
 דירות לשוק סה"ככמות חדרים
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באחוזים

 ממוצע 
דירות 
קטנות/ 
גדולות

350480.0%
424024100.0%

61645₪ 8,631.094.5101100.0%
591888.9%

805.5202100.0%
3,452.44639231641.0% ₪מחסן55

802455סה"כ17,262.18 ₪חניה68.8%

מספר/
שם 
מבנה

מספר 
מגרש 
בתב"ע

מספר 
דירה

טיפוס דירה 
מספר קומה(תשריט)

חדרים

שטח 
דירה* 
(מטר)

שטח מרפסת 
שמש ו/או שטח 
גינה צמודה

שטח 
מחסן

מספר 
חניות

מחיר דירה
לפי

מחיר למשתכן

מכירה במסגרת 
מחיר למשתכן 

(כן/לא)
מספר הערות

מחסן

1חופשיתלא05122.80189.586.6321,298,565דירת גן-5 חד'15101
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'15102
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'15103
4משתכןכן2494.84132.296.0921,055,375דירת גן-4 חד'15104
5משתכןכן2494.8495.896.0921,034,566דירת גן-4 חד'15105
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים15106

78.2166.7%
1משתכןכן05122.80184.436.6321,298,565דירת גן-5 חד'24351
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'24352
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'24353
4משתכןכן2494.84120.166.0921,055,375דירת גן-4 חד'24354
5משתכןכן2494.84104.246.0921,041,773דירת גן-4 חד'24355
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים24356

98.6783.3%
1משתכןכן05122.80175.616.6321,298,565דירת גן-5 חד'34351
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'34352
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'34353
4משתכןכן2494.84126.596.0921,055,375דירת גן-4 חד'34354
5משתכןכן2494.84101.496.0921,039,399דירת גן-4 חד'34355
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים34356

98.6783.3%
1משתכןכן04.5121.16162.486.6321,282,908דירת גן-4.5 חד'44371
2משתכןכן15.5136.5120.568.4221,293,106דירת 5.5 חד'44372
3משתכןכן15.5136.5120.567.5221,289,998דירת 5.5 חד'44373
4משתכןכן2494.84113.726.0921,049,955דירת גן-4 חד'44374
5משתכןכן2594.8490.956.0921,030,302דירת גן-4 חד'44375
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים44376

97.3183.3%
1משתכןכן05122.80157.076.6321,298,565דירת גן-5 חד'54371
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'54372
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'54373
4משתכןכן2494.84116.936.0921,052,725דירת גן-4 חד'54374
5משתכןכן2494.84118.956.0921,054,469דירת גן-4 חד'54375
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים54376

98.6783.3%
1משתכןכן05122.80177.66.6321,298,565דירת גן-5 חד'64391
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'64392
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'64393
4משתכןכן2494.84122.86.0921,055,375דירת גן-4 חד'64394
5משתכןכן2494.84135.86.0921,055,375דירת גן-4 חד'64395
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים64396

98.6783.3%
1משתכןכן05122.80160.356.6321,298,565דירת גן-5 חד'74391
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'74392
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'74393
4משתכןכן2494.84137.276.0921,055,375דירת גן-4 חד'74394
5משתכןכן2494.8490.026.0921,029,499דירת גן-4 חד'74395
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים74396

98.6783.3%

96.7%

52.0%

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

הצהרה על דירות - לפי מכרז מחיר למשתכן

נספח ג'4 לחוזה - דוגמא

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

מספר יח"ד במתחם:
מספר יח"ד במחיר למשתכן:

אחוז דירות מחיר למשתכן:

שם ישוב:
מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה):מספר מתחם:

א. ברקן ושות' בע"משם קבלן/יזם:אריאל דרום מזרח 2

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין



1משתכןכן05122.80110.046.6321,289,968דירת גן-5 חד'84401
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'84402
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'84403
4משתכןכן2494.84132.976.0921,055,375דירת גן-4 חד'84404
5משתכןכן2494.8496.726.0921,035,282דירת גן-4 חד'84405
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים84406

98.6783.3%
1משתכןכן05122.80166.556.6321,298,565דירת גן-5 חד'94401
2משתכןכן16139.7820.568.4221,323,284דירת 6 חד'94402
3משתכןכן16139.7820.567.5221,320,177דירת 6 חד'94403
4משתכןכן2494.84107.286.0921,044,396דירת גן-4 חד'94404
5משתכןכן2494.8485.386.0921,025,494דירת גן-4 חד'94405
6חופשיתלא36161.9963.448.3921,565,606פנטהאוז 5/6 חדרים94406

98.6783.3%
חופשיתלא6258.94477.165.7622,316,610בית חד משפחתי102591

0.000.0%
חופשיתלא6258.94487.095.7622,316,610בית חד משפחתי112601

0.000.0%
חופשיתלא6258.94431.165.7622,316,610בית חד משפחתי122611

0.000.0%
חופשיתלא6258.94435.815.7622,316,610בית חד משפחתי132621

0.000.0%
חופשיתלא6258.94385.065.7622,316,610בית חד משפחתי142631

0.000.0%
חופשיתלא6258.94360.655.7622,316,610בית חד משפחתי152641

0.000.0%
חופשיתלא6258.94413.905.7622,316,610בית חד משפחתי162651

0.000.0%
חופשיתלא6258.94397.075.7622,316,610בית חד משפחתי172661

0.000.0%
חופשיתלא6258.94427.295.7622,316,610בית חד משפחתי182671

0.000.0%
חופשיתלא6258.94401.555.7622,316,610בית חד משפחתי192681

0.000.0%
1חופשיתלא06153.275.996.2721,504,632דופלקס גן 6 חד'205601
2משתכןכן0390.8848.687.502953,597דופלקס גן 3 חד'205602
3משתכןכן0390.8848.147.502952,665דופלקס גן 3 חד'205603
4חופשיתלא06153.285.456.2721,512,797דופלקס גן 6 חד'205604
5משתכןכן14114.16125.476.0421,216,569דופלקס גן 4 חד'205605
6משתכןכן14121.7598.056.4621,254,758דופלקס גן 4 חד'205606
7משתכןכן14121.7597.816.4621,254,551דופלקס גן 4 חד'205607
8משתכןכן14114.16118.426.0421,215,206דופלקס גן 4 חד'205608

81.7075.0%
1חופשיתלא06153.275.276.2721,504,011דופלקס גן 6 חד'215601
2דיור ציבורילא0390.8838.567.502936,128דופלקס גן 3 חד'215602
3משתכןכן0390.8840.127.502938,821דופלקס גן 3 חד'215603
4חופשיתלא06153.260.976.2721,490,831דופלקס גן 6 חד'215604
5משתכןכן14114.16122.706.0421,216,569דופלקס גן 4 חד'215605
6משתכןכן14121.75101.146.4621,257,425דופלקס גן 4 חד'215606
7משתכןכן14121.75101.786.4621,257,977דופלקס גן 4 חד'215607
8משתכןכן14114.16117.876.0421,214,731דופלקס גן 4 חד'215608

70.3462.5%

55מספר דירות מחיר למשתכן6413.66
68.8%אחוז דירות מחיר למשתכן0.6

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

שטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

   

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

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

                     יזם / קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו"ד

הצהרה
ד


