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מחירון דירות

.יתכנו שינויים בכפוף להיתר הבנייה* 
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מספר 
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לפי

מחיר למשתכן

מחיר דירה 

צמוד מדד 

03/2020

ססטוס

Y16152.17235.197.92גן1קY1-05193נמכרמז-צפמע-צפ

Y16152.17211.197.71גן2קY1-0623נמכרמע-דרמע-צפ

Y15135.03150.124.96גן3קY1-07159160נמכר1,806,5881,890,500מז-דרמע-דר

Y15135.03182.365.07גן4קY1-08157158נמכר1,901,7021,990,032מז-דרמז-צפ

Y1156152.1713.385.07דירהY1-09695נמכר1,587,9571,661,714מז-צפמע-צפ

Y1166152.1713.385.07דירהY1-108596נמכר1,587,9571,661,714מע-דרמע-צפ

Y1175135.0313.385.39דירהY1-11155156נמכר1,406,6911,472,029מז-דרמע-דר

Y1185135.0313.386.58דירהY1-12153154נמכר1,411,3511,476,906מז-דרמז-צפ

Y129נמכר1,535,5491,606,872מז-צפמע-צפ5138.7353.96497דירה

Y1210נמכר1,532,6711,603,861מע-דרמע-צפ4123.25104.34598דירה

Y12115138.7381.166.36דירהY1-138699נמכר1,640,3351,716,525מז-דרמע-דר

Y12124123.2565.405.79דירהY1-1487נמכר1,421,4051,487,426מז-דרמז-צפ

Y13135138.7315.505.72דירהY1-1588נמכר1,425,4181,491,626מז-צפמע-צפ

Y13144123.2516.506.16דירהY1-1689נמכר1,279,2431,338,662מע-דרמע-צפ

Y13155138.7315.505.39דירהY1-1790נמכר1,424,1261,490,274מז-דרמע-דר

Y13164123.2516.505.07דירהY1-1891נמכר1,274,9751,334,195מז-דרמז-צפ

Y14174108.9945.245.07דירהY1-1992נמכר1,239,2391,296,799מז-צפמע-צפ

Y1418374.8270.768.40דירהY1-0114נמכר992,7221,038,833מע-דרמע-צפ

Y14194108.9945.245.07דירהY1-207נמכר1,239,2391,296,799מז-דרמע-דר

Y1420374.9670.878.40דירהY1-0280נמכר994,4161,040,605מז-דרמז-צפ

Y15214108.9914.264.93דירהY1-2194נמכר1,147,7081,201,017מז-צפמע-צפ

Y1522374.8220.968.40דירהY1-0381נמכר846,469885,786מע-דרמע-צפ

Y15234108.9914.267.71דירהY1-228נמכר1,158,5941,212,408מז-דרמע-דר

Y1524374.8220.968.40דירהY1-0482נמכר846,469885,786מז-דרמז-צפ

Y16256165.53164.847.71פנטהאוסY1-23984נמכרמז-דרמז-צפמע-צפ

Y16266165.53164.847.24פנטהאוסY1-241083נמכרמז-דרמע-דרמע-צפ

14/07/2020

כיווני אוירמספר חניה

1 תוכניות המכר ונספחיו, המפרטים הטכניים, את החברה יחייבו רק חוזי המכר. ייתכנו שינויים בנתוני הדירות כפי שמופיעים בטבלה-   הערה 
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03/2020

ססטוס

Y26152.17211.197.24גן1קY2-051179נמכרמז-צפמע-צפ

Y26152.17211.007.71גן2קY2-061278נמכרמע-דרמע-צפ

Y25135.03149.957.71גן3קY2-0713נמכר1,797,2781,880,758מז-דרמע-דר

Y25135.03150.124.96גן4קY2-08151152נמכר1,806,5881,890,500מז-דרמז-צפ

Y2156152.1713.385.07דירהY2-0977103נמכר1,587,9571,661,714מז-צפמע-צפ

Y2166152.1713.385.07דירהY2-1076104נמכר1,587,9571,661,714מע-דרמע-צפ

Y2175135.0313.385.07דירהY2-11149150נמכר1,405,4381,470,718מז-דרמע-דר

Y2185135.0313.385.39דירהY2-12147148נמכר1,406,6911,472,029מז-דרמז-צפ

Y229נמכר1,638,0441,714,128מז-צפמע-צפ5138.7388.8615105דירה

Y22104123.25104.346.58דירהY2-1316106נמכר1,558,4371,630,823מע-דרמע-צפ

Y22115138.7381.166.36דירהY2-14145146נמכר1,640,3351,716,525מז-דרמע-דר

Y22124123.2596.645.79דירהY2-15143144נמכר1,532,7301,603,922מז-דרמז-צפ

Y23135138.7315.505.72דירהY2-1617נמכר1,425,4181,491,626מז-צפמע-צפ

Y23144123.2516.506.16דירהY2-1718נמכר1,279,2431,338,662מע-דרמע-צפ

Y23155138.7315.505.39דירהY2-1870נמכר1,424,1261,490,274מז-דרמע-דר

Y23164123.2516.505.07דירהY2-1971נמכר1,274,9751,334,195מז-דרמז-צפ

Y24174108.9945.245.07דירהY2-2072נמכר1,239,2391,296,799מז-צפמע-צפ

Y2418374.9670.878.40דירהY2-0173נמכר994,4161,040,605מע-דרמע-צפ

Y24194108.9945.245.07דירהY2-2174נמכר1,239,2391,296,799מז-דרמע-דר

Y2420374.9670.878.40דירהY2-0275נמכר994,4161,040,605מז-דרמז-צפ

Y25214108.9914.264.96דירהY2-22100נמכר1,147,8261,201,140מז-צפמע-צפ

Y2522374.9620.968.40דירהY2-03101נמכר847,839887,220מע-דרמע-צפ

Y25234108.9914.267.71דירהY2-2319נמכר1,158,5941,212,408מז-דרמע-דר

Y2524374.9620.968.40דירהY2-04102נמכר847,839887,220מז-דרמז-צפ

Y26256165.53164.847.71פנטהאוסY2-242069נמכרמז-דרמז-צפמע-צפ

Y26266165.53164.847.24פנטהאוסY2-252168נמכרמז-דרמע-דרמע-צפ

14/07/2020

כיווני אוירמספר חניה

2 תוכניות המכר ונספחיו, המפרטים הטכניים, את החברה יחייבו רק חוזי המכר. ייתכנו שינויים בנתוני הדירות כפי שמופיעים בטבלה-   הערה 



Y3בניין 

קומהבניין
מספר 

דירה

טיפוס 

דירה

מספר 

חדרים
שטח דירה

שטח 

מרפסת 

או גינה/ו

שטח 

מחסן

מספר 

מחסן

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן
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03/2020

ססטוס

Y36152.17211.397.24גן1קY3-052267נמכרמז-צפמע-צפ

Y36152.17211.197.71גן2קY3-062366נמכרמע-דרמע-צפ

Y35135.03150.127.71גן3קY3-0724117נמכר1,817,3561,901,769מז-דרמע-דר

Y35135.03150.294.96גן4קY3-0827135נמכר1,807,0871,891,023מז-דרמז-צפ

Y3156152.1713.385.07דירהY3-0928136נמכר1,587,9571,661,714מז-צפמע-צפ

Y3166152.1713.385.07דירהY3-1029137נמכר1,587,9571,661,714מע-דרמע-צפ

Y3175135.0313.385.07דירהY3-1156142נמכר1,405,4381,470,718מז-דרמע-דר

Y3185135.0313.385.39דירהY3-1257113נמכר1,406,6911,472,029מז-דרמז-צפ

Y329נמכר1,638,0441,714,128מז-צפמע-צפ5138.7388.8625116דירה

Y32104123.25104.346.58דירהY3-1358115נמכר1,558,4371,630,823מע-דרמע-צפ

Y32115138.7381.166.36דירהY3-1459114נמכר1,640,3351,716,525מז-דרמע-דר

Y32124123.2596.645.79דירהY3-1560נמכר1,513,1511,583,434מז-דרמז-צפ

Y33135138.7315.505.72דירהY3-1661נמכר1,425,4181,491,626מז-צפמע-צפ

Y33144123.2516.506.16דירהY3-1762נמכר1,279,2431,338,662מע-דרמע-צפ

Y33155138.7315.505.39דירהY3-1863נמכר1,424,1261,490,274מז-דרמע-דר

Y33164123.2516.505.07דירהY3-1964נמכר1,274,9751,334,195מז-דרמז-צפ

Y34174108.9945.245.07דירהY3-2065נמכר1,239,2391,296,799מז-צפמע-צפ

Y3418374.9670.878.40דירהY3-01107נמכר994,4161,040,605מע-דרמע-צפ

Y34194108.9945.245.07דירהY3-21108נמכר1,239,2391,296,799מז-דרמע-דר

Y3420374.9670.878.40דירהY3-02109נמכר994,4161,040,605מז-דרמז-צפ

Y35214108.9914.264.96דירהY3-22110נמכר1,147,8261,201,140מז-צפמע-צפ

Y3522374.9620.968.40דירהY3-03111נמכר847,839887,220מע-דרמע-צפ

Y35234108.9914.267.71דירהY3-2330נמכר1,158,5941,212,408מז-דרמע-דר

Y3524374.9620.968.40דירהY3-04112נמכר847,839887,220מז-דרמז-צפ

Y36256165.53164.817.71פנטהאוסY3-2431138נמכר2,173,8032,274,772מז-דרמז-צפמע-צפ

Y36266165.53164.817.24פנטהאוסY3-2532139נמכר2,171,9622,272,846מז-דרמע-דרמע-צפ

14/07/2020

כיווני אוירמספר חניה

3 תוכניות המכר ונספחיו, המפרטים הטכניים, את החברה יחייבו רק חוזי המכר. ייתכנו שינויים בנתוני הדירות כפי שמופיעים בטבלה-   הערה 
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03/2020

ססטוס

Y46152.17212.157.24גן1קY4-053354נמכרמז-צפמע-צפ

Y46152.17262.067.71גן2קY4-063455נמכרמע-דרמע-צפ

Y45135.03176.667.71גן3קY4-0735134נמכר1,895,2991,983,332מז-דרמע-דר

Y45135.03150.124.96גן4קY4-0843118נמכר1,806,5881,890,500מז-דרמז-צפ

Y4156152.1713.385.07דירהY4-0944119נמכר1,587,9571,661,714מז-צפמע-צפ

Y4166152.1713.385.07דירהY4-1045120נמכר1,587,9571,661,714מע-דרמע-צפ

Y4175135.0313.385.07דירהY4-1146121נמכר1,405,4381,470,718מז-דרמע-דר

Y4185135.0313.385.39דירהY4-1247נמכר1,387,1131,451,541מז-דרמז-צפ

Y429נמכר1,638,0441,714,128מז-צפמע-צפ5138.7388.8636133דירה

Y4210נמכר1,430,1761,496,605מע-דרמע-צפ4123.2569.4438132דירה

Y4211נמכר1,523,6841,594,457מז-דרמע-דר5138.7349.9239131דירה

Y4212נמכר1,510,0571,580,197מז-דרמז-צפ4123.2596.6440122דירה

Y43135138.7315.506.58דירהY4-1348נמכר1,428,7861,495,150מז-צפמע-צפ

Y43144123.2516.506.36דירהY4-1449נמכר1,280,0261,339,481מע-דרמע-צפ

Y43155138.7315.505.79דירהY4-1550נמכר1,425,6921,491,913מז-דרמע-דר

Y43164123.2516.505.72דירהY4-1651נמכר1,277,5201,336,859מז-דרמז-צפ

Y44174108.9945.246.16דירהY4-1752נמכר1,243,5071,301,266מז-צפמע-צפ

Y4418374.9670.878.40דירהY4-0153נמכר994,4161,040,605מע-דרמע-צפ

Y44194108.9945.245.39דירהY4-18123נמכר1,240,4921,298,110מז-דרמע-דר

Y4420374.9670.878.40דירהY4-02124נמכר994,4161,040,605מז-דרמז-צפ

Y45214108.9914.265.07דירהY4-19125נמכר1,148,2561,201,591מז-צפמע-צפ

Y4522374.9620.968.40דירהY4-03126נמכר847,839887,220מע-דרמע-צפ

Y45234108.9914.265.07דירהY4-20129נמכר1,148,2561,201,591מז-דרמע-דר

Y4524374.9620.968.40דירהY4-04130נמכר847,839887,220מז-דרמז-צפ

Y46256165.53164.815.07פנטהאוסY4-2141127נמכר2,163,4652,263,954מז-דרמז-צפמע-צפ

Y46266165.53164.815.17פנטהאוסY4-2242128נמכר2,163,8572,264,364מז-דרמע-דרמע-צפ

14/07/2020

כיווני אוירמספר חניה

4 תוכניות המכר ונספחיו, המפרטים הטכניים, את החברה יחייבו רק חוזי המכר. ייתכנו שינויים בנתוני הדירות כפי שמופיעים בטבלה-   הערה 
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מחירון דירות

.יתכנו שינויים בכפוף להיתר הבנייה* 
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מחיר למשתכן

מחיר דירה 

צמוד מדד 

03/2020

ססטוס

Y55134.24427.334.87גן1קY5-011617נמכרמע-דרמע-צפ

Y54118.15276.324.25גן2קY5-0215146נמכר2,011,9502,105,401מז-צפמע-צפ

Y55134.54137.316.17גן3קY5-038788נמכר1,769,6281,851,824מז-דרמז-צפ

Y5145133.4712.885.13דירהY5-042425נמכר1,391,2241,455,844מע-דרמע-צפ

Y5154118.1516.945.05דירהY5-0548115נמכר1,253,3311,311,546מז-צפמע-צפ

Y5165133.7814.833.88דירהY5-068990נמכר1,394,6361,459,414מז-דרמז-צפ

Y5275133.4712.883.75דירהY5-07126127נמכר1,385,8201,450,189מע-דרמע-צפ

Y5284118.1516.944.01דירהY5-08128129נמכר1,249,2581,307,284מז-צפמע-צפ

Y5295133.7814.833.99דירהY5-09130131נמכר1,395,0661,459,865מז-דרמז-צפ

Y52106159.2213.444.67דירהY5-10132133נמכר1,655,5821,732,480מז-דרמע-דר

Y53115133.4712.884.50דירהY5-116364נמכר1,388,7571,453,262מע-דרמע-צפ

Y53124118.1516.943.82דירהY5-126566נמכר1,248,5141,306,505מז-צפמע-צפ

Y53135133.7814.833.82דירהY5-136768נמכר1,394,4011,459,168מז-דרמז-צפ

Y53146159.2213.443.82דירהY5-146970נמכר1,652,2531,728,997מז-דרמע-דר

Y54155133.4712.883.82דירהY5-15113114נמכר1,386,0941,450,476מע-דרמע-צפ

Y54164118.1516.944.14דירהY5-16116117נמכר1,249,7671,307,817מז-צפמע-צפ

Y54175133.7814.833.85דירהY5-17118119נמכר1,394,5181,459,291מז-דרמז-צפ

Y54186159.2213.446.09דירהY5-18120121נמכר1,661,1421,738,299מז-דרמע-דר

Y55195133.4712.886.01דירהY5-194950נמכר1,394,6701,459,450מע-דרמע-צפ

Y55204118.1516.947.32דירהY5-205152נמכר1,262,2191,320,847מז-צפמע-צפ

Y55215133.7814.836.77דירהY5-215354נמכר1,405,9521,471,256מז-דרמז-צפ

Y55226159.2213.446.30דירהY5-225556נמכר1,661,9641,739,159מז-דרמע-דר

Y56235133.4712.886.30דירהY5-23147148נמכר1,395,8051,460,638מע-דרמע-צפ

Y56244118.1516.946.68דירהY5-24149150נמכר1,259,7131,318,225מז-צפמע-צפ

Y56255133.7814.833.70דירהY5-25168151נמכר1,393,9311,458,676מז-דרמז-צפ

Y56266159.2213.443.47דירהY5-26167152נמכר1,650,8831,727,563מז-דרמע-דר

Y57275133.4712.883.60דירהY5-2778נמכר1,385,2331,449,574מע-דרמע-צפ

Y57284118.1516.944.40דירהY5-28910נמכר1,250,7851,308,882מז-צפמע-צפ

Y57295133.7814.834.72דירהY5-291112נמכר1,397,9251,462,856מז-דרמז-צפ

Y57306159.2213.444.04דירהY5-301314נמכר1,653,1151,729,899מז-דרמע-דר

Y58315133.4712.884.04דירהY5-31166153נמכר1,386,9561,451,377מע-דרמע-צפ

Y58324118.1516.944.35דירהY5-32165154נמכר1,250,5901,308,677מז-צפמע-צפ

Y58335133.7814.833.85דירהY5-33164155נמכר1,394,5181,459,291מז-דרמז-צפ

Y58346159.2213.446.24דירהY5-34163156נמכר1,661,7291,738,914מז-דרמע-דר

Y59355133.4712.884.32דירהY5-35138139נמכר1,388,0521,452,525מע-דרמע-צפ

Y59364118.1516.945.30דירהY5-36140141נמכר1,254,3101,312,570מז-צפמע-צפ

Y59375133.7814.835.23דירהY5-37142143נמכר1,399,9221,464,946מז-דרמז-צפ

Y59386159.2213.447.25דירהY5-38144145נמכר1,665,6841,743,052מז-דרמע-דר

Y510395133.4712.885.09דירהY5-39134135נמכר1,391,0671,455,680מע-דרמע-צפ

Y510404118.1516.945.63דירהY5-4012נמכר1,255,6021,313,922מז-צפמע-צפ

Y510415133.7814.834.14דירהY5-4134נמכר1,395,6541,460,479מז-דרמז-צפ

Y510426159.2213.443.96דירהY5-4256נמכר1,652,8011,729,571מז-דרמע-דר

Y511435133.4712.884.14דירהY5-435758נמכר1,387,3471,451,787מע-דרמע-צפ

Y511444118.1516.945.85דירהY5-44136137נמכר1,256,4631,314,824מז-צפמע-צפ

Y511455133.7814.836.18דירהY5-455960נמכר1,403,6421,468,838מז-דרמז-צפ

Y511466159.2213.445.25דירהY5-466162נמכר1,657,8531,734,857מז-דרמע-דר

14/07/2020

כיווני אוירמספר חניה
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Y512475133.4712.885.25דירהY5-479192נמכר1,391,6941,456,335מע-דרמע-צפ

Y512484118.1516.945.74דירהY5-489394נמכר1,256,0331,314,373מז-צפמע-צפ

Y512495133.7814.833.84דירהY5-499596נמכר1,394,4791,459,250מז-דרמז-צפ

Y512506159.2213.443.48דירהY5-509798נמכר1,650,9221,727,604מז-דרמע-דר

Y513515133.4712.883.75דירהY5-5199100נמכר1,385,8201,450,189מע-דרמע-צפ

Y513524118.1516.943.50דירהY5-52101102נמכר1,247,2611,305,194מז-צפמע-צפ

Y513535133.7814.833.50דירהY5-53103104נמכר1,393,1481,457,857מז-דרמז-צפ

Y513546159.2213.443.75דירהY5-54105106נמכר1,651,9791,728,710מז-דרמע-דר

Y514555133.4712.884.39דירהY5-551819נמכר1,388,3261,452,812מע-דרמע-צפ

Y514564118.1516.945.30דירהY5-56107108נמכר1,254,3101,312,570מז-צפמע-צפ

Y514575133.7814.834.79דירהY5-572021נמכר1,398,1991,463,143מז-דרמז-צפ

Y514586159.2213.444.64דירהY5-582223נמכר1,655,4641,732,357מז-דרמע-דר

Y515595133.4712.884.11דירהY5-597576נמכר1,387,2301,451,664מע-דרמע-צפ

Y515604118.1516.944.17דירהY5-607778נמכר1,249,8851,307,940מז-צפמע-צפ

Y515615133.7814.834.45דירהY5-613031נמכר1,396,8681,461,749מז-דרמז-צפ

Y515626159.2213.446.44דירהY5-627980נמכר1,662,5131,739,733מז-דרמע-דר

Y516635133.4712.884.10דירהY5-63109110נמכר1,387,1911,451,623מע-דרמע-צפ

Y516644118.1516.943.97דירהY5-64122123נמכר1,249,1021,307,120מז-צפמע-צפ

Y516655133.7814.833.65דירהY5-65124125נמכר1,393,7351,458,471מז-דרמז-צפ

Y516666159.2213.443.65דירהY5-664344מכירה חופשיתמז-דרמע-דר

Y517675133.4712.883.65דירהY5-678182נמכר1,385,4291,449,779מע-דרמע-צפ

Y517684118.1516.943.65דירהY5-688384נמכר1,247,8491,305,809מז-צפמע-צפ

Y517695133.7814.834.08דירהY5-698586נמכר1,395,4191,460,233מז-דרמז-צפ

Y517706159.2213.446.40דירהY5-703545מכירה חופשיתמז-דרמע-דר

Y518715133.4712.886.20דירהY5-71160159נמכר1,395,4141,460,228מע-דרמע-צפ

Y518724118.1516.946.20דירהY5-72161158נמכר1,257,8341,316,258מז-צפמע-צפ

Y518735133.7814.836.20דירהY5-73162157נמכר1,403,7201,468,920מז-דרמז-צפ

Y518746159.2213.447.18דירהY5-744142מכירה חופשיתמז-דרמע-דר

Y519755133.4712.884.05דירהY5-757172נמכר1,386,9951,451,418מע-דרמע-צפ

Y519764118.1516.943.58דירהY5-767374נמכר1,247,5751,305,522מז-צפמע-צפ

Y519775133.7814.833.81דירהY5-774647נמכרמז-דרמז-צפ

Y519786159.2213.448.03דירהY5-783236מכירה חופשיתמז-דרמע-דר

Y520795153.49107.8314.25פנטהאוסY5-792627נמכרמז-צפדר מעמע-צפ

Y520806190.80111.5512.50פנטהאוסY5-802829נמכרמז-דרמז-צפמע-דר

Y521815153.4961.2014.25פנטהאוסY5-813738נמכרמז-צפדר מעמע-צפ

Y521826190.8061.2012.50פנטהאוסY5-823940נמכרמז-דרמז-צפמע-דר

נמכר
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