
* 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 14

 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

14803A3L2-11495.9211.128.0111,207,027

14803A4L1-11495.8711.128.2511,207,558

14803A7L2-22496.811.598.0111,218,825

14803A8L1-22496.7511.598.2511,219,356

14803A9M1-225117.1611.546.8211,448,409

14803A10M2-335116.3311.396.6311,437,420

14803A11L2-33496.711.468.0111,217,218

14803A12L1-33496.6511.468.2511,217,750

14803A13M1-335116.2811.396.8211,437,721

14803A14M2-445115.9213.056.6311,438,437

14803A15L2-44496.2313.128.0111,217,542

14803A16L1-44496.1813.128.2511,218,073

14803A17M1-445115.8813.056.8211,438,853

14803A18M2-555109.220.76.6311,387,307

14803A19L2-55496.5713.128.0111,221,471



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

14803A20L1-55496.5313.128.2511,222,118

14803A21M1-555109.1520.76.8211,387,607

14803A22M2-665109.213.056.6311,360,788

14803A23L2-66488.913.128.0111,132,844

14803A24L1-66488.8513.128.2511,133,376

14803A25M1-665109.1513.056.8211,361,089

15803A1A5-005112.243.076.4711,483,675דירת גן

15803A3C-00374.135.98.3111,035,367דירת גן

15803A6D4-11373.1537.016.511,018,589מרפסת גג

15803A7B2-11497.510.559.6511,230,888

15803A8B1-11497.510.559.6511,230,888

15803A9C-11374.114.668.311968,557

15803A12D-22373.1512.046.51940,131

15803A13B2-22498.2910.899.6511,241,195

15803A14B1-22498.2910.899.6511,241,195
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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

15803A15C-22374.111.998.311959,301

15803A16A1-335119.7710.896.2211,473,541

15803A17A2-335119.7710.896.2211,473,541

15803A18D-33373.15126.51939,993

15803A19B2-33498.510.899.6511,243,621

15803A20B1-33498.510.899.6511,243,621

15803A21C-33374.1128.311959,336

15803A22A1-445118.7912.26.2211,466,758

15803A23A2-445118.7912.26.2211,466,758

15803A24D-44373.1518.396.51962,144

15803A25B2-44497.5312.29.6511,236,954

15803A26B1-44497.5312.29.6511,236,954

15803A27C-44374.118.398.311981,486

15803A28A1-555118.7812.26.2211,466,643
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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

15803A29A2-555118.7812.26.2211,466,643

15803A30D-55373.1511.466.51938,121

15803A31B2-55498.912.29.6511,252,784

15803A32B1-55498.912.29.6511,252,784

15803A33C-55374.111.468.311957,464

15803A34A1-665111.7312.26.2211,385,181

15803A35A2-665111.7312.26.2211,385,181

15803A36D-66373.1510.826.51935,902

15803A37B2-66490.4812.29.6511,155,492

15803A38B1-66490.4812.29.6511,155,492

15803A39C-66374.110.828.311955,245

15803A42B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

15803A43B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

16803A1C5-00374.4968.998.3111,105,956דירת גן

מחירונים | בניינים 15-16



* 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

16803A4D-00373.1557.586.511,066,126דירת גן

16803A8D-11373.1514.726.51949,422

16803A9B2-11497.510.559.6511,230,888

16803A10B1-11497.510.559.6511,230,888

16803A11C-11374.114.668.311968,557

16803A13A2-225119.5410.896.2211,470,884

16803A14D-22373.1512.046.51940,131

16803A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

16803A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

16803A17C-22374.111.998.311959,301

16803A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

16803A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

16803A20D-33373.15126.51939,993

16803A21B2-33498.510.899.6511,243,621
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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

16803A22B1-33498.510.899.6511,243,621

16803A23C-33374.1128.311959,336

16803A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

16803A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

16803A26D-44373.1518.396.51962,144

16803A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

16803A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

16803A29C-44374.118.398.311981,486

16803A30A1-555118.7812.26.2211,466,643דירת גן

16803A31A2-555118.7812.26.2211,466,643דירת גן

16803A32D-55373.1511.466.51938,121

16803A33B2-55498.912.29.6511,252,784

16803A34B1-55498.912.29.6511,252,784

16803A35C-55374.111.468.311957,464
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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

16803A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

16803A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

16803A38D-66373.1510.826.51935,902

16803A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

16803A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

16803A41C-66374.110.828.311955,245

16803A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

16803A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

17803A2C-00374.162.878.3111,094,378דירת גן

17803A5D6-00373.54106.146.511,129,540דירת גן

17803A8D-11373.1514.726.51949,422

17803A9B2-11497.510.559.6511,230,888

17803A10B1-11497.510.559.6511,230,888

17803A11C-11374.114.668.311968,557
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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

17803A14D-22373.1512.046.51940,131

17803A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

17803A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

17803A17C-22374.111.998.311959,301

17803A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

17803A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

17803A20D-33373.15126.51939,993

17803A21B2-33498.510.899.6511,243,621

17803A22B1-33498.510.899.6511,243,621

17803A23C-33374.1128.311959,336

17803A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

17803A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

17803A26D-44373.1518.396.51962,144

17803A27B2-44497.5312.29.6511,236,954
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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

17803A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

17803A29C-44374.118.398.311981,486

17803A30A1-555118.7812.26.2211,466,643

17803A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

17803A32D-55373.1511.466.51938,121

17803A33B2-55498.912.29.6511,252,784

17803A34B1-55498.912.29.6511,252,784

17803A35C-55374.111.468.311957,464

17803A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

17803A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

17803A38D-66373.1510.826.51935,902

17803A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

17803A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

17803A41C-66374.110.828.311955,245

17803A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז
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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

17803A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

18803A1C5-00374.4996.48.3111,137,628דירת גן

18803A4D-00373.1593.346.511,110,243דירת גן

18803A8D-11373.1514.726.51949,422

18803A9B2-11497.510.559.6511,230,888

18803A10B1-11497.510.559.6511,230,888

18803A11C-11374.114.668.311968,557

18803A14D-22373.1512.046.51940,131

18803A15B2-22498.2910.899.6511,241,195

18803A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

18803A17C-22374.111.998.311959,301

18803A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

18803A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

18803A20D-33373.15126.51939,993

18803A21B2-33498.510.899.6511,243,621
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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

18803A22B1-33498.510.899.6511,243,621

18803A23C-33374.1128.311959,336

18803A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

18803A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

18803A26D-44373.1518.396.51962,144

18803A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

18803A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

18803A29C-44374.118.398.311981,486

18803A30A1-555118.7812.26.2211,466,643

18803A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

18803A32D-55373.1511.466.51938,121

18803A33B2-55498.912.29.6511,252,784

18803A34B1-55498.912.29.6511,252,784

18803A35C-55374.111.468.311957,464

18803A36A1-665111.7312.26.2211,385,181
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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

18803A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

18803A38D-66373.1510.826.51935,902

18803A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

18803A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

18803A41C-66374.110.828.311955,245

18803A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

18803A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

19803A2C-00374.1127.938.3111,160,391דירת גן

19803A5D6-00373.5486.856.511,107,250דירת גן

19803A8D-11373.1514.726.51949,422

19803A9B2-11497.510.559.6511,230,888

19803A10B1-11497.510.559.6511,230,888

19803A11C-11374.114.668.311968,557

19803A14D-22373.1512.046.51940,131

19803A15B2-22498.2910.899.6511,241,195
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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

19803A16B1-22498.2910.899.6511,241,195

19803A17C-22374.111.998.311959,301

19803A18A1-335119.7710.896.2211,473,541

19803A19A2-335119.7710.896.2211,473,541

19803A20D-33373.15126.51939,993

19803A21B2-33498.510.899.6511,243,621

19803A22B1-33498.510.899.6511,243,621

19803A23C-33374.1128.311959,336

19803A24A1-445118.7912.26.2211,466,758

19803A25A2-445118.7912.26.2211,466,758

19803A26D-44373.1518.396.51962,144

19803A27B2-44497.5312.29.6511,236,954

19803A28B1-44497.5312.29.6511,236,954

19803A29C-44374.118.398.311981,486

19803A30A1-555118.7812.26.2211,466,643
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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

19803A31A2-555118.7812.26.2211,466,643

19803A32D-55373.1511.466.51938,121

19803A33B2-55498.912.29.6511,252,784

19803A34B1-55498.912.29.6511,252,784

19803A35C-55374.111.468.311957,464

19803A36A1-665111.7312.26.2211,385,181

19803A37A2-665111.7312.26.2211,385,181

19803A38D-66373.1510.826.51935,902

19803A39B2-66490.4812.29.6511,155,492

19803A40B1-66490.4812.29.6511,155,492

19803A41C-66374.110.828.311955,245

19803A44B2-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז

19803A45B1-77490.648.749.6511,145,347פנטהאוז
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