
1 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח
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מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

20806A2D-00373.15102.936.511,121,324דירת גן

20806A6D-11373.1514.726.51949,422

20806A7B2-11497.510.559.6511,230,888

20806A8B1-11497.510.559.6511,230,888

20806A9C3-11374.136.748.3111,037,308מרפסת גג

20806A12D-22373.1512.046.51940,131

20806A13B2-22498.2910.899.6511,241,195

20806A14B1-22498.2910.899.6511,241,195

20806A15C-22374.111.998.311959,301

20806A17A2-335119.7710.896.2211,473,541

20806A18D-33373.15126.51939,993

20806A19B2-33498.510.899.6511,243,621

20806A20B1-33498.510.899.6511,243,621

20806A21C-33374.1128.311959,336

20806A22A1-445118.7912.26.2211,466,758

20806A23A2-445118.7912.26.2211,466,758
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* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

2

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

20806A24D-44373.1518.396.51962,144

20806A25B2-44497.5312.29.6511,236,954

20806A26B1-44497.5312.29.6511,236,954

20806A27C-44374.118.398.311981,486

20806A28A1-555118.7812.26.2211,466,643

20806A29A2-555118.7812.26.2211,466,643

20806A30D-55373.1511.466.51938,121

20806A31B2-55498.912.29.6511,252,784

20806A32B1-55498.912.29.6511,252,784

20806A33C-55374.111.468.311957,464

20806A34A1-665111.7312.26.2211,385,181

20806A35A2-665111.7312.26.2211,385,181

20806A36D-66373.1510.826.51935,902

20806A37B2-66490.4812.29.6511,155,492

20806A38B1-66490.4812.29.6511,155,492

20806A39C-66374.110.828.311955,245
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3 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

20806A42B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

20806A43B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

21806A4D2-00373.54107.536.511,131,146דירת גן

21806A5C3-00374.7496.398.3111,140,505דירת גן

21806A8D-11373.1514.726.51949,422

21806A9B2-11497.510.559.6511,230,888

21806A10B1-11497.510.559.6511,230,888

21806A11C-11374.114.668.311968,557

21806A14D-22373.1512.046.51940,131

21806A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

21806A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

21806A17C-22374.111.998.311959,301

21806A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

21806A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

21806A20D-33373.15126.51939,993

21806A21B2-33498.510.899.6511,243,621
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* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

4

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

21806A22B1-33498.510.899.6511,243,621

21806A23C-33374.1128.311959,336

21806A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

21806A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

21806A26D-44373.1518.396.51962,144

21806A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

21806A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

21806A29C-44374.118.398.311981,486

21806A30A1-555118.7812.26.2211,466,643

21806A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

21806A32D-55373.1511.466.51938,121

21806A33B2-55498.912.29.6511,252,784

21806A34B1-55498.912.29.6511,252,784

21806A35C-55374.111.468.311957,464

21806A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

21806A37A2-665111.7312.26.2211,385,181
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5 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

21806A38D-66373.1510.826.51935,902

21806A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

21806A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

21806A41C-66374.110.828.311955,245

21806A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

21806A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

22806A4D6-00373.78112.446.511,139,592דירת גן

22806A5C5-00374.7990.748.3111,134,554דירת גן

22806A8D-11373.1514.726.51949,422

22806A9B2-11497.510.559.6511,230,888

22806A10B1-11497.510.559.6511,230,888

22806A11C-11374.114.668.311968,557

22806A14D-22373.1512.046.51940,131

22806A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

22806A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

22806A17C-22374.111.998.311959,301
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* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

6

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

22806A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

22806A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

22806A20D-33373.15126.51939,993

22806A21B2-33498.510.899.6511,243,621

22806A22B1-33498.510.899.6511,243,621

22806A23C-33374.1128.311959,336

22806A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

22806A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

22806A26D-44373.1518.396.51962,144

22806A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

22806A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

22806A29C-44374.118.398.311981,486

22806A30A1-555118.7812.26.2211,466,643

22806A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

22806A32D-55373.1511.466.51938,121

22806A33B2-55498.912.29.6511,252,784
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7 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

22806A34B1-55498.912.29.6511,252,784

22806A35C-55374.111.468.311957,464

22806A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

22806A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

22806A38D-66373.1510.826.51935,902

22806A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

22806A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

22806A41C-66374.110.828.311955,245

22806A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

22806A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

23806A2C7-00374.36124.248.3111,163,396דירת גן

23806A5D2-11373.1536.836.511,018,173מרפסת גג

23806A6B4-11490.48599.6511,284,214מרפסת גג

23806A7B1-11497.510.559.6511,230,888

23806A8C-11374.114.668.311968,557

23806A11D-22373.1512.046.51940,131
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* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

8

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

23806A12B2-22498.2910.899.6511,241,195

23806A13B1-22498.2910.899.6511,241,195

23806A14C-22374.111.998.311959,301

23806A15A1-335119.7710.896.2211,473,541

23806A16A2-335119.7710.896.2211,473,541

23806A17D-33373.15126.51939,993

23806A18B2-33498.510.899.6511,243,621

23806A19B1-33498.510.899.6511,243,621

23806A20C-33374.1128.311959,336

23806A21A1-445118.7912.26.2211,466,758

23806A22A2-445118.7912.26.2211,466,758

23806A23D-44373.1518.396.51962,144

23806A24B2-44497.5312.29.6511,236,954

23806A25B1-44497.5312.29.6511,236,954

23806A26C-44374.118.398.311981,486

23806A27A1-555118.7812.26.2211,466,643
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9 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

23806A28A2-555118.7812.26.2211,466,643

23806A29D-55373.1511.466.51938,121

23806A30B2-55498.912.29.6511,252,784

23806A31B1-55498.912.29.6511,252,784

23806A32C-55374.111.468.311957,464

23806A33A1-665111.7312.26.2211,385,181

23806A34A2-665111.7312.26.2211,385,181

23806A35D-66373.1510.826.51935,902

23806A36B2-66490.4812.29.6511,155,492

23806A37B1-66490.4812.29.6511,155,492

23806A38C-66374.110.828.311955,245

23806A41B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

23806A42B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

24806A2D-00373.1564.416.511,076,815דירת גן

24806A5C7-00374.36112.838.3111,155,111דירת גן

24806A8D-11373.1514.726.51949,422
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* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

10

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

24806A9B2-11497.510.559.6511,230,888

24806A10B1-11497.510.559.6511,230,888

24806A11C-11374.114.668.311968,557

24806A14D-22373.1512.046.51940,131

24806A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

24806A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

24806A17C-22374.111.998.311959,301

24806A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

24806A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

24806A20D-33373.15126.51939,993

24806A21B2-33498.510.899.6511,243,621

24806A22B1-33498.510.899.6511,243,621

24806A23C-33374.1128.311959,336

24806A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

24806A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

24806A26D-44373.1518.396.51962,144
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11 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח
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מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

24806A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

24806A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

24806A29C-44374.118.398.311981,486

24806A30A1-555118.7812.26.2211,466,643

24806A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

24806A32D-55373.1511.466.51938,121

24806A33B2-55498.912.29.6511,252,784

24806A34B1-55498.912.29.6511,252,784

24806A35C-55374.111.468.311957,464

24806A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

24806A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

24806A38D-66373.1510.826.51935,902

24806A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

24806A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

24806A41C-66374.110.828.311955,245

24806A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז



* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

12

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

24806A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

25806A2D8-00373.4131.436.511,143,937דירת גן

25806A5C-00374.178.898.3111,112,889דירת גן

25806A8D-11373.1514.726.51949,422

25806A9B2-11497.510.559.6511,230,888

25806A10B1-11497.510.559.6511,230,888

25806A11C-11374.114.668.311968,557

25806A14D-22373.1512.046.51940,131

25806A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

25806A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

25806A17C-22374.111.998.311959,301

25806A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

25806A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

25806A20D-33373.15126.51939,993

25806A21B2-33498.510.899.6511,243,621

25806A22B1-33498.510.899.6511,243,621
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13 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

25806A23C-33374.1128.311959,336

25806A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

25806A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

25806A26D-44373.1518.396.51962,144

25806A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

25806A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

25806A29C-44374.118.398.311981,486

25806A30A1-555118.7812.26.2211,466,643

25806A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

25806A32D-55373.1511.466.51938,121

25806A33B2-55498.912.29.6511,252,784

25806A34B1-55498.912.29.6511,252,784

25806A35C-55374.111.468.311957,464

25806A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

25806A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

25806A38D-66373.1510.826.51935,902
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* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

14

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

25806A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

25806A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

25806A41C-66374.110.828.311955,245

25806A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

25806A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

26806A2D-00373.1576.716.511,091,027דירת גן

26806A5C7-00374.36110.348.3111,152,234דירת גן

26806A8D-11373.1514.726.51949,422

26806A9B2-11497.510.559.6511,230,888

26806A10B1-11497.510.559.6511,230,888

26806A11C-11374.114.668.311968,557

26806A14D-22373.1512.046.51940,131

26806A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

26806A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

26806A17C-22374.111.998.311959,301

26806A18A1-335119.7710.896.2211,473,541
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15 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח
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מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

26806A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

26806A20D-33373.15126.51939,993

26806A21B2-33498.510.899.6511,243,621

26806A22B1-33498.510.899.6511,243,621

26806A23C-33374.1128.311959,336

26806A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

26806A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

26806A26D-44373.1518.396.51962,144

26806A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

26806A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

26806A29C-44374.118.398.311981,486

26806A30A1-555118.7812.26.2211,466,643

26806A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

26806A32D-55373.1511.466.51938,121

26806A33B2-55498.912.29.6511,252,784

26806A34B1-55498.912.29.6511,252,784



* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

16

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

26806A35C-55374.111.468.311957,464

26806A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

26806A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

26806A38D-66373.1510.826.51935,902

26806A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

26806A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

26806A41C-66374.110.828.311955,245

26806A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

26806A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

27806A2D8-00373.4101.36.511,122,329דירת גן

27806A5D-11373.1514.726.51949,422

27806A6B2-11497.510.559.6511,230,888

27806A7B3-11490.4898.019.6511,330,445מרפסת גג

27806A8C1-11374.136.758.3111,037,331מרפסת גג

27806A11D-22373.1512.046.51940,131

27806A12B2-22498.2910.899.6511,241,195
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17 * המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

27806A13B1-22498.2910.899.6511,241,195

27806A14C-22374.111.998.311959,301

27806A15A1-335119.7710.896.2211,473,541

27806A16A2-335119.7710.896.2211,473,541

27806A17D-33373.15126.51939,993

27806A18B2-33498.510.899.6511,243,621

27806A19B1-33498.510.899.6511,243,621

27806A20C-33374.1128.311959,336

27806A21A1-445118.7912.26.2211,466,758

27806A22A2-445118.7912.26.2211,466,758

27806A23D-44373.1518.396.51962,144

27806A24B2-44497.5312.29.6511,236,954

27806A25B1-44497.5312.29.6511,236,954

27806A26C-44374.118.398.311981,486

27806A27A1-555118.7812.26.2211,466,643

27806A28A2-555118.7812.26.2211,466,643

מחירונים | בניין 27



* המחירים דלעיל הינם נומינליים, והם יוצמדו למדד תשומות הבניה. מדד בסיס מיום קבלת היתר הבניה ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

18

מס'/שם
מבנה

מס' מגרש
מס' דירהבתב"ע

טיפוס דירה
)תשריט(

מס' חדריםקומה
שטח דירה

)מטר(

שטח מרפסת
שמש ו/או שטח

גינה צמודה
מס' חניותשטח מחסן

מחיר דירה לפי
מחיר למשתכן

הערות

27806A29D-55373.1511.466.51938,121

27806A30B2-55498.912.29.6511,252,784

27806A31B1-55498.912.29.6511,252,784

27806A32C-55374.111.468.311957,464

27806A33A1-665111.7312.26.2211,385,181

27806A34A2-665111.7312.26.2211,385,181

27806A35D-66373.1510.826.51935,902

27806A36B2-66490.4812.29.6511,155,492

27806A37B1-66490.4812.29.6511,155,492

27806A38C-66374.110.828.311955,245

27806A41B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

27806A42B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז
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