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  דמי ניהול שכירותסוג דירה

    456₪     4,447₪שכ"ד מופחת96.6813.6חדרים 4מז-צפ11
    342₪     3,918₪שכ"ד מופחת72.5610.41חדרים 3מערב12
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5210.9חדרים 3צפון13
    467₪     4,555₪שכ"ד מופחת99.0313.5חדרים 4מז-צפון24
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז25
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע26
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב27
שוק חופשי76.5210.8חדרים 3צפון28
    467₪     4,555₪שכ"ד מופחת99.0313.5חדרים 4מז-צפון39
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז310
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע311
שוק חופשי74.8810.8חדרים 3מערב312
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5210.8חדרים 3צפון313
שוק חופשי99.0310.2חדרים 4מז-צפון414
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז415
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע416
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב417
שוק חופשי76.5211חדרים 3צפון418
שוק חופשי99.0310.2חדרים 4מז-צפון519
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז520
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע521
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב522
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5211חדרים 3צפון523
    467₪     4,555₪שכ"ד מופחת99.0310.2חדרים 4מז-צפון624
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז625
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע626
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב627
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5211חדרים 3צפון628
    467₪     4,555₪שכ"ד מופחת99.0313.5חדרים 4מז-צפון729
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז730
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע731
שוק חופשי74.8810.8חדרים 3מערב732
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5210.8חדרים 3צפון733
שוק חופשי99.0313.5חדרים 4מז-צפון834
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז835
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע836
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב837
שוק חופשי76.5210.8חדרים 3צפון838
    467₪     4,555₪שכ"ד מופחת99.0313.5חדרים 4מז-צפון939
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז940
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע941
שוק חופשי74.8810.8חדרים 3מערב942
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5210.8חדרים 3צפון943

שוק חופשי99.0310.2חדרים 4מז-צפון1044
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז1045
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1046
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב1047
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    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5211חדרים 3צפון1048
    467₪     4,555₪שכ"ד מופחת99.0310.2חדרים 4מז-צפון1149
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז1150
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1151
שוק חופשי74.8810.8חדרים 3מערב1152
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5211חדרים 3צפון1153
שוק חופשי99.0310.2חדרים 4מז-צפון1254
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז1255
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1256
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב1257
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5211חדרים 3צפון1258
שוק חופשי99.0313.5חדרים 4מז-צפון1359
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז1360
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1361
שוק חופשי74.8810.8חדרים 3מערב1362
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5210.8חדרים 3צפון1363
שוק חופשי99.0313.5חדרים 4מז-צפון1464
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז1465
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1466
    353₪     4,044₪שכ"ד מופחת74.8810.8חדרים 3מערב1467
    361₪     4,132₪שכ"ד מופחת76.5210.8חדרים 3צפון1468
שוק חופשי99.0313.5חדרים 4מז-צפון1569
שוק חופשי116.7620חדרים 5דר-מז1570
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1571
שוק חופשי74.8810.8חדרים 3מערב1572
שוק חופשי76.5210.8חדרים 3צפון1573
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ1674
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז1675
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1676
שוק חופשי132.8514.23חדרים 5מע-צפ1677
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ1778
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז1779
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1780
שוק חופשי132.8514.3חדרים 5מע-צפ1781
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ1882
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז1883
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1884
שוק חופשי132.8514.3חדרים 5מע-צפ1885
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ1986
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז1987
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע1988
שוק חופשי132.8515.8חדרים 5מע-צפ1989
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ2090
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז2091
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע2092
שוק חופשי132.8515.8חדרים 5מע-צפ2093
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ2194
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז2195
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע2196
שוק חופשי132.8515.8חדרים 5מע-צפ2197
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שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ2298
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז2299
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע22100
שוק חופשי132.8515.8חדרים 5מע-צפ22101
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ23102
שוק חופשי117.7620חדרים 5דר-מז23103
שוק חופשי117.0820חדרים 5דר-מע23104
שוק חופשי132.8514.3חדרים 5מע-צפ23105
שוק חופשי132.713.4חדרים 5מז-צפ24106
שוק חופשי171.25100פנט'-6 חדריםמע-דר-מז24107
שוק חופשי132.514.3חדרים 5מע-צפ24108

השטחים המפורטים לעיל אינם סופיים ועלולים להשתנות לפי  
או בהתאם להיתר הבניה/ו, החלטת החברהאו/דרישת הרשויות ו

.הסופי של הפרויקט  
המחירים צמודים לממד  . המחירים הרשומים בטבלה לעיל הינם לצרכי מידע בלבד

אלו   המחירים ודמי הניהול הסופיים והמחייבים הם. כהגדרתו בהסכם השכירות
ח.ל.ט. שיקבעו בהסכם השכירות שייחתם בין הצדדים


