5362483adardani@neto.net.ilמ"אדר נכסים בעאדרי דניאל9

054-9144952meir.aharonee@gmail.comמאיר אהרוני נכסיםאהרוני חי מאיר10

054-2121940moshea1234@walla.comפרומיס מבית נכסי השחראהרוני משה11

21052-3677070tomer@century21erusalem.comורי 'סנצאוהב ציון תומר12

054-6622658ashativuj@gmail.comא.ש.אאוונשטרן סרחיו13

052-2873959alineuzan@yahoo.frגילינסקי השקעות ונכסיםאוזן בלוך אלין14

054-6476577amir@amb-jr.co.ilאמבסדוראזרף אמיר15

M&M050-4721624dvoraach@gmail.comאחדות דבורה16

052-4066620michalsatlas@gmail.comאטלס נדלןאטלס מיכל17

054-5339566nicole@amb-jr.co.ilאמבסדוראיזביצקי ניקול18

052-3536188leaizik1@gmail.comתיווך מגורים והשקעותאיזק לאה19

050-7872627dalit2802@gmail.comאינדיגו נכסיםאיטח דלית20

054-4860711eiferman@gmail.comאייפרמן נכסיםאייפרמן שרה21

054-2251124orna64@gmail.comמן'נדלן תורגאילוז אורנה22

054-5340130sabina.lafayette@gmail.comלאפייטאלוש סבינה23

052-8133757fe@myjerusalemhomes.comאנגלו סכסוןאליאסף שרית24

053-7001979sanyalfred@gmail.comן"ן נדל.א.סאלפרד סני25

mailto:t-zamir@bezeqint.net
mailto:dpie3142@yahoo.com
mailto:fiszmanrealestate@gmail.com
mailto:babani@anglo-saxon-jerusalem.co.il
mailto:office@masami.co.il
mailto:arcadiasharon@gmail.com
mailto:tony.grunfeld@gmail.com
mailto:batya1002@gmail.com
mailto:mslipot@hotmail.com
mailto:avishay7742@gmail.com
mailto:feliciamizrachi@yahoo.com
mailto:moshekeren1@gmail.com
mailto:yamgilad@gmail.com
mailto:boutique.re@outlook.com
mailto:adardani@neto.net.il
mailto:commercial@anglo-saxon-jerusalem.co.il
mailto:g@barsella.co.il
mailto:immo.agnes@gmail.com
mailto:margalith@hotmail.fr
mailto:efratperlmutter@gmail.com
mailto:oded7741@walla.com
mailto:giyorgy@013net.net
mailto:keren@yabne.com


054-5344595elkaslas@zahav.net.ilאבן ירושלמיתאלקסלסי שלומי26

054-4734199charles.amzalag@gmail.comאמזלג שרלאמזלאג שרל27

526808606jenet.amital@gmail.comן"אגם נדלנט'אמיתי ז28

050-2999998maya32426@gmail.comפרומיס מבית נכסי השחראמסלם מאיה29

2000052-2534752info@nadlan2000.comן "נדלאפשטיין אסף30

054-7861341tali@monopol.proמונופולארז טלי31

058-3202010yca@parkviewltd.comפארקוויו פורטפוליואריה יוסף חיים32

gmail.com@050-53113221803610אדם וביתואשורי שמואל33

052-6201986babayof3@gmail.comמ"בביוף את בביוף בעבביוף בני34

054-4310083babani@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםבבני משה35

052-2860799laurent@boublilaurent.comלורן בובליבובלי לורן36

052-2636656dan1973@zahav.net.ilצימוקי בוזגלו דניאל37

052-2877113talybutbul@gmail.comמ.ק.תבוטבול טלי38

052-3705423emma@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםבונין אמה39

052-7671119rina.bunin@gmail.comרוסלם רילטורס'גבונין רינה40

054-5601975corinebk@gmail.comתיווך ירושליםבוקובזה קורין41

050-4220704berty@athomeinjerusalem.comלגור בירושליםביבס ברטי42

050-3114040smadi_bida@walla.co.il תיווך סמדר בע״מTrustבידה סמדר 43

052-4246149Jackieisraelrealty@gmail.comקי'ביטנסקי גקי'ביטנסקי ג44

052-2864600blankstn@gmail.comיעלים תיווך וניהול נכסיםבלנקשטיין יעל45

052-2867034yossi@colony.co.ilן"מקצוענים בנדל, קולוניחיים יוסף-בן46

050-5362098even-pina@barak.net.ilאבן פינהבן הרוש משה47

052-3750215ilan@ben-zimra.comן"בן זמרה ייעוץ נדלבן זמרה אילן48

052-6014411israelhomesales@gmail.comרימקס מומנטוםבן זקן שלמה49

052-5666841drreshef@gmail.comאבי בן ישי נכסיםבן ישי אבי50

052-5666839el5354@gmail.comנסיה נכסיםבן ישי אלחנן51

mailto:hassin55@gmail.com
mailto:eliagabai@gmail.com
mailto:loskyv@gmail.com
mailto:peleshap@gmail.com
mailto:michal9185@gmail.com
mailto:yardena@contury21jerusalem
mailto:rutlypeli@gmail.com
mailto:sarazaken@bezeqint.net
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mailto:bbtt26@gmail.com
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mailto:sanyalfred@gmail.com
mailto:rmmillermanny@gmail.com
mailto:noami5@015.net.il
mailto:michalduz@gmail.com
mailto:taglitre@gmail.com
mailto:nicol@amb-jr.co.il
mailto:naor.hazan336@gmail.com
mailto:amir@amb-jr.co.il
mailto:dan1973@zahav.net.il


054-4639864office@masami.co.ilמ"ן ועיצוב בע"מאסאמי נדלבן מנשה סטייסי52

054-6320313alexcandra@bennaim.co.ilן"בן נעים נדלבן נעים אלכסנדרה53

052-4287513yosipro64@gmail.comחמד נכסיםבן עזרא יוסף54

052-2703555g@barsella.co.ilן"סלע נדל- ברסלע גדעון-בר55

054-4638155barnirf@gmail.comבר ניר בניבר ניר בנימין56

052-4437343yoni@amb-jr.co.ilאמבסדורבראל יהונתן57

054-6651227gbnadlan@gmail.comגולן גישור נדלןברק גולן58

054-6345490zvika@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםברק צבי59

052-8629208eliagabai@gmail.comגבאי נכסים והשקעותגבאי אליה60

052-6141442yaniv@gabairealestate.comגבאי נכסים והשקעותגבאי יניב61

054-7414515govari.es@gmail.comעידן גוב ארי גוב ארי עידן62

054-6602805yaad.nadlan@gmail.comן"יעד נדלגולדשטיין יניב63

052-6526144karni@gilinski.co.ilגילינסקי השקעות ונכסיםלהב קרני-גולדשמיד64

052-2678749giyorgy@013net.netגולן נכסיםגולן מאיר65

052-2670008gilinski@netvision.net.ilגילינסקי השקעות ונכסיםגילינסקי אילון66

21054-4572395zivagalula@gmail.comורי 'סנצגלולה זיוה67

052-4849101dpie3142@yahoo.comאייפרמן נכסיםגמרי דוד68

050-8432143nomigomori@gmail.comויינשטק נכסיםגמרי נעמי69

054-7903260mogafni@gmail.comגפני נכסיםגפני משה70

054-4591592ahituvhazon@gmail.comחזון נכסיםגץ אחיטוב71

054-7836588tony.grunfeld@gmail.comהס ריאלטיגרונפלד טוני72

050-8268368studioanadlan@gmail.comן" נדלAסטודיו דאי רן73

050-3394075exc.jer@gmail.comאקסקלוסיב נכסיםדהאן דודו74

050-6877663anat@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםדוד ענת 75

050-7511954lusy363@gmail.comן"אל נדלדוויק לוסיה76

054-5602700info@prosprity-realestate.comן"פרוספריטי נדלדוויק רונית 77

mailto:tomer@century21erusalem.com
mailto:hemed_property@walla.com
mailto:anet@colony.co.il
mailto:erezamos9@walla.co.il
mailto:ys558373@gmail.com
mailto:barnirf@gmail.com
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mailto:dantaieb55@hotmail.com
mailto:malkimo123@gmail.com
mailto:zvika@anglo-saxon-jerusalem.co.il
mailto:laurent@boublilaurent.com
mailto:yaad.nadlan@gmail.com
mailto:yitzchak@yykrealestate.com
mailto:brikama@walla.com
mailto:cardosh@bezeqint.net
mailto:aliza@haasrealty.co.il
mailto:shelly_a@netvision.net.il
mailto:bayitsheli@gmail.com


M&M052-4206561michalduz@gmail.comדוצמינר מיכל78

052-2580560giora@tafnit.netמ"תפנית נכסים בעדיין גיורא79

052-2636662yamgilad@gmail.comן"ים נדלדיין גלעד80

lemo052-6662269kobi.lemo@gmail.comדיל קובי81

052-2639475dehaffner@013.netדניאל הפנר הום קרדניאל הפנר82

052-3811843orly_dafna@hotmail.comהבית שלךדפנה אורלי83

052-4003860bennydror@gmail.comמשכנות המלך דודדרור בני84

At home realty052-8367224ilanacohenoffice@gmail.comהדר כהן אילנה85

Jerusalem Immobilier054-5531248deborah@jerusalemimmobilier.comהוזט דבורה86

054-8040690viclylehof@gmail.comמשרד לוסקי, הופמן ויקטורהופמן ויקטור87

054-4629963yoeld@netvision.net.ilהלן דומן נכסיםהלן דומן88

050-2991737aliza@haasrealty.co.ilהס ריאלטיהס עליזה89

052-8633668Michal@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסוןהראל מיכל90

052-7416611yeelavl72@gmail.comיעלה נכסיםואן לואן יעלה91

050-7372710azaria9989@gmail.comוואן דייק נכסיםדייק עזריה-ון92

052-6293455uricka@gmail.comיוריקהון לואן ריקה93

better homes israel054-4840541zauer@bezeqint.netזאואר וורן94

050-7447711zvulunichon@gmail.comן"חנה תיווך נדלזבולוני כהן חנה95

054-3977562zrefael@yahoo.com נכסיםR.Tזבורוף רפאל96

052-2638707zahuri1@bezeqint.netן"נוף נדלזהורי אלי97

050-9918336zahavziv@gmail.comגילינסקי השקעות ונכסיםזיו זהבית98

052-2861382joel@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםזלצמן יואל99

052-3834004t-zamir@bezeqint.netפנל נדלןזמיר אלי100

052-7504624yocheved@zemel.orgן ירושלים"זמל נדלזמל יוכבד101

052-5615877sarazaken@bezeqint.netאנגלו סכסון ירושליםזקן שרה102

'jpms@netvision.net.il'052-5319292נכסי ירושליםזקש טוני103

mailto:esthyshahar@gmail.com
mailto:maxsima@walla.co.il
mailto:adamubeito@gmail.com
mailto:uricka@gmail.com
mailto:yael@yeelim-realty.com
mailto:francine.nadav@gmail.com
mailto:gavriely26@gmail.com
mailto:eduardo.jerusalem@gmail.com
mailto:yacovm10@gmail.com
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mailto:kan.nadlan@walla.co.il
mailto:gbnadlan@gmail.com
mailto:dvoraach@gmail.com
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mailto:mdya26@gmail.com
mailto:meir.aharonee@gmail.com
mailto:opal.res@gmail.com
mailto:ribako@netvision.net.il
mailto:klein_jacob@yahoo.com
mailto:mogafni@gmail.com
mailto:rebeccamph@gmail.com
mailto:1979micha@gmail.com
mailto:rima@gilinski.co.il
mailto:zimuki@zahav.net.il


054-4269547office@lafayette.co.ilלאפייטזרביב שמעון104

052-2604394cardosh@bezeqint.netקארדו נכסיםחברוני סמי105

054-7701142saarhuga@gmail.comתיווך בית הללה סער'חוג106

Welcome Home realty052-2676961assaf@welcome-home.co.ilחולוב אסף107

054-5817446naor.hazan336@gmail.comחזן נכסיםחזן נאור108

054-2460246hemed_property@walla.com חמד נכסיםחמד קובי109

052-6070330hassin55@gmail.comאמבסדורחסין אלי110

052-2601870t_a_c@netvision.net.ilק.א.ט'ורג'טיביקה ג111

052-3468268t_a_c@netvision.net.ilק.א.טטיביקה יונתן112

054-6218550dantaieb55@hotmail.comטיב תיווךטייב דן113

6158503 - 052מ"ן בע"יעקב משה יזמות ותיווך נדלטל אלקבס114

054-8161336teperberg@zahav.net.ilטפרברג נכסים טפרברג אלי115

054-8161335teperberg@zahav.net.ilטפרברג נכסים טפרברג חוה116

054-7776611promise.jerusalem@gmail.comפרומיס מבית נכסי השחריאיר יעקב117

054-5668729jerusalemreal@gmail.comן ירושלים"נדליאשייב שלמה118

050-3935557roei@puzzle.org.ilפאזל נכסיםיהלום דוד רועי119

054-4970617teperberg@zahav.net.ilטפרברג נכסים יואלסון דורית 120

050-5985640info@ruthproperpif.comרות נכסיםיודקוביץ רות121

054-5578053gavriely26@gmail.comן"אבירי הנדליושיע גבריאל122

054-4891352mdya26@gmail.comן"אבירי הנדליושיע מיכאל123

050-5929234michal9185@gmail.comפרומיס מבית נכסי השחריצחקוב מיכל124

052-3507172sinai56@walla.comמשכנות המלך דודיצחקי סיני125

21052-3353569mslipot@hotmail.comורי 'סנצכהן אורן126

052-4833755itzik833@gmail.comן"עולם הנדלכהן איציק127

050-5500390kan.nadlan@walla.co.ilן"תיווך ושיווק נדל- ן .א.ככהן אלי128

052-8082881makomjr@gmail.comן"מקום סוכנות לתיווך נדלכהן מירי129

mailto:el5354@gmail.com
mailto:talybutbul@gmail.com
mailto:eliezereven@gmail.com
mailto:sabina.lafayette@gmail.com
mailto:ilanacohenoffice@gmail.com
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mailto:makomjr@gmail.com
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mailto:yoramsaar65@gmail.com
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NISSIMO052-2741181cnissim5@gmail.comניסימו כהן ניסים130

050-8422461oded7741@walla.comסנטר נכסיםכהן עודד131

053-5709737shlomo@aminut-ins.co.ilם-אמינות נכסים יכהן שלמה132

050-8422462shlomo0808@gmail.comתיווך סנטרכהן שלמה133

052-6984466immo.agnes1@gmail.comן"אנייס לונסקי יעוץ ושיווק נדלכהנא נדב134

058-6272678margalith@hotmail.frאנגלו סכסון ירושליםכוהנה מרגלית135

052-2601094brikama@walla.comירושלים. ב.כיט'י בריג'כמכאג136

052-4592074ירושלים. ב.כי רפאל'כמכאג137

050-7910000batya1002@gmail.comאנגלו סכסון ירושליםכנעני ברם בתיה138

054-4310015liora@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםלהיס ליאורה139

054-4310080bloval@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםלובל בני140

050-3558585taglitre@gmail.comתגלית נכסיםלוי איילת141

054-8087700johanna@amb-jr.co.ilאמבסדורלוי יוהנה142

050-7822922remax@yossi-levi.comרימקס חזוןלוי יוסי143

054-4999021isaaclevy1960@gmail.comן"קלאב נדללוי יצחק144

054-5622297michal@gilinski.co.ilגילינסקי השקעות ונכסיםלוי מיכל145

Inhouse054-7878207Inhouse1@bezeqint.netלוי סטרנין אורית146

054-3089192maxsima@walla.co.ilמקסימהלוי סימה147

050-3277799syls1968@gmail.comן ושיווק פרוייקטים " סיילס נדלS.Y.L.Sלויאן עופר148

050-5248930ן"לילי לויט תיווך וייעוץ נדללויט לילין149
LILY@LILY.CO.IL

052-4255312ofer@shiraz.co.ilן"שירז קשרי נדללוינשטיין עופר150

052-2603050immo.agnes@gmail.comן"אנייס לונסקי יעוץ ושיווק נדללונסקי אנייס151

054-2020446loskyv@gmail.comאלכס לוסקי נכסיםלוסקי ורוניק152

linett real estate054-77705281979micha@gmail.comלינט מיכה153

050-2261759mslipot@hotmail.comן"סילבי נדלליפו סילבי154

T&T054-5604928veredly@hotmail.comליש ורד155
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mailto:elkaslas@zahav.net.il
mailto:yca@parkviewltd.com
mailto:ornes6@gmail.com
mailto:info@san-nadlan.co.il
mailto:info@san-nadlan.co.il
mailto:viclylehof@gmail.com
mailto:ashativuj@gmail.com
mailto:1803610@gmail.com
mailto:isaaclevy1960@gmail.com
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Jerusalem Immobilier052-2802825f0522802825@gmail.comלמברגר אלפרד156

Shelly Landau Properties052-3859944bayitsheli@gmail.comויסבורד שלי-לנדאו 157

052-6905645sler825@yahoo.comרימקס חזוןלרנר סוזן158

052-4419402takam@zahav.net.ilמ.ק.תי חיים'מדיצ159

052-2676944rivmontg@netvision.net.ilתיווך מונטגמונטג רבקה160

050-5338684davidmoonshine@gmail.comמונשיין תיווךמונשיין דוד161

052-4791331malkimo123@gmail.comמלכי נכסיםמועלם מלכיאל 162

050-2172021mokedhezi1952@gmail.comמוקד חזימוקד חזי163

t and t054-7233863etamorri@gmail.comמוריס איטה164

054-2298226vivianmorali@gmail.comן ירושלים"נדלמורלי ויויאן165

050-3343273avi13101@walla.comן"אבי מזרחי נדלמזרחי אבי166

054-240-4082feliciamizrachi@yahoo.comרימקס חזוןמזרחי פלישיה167

21050-9930061shaimizrahi1@gmail.comורי 'סנצמזרחי שי168

052-8472706sar.lafayette@gmail.comלאפייטמיטרהוף שרה169

052-4442983rmmillermanny@gmail.comאייפרמן נכסיםמילר מני170

050-3533390yacovm10@gmail.comמ"ן בע"יעקב משה יזמות ותיווך נדלמסטורוב ורדית171

052-4880002adama2600@gmail.comתיווך אדמהי חיים'מרג172

050-7971552leah@ozma-re.co.ilעוצמה נכסיםמרוקו לאה173

050-3303636yacovm10@gmail.comמ"ן בע"יעקב משה יזמות ותיווך נדלמשה יעקב174

050-4607878rima@gilinski.co.ilגילינסקי השקעות ונכסיםנודלמן רימה175

054-5341403ilanarnelson@gmail.comאינטגרטינלסון אילנה176

054-7718360nneppe@gmail.comאייפרמן נכסיםנפי נתן177

054-4366389rinatsylvester@gmail.comחזון נכסיםסילבסטר רינת178

052-3805115commercial@anglo-saxon-jerusalem.co.ilאנגלו סכסון ירושליםסימקוביץ יעקב179

050-5265911sinasaf70@gmail.comאמבסדורסיני אסף180

054-2293000riki2293000@gmail.comריקי סלמה נכסיםסלמה ריקי181

mailto:even-pina@barak.net.il
mailto:michalsatlas@gmail.com
mailto:stanley@stanleyfinkelstein.com
mailto:govari.es@gmail.com
mailto:itzik833@gmail.com
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mailto:ornaevenparker@gmail.com
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mailto:office@lafayette.co.il
mailto:gilinski@netvision.net.il
mailto:Jackieisraelrealty@gmail.com


2000050-6273101yoramsaar65@gmail.comן "נדלסער יורם182

054-3077058mallory@haasrealty.co.ilהס ריאלטיסרברון מלורי183

052-4554445erezamos9@walla.co.ilחמד נכסיםעמוס ארז יעקב184

050-8510085moshe.r@012.net.ilחמד נכסיםעמוס משה185

050-3252277shlomi@ambassador.org.ilאמבסדורעמר שלמה חי186

054-6000051ornes6@gmail.comן"אור נס נדלעקיבא ניסים187

050-5291105מ"ן בע"פולק בלש ייעוץ והשקעות בנדלפולק אלי188
eli@pollackrealestate.com

daniel@pollackrealestate.com

050-5316735eti778@netvision.net.ilן"אתי שיווק נדלפולק אתי189

052-5631199liatipb@gmail.comן"אתי שיווק נדלפולק ברקוביץ ליאת190

vrbanity rellestate054-6650184mayafuxman@gmail.comפוקסמן מאיה191

054-4781292rebeccamph@gmail.comרבקה פורתפורת רבקה192

050-5275490eduardo.jerusalem@gmail.comאדוארדו פינקלשטייןפינקלשטיין אדוארדו193

050-5333143stanley@stanleyfinkelstein.comמ"סטנלי פינקלשטיין בעפינקלשטיין סטנלי194

050-5206353fixler61@walla.comמשכנות המלך דודפיקסלר אלי195

054-6281905fiszmanrealestate@gmail.comפישמן נכסיםפישמן ארנולד196

052-8373894rutlypeli@gmail.comרימקס חזוןפלאי רותלי197

050-2121461naamapalonsky@gmail.comמשכנות המלך דודפלונסקי אזולאי נעמה198

054-4861926boutique.re@outlook.comבוטיק נכסיםפנירי יוני199

050-7561436yp.forsale@gmail.comן"פורסייל שיווק נדלפסנטין יהונתן200

054-7980813francine.nadav@gmail.comפראנסין חנה בורקפראנסין חנה בורק201

052-2608846isabelle@ben-zimra.comן"בן זמרה ייעוץ נדלפרוז איזבל202

054-6373022friedhome@012.net.ilפרידוםפריד ירון203

054-6684111alyssa1@bezeqint.netרימקס חזוןפרידלנד עליזה204

054-4262327arcadiasharon@gmail.comארקדיהפרידמן שרון205

052-5455195efratperlmutter@gmail.comן"פרלמוטר אפרת שיווק נדלפרלמוטר אפרת 206

050-7758890talip9933@gmail.comאמבסדורפרלמן טלי207

mailto:promise.jerusalem@gmail.com
mailto:Inhouse1@bezeqint.net
mailto:berty@athomeinjerusalem.com
mailto:sar.lafayette@gmail.com
mailto:pablo@apartmentsisrael.com
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mailto:info@ruthproperpif.com
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mailto:nomigomori@gmail.com
mailto:ofirazaria@walla.com
mailto:ilanarnelson@gmail.com
mailto:saarhuga@gmail.com
mailto:charles.amzalag@gmail.com
mailto:yossi@colony.co.il
mailto:israelhomesales@gmail.com
mailto:assaf@welcome-home.co.il
mailto:alyssa1@bezeqint.net
mailto:shamaiende@gmail.com
mailto:yocheved@zemel.org
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052-2252068rachelperez@gmail.comגילינסקי השקעות ונכסיםפרץ רחל208

DORIY BITRAN054-4671623dorit_tz@walla.co.ilצדוק ביטרן דורית209

052-2600936zimuki@zahav.net.ilצימוקי צימוקי פנחס210

054-7660338yitzchak@yykrealestate.comלאפייטקובלסקי יצחק211

054-4684419yehudit.dtc@gmail.comן " ייעוץ ושיווק נדלDTCקופנהגן יהודית212

my jerusalem homes050-5290775fe@myjerusalemhomes.comקינג אפרים213

052-2380638Robert@Kleimanrealestate.comן קליימן"נדלקליימן רוברט214

054-4659473gerriklein.teperbergrealty@gmail.comטפרברג נכסים רי'קליין ג215

050-5320850adamubeito@gmail.comאדם וביתוקמלי דודו216

054-7255059amikasir@hotmail.comן"פסגות נדלקסיר עמי217

052-8699498lcaplan@smile.net.ilמנור נכסיםקפלן לאה218

054-7774757ravvitre@gmail.comרווית נכסיםקרודו איציק219

054-7419008ravitrealestate@gmail.comרווית נכסיםקרודו רווית220

apartments- israel054-9453727pablo@apartmentsisrael.com-מ" בעקרלו פבלו221

054-4874122keren@yabne.comמ"יבנה בע.קקרן לוי222

052-2674591info@roth-anglia.comרוט אנגליהרוט יונתן223

050-7243735orli1969.raz@gmail.comרימקס חזוןרז אורלי224

054-2222001ribako@netvision.net.ilן"פרסונל נדלריבק עודד225

 למכירה4בתים  רמי ברכיה226

052-6869168ys558373@gmail.comאמבסדורשבו יוסף227

050-2515941jonathan@habitatrealestate.co.ilהביתתשבסון יונתן228

050-2593983info@yechielshushan.comרימקס חזוןשושן יחיאל229

054-5230226esthyshahar@gmail.comאסתי נכסיםשחר אסתי230

054-4541962yonashachar97@gmail.comיונה שחר נכסיםשחר יונה231

052-2636210steinberg@e-tal.orgתיווך שטיינברגשטינברג לין232

054-7992997info@restarteam.comן"ריסטארט נדלשלום רן233

mailto:teperberg@zahav.net.il
mailto:exc.jer@gmail.com
mailto:giora@tafnit.net
mailto:nadlancity@012.net.il
mailto:drreshef@gmail.com
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054-4407610capitaljerusalem@gmail.comקפיטלשלזינגר רחל רבקה 234

052-8020398maya_adir@walla.comמאיה שם טוב פז נכסיםשם טוב פז מאיה235

052-2639702shiffy@shneller.co.il(מ"שרי נדלן בע)שיפי שנלר שנלר שיפי236

21050-6579697yardena@contury21jerusalemורי 'סנצשנק ירדנה237

052-4741086peleshap@gmail.comן"שירז קשרי נדלשפירא פלא238

052-3803054noami5@015.net.ilבית שמואל - זהרשריקי נועם239

054-5305085opal.res@gmail.comאופאלשרמן ירון240

052-6427742avishay7742@gmail.comן"שירז קשרי נדלשרעבי אבישי241

052-2670756bbtt26@gmail.comן"מן נדל'תורגמן בועז'תורג242

mailto:smadi_bida@walla.co.il
mailto:syls1968@gmail.com
mailto:ravvitre@gmail.com
mailto:LILY@LILY.CO.IL
mailto:joel@anglo-saxon-jerusalem.co.il

