לשלוח לךלפרטים
מעוניין₪499
אונליין"לאירוע
שיר/ברכה
הקלטת
התראה
"אשדוד
אתר
כשתפורסם כתבה חדשה
ניתן לכבות את ההתראות בכל זמן שתרצו

אולי אח"כ

ראשי

חדשות אשדוד

ספורט

אישור

פלילי
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תרבות ובידור

מגזין

טורים

צהוב

לוח המגזין

עיריית אשדוד תחלק כ

חיפוש באתר
הקלידו את מילות החיפוש

נדל"ן

מאות
יחידות דיור
בעלות 260
מיליון שקל
יבנו בכניסה
לעיר

מדובר בפרויקט המיועד ל־ 240יחידות
דיור ,שייבנה מעל המרכז המסחרי
בשד' מנחם בגין שברובע ח' .חלק
גדול מהדירות יהיו בנות  2ו־ 3חדרים
ומיועדים לצעירים ,בשונה מרוב
הבנייה באשדוד המסתכמת בממוצע
של  4.5חד'
ישראל אוחיון 
יום שני 13 ,פברואר ,2017
10:11


שיתוף

הורידו את אפליקציית אשדוד
אונליין

מייל

קבוצת יובלים רכשה זכויות בנייה
להקמת שני מגדלים בני  17קומות



מנחם בגין באשדוד ב־70
ברחוב
אתר "אשדוד אונליין" מעוניין לשלוח לך התראה
חדשה מדובר בפרויקט המיועד
מיליון שקל.
כשתפורסם כתבה

למעלה

אולי אח"כ

יחידות דיור ,שייבנה מעל מרכז
ל־240שתרצו
ניתן לכבות את ההתראות בכל זמן
מסחרי ברובע ח' .היקף ההשקעה
אישור
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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 2017
ובסמוך למרכז ביג פאשן ,והיציאה
מהעיר .חלק גדול מהדירות בפרויקט
יהיו דירות קטנות בנות  ,3 ,2וכן 4
חדרים ,בשטחים שינועו בין 110–70
מ"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.
איציק ברוך ,מבעלי קבוצת יובלים אמר
כי " :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".

תגובות



6 CommentsSort by Oldest
אתר "אשדוד אונליין" מעוניין לשלוח לך התראה
כשתפורסם כתבה חדשה
ניתן לכבות את ההתראות בכל זמן שתרצו
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Etty Katz Rozaliyo
הגיע הזמן .אבל בחייאת דירה 2
או  3חדרים החל מ 1.5מיליון זה
!אבסורד
· Like · Reply
2017 2:20pm

5 · Feb 13,

· Mihal Vaknin
Conseillere aupres des olims
francais et russe at Ministere de
l'integration

בשורה טובה?לא נראה לי..איך
זוג צעיר יצליח לרכוש דירה בת
2עד3חדרים
?..?.ב1.500.000שקלים
· Like · Reply
2017 4:57pm

2 · Feb 13,

· Silviu Adrian Bitel
מ נועי בית  atמ נהל מחלקת ביקורת
שמ ש

עוד בתים להשקעה .כרגיל .זה
מה שמעניין את הקבלנים ואת
.ראש העיר
· Like · Reply

2 · 23 hrs

הצטרפו לרשימת התפוצה של
אשדוד אונליין בוואטסאפ -
וקבלו עדכונים בזמן אמת
שלחו הודעה בוואטסאפ
למספר0526048846 :וכתבו
שאתם מעוניינים לקבל הודעות
ותצורפו לרשימה -
הקליקו לשליחה

תגיות  ,2יובלים ,נדל"ן חדש באשדוד







שיתוף

ציוץ

שיתוף


מייל

כתבות נוספות שעשויות לעניין
אותך



למעלה

התראה האוצר :נמצא עיריית
בשורה
אתר "אשדוד אונליין" מעוניין לשלוח לך
אשדוד תחלק
העיר קנקן בן
לתושבי
כשתפורסם כתבה חדשה
 2700שנים כ1900
ומשתמשי
הדרך :שתרצו
ניתן לכבות את ההתראות בכל זמן
ערכות ביטחון
תחנת בחופי הים
אישית
רכבת חדשה של אשדוד
אישור
אולי אח"כ
 Powered by PushCrewלקשישים
תוקם בצפון
עריריים
העיר
ומשפחות
מוחלשות

להגיב

כדורגל

מרציאנו
חזר לשער,
ביטון חזר
לשחק

הצלחה בגביע בסקוטלנד לשני
הליגיונרים של מ.ס אשדוד .ניר ביטון
חזר לשחק בסלטיק במשחק הניצחון
 0:6על אינברנס ואופיר מרציאנו חזר
לאחר פציעה ועמד בשער היברניאן,
מוליכת הליגה השנייה ,בתיקו המאופס
מול הארטס מהליגה הבכירה..
משה סידי 
יום שני 13 ,פברואר ,2017
9:03

חזר אחרי פציעה ושמר
על רשת נקייה .מרציאנו
)צילום :פבל(






שיתוף

ציוץ

שיתוף


מייל

שמינית גמר גביע המדינה בסקוטלנד,
הביאה איתה הצלחה ,לליגיונרים" של
מ.ס אשדוד בסקוטלנד ,ניר ביטון
ואופיר מרציאנו.
זה התחיל עם הקשר ניר ביטון
,במשחק בשת מול אינברנס .ביטון
חזר לשחק לאחר תקופה ארוכה שלא



למעלה

התראה שותף לניצחון הגדול של
שיחק והיה
אתר "אשדוד אונליין" מעוניין לשלוח לך
אלופת סקוטלנד  .0:6ביטון
סלטיק,
כשתפורסם כתבה חדשה
לאחר המשחק לעיתונות
התראיין
שתרצו
ניתן לכבות את ההתראות בכל זמן
בסקוטלנד ואמר" :חזרתי לשחק
אולי אח"כ

אישור

Powered by PushCrew

במשחקים האחרונים וזו הרגשה
נהדרת .מעולם לא דיברתי על עזיבת
סלטיק .שוחחתי עם המאמן ואמרתי לו
שאני רוצה להישאר  .אני שמח וטוב לי
פה באחת הקבוצות הכי גדולות
באירופה".
בראשון ,זה נמשך עם השוער אופיר
מרציאנו ,שוערה של מוליכת הליגה
השנייה היברניאן ,במשחק מול
הארטס מהליגה הבכירה .מרציאנו
חזר לאחר פציעה ,שבעתיה נעדר 3
שבועות ,אגב במשחק הגביע הקודם.
הוא שמר על רשת נקייה בתוצאה
 .0:0מרציאנו היה טוב בשער וקבוצתו,
שהיא מחזיקת הגביע ,תערוך משחק
נוסף ,שיקבע מי תעלה לרבע הגמר.

תגובות
0 CommentsSort by Oldest

Add a comment...
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תגיות אופיר מרציאנו ,ניר ביטון







שיתוף

ציוץ

שיתוף


מייל

כתבות נוספות שעשויות לעניין
אותך

פולאהם
אופיר
אישתו של
מרציאנו עבר ואספניול
שוער מ.ס
בעקבות ניר
ניתוח
אשדוד
ביטון
לשעבר עושה מינסקוס.
יחזור מול
חיל מעבר
דנדי
לים!
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להגיב

ניתן לכבות את ההתראות בכל זמן שתרצו

למעלה

אולי אח"כ

אישור
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צוות האתר:
שי מלול  עורך
משה סידי  עורך מדור ספורט
ישראל אוחיון  כתב
ורד חג'גי  כתבת
לפרסום באתר:
מאי שמר  מנהלת מסחרית 
0506689896
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