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12215G-A05145.71203.6211.12(1)13דירת גןלא
12225G-A05145.42241.6411.142(1)1דירת גןלא
12235T-A15129.0840.575.3211,845,512(1)8כן
12245T-A15128.7640.575.5511,843,201(1)12כן
12255T-A25129.0813.405.2211,753,898(1)11כן
12265T-A25128.7613.405.2211,750,405(1)10כן
12275T-A35129.0813.795.5511,757,096(1)9כן
12285T-A35128.7613.785.2711,752,126(1)2כן
12295T-A45129.0812.575.3211,751,214(1)3כן
122105T-A45128.7612.585.3211,747,760(1)4כן
122115T-A55129.0813.945.3221,782,176(1)5כן
122125T-A55128.7613.925.3221,778,606(1)6כן
122136P-A66179.7981.135.322(1)7פנטהאוסלא

99.1776.9%
22214G-A04115.05154.756.911,798,543(2)17דירת גןכן
22224G-B04107.60110.705.7811,694,902(2)16דירת גןכן
22235G-B05147.39299.096.642(2)9דירת גןלא
22243T-A1392.5337.684.6911,368,467(2)14כן
22255T-B15125.8919.064.9111,739,290(2)13כן
22265T-C15127.2033.516.522(2)8לא
22273T-A2392.5313.875.4511,290,504(2)12כן
22285T-B25125.8913.786.4311,726,757(2)10כן
22295T-C25127.1913.3410.6611,760,980(2)6כן
222103T-A3392.5314.115.5611,291,993(2)11כן
222115T-B35125.8913.407.2711,729,608(2)2כן
222125T-C35127.2014.4410.6611,765,327(2)7כן
222133T-A4392.5311.505.3211,280,705(2)18כן
222145T-B45125.8910.795.3211,709,536(2)21כן
222155T-C45127.9016.665.3211,754,091(2)19כן
222163T-A5392.538.505.3211,269,148(2)20כן
222175T-B55125.897.798.1111,712,310(2)3כן
222185T-B55127.2013.989.5211,757,699(2)1כן
222196P-B66157.3972.814.72(2)15פנטהאוסלא
222205P-B65127.1914.828.1211,753,635(2)4פנטהאוסכן
222216P-C76176.58131.818.542(2)5פנטהאוסלא

92.9385.0%
32214G-C04110.49123.438.1211,755,035(3)14דירת גןכן
32224G-C04110.6173.458.5811,698,954(3)22דירת גןכן
32234G-D05147.51187.7811.652(3)1דירת גןלא
32244G-D05147.29138.577.832(3)21דירת גןלא
32255T-D15124.7815.517.8211,728,022(3)19כן
32265T-D15124.9115.517.8111,729,640(3)18כן
32275T-D15125.0735.458.5511,805,182(3)16כן
32285T-D15124.8035.457.711,797,484(3)15כן
32293G-A2392.0442.207.8411,390,908(3)13כן

100.0%

55.8%

הצהרה על דירות - לפי מכרז מחיר למשתכן

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין



322103G-A2392.1642.208.1111,393,605(3)12כן
322113T-B2392.19373.617.8411,515,314(3)11דירת גןכן
322123T-B2391.97196.866.7211,507,160(3)10דירת גןכן
322133T-B3392.0413.757.5611,295,531(3)9כן
322143T-B3392.1613.758.1211,299,718(3)8כן
322153T-B3392.1913.756.7211,292,854(3)7כן
322163T-B3391.9713.757.8411,296,206(3)6כן
322173T-B4392.0411.878.1211,291,165(3)5כן
322183T-B4392.1611.887.8411,291,075(3)4כן
322193T-B4392.1911.887.9811,292,122(3)3כן
322203T-B4391.9711.886.7211,283,248(3)2כן
322216P-D56180.2192.377.832(3)20דופלקסלא
322226P-D56180.2192.379.262(3)17דופלקסלא

82.9981.8%
42313G-B0392.5790.734.2411,463,384(4)2דירת גןכן
42323G-B0392.69113.624.7211,496,555(4)01דירת גןכן
42335G-C05127.29207.044.002(4)4דירת גןלא
42345G-C05127.09209.504.992(4)3דירת גןלא
42354T-A14110.4214.894.1921,547,451(4)5כן
42364T-A14110.5314.894.5011,524,561(4)6כן
42374T-A14110.6326.194.1411,567,337(4)7כן
42384T-A14110.4126.194.1711,565,090(4)8כן
42394T-A24110.4213.824.1511,517,440(4)9כן
423104T-A24110.5313.823.9911,517,819(4)10כן
423114T-A24110.6313.824.8811,523,482(4)11כן
423124T-A24110.4113.824.8511,520,926(4)12כן
423133T-A3391.5824.685.0111,319,520(4)13כן
423143T-C3391.7024.685.0111,320,830(4)14כן
423153T-C3391.8024.685.0111,321,922(4)15כן
423163T-C3391.5824.684.4511,316,644(4)16כן
423175P-A45146.9340.157.112(4)20פנטהאוסלא
423185P-A45146.9340.155.432(4)19פנטהאוסלא
423194P-A54112.3633.835.5711,618,082(4)17מיני פנטהאוסכן
423204P-A54112.4333.845.0111,615,995(4)18מיני פנטהאוסכן

83.0380.0%
52313G-B0392.57157.335.0411,505,079(5)2דירת גןכן
52323G-B0392.69126.525.4611,508,547(5)8דירת גןכן
52335G-C05127.29159.414.112(5)20דירת גןלא
52345G-C05127.09178.947.002(5)6דירת גןלא
52354T-A14110.4214.8910.3611,553,461(5)10כן
52364T-A14110.5314.895.0411,527,334(5)3כן
52374T-A14110.6326.195.0411,571,960(5)4כן
52384T-A14110.4126.195.5911,572,384(5)7כן
52394T-A24110.4213.824.7811,520,676(5)11כן
523104T-A24110.5313.824.6411,521,158(5)12כן
523114T-A24110.6313.825.3211,525,742(5)13כן
523124T-A24110.4113.824.7111,520,207(5)15כן
523133T-A3391.5824.684.8811,318,852(5)16כן
523143T-C3391.7024.684.5611,318,518(5)17כן
523153T-C3391.8024.684.7211,320,432(5)18כן
523163T-C3391.5824.684.7211,318,030(5)19כן
523175P-B45146.9340.157.52(5)14פנטהאוסלא
523185P-B45146.9340.156.402(5)1פנטהאוסלא
523194P-A54112.3633.837.2121,652,190(5)9מיני פנטהאוסכן
523204P-A54112.4333.846.6911,624,625(5)5מיני פנטהאוסכן

83.0380.0%
119,464,945

61מספר דירות מחיר למשתכן6727.06
80.3%אחוז דירות מחיר למשתכן0.75

הצהרה
אנו מצהירים שחישוב השטחים ומפרט הדירות לעיל בהתאם לדרישות מכרז מחיר למשתכן

                        יזם / קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו"ד
      תאריך:       ______________     ______________        ________________     ________________

      חתימה:      ______________     ______________        ________________     ________________

סה"כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם
שטח דירה ממוצע במתחם

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

* שטח דירה - בהתאם לשטח דירה בצו מכר דירות.

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין


