ספעלnou ,
האלומיניום הוותיק
על חורבותניסקו ,מפעל
בפלורנטין ,תקים חברת"לבהעיר״ פרויקטמגורים

3.1מיליון שקל
רוב הריךותיהיו בנות שלושה חדרים
בן  54יחידותדיור
ועלותן
הפנטהאוזיםיגיעל־
5.2מיליון שקל
פרויקט

צת
$DNקבוצת$DN2$

של

בפלורנטין :קבו־
$TS1$קבוצת$TS1$
הרש

מגורים

לב העיר השלימה
כשני דונם

מחיר

השבוע

רכישת

במתחם ניסקו ,בין

והעלייה ,המיועדלבניית
עטר

שטח

הרחובות בן

 54יחידות דיור

חדשות.
מדובר

בקרקע

שבמשך

שנים

פעל עליה
קבוצת לב

האלומיניום של
מפעל
העיר,שבבעלות האחים יניבויובל
העסקים מורים גורקן ,שילמה עבור הקרקע
כ־ מיליון שקל .על פי החברה ,היתר הבנייה
לפרויקט נמצא בשלבים סופיים ואמור להת־
$TS1$להתקבל$TS1$
$להתקבל $DN2$בקרוב.
קבל
בקבוצת לב העיר מספרים כי לקרקע
קיימת כיום תב״ע (תוכנית בניין עיר) חדשה
לבניית מבנה בן חמש קומות .על פי התוכניות
חבית ניסקו.

יחיו ואיש

הראשוניות,

הדירות

רוב

שלושה הררים,ואילו

קמו
$DN2$ימוקמו$DN2$

פנטהאחים בני

במבנה יהיו

בנות

החמישית ימו־
$TS1$ימוקמו$TS1$
בקומה

ארבעה הדרים.

לקבוצת

פרויקטניסקו .היתר הבנייה אמור להתקבל בקרוב הדסיה:־!! סטודיו

הפרויקט

כולו
לב העיר בחודשים האחרונים ,בהיקףכולל של
מת
מחודשת
האחרונים החלה באזור תנופת פיתוח
$DN2$בקומת $DN2$הקרקעייבנולובי מפואר ,חדר כושר,אולם
מיליון שקל.
כ־ 70
משחקים.
הרצאות וחרר
המתבטאת בעבודות עירוניות אינטנסיביות
פלורנטין ,על אף ״יחסי הציבור״
שכונת
ולחזות הרחובות .לצר זה,
הנוגעות לתשתיות
מלבד פרויקט זה
משווקת כיום
קבוצת
מרחקהליכה ממוקדי
האטרקטיבי
המוש־
$TS1$המושכים$TS1$
נוספו גם פרויקטים חדשיםלמגורים
והמיקום
לב העיר ,הפועלת כמרכז תל אביב ,שלו־
$TS1$שלושה$TS1$
משיכה
כים
$DN2$המושכים$DN2$
שה
המשיכה גם בעשור
ובילוי בעיר
$DN2$שלושה $DN2$בניינים נוספים המוגדרים בניינים לשי־
$TS1$לשימור$TS1$.
משפחותוצעירים.
האחרון לסבול מדימוי של בתים ישנים ומת־
$TS1$ומתפוררים$TS1$
מור.
יזמי הפרויקט החדש פרסמו כי דירות הש־
$TS1$השלושה$TS1$
$DN2$לשימור $DN2$.בית מויאל ברחובאלנבי ,בניין כרחוב
פוררים
לושה
$DN2$ומתפוררים $DN2$והונחה .גם כיום עדיין מתגודדים בה,
מרפסות
הרחובות
אחד העם  110ובניי? נוסף בפינת
$DN2$השלושה $DN2$חדרים יהיו בנות 90מ׳׳ר ,עם
של  15מ״ר,
לצר הפרויקטים החרשים ,בעיקר צעירים וס־
$TS1$וסטורנטים$TS1$
ועלותן בממוצע תהיה כ־ .נ מי־
$TS1$מיליון $TS1$מוהליבר־קלישר.
טורנטים
$DN2$וסטורנטים $DN2$שמעדיפים מחירי שכירות נוחים על ליון
$DN2$מיליון $DN2$שקל .הפנטהאוזים,
בשטח של 150 100
נמכר

פני דירות

כבר

חדשות באזורים

משקיעים

שארגנה

מטופחים יותר.

על

מ״ר עם

אף

58.1
$DN2$במחירים $DN2$הנעים בין
רים
שההזנחה עדיין ניכרת ,בחודשים

מרפסות גג

של

50מ״ר ,יימכרו במחי־
$TS1$במחירים$TS1$

 5.2מיליון שקל .בקו־
$TS1$בקומת$TS1$
ועד

מורן א״לאי

