
מהדורהטיפוס מגרשבניין
1302-1L17

13T-G07438.11משתכן חדרים 3 גן
25T-G071+7248.20משתכן חדרים 5 גן
35T-A-25182+82 משתכן חדריםA499.06
43T 317519.17משתכן חדרים
65T-A5268+68 משתכן חדריםA539.51
73T3273210.63משתכן חדרים
85T-B5269+69 משתכן חדריםA528.98
95T-A5370+70 משתכן חדריםA518.36

103T339511.23משתכן חדרים
115T-B5367+67 משתכן חדריםA613.24
125T-A5466+66 משתכן חדריםA509.18
133T3485413.25משתכן חדרים
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מהדורהטיפוס מגרשבניין
2302-1H26/2

183TG-A061+596412.41-2משתכן חדרים 3 גן
193TG-B092629.56-2משתכן חדרים 3 גן
205TG093+1401212.34-1משתכן חדרים 5 גן
214TG0126+127199.14-1משתכן חדרים 4 גן

223T-131586911.65-2משתכן חדרים
235T-A-151131+135179.65-1 משתכן חדרים
245T-B-15187+143912.04-1 משתכן חדרים
254T41816312.41-2משתכן חדרים
265T-15290+911310.26-1 משתכן חדרים
275T-25213+64659.63-2 משתכן חדרים
285T-352806811.47-2 משתכן חדרים

305T-15317+62679.57-2 משתכן חדרים
315T-25318+196011.94-2 משתכן חדרים
333T-133606111.47-2משתכן חדרים

345T-154132+132 משתכן חדריםA149.30-1
355T-254133+133 משתכן חדריםA158.06-1
373T-13412588.37-2משתכן חדרים

385T-155134+134 משתכן חדריםA168.25-1
395T-25565+65 משתכן חדריםA598.24-2
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מהדורהטיפוס מגרשבניין
3302-2H26/3

443TG-A0777412.14-2משתכן חדרים 3 גן
453TG-B025739.64-2משתכן חדרים 3 גן
465TG050+517610.34-2משתכן חדרים 5 גן
474TG022+23279.56-1משתכן חדרים 4 גן
483T-1 3176778.38-2משתכן חדרים
495T-A-15124+26419.13-1משתכן חדרים
505T-B-15127+28428.61-1משתכן חדרים
514T41115329.29-1משתכן חדרים
525T-15254+55438.35-1משתכן חדרים
535T-25252+53448.39-1משתכן חדרים
545T-35248+497512.41-2משתכן חדרים
565T-15320+21708.19-2משתכן חדרים
575T-2535756728.19-2משתכן חדרים
585T-35378+79718.00-2משתכן חדרים
593T-1 33116339.11-1משתכן חדרים
605T-154117+1182912.32-1משתכן חדרים
633T-13495248.14-1משתכן חדרים
673T-13594228.14-1משתכן חדרים

אכלוס.ת

' מס
מחסן

 מיקום

מחסן

ד"בס

' מס
דירה

קומהחדרים' מסטיפוס
 שטח

מחסן

 מקורה חניה

ברובה
מקורה חניה

  3בניין -  ד " יח87" - 1פרץ בוני הנגב במורשת "מודיעין  - מחירון 

שטחי דירות לפי הוראת חוק המכר



מהדורהטיפוס מגרשבניין
4302-2L18/4

703TG-A035789.25-2משתכן חדרים 3 גן
713TG-B043819.72-2משתכן חדרים 3 גן
724TG036+378013.22-2משתכן חדרים 4 גן
733T-1 3129349.240משתכן חדרים
745T-15138+397910.15-2משתכן חדרים
754T-14130+31879.28-2משתכן חדרים
765T-45246+47848.33-2משתכן חדרים
775T-55244+45829.11-2משתכן חדרים
795T-45332+41868.40-2משתכן חדרים
805T-55333+34858.01-2משתכן חדרים
813T-2 33102459.28-1משתכן חדרים
825T-45442+40839.14-2משתכן חדרים
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