
מהדורהטיפוס מגרשבניין
א1216א6 /B14

883R-G019989.24-2משתכן חדרים 3 גן
915R-15116+179510.07-2משתכן חדרים
925R-A521415949.00-2משתכן חדרים
935R5269+69משתכן חדריםA8811.82-1
943R33201139.15-2משתכן חדרים
955R5370+70משתכן חדריםA1088.64-1
963R3472+72משתכן חדריםA919.81-1
975R5434+351008.34-2משתכן חדרים
983R3518979.05-2משתכן חדרים
995R5524+24משתכן חדריםA999.91-2

א  6בניין -  ד " יח72" - 2פרץ בוני הנגב במורשת "מודיעין  - מחירון ד"בס

שטחי דירות לפי הוראת חוק המכר
אכלוס.ת

מקורה חניה
' מס

מחסן

 שטח

מחסן

 מיקום

מחסן

 לא חניה 

מקורה חצי/מקורה

' מס
דירה

קומהחדרים' מסטיפוס



מהדורהטיפוס מגרשבניין
ב1216ב6 /B13

1035R-1 5122+22משתכן חדריםA1018.75-2
1055R5לובי211+2310211.29משתכן חדרים
1065R-A5225+261078.58-1משתכן חדרים
1075R5321+21משתכן חדריםA1068.80-1
1083R33271109.02-1משתכן חדרים
1095R549+1010510.13-1משתכן חדרים
1103R34281119.04-1משתכן חדרים
1115R557+81129.01-2משתכן חדרים
1123R35291048.82-1משתכן חדרים

ד"בס

' מס
דירה

מקורה חניהקומהחדרים' מסטיפוס

ב  6בניין -  ד " יח72" - 2פרץ בוני הנגב במורשת "מודיעין  - מחירון 

שטחי דירות לפי הוראת 

אכלוס.תחוק המכר

מחסן' מס
 שטח

מחסן

 מיקום

מחסן



מהדורהטיפוס מגרשבניין
7108-17/L14

1154L-1G079+4212410.14-1משתכן חדרים 4 גן
1163L-G03911910.58-1משתכן חדרים 3 גן
1174L-G01081538.71-1משתכן חדרים 4 גן
1185L-15152+8015513.02-1משתכן חדרים
1193L-131401569.98-1משתכן חדרים
1204L-M4173+1091529.01-1משתכן חדרים
1215L5250+511579.24-1משתכן חדרים
1225L-M5248+491238.44-1משתכן חדרים
1233L-2M32411259.13-1משתכן חדרים
1263LM33431209.66-1משתכן חדרים

ד"בס

' מס
דירה

קומהחדרים' מסטיפוס
 שטח

מחסן

  7בניין -  ד " יח72" - 2פרץ בוני הנגב במורשת "מודיעין  - מחירון 

שטחי דירות לפי הוראת 

אכלוס.תחוק המכר

מחסן' מס
 מיקום

מחסן
מקורה חניה



מהדורהטיפוס מגרשבניין
8108-28/L14

1293L-G06413912.56-1משתכן חדרים 3 גן
1304L-1G091+91משתכן חדרים 4 גןA1418.20-1
1314L-G055+561378.94-1משתכן חדרים 4 גן
1323L-131851348.39-1משתכן חדרים
1335L5194+94משתכן חדריםA1388.19-1
1344L41861338.05-1משתכן חדרים
1365L5290.0090משתכן חדריםA1428.66-1
1373L-232671358.30-1משתכן חדרים
1395L5381+8213610.19-1משתכן חדרים
1403L335914010.22-1משתכן חדרים

ד"בס

' מס
דירה

מקורה חניהקומהחדרים' מסטיפוס

  8בניין -  ד " יח72" - 2פרץ בוני הנגב במורשת "מודיעין  - מחירון 

שטחי דירות לפי הוראת חוק המכר
אכלוס.ת

' מס
מחסן

 שטח

מחסן

 מיקום

מחסן



מהדורהטיפוס מגרשבניין
9108-29/B9

1433B-G0891518.20-1משתכן חדרים 3 גן
1444B-G0100+100משתכן חדרים 4 גןA1458.49-1
1454B4157+581478.34-1משתכן חדרים
1465B-15165+661498.89-1משתכן חדרים
1475B-A5268+991468.34-1משתכן חדרים
1485B5283+841508.00-1משתכן חדרים

  9בניין -  ד " יח72" - 2פרץ בוני הנגב במורשת "מודיעין  - מחירון ד"בס

שטחי דירות לפי הוראת חוק המכר
אכלוס.ת

' מס
מחסן

 שטח

מחסן

 מיקום

מחסן
מקורה חניהמקורה לא חניה

' מס
דירה

קומהחדרים' מסטיפוס



מהדורהטיפוס מגרשבניין
10108-110/B8

1524B-GM0112+112משתכן חדרים 4 גןA1269.32-1
153D6-G0+1102+1031188.72-1משתכן חדרים 6 דופלקס גן
1545B-1M51107+107משתכן חדריםA15811.77-1
1555B-M52111+111משתכן חדריםA1278.12-1
1565B-AM52110+110משתכן חדריםA1288.40-1

  10בניין -  ד " יח72" - 2פרץ בוני הנגב במורשת "מודיעין  - מחירון ד"בס

שטחי דירות לפי הוראת 

אכלוס.תחוק המכר

מחסן' מס
 שטח

מחסן

 מיקום

מחסן
מקורה חניה

' מס
דירה

קומהחדרים' מסטיפוס


