
* 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

34

מחירונים | בניין 28

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

2880717-B2-00490.48112.657.3111,336,546דירת גן

288072D8-00373.458.276.511,070,610דירת גן

2880737-A1-115118.7510.554.3111,451,749

2880747-A2-115118.7510.554.3111,451,749

288075D-11373.1514.726.51949,422

2880767-B2-11497.510.557.3111,220,072

2880777-B3-11490.48100.27.3111,322,160

2880787-C1-11374.136.598.3111,036,962

2880711D-22373.1512.046.51940,131

28807127-B2-12498.2910.897.3111,230,379

28807137-B1-22498.2910.897.3111,230,379

2880714C-22374.111.998.311959,301

2880717D-33373.15126.51939,993

28807187-B2-33498.510.897.3111,232,806

28807197-B1-33498.510.897.3111,232,806

2880720C-33374.1128.311959,336



35 * 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

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

28807217-A1-445118.7912.24.3111,457,930

28807227-A2-445118.7912.24.3111,457,930

2880723D-44373.1518.396.51962,144

28807247-B2-44497.5312.27.3111,226,139

28807257-B1-44497.5312.27.3111,226,139

2880726C-44374.118.398.311981,486

28807277-A1-555118.7812.24.3111,457,815

28807287-A2-555118.7812.24.3111,457,815

2880729D-55373.1511.466.51938,121

28807307-B2-55498.912.27.3111,241,969

28807317-B1-55498.912.27.3111,241,969

2880732C-55374.111.468.311957,464

28807337-A1-665111.7312.24.3111,376,353

28807347-A2-665111.7312.24.3111,376,353

2880735D-66373.1510.826.51935,902

28807367-B2-66490.4812.27.3111,144,677
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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

36

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

28807377-B1-66490.4812.27.3111,144,677

2880738C-66374.110.828.311955,245

298072D-00373.1598.576.511,116,286דירת גן

2980737-B2-00490.48112.867.3111,336,789דירת גן

2980747-B1-00490.48161.017.3111,345,039דירת גן

298075C7-00374.3691.048.3111,129,933דירת גן

2980767-A1-115118.7510.554.3111,451,749

2980777-A2-115118.7510.554.3111,451,749

298078D-11373.1514.726.51949,422

2980797-B2-11497.510.557.3111,220,072

29807107-B1-11497.510.557.3111,220,072

2980711C-11374.114.668.311968,557

2980714D-22373.1512.046.51940,131

29807157-B2-12498.2910.897.3111,230,379

29807167-B1-22498.2910.897.3111,230,379
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37 * 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

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

2980717C-22374.111.998.311959,301

2980720D-33373.15126.51939,993

29807217-B2-33498.510.897.3111,232,806

29807227-B1-33498.510.897.3111,232,806

2980723C-33374.1128.311959,336

29807247-A1-445118.7912.24.3111,457,930

29807257-A2-445118.7912.24.3111,457,930

2980726D-44373.1518.396.51962,144

29807277-B2-44497.5312.27.3111,226,139

29807287-B1-44497.5312.27.3111,226,139

2980729C-44374.118.398.311981,486

29807307-A1-555118.7812.24.3111,457,815

29807317-A2-555118.7812.24.3111,457,815

2980732D-55373.1511.466.51938,121

29807337-B2-55498.912.27.3111,241,969
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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

38

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

29807347-B1-55498.912.27.3111,241,969

2980735C-55374.111.468.311957,464

29807367-A1-665111.7312.24.3111,376,353

29807377-A2-665111.7312.24.3111,376,353

2980738D-66373.1510.826.51935,902

29807397-B2-66490.4812.27.3111,144,677

29807407-B1-66490.4812.27.3111,144,677

2980741C-66374.110.828.311955,245

3080717-B1-00490.4891.017.3111,311,541דירת גן

308072C7-00374.3665.658.3111,100,595דירת גן

3080737-A1-115118.7510.554.3111,451,749

3080747-A2-115118.7510.554.3111,451,749

3080757-D2-11373.1536.826.511,018,150

3080767-B4-11490.48100.27.3111,322,160

3080777-B1-11497.510.557.3111,220,072
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39 * 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

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

308078C-11374.114.668.311968,557

3080711D-22373.1512.046.51940,131

30807127-B2-12498.2910.897.3111,230,379

30807137-B1-22498.2910.897.3111,230,379

3080714C-22374.111.998.311959,301

3080717D-33373.15126.51939,993

30807187-B2-33498.510.897.3111,232,806

30807197-B1-33498.510.897.3111,232,806

3080720C-33374.1128.311959,336

30807217-A1-445118.7912.24.3111,457,930

30807227-A2-445118.7912.24.3111,457,930

3080723D-44373.1518.396.51962,144

30807247-B2-44497.5312.27.3111,226,139

30807257-B1-44497.5312.27.3111,226,139

3080726C-44374.118.398.311981,486
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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

40

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

30807277-A1-555118.7812.24.3111,457,815

30807287-A2-555118.7812.24.3111,457,815

3080729D-55373.1511.466.51938,121

30807307-B2-55498.912.27.3111,241,969

30807317-B1-55498.912.27.3111,241,969

3080732C-55374.111.468.311957,464

30807337-A1-665111.7312.24.3111,376,353

30807347-A2-665111.7312.24.3111,376,353

3080735D-66373.1510.826.51935,902

30807367-B2-66490.4812.27.3111,144,677

30807377-B1-66490.4812.27.3111,144,677

3080738C-66374.110.828.311955,245

318072D8-00373.469.936.511,086,082דירת גן

3180737-B2-00490.4889.377.3111,309,646דירת גן

318075C-00374.187.48.3111,122,722דירת גן
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41 * 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

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

3180767-A1-115118.7510.554.3111,451,749

3180777-A2-115118.7510.554.3111,451,749

318078D-11373.1514.726.51949,422

3180797-B2-11497.510.557.3111,220,072

31807107-B1-11497.510.557.3111,220,072

3180711C-11374.114.668.311968,557

3180714D-22373.1512.046.51940,131

31807157-B2-12498.2910.897.3111,230,379

31807167-B1-22498.2910.897.3111,230,379

3180717C-22374.111.998.311959,301

3180720D-33373.15126.51939,993

31807217-B2-33498.510.897.3111,232,806

31807227-B1-33498.510.897.3111,232,806

3180723C-33374.1128.311959,336

31807247-A1-445118.7912.24.3111,457,930
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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

42

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

31807257-A2-445118.7912.24.3111,457,930

3180726D-44373.1518.396.51962,144

31807277-B2-44497.5312.27.3111,226,139

31807287-B1-44497.5312.27.3111,226,139

3180729C-44374.118.398.311981,486

31807307-A1-555118.7812.24.3111,457,815

31807317-A2-555118.7812.24.3111,457,815

3180732D-55373.1511.466.51938,121

31807337-B2-55498.912.27.3111,241,969

31807347-B1-55498.912.27.3111,241,969

3180735C-55374.111.468.311957,464

31807367-A1-665111.7312.24.3111,376,353

31807377-A2-665111.7312.24.3111,376,353

3180738D-66373.1510.826.51935,902

31807397-B2-66490.4812.27.3111,144,677
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43 * 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

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

31807407-B1-66490.4812.27.3111,144,677

3180741C-66374.110.828.311955,245

328122D8-00373.4131.66.511,143,937דירת גן

328125A1-115118.7510.556.2211,460,577

328126A2-115118.7510.556.2211,460,577

328127D-11373.1514.726.51949,422

328128B2-11497.510.559.6511,230,888

328129B1-11497.510.559.6511,230,888

3281210C1-11374.136.628.3111,037,031מרפסת גג

3281213D-22373.1512.046.51940,131

3281214B2-22498.2910.899.6511,241,195

3281215B1-22498.2910.899.6511,241,195

3281216C-22374.111.998.311959,301

3281219D-33373.15126.51939,993

3281220B2-33498.510.899.6511,243,621
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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

44

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

3281221B1-33498.510.899.6511,243,621

3281222C-33374.1128.311959,336

3281223A1-445118.7912.26.2211,466,758

3281224A2-445118.7912.26.2211,466,758

3281225D-44373.1518.396.51962,144

3281226B2-44497.5312.29.6511,236,954

3281227B1-44497.5312.29.6511,236,954

3281228C-44374.118.398.311981,486

3281229A1-555118.7812.26.2211,466,643

3281230A2-555118.7812.26.2211,466,643

3281231D-55373.1511.466.51938,121

3281232B2-55498.912.29.6511,252,784

3281233B1-55498.912.29.6511,252,784

3281234C-55374.111.468.311957,464

3281235A1-665111.7312.26.2211,385,181
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45 * 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

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

3281236A2-665111.7312.26.2211,385,181

3281237D-66373.1510.826.51935,902

3281238B2-66490.4812.29.6511,155,492

3281239B1-66490.4812.29.6511,155,492

3281240C-66374.110.828.311955,245

3281243B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

3281244B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

338122D-00373.1595.916.511,113,213דירת גן

338125C7-00374.36130.018.3111,163,396דירת גן

338126A1-115118.7510.556.2211,460,577

338127A2-115118.7510.556.2211,460,577

338128D-11373.1514.726.51949,422

338129B2-11497.510.559.6511,230,888

3381210B1-11497.510.559.6511,230,888

3381211C-11374.114.668.311968,557
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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

46

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

3381214D-22373.1512.046.51940,131

3381215B2-22498.2910.899.6511,241,195

3381216B1-22498.2910.899.6511,241,195

3381217C-22374.111.998.311959,301

3381220D-33373.15126.51939,993

3381221B2-33498.510.899.6511,243,621

3381222B1-33498.510.899.6511,243,621

3381223C-33374.1128.311959,336

3381224A1-445118.7912.26.2211,466,758

3381225A2-445118.7912.26.2211,466,758

3381226D-44373.1518.396.51962,144

3381227B2-44497.5312.29.6511,236,954

3381228B1-44497.5312.29.6511,236,954

3381229C-44374.118.398.311981,486

3381230A1-555118.7812.26.2211,466,643
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47 * 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

 מספר/שם
מבנה

 מס' מגרש
בתב"ע

מס' דירה
 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

3381231A2-555118.7812.26.2211,466,643

3381232D-55373.1511.466.51938,121

3381233B2-55498.912.29.6511,252,784

3381234B1-55498.912.29.6511,252,784

3381235C-55374.111.468.311957,464

3381236A1-665111.7312.26.2211,385,181

3381237A2-665111.7312.26.2211,385,181

3381238D-66373.1510.826.51935,902

3381239B2-66490.4812.29.6511,155,492

3381240B1-66490.4812.29.6511,155,492

3381241C-66374.110.828.311955,245

3381244B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

3381245B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז
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