שם

בעל העסק

אימייל

נייד

אב אלון

נדל"ן סיטי

nadlancity@012.net.il

052-6797070

אביטן דורין

משרד פרומיס

dorinavitan1@gmail.com

054-5553330

אביעד אווה

דידס מושבה בע"מ

eva@aviad.com

054-4999043

אבן אורנה

רימקס חזון

ornaevenparker@gmail.com

054-6216069

אבן אליעזר

אליעזר נכסים

eliezereven@gmail.com

054-5860240

אבנון סופי

לילי לויט

soavnon@gmail.com

052-6422423

אבראס אריאל

אריאל נכסים

arielestate@gmail.com

052-5272334

אברג'יל תומר

נכסים 101

101nehasim@gmail.com

050-9769769

אברהומיה תמיר

לוקשיין נכסים

locationadlan@gmail.com

050-3070033

אברהמי רות

תיווך אברהמי רות

ruthabrahamiestste@gmail.com

054-8070677

אברהמי שלי

ארקדיה נכסים

shelly_a@netvision.net.il

054-4272201

אגאי שלמה

תבל נכסים

tevel6@bezeqint.net

050-8755432

אדר דני

אדר דני נכסים בע"מ

adardani@neto.net.il

050-5362483

אהרוני מאיר

מאיר אהרוני נכסים

meir.aharonee@gmail.com

054-9144952

אהרוני משה

פרומיס

moshea1234@walla.com

054-2121940

אהרמן דבורה

אהרמן נכסים

debra9090@yahoo.com

054 - 4513048

אוהב ציון תומר

סנצורי 21

tomer@century21jerusalem.com

052-3677070

אוונשטרן סרחיו

א.ש.א יעוץ

awansztern@gmail.com

054-6622658

אוזן בלוך אלין

גילינסקי השקעות ונכסים

alineuzan@yahoo.fr

052-2873959

אוחנה תומר

טופיה יזמות נדל"ן

topia.nadlan@gmail.com

050-4204396

אורנשטיין הרי

zionland

estateco@gmail.com

054-7396416

אזולאי אלי

אלכס לוסקי

eli.azoulay@gmail.com

054-7724470

אזראף אמיר

אמירים פתרונות נדל"ן

azarafamir@gmail.com

054-6476577

אחדות דבורה

m&m

dvoraach@gmail.com

050-4721624

אטיאס דניאל

תיווך רוזן

danielax80@gmail.com

052-4213712

אטלס מיכל

אטלס נדל"ן

michalsatlas@gmail.com

052-4066620

איזביצקי ניקול

אמבסדור

nicol@amb-jr.co.il

054-5339566

איזק לאה

תיווך מגורים והשקעות

leaizik1@gmail.com

052-3536188

איילון קורל

אנגלו סכסון

coral@anglo-saxon-jerusalem.co.il

052-3768698

אייפרמן שרה

אייפרמן נכסים

eiferman@gmail.com

054-4860711

אינציליני מרצילו

franchi real estate

enchilini@gmail.com

054-6213213

אלדר רונן

פרומיס

roneneldar67@gmail.com

054-5666440

אלון אמונה

אלון סנטרל בע"מ

emuna@aloncentral.com

054-4632946

אלון יעל

franchi real estate

yaelalonre@gmail.com

054-5391009

אליאסף שרית

אנגלו סכסון ירושלים

Saritel@anglo-saxon-jerusalem.co.il

052 - 8137757

אלקבס טל

תיווך וניהול נדל"ן

talelkabas@gmail.com

052 - 6158503

אלקסלסי שלמה

אבן ירושלמית

elkaslas@zahav.net.il

054-5344595

אמויאל עדה

אמויאל עדה

ravitrealestate@gmail.com

052-2769229

אמזלאג שרל

שרל אמזלאג

charles.amzalag@gmail.com

054-4734199

אמנון אביעד

טאבו א.א -שירותי טאבו וניהול
נדל"ן

avof@zahav.net.il

050-5555462

אמסלם מאיה

מאיה אמסלם

Maya32426@gmail.com

050-2999998

אסרף אליעזר

רימקס מומנטום

eliezera.remax@mail.com

054-4352864

אסתר שני

ס.זקן

etishan@walla.com

054-7555192

אפשטיין אסף

נדל"ן 2000

info@nadlan2000.com

052-2534752

ארז טלי

לויאלטי תיווך נדל"ן

tali@loyaltyrealestate.co.il

054-7861341

אשורי שמואל

אדם וביתו

1803610@gmail.com

050-5311322

בביוף בני

בביוף את בביוף בע"מ

babayof3@gmail.com

052-6201986

בבני משה

אנגלו סכסון

babani@anglo-saxon-jerusalem.co.il

054-4310083

בוזגלו דניאל

תיווך צימוקי

dan1973@zahav.net.il

052-2636656

בוטבול טלי

פרומיס

talybutbul@gmail.com

052-2877113

בונין אמה

אנגלו סכסון ירושלים

emma@anglo-saxon-jerusalem.co.il

052-3705423

בוקובזה קורין

אלכס לוסקי

corinebk@gmail.com

054-5601975

ביבס ברטי

לגור בירושלים

berty@athomeinjerusalem.com

050-4220704

בידה סמדר

תיווך בע"מ Trust

smadi_bida@walla.co.il

050-3114040

ביטנסקי גיקי

רימקס מומנטום

Jackie@jackisrael.com

052-4246149

בלנקשטיין יעל

יעלים תיווך וניהול נכסים

yael@yeelim-realty.com

052-2864600

בן גיגי דוד

גבאי נכסים

dbgigi@gmail.com

050-6230271

בן דוד חסידה

נדל"ן h.b

hasidaed@netvision.net.il

050-4286668

בן דיין יואב

רימקס קינגס

nadlanyoav@gmail.com

050-2121222

בן הרוש משה

אבן פינה  -סוכנות תיווך לנכסים
והשקעות

even-pina@barak.net.il

050-5362098

בן זמרה אילן

בן זמרה ייעוץ נדל""ן

ilan@ben-zimra.com

052-3750215

בן זקן הדר

גלובל נדל"ן

hadarzavken1@gmail.com

052 - 8507737

בן זקן עומר

גלובל נדל"ן

globalnadlan85@gmail.com

052 - 6465685

בן חיים יוסי

קולוני

yossi@colony.co.il

052-2867034

בן ישי אבי

קב דר נכסים והשקעות בעמ

Drreshef@gmail.com

052-5666841

בן מנשה סטייסי

מאסמי

office@masami.co.il

054-4639864

בן נעים אלכסנדרה

בן נעים נדל"ן

alexandra@bennaim.co.il

054-6320313

בן סוסן יונתן

יונתן בן סוסן

yonathnebensoussan@gmail.com

רפאלי בניטה

Better Homes Israel

raphaely.benita@gmail.com

054-6494491

בנימין גילעד

וול סטריט

gilib1312@gmail.com

054-2255333

בס אהרון

אנגלו סכסון

gilo@anglo-saxon-jerusalem.co.il

054-6437902

בר ניר בנימין

צימוקי

barnirf@gmail.com

054-4638155

בר סלע גדעון

גדעון בר סלע נדל"ן

g@barsella.co.il

052-2703555

בראל יהונתן

אמבסדור

yoni@ambassador.org.il

052-4437343

גבאי אליה

גבאי השקעות ונכסים

eliagabai@gmail.com

052-8629208

גבאי יניב

גבאי השקעות ונכסים

yaniv@gabairealestate.com

052-6141442

גוב ארי עידן

גוב ארי נכסים

govari.es@gmail.com

054-7414515

גולדשטיין יניב

אדוארדו פינקלשטיין נכסים

yaad.nadlan@gmail.com

054-6602805

גולדשמיד-להב קרני

גילינסקי השקעות ונכסים

karnigl@gmail.com

052-6526144

גולן ברק

גולן גישור נדלן

gbnadlan@gmail.com

054-6651227

גולן מאיר

גולן נכסים

giyorgy@013net.net

052-2678749

גיורא דיין

תפנית נכסים בע"מ

giora@tafnit.net

052-2580560

גילינסקי אילון

גילינסקי השקעות ונכסים

gilinski@netvision.net.il

052-2670008

גלולה זיוה

בתוך משרד סנצורי 21

zivagalvala@gmail.com

054 - 4512395

גמרי דוד

אייפרמן נכסים

dpie3142@yahoo.com

052-4849101

גמרי נעמי

יהודה וינשטוק

nomigomori@gmail.com

050-8432143

גפני משה

גפני נכסים

mogafni@gmail.com

054-7903260

גץ אחיטוב

חזון נכסים

ahituvhazon@gmail.com

054-4591592

גרונפלד טוני

הס ריאליטי

tony.grunfeld@gmail.com

054-7836588

גרוס אושי

נדל"ן אושי

oshigross@walla.co.il

052-2869312

דאי רן

סטודיו  aנדל"ן

studioanadlan@gmail.com

050-8268368

דבש דורית

דבש נכסים

dvash.dorit@gmail.com

052-2404268

דהאן דודו

אקסלוסיב נכסים

exc.jer@gmail.com

050-3394075

דוויק רונית

פרוספרטי נדלן

prosrealty@gmail.com

054-5602700

דוויק רות

רויאל נכסים

dwek50@gmail.com

050-9500235

052-4206561

michalduz@gmail.com

M&M

דוצימנר מיכל

054-8350543

sdeurdorfman1@gmail.com

פיינגולד נכסים

דורפמן שדי אור

052-2636662

yamgilad@gmail.com

ים נדל"ן

דיין גלעד

052-6662269

kobi.lemo@gmail.com

lemo

דיל קובי

052-3811843

orly_dafna@hotmail.com

הבית שלך

דפנה אורלי

052-4003860

bennydror@gmail.com

משכנות המלך דוד

דרור בני

052-8367224

ilanacohenoffice@gmail.com

תיווך והשקעות נדל"ן

הדר כהן אילנה

054-5531248

deborah.idoalisrael@jgmail.com

אידיאל נכסים

הוזט דבורה

054-8040690

viclylehof@gmail.com

אלכס לוסקי נכסים

הופמן ויקטור

054 - 5338253

estherhajlblum@gmail.com

תיווך און ליין

היילבלום אסתר

054-4629963

yoeld@netvision.net.il

הלן דומן נכסים

הלן דומן

050-2991717

aliza@haasrealty.co.il

הס ריאליטי

הס עליזה

052-8633668

Michal@anglo-saxon-jerusalem.co.il

אנגלו סכסון ירושלים

הראל מיכל

050-5230238

reception@anglo-saxon-jerusalem.co.il

אנגלו סכסון ירושלים

והב חיים

052-7416611

yeelavl72@gmail.com

וואן לואן נכסים

וואן לואן יעלה

054-4506099

handreality@gmail.com

מונטפיורי

ווגנר אביחי הנרייטה

ווילוזנסקי ג'קי

ג'קי ווילוזנסקי

Jack.wiluzanski@gmail.com

050-2935891

וון דייק עזריה

ון דייק נכסים

ofirazaria@walla.com

050-7372710

ויצמן אניטה

אנגלו סכסון ירושלים

anita@anglo-saxon-jerusalem.co.il

054-5821421

ונטורה זהבה

פרומיס יעקב משה

zehava11234@gmail.com

052-3847956

ורדי דמתי טובי

אנגלו סכסון ירושלים

tovi@anglo-saxon-jerusalem.co.il

050-6586666

ורדי נורית

ורדי נורית

nuritvardi5@gmail.com

050-5708883

זאואר וורן

וורן Better Homes Israel -
זאואר

Zauer@bezeqint.net

054-4840541

זבולוני חנה

חנה תיווך נדל"ן

zvulunicohen@gmail.com

050-7447711

זיו זהבית

גילינסקי השקעות ונכסים

zahavziv@gmail.com

050-9918336

זלצמן יואל

אנגלו סכסון ירושלים

joel@anglo-saxon-jerusalem.co.il

052-2861382

זמיר אלי

פנ"ל נדל"ן

t-zamir@bezeqint.net

052-3834004

זקן שרה

אנגלו סכסון ירושלים

sarazaken@bezeqint.net

052-5615877

זקש טוני

נכסי ירושלים

jpms@netvision.net.il

052-5319292

זרביב שמעון

לאפייט נכסים בע"מ

office@lafayette.co.il

054-4269547

חברוני סמי

קארדו נכסים

Cardosh@bezeqint.net

052-2604394

חובב איתן

ון דייק נכסים

home.eitan@gmail.com

052-5254063

054-7701142

saarhuga@gmail.com

 סער חוגיה- תיווך בית הלל

חוג'ה סער

052-2523206

nadlanhay@gmail.com

חי נדל"ן

חוגיה יצחק

052-2676961

assaf@welcome-home.co.il

welcome home realty

חולוב אסף

054-2460246

hemed_property@walla.com

חמד נכסים

חמד קובי

054-5879617

idanhaksh@gmail.com

עדי נדל"ן

חקשוריאן עידן

052-4261120

h.rachamim51@gmail.com

עדי נדל"ן

חקשוריאן רחמים

052-3479162

nadlanin123@gmail.com

נדלן אין ניהול בע"מ

טויטו ליאת

052-2601870

t_a_c@netvision.net.il

 ק. א. ט

'טיביקה ג'ורג

052-3468268

t_a_c@netvision.net.il

 ק. א. ט

טיביקה יונתן

054-6218550

dantaieb55@hotmail.com

טייב תיווך

טייב דן

054-8161336

teperberg@zahav.net.il

טפרברג נכסים בע"מ

טפרברג אלי

054-8161335

teperberg@zahav.net.il

טפרברג נכסים בע"מ

טפרברג חווה

054-7776611

promise.jerusalem@gmail.com

פרומיס

יאיר יעקב

054-5668729

jerusalemreal@gmail.com

נדל"ן ירושלים

יאשייב שלמה

054-6040900

nadlanb@bezeqint.net

פרומיס

יהודה ענבר

050-3935557

roei@puzzle.org.il

פאזל נכסים

יהלום רועי

יואלסון דורית

טפרברג נכסים בע"מ

teperberg@zahav.net.il

יובל איתן

איתן נדל"ן

Eitanestate@gmail.com

יושיע מיכאל

אבירי הנדל"ן

michaely09@gmail.com

054-4891352

כהן אורן

סנצורי 21

oren@century21jerusalem.com

052-3353569

כהן איציק

עולם הנדל"ן

itzik833@gmail.com

052-4833755

כהן אלי

תיווך כ.א.ן

kan.nadlan@walla.co.il

050-5500390

כהן אסף

משכנות המלך דוד בעמ

asafcohen72@gmail.com

058-5460508

כהן גיל

הכול בנדל"ן

gilc25@gmail.com

050-6919197

כהן סימן

סימן תיווך והשקעות

siman.nadlan@hotmail.com

050-5339361

כהן עודד

סנטר נכסים

oded7741@walla.com

050-8422461

כהן רחלה

פרומיס יעקב

promise.jerusalem@gmail.com

052-6503348

כהנא נדב

נדב כהנא

kahananadav@gmail.com

052-6984466

כוהנה מרגלית

אנגלו סכסון ירושלים

margalith@hotmail.fr

058-6272678

כמאכגי רפאל

כ.ב ירושלים

rafa.kama12@gmail.com

052-4592074

כמכאגי בריגיט

כ.ב ירושלים

rafa.kama12@gmail.com

052-2601094

כנעני ברעם בתיה

כנעני ברם בתיה השקעות

batya1002@gmail.com

050-7910000

054-4970617

לאונרד מיכאל ארצ'י

אבני נדל"ן

a@avney-nadlan.com

058-4742000

להיס ליאורה

אנגלו סכסון ירושלים

liora@anglo-saxon-jerusalem.co.il

054-4310015

לובל בני

אנגלו סכסון ירושלים

bloval@anglo-saxon-jerusalem.co.il

054-4310080

לוי איילת

תגלית נכסים

taglitre@gmail.com

050-3558585

לוי אנט

אנט לוי

anetlevi69@gmail.com

050-6482249

לוי יוהנה

אמבסדור

johanna@amb-jr.co.il

054-8087700

לוי יוסי

רמיקס חזון

remax@yossi-levi.com

050-7822922

לוי יצחק

קלאב נדל"ן

isaaclevy1960@gmail.com

054-4999021

לוי מיכל

גיליסקי השקעות ונכסים

mlevy55@bezeqint.net

054-5622297

לוי קרן

ק .יבנה בע"מ

keren@yabne.com

054-4874122

לויאן עופר

סיילס נדל"ן ושיווק פרוי S.Y.L.S

syls1968@gmail.com

050-3277799

לויט לילי

לילי לויט תיווך נדלן

lilylewit@gmail.com

050-5248930

לוינשטיין עופר

שירז קשרי נדל"ן

ofer@shiraz.co.il

052-4255312

לונסקי אנייס

לונסקי אנייס נכסים

immo.agnes@gmail.com

052-2603050

לוסקי ורוניק

אלכס לוסקי בעיימ

loskyv@gmail.com

054-2020446

לוסקי יעל

אלכס לוסקי בע"מ

yael@losky.co.il

054-3080406

ליפו סילבי

סילבי נדל"ן

sylvieimmo5@gmail.com

050-2261759

ליש ורד

טי אנד טי

veredly@hotmail.com

054-5604928

לרנר סוזן

רימקס חזון

sler825@yahoo.com

052-6905645

מונטג רבקה

ריבקה מונטג תיווך

rivmontg@netvision.net.il

052-2676944

מונשיין דוד

דוד מונשיין

davidmoonshine@gmail.com

050-5338684

מועלם מלכיאל

רוני נכסים

malkimo123@gmail.com

052-4791331

מוריס איטה

t anad t

etamorri@gmail.com

054-7233863

מורלי ויויאן

נדל"ן ירושלים

vivianmorali@gmail.com

054-2298226

מזרחי מני

נדל"| אין

menimiz@walla.com

052-8834829

מזרחי פלישיה

רי/מקס חזון

Feliciamizrachi@gmail.com

054-240408

מסטורוב ורדית

יעקב משה יזמות ותיווך נדל"ן בע"מ

yacovm10@gmail.com

050-3533390

מרגי חיים

אדמה

adama2600@gmail.com

052-4880002

מרדכי מור אלין

נכסים 101

mor_alin@mica.co.il

050-6708091

מרוקו לאה

עוצמה נכסים

leah@ozma-re.co.il

050-7971552

מרסקי אריאל

רימקס חזון

ariel@remax.co.il

054-5777509

משה יעקב

יעקב משה יזמות ותיווך נדל"ן בע"מ

yacovm10@gmail.com

050-3303636

נודלמן רימה

גילינסקי נכסים והשקעות

rima@gilinski.co.il

050-4607878

נלסון אילנה

אינטגרנטי

ilanarnelson@gmail.com

054-5341403

נעמית לויט

נעמית נדל"ן

naamit@naamit.com

052-5269994

סאסי גיא

משכנות המלך דוד

guysassy5@gmail.com

054-8339319

סילבסטר רינת

חזון נכסים

rinatsylvester@gmail.com

054-4366389

סיני יצחקי

משכנות המלך דוד

56sinai@gmail.com

052-3507172

סלומון ליאורה

משכנות המלך דוד

yamlioras@gmail.com

050-7480265

סלמה ריקי

Riki slama property

Riki2293000@gmail.com

054-2293000

סער יורם

נדל"ן 2000

yoramsaar65@gmail.com

050-6273101

עוזרי גילי

פרומיס

gilio2410@gmail.com

054-8197972

עייאש משה

רימקס מומנטום

momentum@remax.co.il

058 -6360416

עמוס משה

חמד נכסים

hemed_property@walla.com

050-8510085

עמראן בנימין

איגוד נדל"ן

bamran@gmail.com

054-7371333

עמראן קארין

איגוד נדל"ן

karine1233@gmail.com

054-7944655

עקיבא ניסים

אור נס נדל"ן

ornes6@gmail.com

054-6000051

פוזנר גוליה

דוולינגס מגורים בירושלים

itisgoodtobehome@yahoo.com

050-4506097

Pollack Real Estate
Investmen
Pollack Real Estate
Investmen

פולק אלי

050-5291105

eli@pollackrealestate.com

050-5316735

eti778@netvision.net.il

052-5631199

liatipb@gmail.com

תיוך אתי

פולק ברקוביץ ליאת

054-6650184

mayafuxman@gmail.com

urbanity rellestate

פוקסמן אפלבאום מאיה

054-4366930

elafain@gmail.com

פיינגולד נכסים

פיינגולד אלה

050-5275490

eduardo.jerusalem@gmail.com

פינקלשטיין אדוארדו נכסים

פינקלשטיין אדוארדו

050-5333143

stanley@stanleyfinkelstein.com

סטנלי פינקלשטיין בע"מ

פינקלשטיין סטנלי

050-5206353

fixler61@walla.com

משכנאות המלך דוד

פיקסלר אלי

052-8373894

rutlypeli@gmail.com

רימקס חזון

פלאי רותלי

054-4861926

boutique.re@outlook.com

בוטיק נכסים

פנירי יוני

050-7561436

yp.forsale@gmail.com

פורסייל שיווק והשקעות נדל"ן

פסנטין יהונתן

052-2608846

eretzcapital@gmail.com

ארץ

פרוז איזבל יהודית

054-6373022

friedhome@012.net.il

פרידום ייעוץ ושיווק נדלן

פריד ירון

054-6684111

alyssa1@014.net.il

רימקס חזון

פרידלנד עליזה

054-4262327

arcadiasharon@gmail.com

ארקדיה

פרידמן שרון

054 - 4613943

nachi613@gmail.com

רנ"פ נדל"ן

פריז נחי

פולק אתי

052-5455195

Efratperlmutter@gmail.com

אפרת פרלמוטר שיווק נדלן

פרלמוטר אפרת

050-7758890

talip9933@gmail.com

אמבסדור

פרלמן טלי

052-2252068

rachelperez@gmail.com

גילינסקי נכסים והשקעות

פרץ רחל

054-4671623

dorit_tz@walla.co.il

צדוק דורית ביטרן

צדוק ביטרן דורית

052-3833889

aviorta@gmail.com

T.A נכסים

צורי אביאור

052-2600936

zimuki@zahav.net.il

צימוקי

צימוקי פנחס

054-7660338

Yitzchak@yykrealestate.com

YK real estate

קובלסקי יצחק

054-4684419

yehudit.dtc@gmail.com

תבל נכסים

קופנהגן יהודית

050-5651678

dterra@6gmail.com

טבע

קוץ דניאל

050-5290775

fe@myjerusalemhomes.com

רימקס חזון

קינג אפרים

052-2380638

Robert@Kleimanrealestate.com

נדל"ן קליימן

קליימן רוברט

054-4659473

gerrikleinteperbergrealty@gmail.com

טפרברג נכסים בע"מ

קליין גירי

050-5320850

adamubeito@gmail.com

אדם וביתו

קמלי דודו

054-7255059

amikasir@hotmail.com

פסגות נדל"ן

קסיר עמי

052-8699498

lcaplan@smile.net.il

מנורה נכסים

קפלן לאה

054-7774757

Ravvitre@gmail.com

רווית נכסים

קרודו איציק

547419008

Ravitrealestate@gmail.com

רווית נכסים

קרודו רווית

054-9453727

pablo@apartmentsisrael.com

אפרטמנטס ישראל בע¨מ

קרל פבלו

057-7500383

moshekeren1@gmail.com

אלפא דילר

קרן משה מרדכי

052-5226684

karensuzanne56@gmail.com

קרן ראובני

ראובני קרן

050-5756257

y_rozen@017.net.il

תיווך רוזן

רוזן יעל

050- 6622446

pro1.remax@gmail.com

רימקס חזון

רוזנטל פנינה

052-2674591

info@roth-anglia.com

רוט אנגליה

רוט ינתן

050-7243735

orli1969.raz@gmail.com

רימקס חזון

רז אורלי

058-5262600

info@yeehielshushom.com

יחיאל שושן בוטיק נדל"ן איכות

רייכנטל אלי

054-8005715

omega@nadlan.co.il

אומגה תיווך

רם יוסי

050-2515941

jonathan@habitatrealestate.co.il

הביתת

שבסון יונתן

050-8766571

shainadlan@gmail.com

דיירקט נכסים

שוויגר שי

050-2593983

info@yechielshushan.com

רימקס פרסונל

שושן יחיאל

054-5230226

esthyshahar@gmail.com

אסתי נכסים

שחר אסתי

054-4541962

yonashachar97@gmail.com

שחר יונה נכסים

שחר יונה

052- 4507266

stein.ofer@gmail.com

חמד נכסים

שטיין עופר

שטיינברג לין

תיווך שטינברג

steinberg@e-tal.org

052-2636210

שליזנגר רבקה

קפיטל

capitaljerusalem@gmail.com

054-4407610

שם טוב פז מאיה

שם טוב פז נכסים

maya_adir@walla.com

052-8020398

שניידרמן רות

שניידרמן רות נכסים

rut1010@gmail.com

052-6809090

שנלר שיפי

שרי נדלן בע"מ

shiffy@shneller.co.il

052-2639702

שנק ירדנה

סנצורי 21

yardena@contury21jerusalem.com

050-6579697

שפירא יקיר

אל הנכס ירושלים

yakirshap@gmail.com

052-8903928

שרמן ירון

תיווך אופאל

opal.res@gmail.com

054-5305085

