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קבוצת יובלים תבנה שני מגדלים
באשדוד ב־ 260מיליון שקל
מדובר בפרויקט המיועד ל־ 240יחידות דיור ,שייבנה מעל מרכז מסחרי
ברובע ח' .חלק גדול מהדירות יהיו בנות  2ו־ 3חדרים
אביב גוטר
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מגדל אשדוד

קבוצת יובלים רכשה זכויות בנייה להקמת שני מגדלים בני  17קומות ברחוב העצמאות באשדוד
ב־ 70מיליון שקל .מדובר בפרויקט המיועד ל־ 240יחידות דיור ,שייבנה מעל מרכז מסחרי
ברובע ח' .היקף ההשקעה בפרויקט נאמד ב־ 260מיליון שקל .את עבודות הבנייה תבצע חברת
תדהר.
המרכז המסחרי שישופץ על ידי יובלים במסגרת עבודות הבנייה מוכר כ"מרכז כלניות" ,וממוקם
מול בית החולים אסותא שצפוי להיפתח במהלך  2017ובסמוך למרכז ביג פאשן ,בניין העיריה
והמרינה .חלק גדול מהדירות בפרויקט יהיו דירות קטנות בנות  ,3 ,2וכן  4חדרים ,בשטחים
שינועו בין  110–70מ"ר ומחיריהן יחלו ב־ 1.5מיליון שקל .לפני כמה חודשים רכשה קבוצת
יובלים ,עם היזם רן בלינקיס ,קרקע מבעלים פרטיים המיועדת להקמת  150דירות בפינת
הרחובות הרצל ושלמה בתל אביב ,זאת בתמורה לכ־ 134מיליון שקל.

הדמיית מגדלים של קבוצת יובלים באשדוד

הדמיה :דיגיטל קלאוד

דברי איציק ברוך ,בעלי קבוצת יובלים" :הפרויקט ממוקם בכניסה לאשדוד ,מול אסותא כשמצד
אחד הביג פאשן ומצדו השני העירייה ,חוף הים והמרינה באשדוד .בשונה מפרויקטים אחרים,
מדובר בפרויקט שיכלול דירות קטנות ,מוצר שכמעט ולא קיים באשדוד שעיקר הבנייה בה של
דירות  5חדרים ,כך שהפרויקט יהווה אלטרנטיבה עבור מי שיבקש לקנות דירות במחירים
נמוכים לשאר הפרויקטים בעיר וכן למשקיעים".

קונים דירה? שוכרים? כל המידע ,הכלים והעצות בערוץ נדלניסט

כתבות נוספות

Recommended by

אמזון נכנסת לטריטוריה חדשה:
הלבשה אינטימית

סוף עונת האיוונקה

תוכן ממומן

תוכן ממומן

האם מתאים לך לעשות ניתוח
הקטנת חזה? ד"ר רגב מסביר
על ניתוח הקטנת חזה

הדרך שלי בטיפול בתנועה
ומחול
המכללה האקדמית לחברה ואומנויות

ניתוחים פלסטיים  ד"ר דן רגב  מומחה
לכירורגיה פלסטית

אין תגובות
כתוב תגובה

מוטי סלע ,מנכ"ל אשטרום
נכסים ,הובא למנוחות בקיבוץ
גבעת השלושה

תוכן ממומן

תוכן ממומן

לגור בסוד הקטן של גוש דן

ברוכים הבאים לפנינת הנדל"ן
הבאה של ישראל

כלכליסט

מגזין אינטרנטי

באזז

אלה יעדי התיירות הזולים ביותר של 2017
 12.02.2017שירות כלכליסט

ראש מחלקת ההייטק וההון סיכון
בפירמת עו"ד גרוס עוזב עם  12עורכי
דין למיתר

אראלה לא תשמש עוד כפרזנטורית של
מפעל הפיס
 21:40אורנה יפת

 21:50גולן חזני

יצרנית ה F-35-הזרימה לתעשיות
הביטחוניות הישראליות למעלה
ממיליארד דולר מ2010-

פוסט-פרנסה :העידן שבו לא נצטרך
לעבוד למחייתנו יוצא לדרך
 11.02.2017קרן צוריאל הררי

 12.02.2017אסנת ניר

פרויקטים מיוחדים

מגזין כלכליסט :מיהם
המנהלים הטובים של 2016

סרט מחאה :חמש שנים
למחאה החברתית ,הסרט

כלכליסט מפת האתר

כתבו לנו

המערכת

אתר נגיש

אודות כלכליסט

המייל האדום

ההנהלה

תנאי שימוש

ועידות כלכליסט

מדיניות פרטיות

פרסמו אצלנו

הפוך לדף הבית

כלכליסט אצלך באתר

המרת מט"ח

ארכיון השערים

מגזין נדל"ן :הסיכונים שזוגות
צעירים לא לוקחים בחשבון

התראות

פייסבוק

 40אנשים חוזרים אל הרגע
שבו הבינו מי הם באמת

RSS

טוויטר

תיק אישי

מינוי לעיתון

קריקטוריסט

UI & UX by Basch_Interactive

כל מה שצריך לדעת על תקציב
המדינה ל20182017

ניוזלטר

נגישות

דואר אדום

כלכליסט
ביוטיוב

Developed by

