
טירת כרמל, מתחם החותרים| מחיר למשתכן 

מחירון דירות - 2009מגרש 

C1בניין

קומהבניין
מספר 

דירה

טיפוס 

דירה

מספר 

חדרים
שטח דירה

שטח 

מרפסת 

או גינה/ו

שטח 

מחסן

מספר 

מחסן

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מחיר מותאם 

03/2019מדד 
ססטוס

C1נמכר1,216,7491,273,680דרמזצפ4111.1685.475.42113536דירת גן1ק

C1נמכר1,567,4701,640,810מעדר5126.52174.892.98123334דירת גן2ק

C1נמכר994,5291,041,062מעמז375.31121.322.881312דירת גן3ק

C114נמכר1,114,3411,166,480דרצפ4111.4551.065.4216103דירה

C115נמכר1,157,3281,211,478מעדר5126.5214.252.98172930דירה

C116נמכר710,753744,008מעמז375.3116.842.881899דירה

C127נמכר1,020,3591,068,101דרצפ4111.4514.255.4221102דירה

C128נמכר1,160,4601,214,757מעדר5126.5214.253.90221920דירה

C129נמכר712,999746,360מעמז375.3116.843.5423100דירה

C1310נמכר1,014,4701,061,936דרצפ4111.4514.253.695101דירה

C1311נמכר1,160,4091,214,703מעדר5126.3714.254.2642728דירה

C1312נמכר978,0701,023,833צפמעמז4107.6512.503.816104דירה

C1413נמכר1,027,5761,075,655דרצפ4111.4514.252.54956דירה

C1414נמכר1,156,2901,210,392מעדר5126.3714.253.0532122דירה

C1415נמכר991,2781,037,659צפמעמז4107.6512.502.691078דירה

C1516נמכר1,028,0871,076,190דרצפ4111.4514.252.6915910דירה

C1517נמכר1,154,1111,208,111מעדר5126.3714.252.4121112דירה

C1518נמכר990,7681,037,125צפמעמז4107.6512.502.54141516דירה

C1619נמכר1,027,5761,075,655דרצפ4111.4514.252.54191718דירה

C1620נמכר1,155,2351,209,287מעדר5126.3714.252.74134דירה

C1621נמכר991,2781,037,659צפמעמז4107.6512.502.69203132דירה

C1722מכירה חופשיתדרמעצפ6162.8766.123.2281314פנטהאוס

C1723מכירה חופשיתמזמע5133.6125.962.8872526פנטהאוס

C1824נמכר1,873,2041,960,850דרמעצפ6150.09211.596.34242324פנטהאוס

C2בניין

קומהבניין
מספר 

דירה

טיפוס 

דירה

מספר 

חדרים
שטח דירה

שטח 

מרפסת 

או גינה/ו

שטח 

מחסן

מספר 

מחסן

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מחיר מותאם 

03/2019מדד 
ססטוס

C2נמכר1,223,2851,280,522דרמעצפ4111.1688.035.42114344דירת גן1ק

C2נמכר1,496,7221,566,752מזדר5126.52147.182.98124142דירת גן2ק

C2נמכר901,713943,903מעמז375.1885.402.88134546דירת גן3ק

C214נמכר1,114,3411,166,480דרצפ4111.4551.065.421684דירה

C215נמכר1,140,3071,193,661מזדר5126.5214.252.981790דירה

C216נמכר709,212742,395מעמז375.1816.672.8818111דירה

C227נמכר1,020,3591,068,101דרצפ4111.4514.255.4221105דירה

C228נמכר1,143,4391,196,939מזדר5126.5214.253.9022109דירה

C229נמכר712,999746,360מעמז375.3116.843.5423110דירה

C2310נמכר1,014,4701,061,936דרצפ4111.4514.253.69589דירה

C2311נמכר1,143,3881,196,886מזדר5126.3714.254.26479דירה

C2312נמכר977,6611,023,405צפמעמז4107.6512.503.696106דירה

14/02/2021

כיווני אוירמספר חניה

14/02/2021

כיווני אוירמספר חניה

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



קומהבניין
מספר 

דירה

טיפוס 

דירה

מספר 

חדרים
שטח דירה

שטח 

מרפסת 

או גינה/ו

שטח 

מחסן

מספר 

מחסן

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מחיר מותאם 

03/2019מדד 
ססטוס כיווני אוירמספר חניה

C2413נמכר1,010,5551,057,838דרצפ4111.4514.252.54988דירה

C2414נמכר1,156,2901,210,392מזדר5126.3714.253.0535152דירה

C2415נמכר974,2571,019,842צפמעמז4107.6512.502.6910107דירה

C2516נמכר1,011,0651,058,372דרצפ4111.4514.252.691587דירה

C2517נמכר1,154,1111,208,111מזדר5126.3714.252.4124950דירה

C2518נמכר973,7471,019,307צפמעמז4107.6512.502.5414108דירה

C2619נמכר1,010,5551,057,838דרצפ4111.4514.252.541986דירה

C2620נמכר1,155,2351,209,287מזדר5126.3714.252.7414748דירה

C2621נמכר974,2571,019,842צפמעמז4107.6512.502.692085דירה

C2722מכירה חופשיתמזדרצפ6162.8766.124.0578283פנטהאוס

C2723מכירה חופשיתמעמז5133.6025.963.2288081פנטהאוס

C2824פנוי1,873,2041,960,850מזדרצפ6150.09211.596.34243940פנטהאוס

C3בניין

קומהבניין
מספר 

דירה

טיפוס 

דירה

מספר 

חדרים
שטח דירה

שטח 

מרפסת 

או גינה/ו

שטח 

מחסן

מספר 

מחסן

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מחיר מותאם 

03/2019מדד 
ססטוס

C3נמכר1,198,3921,254,463דרמעצפ4111.1678.285.42116364דירת גן1ק

C3נמכר1,602,2951,677,265מזצפ5126.52188.532.98126566דירת גן2ק

C3נמכר908,555951,066מעמז375.1888.082.88135960דירת גן3ק

C314נמכר1,114,3411,166,480דרצפ4111.4551.065.421691דירה

C315נמכר1,140,3071,193,661מזצפ5126.5214.252.981769דירה

C316נמכר709,212742,395מעמז375.1816.672.881898דירה

C327נמכר1,020,3591,068,101דרצפ4111.4514.255.422192דירה

C328נמכר1,143,4391,196,939מזצפ5126.5214.253.902276דירה

C329נמכר712,999746,360מעמז375.3116.843.542397דירה

C3310נמכר1,014,4701,061,936דרצפ4111.4514.253.69593דירה

C3311נמכר1,143,3881,196,886מזצפ5126.3714.254.26468דירה

C3312נמכר977,6611,023,405דרמעמז4107.6512.503.69694דירה

C3413נמכר1,010,5551,057,838דרצפ4111.4514.252.54995דירה

C3414נמכר1,139,2691,192,574מזצפ5126.3714.253.05367דירה

C3415נמכר974,2571,019,842דרמעמז4107.6512.502.691096דירה

C3516נמכר1,011,0651,058,372דרצפ4111.4514.252.691578דירה

C3517נמכר1,154,1111,208,111מזצפ5126.3714.252.4125354דירה

C3518נמכר973,7471,019,307דרמעמז4107.6512.502.541477דירה

C3619נמכר1,010,5551,057,838דרצפ4111.4514.252.541971דירה

C3620נמכר1,155,2351,209,287מזצפ5126.3714.252.7415556דירה

C3621נמכר974,2571,019,842דרמעמז4107.6512.502.692070דירה

C3722מכירה חופשיתדרמזצפ6162.8766.123.2287273פנטהאוס

C3723מכירה חופשיתמעמז5133.6025.964.0577475פנטהאוס

C3824פנוי1,873,2041,960,850דרמזצפ6150.09211.596.34245758פנטהאוס

14/02/2021

כיווני אויר מספר חניה

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



טירת כרמל, מתחם החותרים| מחיר למשתכן 

מחירון דירות - 4008מגרש 

Eבניין

קומהבניין
מספר 

דירה

טיפוס 

דירה

מספר 

חדרים
שטח דירה

שטח 

מרפסת 

או גינה/ו

שטח 

מחסן

מספר 

מחסן

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מחיר מותאם 

03/2019מדד 
ססטוס

E5129.99113.228.051815דירת גן1קA16Aנמכר1,456,8071,524,970מעדר

E4112.44158.615.651917דירת גן2קA18Aנמכר1,415,1651,481,379מעצפ

E5128.23238.364.952030דירת גן3קA31Aנמכר1,750,7791,832,697מעמזצפ

E145129.4217.275.61157דירהAנמכר1,181,6511,236,940מעדר

E154112.4412.113.65547דירהAנמכר1,017,2951,064,893מעצפ

E165127.6914.927.24656דירהAנמכר1,166,4771,221,055מעמזצפ

E175129.9917.276.27755דירהAנמכר1,188,7491,244,370מזדר

E285129.4217.274.222754דירהAנמכר1,176,9201,231,986מעדר

E294112.4412.113.74946דירהAנמכר1,017,6021,065,214מעצפ

E2105127.6914.923.721053דירהAנמכר1,154,4941,208,512מעמזצפ

E2115129.5217.273.821152דירהAנמכר1,176,4091,231,452מזדר

E2124111.4911.653.81445דירהAנמכר1,008,5801,055,771דר

E3135129.4217.274.917451דירהAנמכר1,179,2691,234,445מעדר

E3144112.4412.114.447644דירהAנמכר1,019,9851,067,709מעצפ

E3155127.6914.924.377750דירהAנמכר1,156,7071,210,828מעמזצפ

E3165129.5217.274.267849דירהAנמכר1,177,9071,233,020מזדר

E3174111.4911.653.716843דירהAנמכר1,008,2401,055,414דר

E4185129.4217.273.716748דירהAנמכר1,175,1831,230,169מעדר

E4194112.4412.113.995042דירהAנמכר1,018,4531,066,105מעצפ

E4205127.6914.924.495119דירהAנמכר1,157,1151,211,256מעמזצפ

E4215129.5217.274.975220דירהAנמכר1,180,3241,235,550מזדר

E4224111.4911.653.916541דירהAנמכר1,008,9211,056,127דר

E5235129.4217.273.816421דירהAנמכר1,175,5241,230,525מעדר

E5244112.4412.113.826340דירהAנמכר1,017,8741,065,499מעצפ

E5255127.6914.927.296122דירהAנמכר1,166,6471,221,234מעמזצפ

E5265129.5217.277.146023דירהAנמכר1,187,7111,243,283מזדר

E5274111.4911.653.805939דירהAנמכר1,008,5461,055,735דר

E6285129.4217.273.805824דירהAנמכר1,175,4901,230,490מעדר

E6294112.4412.113.805738דירהAנמכר1,017,8061,065,428מעצפ

E6305127.6914.923.915625דירהAנמכר1,155,1411,209,189מעמזצפ

E6315129.5217.274.422926דירהAנמכר1,178,4521,233,590מזדר

E6324111.4911.653.863037דירהAנמכר1,008,7511,055,949דר

E7336152.7617.276.388381דירהA82Aנמכר1,399,9311,465,432מעדר

E7344112.4412.113.913136דירהAנמכר1,018,1801,065,820מעצפ

E7355127.6914.923.543228דירהAנמכר1,153,8811,207,870מעמזצפ

E7365129.5217.273.493429דירהAנמכר1,175,2861,230,276מזדר

E737388.1511.653.983334דירהAנמכר810,522848,446דר

E8386152.7617.275.958479דירהA80Aנמכר1,398,4671,463,900מעדר

E8394112.4412.113.864935דירהAנמכר1,018,0101,065,642מעצפ

E8405127.6914.923.984827דירהAנמכר1,155,3791,209,438מעמזצפ

E8415129.5217.725.2447104דירהAנמכר1,182,3921,237,715מזדר

14/02/2021

כיווני אוירמספר חניה

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



קומהבניין
מספר 

דירה

טיפוס 

דירה

מספר 

חדרים
שטח דירה

שטח 

מרפסת 

או גינה/ו

שטח 

מחסן

מספר 

מחסן

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מחיר מותאם 

03/2019מדד 
ססטוס כיווני אוירמספר חניה

E842388.1511.654.154533דירהAנמכר811,101849,051דר

E9436152.7617.275.958577דירהA78Aנמכר1,398,4671,463,900מעדר

E9444112.4412.113.314695דירהAנמכר1,016,1381,063,682מעצפ

E9455127.6914.928.934076דירהAנמכר1,172,2301,227,078מעמזצפ

E9465129.5217.274.674475דירהAנמכר1,179,3031,234,481מזדר

E947388.1511.654.494132דירהAנמכר812,258850,263דר

E10486152.7617.276.0987120דירהA121Aנמכר1,398,9441,464,399מעדר

E10494112.4412.114.274294דירהAנמכר1,019,4061,067,103מעצפ

E10505127.6914.924.674368דירהAנמכר1,157,7281,211,897מעמזצפ

E10515129.5217.723.96367דירהAנמכר1,178,0341,233,154מזדר

E1052388.1511.656.081293דירהAנמכר817,671855,929דר

E11536152.7617.276.5289118דירהA119Aנמכר1,400,4071,465,931מעדר

E11544112.4412.114.551396דירהAנמכר1,020,3591,068,101מעצפ

E11555127.6914.925.136974דירהAנמכר1,159,2941,213,536מעמזצפ

E11565129.5217.275.076673דירהAנמכר1,180,6641,235,906מזדר

E1157388.1511.654.961597דירהAנמכר813,858851,938דר

E12586152.7617.276.8690115דירהA116Aנמכר1,401,5651,467,143מעדר

E12594112.4412.114.931698דירהAנמכר1,021,6531,069,455מעצפ

E12605127.6914.925.957264דירהAנמכר1,162,0861,216,458מעמזצפ

E12615129.5217.725.6771107דירהAנמכר1,183,8561,239,247מזדר

E1262388.1511.655.51899דירהAנמכר815,731853,898דר

E13636152.7617.275.7521113דירהA114Aנמכר1,397,7861,463,187מעדר

E13644112.4412.114.3262100דירהAנמכר1,019,5761,067,281מעצפ

E13655127.6914.924.88705דירהA6Aנמכר1,175,4641,230,463מעמזצפ

E13665129.5217.274.39797דירהA8Aנמכר1,195,3711,251,301מזדר

E1367388.1511.654.0235101דירהAנמכר810,658848,588דר

E14686152.7617.276.0017111דירהA112Aנמכר1,398,6371,464,078מעדר

E14694112.4412.116.078691דירהA92Aמכירה חופשיתמעצפ

E14705127.6914.924.27809דירהA10Aנמכר1,173,3881,228,289מעמזצפ

E14715129.5217.724.428111דירהA12Aנמכר1,196,6221,252,610מזדר

E1472388.1511.654.4237102דירהAנמכר812,020850,014דר

E15736152.7617.274.222889דירהA90Aנמכר1,392,5781,457,735מעדר

E15744112.4412.119.369187דירהA88Aמכירה חופשיתמעצפ

E15755127.6914.925.057513דירהA14Aנמכר1,176,0431,231,069מעמזצפ

E15765129.5217.274.9436103דירהAנמכר1,180,2221,235,443מזדר

E1577388.1511.653.3155117דירהAנמכר808,241846,058דר

E16786152.7617.274.13231דירהA2Aנמכר1,392,2711,457,414מעדר

E16794112.4412.114.1753108דירהA109Aמכירה חופשיתמעצפ

E16805127.6914.926.198269דירהA70Aמכירה חופשיתמעמזצפ

E16815129.5217.724.2626110דירהAנמכר1,179,0561,234,223מזדר

E1682388.1511.658.832559דירהAנמכר827,033865,729דר

E17836152.7617.277.26271דירהA72Aמכירה חופשיתמעדר

E17844112.4412.118.2614105דירהA106Aמכירה חופשיתמעצפ

E17855127.6914.925.813962דירהA63Aמכירה חופשיתמעמזצפ

E17865129.5217.274.54383דירהA4Aנמכר1,195,8811,251,835מזדר

E1787388.1511.656.812258דירהAנמכר820,156858,530דר

E18886190.18160.188.535483פנטהאוסA84Aנמכר2,090,5902,188,407מעדרמז

E18896178.13142.697.418885פנטהאוסA86Aנמכר1,939,5702,030,320מעצפמז

4 תוכניות המכר ונספחיו, המפרטים הטכניים, את החברה יחייבו רק חוזי המכר. ייתכנו שינויים בנתוני הדירות כפי שמופיעים בטבלה-   הערה 
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03/2019מדד 
ססטוס כיווני אוירמספר חניה

E19906172.0738.564.462465פנטהאוסA66Aמכירה חופשיתמעדרמז

E19915159.0638.917.547360פנטהאוסA61Aמכירה חופשיתמעצפמז

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


