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אשדוד  העיר  במרכז  הבנייה  רוב 
מגו מתחם  במע"ר,  כיום  ומרוכזת 

של  הסיטי  ליד  המתוכנן  ומסחר  רים 
מתוכננות  התרבות.  והיכל  אשדוד 

והבנייה  דיור,  יחידות   3,200 לקום 
בעיצומה. 

חברת אחים דוניץ בונה בשכונה את 
פרויקט אפ טאון, ממנו נשקף נוף לים, 
והוא יכלול 5 מגדלים עם כ-500 דירות 
וכ-1,000 מ"ר למסחר. מחיר לדירת 3 
מיו  1.7 מ החל  הינו  בפרויקט  -חדרים 
ליון שקל. האכלוס צפוי לאפריל 2021.

עירוני  נוף  חברת  של  הדקל  מגדלי 
מתחם  הינו  נחמיאס  מקבוצת  יזמות 

ומגורים בקו ראשון לים באשדוד. הפ
5 מגדלי יוקרה בני 29 קוו  רויקט כולל

מות כל אחד עם 846 דירות. המיקום 
שיורדת  מטופחת  לטיילת  בסמיכות 
לאורך חמשת המגדלים מרחוב רוגוזין 

אל הים דרך שדרות יצחק הנשיא.

ובימים אלה כבר מאכלסים את המ
דירת  לדוגמה:  מחירים  הראשון.  גדל 
2 חדרים עם מרפסת צופה לים החל 
חדו  3 דירת  שקל,   1,525,000 -מ
מ-1,735,000  החל  מרפסת  עם  רים 
מרפסת  עם  חדרים   4 דירת  שקל, 
 5 דירת  שקל,  מ-2,015,000  החל 
החל  לים  צופה  מרפסת  עם  חדרים 

מ-2,450,000 שקל.
והפיתוח  חיים קקון סמנכ"ל השיווק 

״הפ כי  מעריך  נחמיאס  קבוצת  ושל 
ראשון  בקו  דירות  בין  באשדוד  ערים 
לים לבין דירות שאינן בקרבת הים לא 
להגדלת  ממשי  צפי  יש  גדול.  מספיק 

הפער באופן משמעותי״.

SEA@ באשקלון מוקם היום פרויקט
SKY על עתודת הקרקע הזמינה למו
גורים במרינה, מול רצועת החוף, 100 
ידי  על  נבנה  הפרויקט  מהים.  מטר 
4 חדרים נמו  חברת יורו ישראל, ודירת
מיליון   1.6 של  התחלתי  במחיר  כרת 

שקל. האכלוס צפוי בתוך שנה וחצי. 
יורו  חברת  סמנכ"לית  חדד  עופרה 
לעיר  היום  הופכת  "אשקלון  ישראל: 
אטרקטיבית. מחירי הדירות על יד הים 
עדיין נמוכים מאשדוד ונתניה. העובדה 
שמחירה של דירה בפרויקט הינו פחות 
המגורים  את  הופכת  שקל  מיליון  מ-2 
ישראלים  עבור  השגה  לברי  הים  ליד 

רבים".
ברי פרויקט  את  בונה  אפגד  וחברת 

זה בשכונת אפרידר באשקלון, בסמוך 

ולחוף דלילה. לא רחוק מהטיילת ומה
מרינה מתוכנן מגדל מגורים בגובה 25 
קומה(.  בכל   4( דירות   93 עם  קומות 
הדירות בנות 3 עד 5 חדרים וכן דירות 

ופנטהאוז. מחציתן פונות לים עם מרפ
15- של  בשטחים  במיוחד  גדולות  סות 
מפואר  מלובי  ייהנו  הדיירים  מ"ר.   41
בגובה שתי קומות, מועדון דיירים וחדר 

כושר. 

שקל  מיליון   1.46 מ  החל  מחירים: 
לדירת 3 חדרים 75 מ"ר + מרפסת 15 
לדירת  שקל  מיליון  מ-1.63  החל  מ"ר. 
4 חדרים 101 מ"ר + מרפסת 21 מ"ר. 
1.78 מיליון שקל לדירת 4 חדו -החל מ
מ"ר.   42 של  גדולה  מרפסת  עם  רים 
1.85 מיליון שקל לדירת 5 חדו -החל מ
124 מ"ר עם מרפסת 21 מ"ר. אכו  רים

לוס צפוי לפרויקט: 2023.

ים בר השגה

מגדלים במע״ר על הים

UP TOWN. נוף ממיני פנטהאוז 
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בריזה. רוח נעימה מהים          SEA@SKY. אשקלון הופכת לעיר אטרקטיבית 
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