
:יזם/שם קבלןיקנעם עילית:שם ישוב

9,073.35:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע1,2,3:מספר מתחם

158:ד במתחם"מספר יח

96:ד במחיר למשתכן"מספר יח

12/12/2019 60.8%:אחוז דירות מחיר למשתכן

שם / מספר

מבנה

מספר 

מגרש
מספר דירה

טיפוס 

דירה 

(תשריט)

קומה
מספר 

חדרים

שטח דירה 

(מטר)

שטח 

מרפסת 

או /שמש ו

שטח גינה 

צמודה

שטח מחסן
מספר 

חניות

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מכירה 

במסגרת 

מחיר 

למשתכן 

(לא/כן)

הערות
מחסן 

מספר

1לא5.00125.92126.857.0421,393,648קגן111

2כן5.00125.92131.777.0411,375,502קגן112

3לא14.00102.4133.433.2821,065,284דירה113

4כן14.00102.1433.432.9011,043,308דירה114

5כן2,35.00122.2558.663.2921,291,120פנטהאוס115

6כן2,35.00122.0058.662.9011,269,289פנטהאוס116
118.0866.7%

1לא5.00125.92146.777.0421,393,648קגן211

2כן5.00125.92121.497.0411,375,502קגן212

3לא14.00102.4133.433.2821,065,284דירה213

4לא14.00102.1433.432.9021,061,455דירה214

5כן2,35.00122.2558.663.2911,272,973פנטהאוס215

6כן2,35.00122.0058.662.9011,269,289פנטהאוס216
123.3950.0%

1לא6.00161.11216.918.1121,689,344קגן311

2לא6.00161.11215.008.1121,689,344קגן312

1לא15.00125.94121.307.0421,393,803-גן411

2כן15.00125.70174.572.9021,376,926-גן412

3כן4.00102.3833.437.0411,060,511קדירה413

4כן4.00102.3833.433.2911,046,901קדירה414

5כן1,25.00122.2558.663.2921,291,120פנטהאוס415

6לא1,25.00122.0058.662.9021,287,436פנטהאוס416
113.1866.7%

1כן5.00125.92119.957.0421,393,603קגן511

2כן5.00125.92179.157.0421,393,648קגן512

3לא14.00102.4133.433.2821,065,284דירה513

4לא14.00102.1433.432.9021,061,455דירה514

5כן2,35.00122.2558.663.2921,291,120פנטהאוס515

6כן2,35.00122.0058.662.9011,269,289פנטהאוס516
124.0266.7%

119.4257.7%

1כן15.00118.69157.559.1821,337,067-גן621

2כן15.00118.55139.386.1421,324,764-גן622

3כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה623

4כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה624

5כן25.00120.1856.769.1821,290,267 ,1פנטהאוס625

6לא25.00120.0456.766.1221,277,891 ,1פנטהאוס626
104.8383.3%

1לא15.00118.69243.369.1821,337,067-גן721

2לא15.00118.55151.406.1421,324,764-גן722

3כן3.0083.3630.3610.442912,852קדירה723

4כן3.0083.3630.3610.442912,852קדירה724

5כן25.00120.1856.769.1821,290,267 ,1פנטהאוס725

6כן25.00120.0456.766.1221,277,891 ,1פנטהאוס726
101.7466.7%

1לא5.00121.68148.467.0421,356,430קגן821

2כן5.00121.68143.707.0421,356,430קגן822

3כן14.00101.5032.243.2911,036,757דירה823

4כן14.00101.2732.242.8711,033,146דירה824

5כן2,35.00120.1858.663.2921,272,338פנטהאוס825

6כן2,35.00120.0458.662.9421,269,797פנטהאוס826
112.9383.3%

1כן5.00121.68140.817.0421,356,430קגן921

2לא5.00121.68139.547.0421,356,430קגן922

3כן14.00101.5032.243.2911,036,757דירה923

4כן14.00101.2732.242.8711,033,146דירה924

5כן2,35.00120.1858.663.2911,254,191פנטהאוס925

6כן2,35.00120.0458.662.9411,251,650פנטהאוס926
112.9383.3%

1לא5.00121.68153.327.0421,356,430קגן1021

2כן5.00121.68148.747.0421,356,430קגן1022

3כן14.00101.5032.243.2911,036,757דירה1023

4כן14.00101.2732.242.8711,033,146דירה1024

5כן2,35.00120.1858.663.2911,254,191פנטהאוס1025

6כן2,35.00120.0458.662.9411,251,650פנטהאוס1026
112.9383.3%

1לא5.00121.68145.027.0421,356,430קגן1121

2כן5.00121.68139.517.0411,338,283קגן1122

3כן14.00101.5032.243.2911,036,757דירה1123

4כן14.00101.2732.242.8711,033,146דירה1124

5כן2,35.00120.1858.663.2911,254,191פנטהאוס1125

6כן2,35.00120.0458.662.9411,251,650פנטהאוס1126
112.9383.3%

1לא5.00121.68150.777.0421,356,430קגן1221

2כן5.00121.68142.977.0421,356,430קגן1222

3כן14.00101.5032.243.2911,036,757דירה1223

4לא14.00101.2732.242.8711,033,146דירה1224

5כן2,35.00120.1858.663.2911,254,191פנטהאוס1225

6כן2,35.00120.0458.662.9411,251,650פנטהאוס1226
115.8566.7%

1לא5.00121.68138.177.0421,356,430קגן1321

2לא5.00121.68135.337.0421,356,430קגן1322

3כן14.00101.5032.243.2911,036,757דירה1323

4כן14.00101.2732.242.8711,033,146דירה1324

5כן2,35.00120.1858.663.2911,254,191פנטהאוס1325

6כן2,35.00120.0458.662.9411,251,650פנטהאוס1326
110.7566.7%

1כן5.00121.68134.567.0421,356,430קגן1421

2לא5.00121.68150.757.0421,356,430קגן1422

3לא14.00101.5032.243.2911,036,757דירה1423

4לא14.00101.2732.242.8711,033,146דירה1424

5כן2,35.00120.1858.663.2911,254,191פנטהאוס1425

6כן2,35.00120.0458.662.9411,251,650פנטהאוס1426
120.6350.0%

1לא5.00119.8892.262.8321,299,649קגן1521

2לא5.00119.88137.442.8321,324,818קגן1522

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

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

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

שטח דירה ממוצע בבניין

לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

אמריקה ישראל ועץ השקד

1אחוז דירות מחיר למשתכן במתחם 1שטח דירה ממוצע במתחם 



3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס1523

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס1524
121.6650.0%

1לא5.00119.88113.472.8321,318,893קגן1621

2לא5.00119.8897.082.8321,304,022קגן1622

3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס1623

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס1624
121.6650.0%

1לא5.00119.8891.982.8321,299,394קגן1721

2לא5.00119.88117.792.8321,322,813קגן1722

3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס1723

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס1724
121.6650.0%

1לא5.00119.8898.212.8321,305,047קגן1821

2לא5.00119.88106.912.8321,312,941קגן1822

3כן25.00121.6663.792.5721,289,024 ,1פנטהאוס1823

4כן25.00121.6663.792.5721,289,024 ,1פנטהאוס1824
121.6650.0%

113.1568.6%

1לא15.00118.69182.299.1821,337,067-גן1931

2עודכןלא15.00118.55143.546.1421,324,764-גן1932

3כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה1933

4כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה1934

5לא25.00120.1856.769.1821,290,267 ,1פנטהאוס1935

6כן25.00120.0456.766.1211,259,744 ,1פנטהאוס1936
95.5950.0%

1לא15.00118.69142.479.1821,337,067-גן2031

2לא15.00118.55149.266.1421,324,764-גן2032

3עודכןכן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2033

4כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2034

5כן25.00120.1856.769.1811,272,120 ,1פנטהאוס2035

6לא25.00120.0456.766.1211,259,744 ,1פנטהאוס2036
95.6350.0%

1עודכןלא15.00118.69143.109.1821,337,067-גן2131

2לא15.00118.55151.496.1421,324,764-גן2132

3עודכןכן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2133

4לא3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2134

5כן25.00120.1856.769.1811,272,120 ,1פנטהאוס2135

6כן25.00120.0456.766.1211,259,744 ,1פנטהאוס2136
107.8650.0%

1כן15.00118.69140.109.1821,337,067-גן2231

2לא15.00118.55147.096.1421,324,764-גן2232

3כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2233

4כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2234

5כן25.00120.1856.769.1811,272,120 ,1פנטהאוס2235

6לא25.00120.0456.766.1221,277,891 ,1פנטהאוס2236
101.4066.7%

1לא15.00118.69142.579.1821,337,067-גן2331

2לא15.00118.55173.066.1421,324,764-גן2332

3כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2333

4כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2334

5כן25.00120.1856.769.1811,272,120 ,1פנטהאוס2335

6לא25.00120.0456.766.1221,277,891 ,1פנטהאוס2336
95.6350.0%

1לא15.00118.69136.769.1821,337,067-גן2431

2לא15.00118.55146.966.1421,324,764-גן2432

3לא3.0083.3630.3610.442912,852קדירה2433

4כן3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2434

5כן25.00120.1856.769.1811,272,120 ,1פנטהאוס2435

6כן25.00120.0456.766.1211,259,744 ,1פנטהאוס2436
107.8650.0%

1כן15.00118.69155.889.1821,337,067-גן2531

2כן15.00118.55152.226.1421,324,764-גן2532

3לא3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2533

4לא3.0083.3630.3610.441894,705קדירה2534

5כן25.00120.1856.769.1811,272,120 ,1פנטהאוס2535

6כן25.00120.0456.766.1211,259,744 ,1פנטהאוס2536
119.3766.7%

1לא5.00119.88120.812.8321,324,818קגן2631

2לא5.00119.88203.922.8321,324,818קגן2632

3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2633

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2634
121.6650.0%

1לא5.00119.8896.522.8321,303,514קגן2731

2לא5.00119.88117.802.8321,322,822קגן2732

3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2733

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2734
121.6650.0%

1לא5.00119.88114.772.8321,320,073קגן2831

2לא5.00119.88106.892.8321,312,923קגן2832

3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2833

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2834
121.6650.0%

1לא5.00119.88119.832.8321,324,664קגן2931

2לא5.00119.88123.352.8321,324,818קגן2932

3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2933

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס2934
121.6650.0%

1לא5.00119.88151.312.8321,324,818קגן3031

2לא5.00119.88120.732.8321,324,818קגן3032

3כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס3033

4כן25.00121.6663.792.5711,270,877 ,1פנטהאוס3034
121.6650.0%

109.3153.2%

96מספר דירות מחיר למשתכן10829.98

60.8%אחוז דירות מחיר למשתכן112.8

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

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

2אחוז דירות מחיר למשתכן במתחם 2שטח דירה ממוצע במתחם 

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

ד"קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו/                      יזם 

   

______________     ______________        ________________     ________________:             תאריך

______________     ______________        ________________     ________________:            חתימה

3אחוז דירות מחיר למשתכן במתחם 3שטח דירה ממוצע במתחם 

כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם"סה

שטח דירה ממוצע במתחם

.בהתאם לשטח דירה בצו מכר דירות- שטח דירה * 

הצהרה

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


