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אשדר: הדירות לזכאים בקריית אונו -
בסוף 2022

▪  ▪  ▪
הדירות שתבנה אשדר בקריית אונו ימסרו

לזכאים בסוף 2022. כך עולה מהודעה רשמית
שפרסמה החברה (יום ג', 5.6.18) החברה

אומרת כי היא מעריכה שתוכל להתחיל בבניה
בסוף 2019 ולסיים לאחר שלוש שנים. במלים

אחרות, הזוגות הצעירים המבקשים לקנות דירה
בקריית אונו לא יוכלו לבנות על מיזם זה, לשנים

הקרובות. 
 

אשדר הודיעה כי תשלם בעד הקרקע 425 מיליון שקל ועוד 13 מיליון שקל הוצאות פיתוח.
המיזם ימומן מהון עצמי, ממכירת דירות ומגיוס אמצעים ממקורות חיצוניים. 

 
עוד הודיעה החברה, כי בדעתה לבקש מעיריית קריית אונו להגדיל את מספר הדירות. השיעור
לא נמסר, אך הוא ינוע בין ככל הנראה בין 150 ל-190 דירות, על-פי מה שידוע בשמות "תיקון
שבס" ו"תיקון כחלון". כל הדירות הנוספות אינן מיועדות לזכאים, אלא למכירה בשוק החופשי

במחיר מלא. מכירות אלו יגדילו את רווחי אשדר מהמיזם. 
 

אשדר מעריכה שהדירות ימכרו ב-11,500 עד 12,050 שקל למ"ר לא כולל מע"מ, כלומר
13,500 עד 14,100 שקל למ"ר כולל מע"מ. הדירות לזכאים יהיו זולות במידה ניכרת מדירות

 
דומות בשוק החופשי. 
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