
YoavNews1 טוויטר / יואב יצחק

יואב יצחק
YoavNews1 ציוצים אחרונים:
ל-News1 דרושים/דרושות * 1) עורך

מאמרים ותכנים מיוחדים, משרה
חלקית; 2) עיתונאי-חוקר, משרה

מלאה; 3) בעל ניסיון לשיווק-פרסום,

עימותים אלימים לאורך הגדר: 43 ...

ל-News1 דרושים/דרושות * 1) עור...

תבקש להגדיל זכויות הבנייה מ-120
ל-150 דירות  הבנייה תתחיל בסוף

2019, והדיירים יכנסו בסוף 2022
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ראשי  /   כלכלה/עסקים  נדלן חדשות

בעל טורבלוגים /
 בלוג/אתר הדוא"ל שלי

רשימות קודמות
פסו וגוב רכשו בניינים ב-141 מיליון ... 

15/05/2018   |  תגובות
הבטיחו 2,650 דירות - החלו לבנות 650... 

14/05/2018   |  תגובות
ימכרו מגרש באשקלון ל-246 דירות להשכ... 

14/05/2018   |  תגובות
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 kereneubach Retweeted

מטופלים רבים בקנאביס הרפואי מדווחים כי 
אין מענה ביחידת היק"ר שבועות ארוכים וכי 

בקשות לאישור או לחידוש רישיון אינן 
מטופלות זמן רב. רועי, שסובל מקרוהן 

ומפיברומיאלגיה: הילדה שלי לא זוכה לאבא 
כי אני בקושי מתפקד. חיכיתי חודשיים 

 @kereneubach לחידוש רישיון  עכשיו
@kann_news

 

Dikla Aharon
@diklaaharon

Nati Tucker נתי טוקר

הרשמה לניוזלטר

הצטרפות ל- News1.co.ilVIP  |  תגובותאלעזר לוין

אשדר תרכוש מגרש בנתניה ב-63
מיליון

▪  ▪  ▪
חברת הבנייה אשדר, מקבוצת אשטרום, תרכוש

מפרטיים מגרש בנתניה, המיועד לבניית 120
דירות בנות 120 מ"ר בממוצע. היא תשלם 63

מיליון שקל, שהם כ-525 אלף שקל בממוצע
לדירה, ועוד מע"מ ומס רכישה. 

 
אשדר זכתה לפני כשלושה שבועות במכרז

שהוציאו כונסי נכסים למכירת המגרש השבוע
(יום ב', 14.5.18) אישר בית המשפט את העסקה, כפי שנדרש מכל נכס הנמכר באמצעות

כונס. 
 

החברה מעריכה שהבניה תתחיל בסוף 2019. היא תמשך שלוש שנים, והרוכשים יכנסו
לדירותיהם, על כן, בסוף 2022. 

 
בדעת אשדר לבקש מהוועדה המקומית לבניין ערים להגדיל את מספר הדירות ב-25%,
ל-150. זאת, על-פי מה שידוע כ"תיקון כחילון". החברה עדויה גם לבקש שינויים במבנה

 
המיזם, אם תאושר הגדלת מספר הדירות. אשדר היא חברה בקבוצת אשטרום. 

 

לקבלת רשימות אלעזר לוין לדוא"למועדון הבלוגרים

VIP להצטרפות הקלק כאןמועדון

News1 פורומים

מוסדותפירמותאישיםנושאיםרשימותחדשותכללי
עיתונותסדום ועמורהמשפטכלכלהבריאותמדיני/פוליטיאקטואליה

אשדר תרכוש מגרש בנתניה ב-63 מיליון
תפוס כינוי יחודי      לכל ההודעות         כתוב הודעה מוצגות  [ 0 ] הודעות  [ 0 ]

פורומים
כלכלה/עסקים

נדלן

כתבות מקודמות

כתיבת המומחים
כיצד גוגל קובעת את מדד
הסמכות של דפי האינטרנט

השונים

כתיבת המומחים
האם ישראלים יכולים

להתחתן בנישואין אזרחיים

ביטוח ופיננסים
 ביטוח חיים ביטוח בריאות

דירות אחרונות בפרויקט על פארק הירקון, 
דירות מיוחדות, דירות גן, פנטהאוזים. 

היכנסו עכשיו!
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