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שלחו להדפסה  
 
 

לחצו כאן
להגדיל הטקסט

 
ב"ש: וילה נמכרה ב-2.7 מיליון שקל

 
השבוע בחנו עסקה חדשה בפרויקט חדש בבירת הנגב, במסגרתה נרכשה וילה יוקרתית

בשטח של 168 מ"ר בנוי. עוד במדור: דירת 2 חדרים בירושלים נמכרה ב-1.175 מיליון שקל

 
ודירת 4 חדרים בהרצליה נמכרה ב-1.75 מיליון שקל. סקירת עסקאות נדל"ן

 
בילי פרנקל

 

משתלם? וילה חדשה בשכונת רמות בבאר שבע, בשטח בנוי של 168 מ"ר על מגרש של 350 מ"ר,
נמכרה ב-2.7 מיליון שקל. מדובר בבית שנבנה במסגרת פרויקט חדש בצפון מערב העיר, הכולל 47 קוטג'ים

ווילות בנות 6 חדרים, עם מפרט טכני יוקרתי. לפרויקט קוראים רויאל קינג קונספט, הוא מיועד בעיקר למשפרי
דיור מבוססים תושבי השכונה, והחברה העומדת מאחוריו היא חברת ארזים.

 

ומה קורה בימים אלו בשוק הדירות מיד שנייה? בסיוע רשתות התיווך ארציות אנגלו סכסון ורי/מקס אספנו מספר
עסקאות בולטות מהימים האחרונים:
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באר שבע
דירת 4 חדרים ברחוב נחום סנה, 124 מ"ר, קומה 5 מתוך 6, עם מעלית וחניה, נמכרה ב-1.27 מיליון שקל.

 

דירת 3 חדרים ברחוב דרך מצדה, 73 מ"ר, קומה 1 מתוך 3, עם מעלית וחניה, נמכרה ב-770 אלף שקל.

 

דירת 3 חדרים ברחוב מרבד הקסמים, 55 מ"ר, קומה 1 מתוך 3, ללא מעלית וחניה, נמכרה ב-690 אלף שקל.

 

דירת 4 חדרים ברחוב סוקולוב, 114 מ"ר, קומה 1 מתוך 4, ללא מעלית וחניה, נמכרה ב-880 אלף שקל.

 

דירת 4 חדרים ברחוב משה קהירי, 104 מ"ר, קומה 3 מתוך 5, עם מעלית וחניה, נמכרה ב-1.25 מיליון שקל. 

 

שדרות
דירת 4 חדרים ברחוב יגאל אלון, 78 מ"ר, קומה 2 מתוך 4, ללא מעלית וחניה, נמכרה ב-590 אלף שקל.

 

ירושלים
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דירת 2 חדרים ברחוב קרן היסוד, 50 מ"ר, קומת קרקע מתוך 4, ללא מעלית וחניה, נמכרה ב-1.175 מיליון
שקל.

 

דירת 3.5 חדרים ברחוב מרדכי אלקחי, 63 מ"ר, קומה 1 מתוך 3, ללא מעלית וחניה, נמכרה ב-1.385 מיליון
שקל.

 

הרצליה
דירת 4 חדרים ברחוב הרב קוק, 120 מ"ר, קומה

1 מתוך 3, ללא מעלית וחניה, נמכרה ב-1.75 מיליון שקל.

 

דירת 4 חדרים ברחוב כיבוש העבודה, 100 מ"ר ו-12 מ"ר מרפסת, קומה 1 מתוך 4, עם מעלית וחניה, נמכרה
ב-2.5 מיליון שקל.

 

דירת 4.5 חדרים ברחוב יאיר שטרן, 125 מ"ר ו-15 מ"ר מרפסת, קומה 8 מתוך 9, עם מעלית, חניה ומחסן,
נמכרה ב-2.9 מיליון שקל.

 

כפר סבא
דירת 4 חדרים ברחוב אהוד מנור, 136 מ"ר ו-12 מ"ר מרפסת, קומה 2 מתוך 5, עם מעלית, חניה ומחסן,

נמכרה ב-2.263 מיליון שקל.

 

דירת 4 חדרים ברחוב גאולה, 130 מ"ר, קומה 5 מתוך 5, עם מעלית וחניה, נמכרה ב-2.05 מיליון שקל.

 

 

 
 
 

תגיות: עושים עסקה | באר שבע | מחירי דירות
חזרה
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