
מ"אודור נכסים בע:יזם/שם קבלןאשקלון:שם ישוב

8,164.26:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע10:מספר מתחם

164:ד במתחם"מספר יח

115:ד במחיר למשתכן"מספר יח

70.1%:אחוז דירות מחיר למשתכן

שם /מספר

מבנה

מספר 

מגרש 

ע"בתב

מספר 

דירה

טיפוס 

דירה 

(תשריט)

קומה
מספר 

חדרים

שטח 

 *דירה

(מטר)

שטח מרפסת 

או שטח /שמש ו

גינה צמודה

שטח מחסן
מספר 

חניות

מחיר דירה

לפי

מחיר למשתכן

מכירה 

במסגרת מחיר 

(לא/כן)למשתכן 

הערות
מספר 

מחסן

A12011A14דירת גןלא5125.573.094.142קרקע

A12012B14111.429.837.201971,841מחסן בקומת עמודים בניין כןB48

A12013C1383.057.481712,691כן

A12014A15124.9417.833.7521,108,6177כן

A12015B24111.429.836.881970,796מחסן בקומת עמודים בניין כןB418

A12016C2383.057.486.711734,604מחסן בקומת עמודים בניין כןB44
A12017A25124.9417.833.4221,107,5392כן
A12018B34111.429.836.391969,196מחסן בקומת עמודים בניין כןB412

A12019C3383.057.481712,691כן

A120110A35124.9417.833.5021,107,8003כן

A120111B44111.429.833.841960,8689כן

A120112C4383.057.483.511724,15416כן

A120113A45124.9417.833.6321,108,22518כן

A120114B54111.429.834.001961,39110כן

A120115C5383.057.483.441723,92517כן

A120116A55124.9417.833.9616לא

A120117B64111.429.834.06115לא

A120118C6383.057.483.9615לא

A120119A65124.9417.834.57113לא

A120120B74111.429.833.9411לא

A120121C7383.057.484.4718לא

A120122A75124.9417.834.57112לא

A120123E85147.8740.095.38214פנטהאוזלא

A120124D85148.7725.265.08211פנטהאוזלא

61.3458.3%

A22011A14דירת גןלא5125.573.094.142קרקע

A22012B14111.429.836.332985,328מחסן בקומת עמודים בניין כןB41

A22013C1383.057.484.061725,95015כן

A22014A15124.9417.833.7521,108,6177כן

A22015B24111.429.836.231968,673מחסן בקומת עמודים בניין כןB46

A22016C2383.057.483.841725,2319כן

A22017A25124.9417.833.4221,107,5392כן

A22018B34111.429.836.051968,085מחסן בקומת עמודים בניין כןB47

A22019C3383.057.484.001725,75410כן

A220110A35124.9417.833.5121,107,83316כן

A220111B44111.429.835.901967,595מחסן בקומת עמודים בניין כןB42

A220112C4383.057.487.221736,269מחסן בקומת עמודים בניין כןB417

A220113A45124.9417.833.6321,108,22518כן

A220114B54111.429.835.621966,681מחסן בקומת עמודים בניין כןB411

A220115C5383.057.483.441723,92517כן

A220116A55124.9417.833.9621,109,3026כן

A220117B64111.429.835.621966,681מחסן בקומת עמודים בניין כןB413

A220118C6383.057.483.961725,6235כן

A220119A65124.9417.834.4718לא

A220120B74111.429.831948,328כן

A220121C7383.057.483.841725,2311כן

A220122A75124.9417.834.57113לא

A220123B84111.429.831948,328כן

A220124C8383.057.483.51724,1213כן

A220125A85124.9417.834.57112לא

A220126E95147.8740.095.38214פנטהאוזלא

A220127D95149.6625.265.08211פנטהאוזלא

80.7677.8%

A32011A14דירת גןלא5127.05129.074.142קרקע

A32012B14111.429.836.641970,012מחסן בקומת עמודים בניין כןB45

A32013C1383.057.484.061725,95015כן

A32014A15126.4921.163.6321,127,21118כן

A32015B24111.429.836.571969,783מחסן בקומת עמודים בניין כןB49

A32016C2383.057.483.841725,2319כן

A32017A25126.4921.163.4221,126,5252כן

A32018B34111.429.834.841964,134מחסן בקומת עמודים בניין כןB416

A32019C3383.057.484.001725,75410כן

A320110A35126.4921.163.5021,126,7863כן

A320111B44111.429.835.201965,309מחסן בקומת עמודים בניין כןB410

A320112C4383.057.483.511724,15416כן

A320113A45126.4921.163.7521,127,6037כן

A320114B54111.429.831948,328כן

A320115C5383.057.483.441723,92517כן

A320116A55126.4921.163.9616לא

A320117B64111.429.831948,328כן

A320118C6383.057.483.961725,6235כן

A320119A65126.4921.164.57113לא

A320120B74111.429.833.841960,8681כן

A320121C7383.057.484.471727,2898כן

A320122A75126.4921.164.57112לא

A320123E85147.8740.095.38214פנטהאוזלא

A320124D85149.9329.065.08211פנטהאוזלא

77.8075.0%

B42011G115דירת גןלא383.6442.737.621קרקע

B42012F114דירת גןכן5124.9250.67.3821,183,752קרקע

B42013G1383.6411.631727,672כן

B42014F15124.929.6921,076,270כן

B42015H25.5150.0759.617.6523פנטהאוזלא

66.7060.0%

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין שטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין שטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין שטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

דוגמא-  לחוזה 4'נספח ג



A52021B1מחסן בבניון . דירת גןלא395.9372.297.21קרקעB88

A52022A1מחסן בבניון . דירת גןלא5127.05129.77.222קרקעB817

A52023B14111.429.831948,328כן

A52024C1383.057.481712,691כן

A52025A15126.4921.1621,115,356כן

A52026B24111.429.831948,328כן

A52027C2383.057.481712,691כן

A52028A25126.4921.1621,115,356כן

A52029B34111.429.831948,328כן

A520210C3383.057.481712,691כן

A520211A35126.4921.1621,115,356כן

A520212B44111.429.831948,328כן

A520213C4383.057.481712,691כן

A520214A45126.4921.1621,115,356כן

A520215B54111.429.831948,328כן

A520216C5383.057.481712,691כן

A520217A55126.4921.165.621מחסן בבניין לאB811

A520218B64111.429.831948,328כן

A520219C6383.057.481712,691כן

A520220A65126.4921.164.841מחסן בבניין לאB816

A520221B74111.429.831948,328כן

A520222C7383.057.481712,691כן

A520223A75126.4921.166.331מחסן בבניין לאB81

A520224E85147.8740.097.652מחסן בבניין . פנטהאוזלאB83

A520225D85149.9329.067.622מחסן בבניין . פנטהאוזלאB815

74.6972.0%

A62021B1מחסן בבניין . דירת גןלא395.9371.366.051קרקעB87

A62022A1מחסן בבניין . דירת גןלא5127.0558.956.232קרקעB86

A62023B14111.429.832964,656כן

A62024C1383.057.481712,691כן

A62025A15126.4921.1621,115,356כן

A62026B24111.429.832964,656כן

A62027C2383.057.481712,691כן

A62028A25126.4921.1621,115,356כן

A62029B34111.429.832964,656כן

A620210C3383.057.481712,691כן

A620211A35126.4921.1621,115,356כן

A620212B44111.429.831948,328כן

A620213C4383.057.481712,691כן

A620214A45126.4921.165.621מחסן בבניין לאB813

A620215B54111.429.831948,328כן

A620216C5383.057.481712,691כן

A620217A55126.4921.165.91מחסן בבניין לאB82

A620218B64111.429.831948,328כן

A620219C6383.057.481712,691כן

A620220A65126.4921.165.21מחסן בבניין לאB810

A620221B74111.429.831948,328כן

A620222C7383.057.481712,691כן

A620223A75126.4921.166.711מחסן בבניין לאB84

A620224E85147.8740.097.392מחסן בבניין . פנטהאוזלאB814

A620225D85149.9329.066.882מחסן בבניין . פנטהאוזלאB818

69.6368.0%

A72021A112דירת גןלא5127.05874.572קרקע

A72022B14111.429.833.842977,1979כן

A72023C1383.737.483.51729,6733כן

A72024A15126.4921.1621,115,356כן

A72025B24111.429.833.961961,2605כן

A72026C2383.737.483.421729,4112כן

A72027A25126.4921.1621,115,356כן

A72028B34111.429.831948,328כן

A72029C3383.737.483.961731,1756כן

A720210A35126.4921.163.4421,126,59017כן

A720211B44111.429.831948,328כן

A720212C4383.737.483.841730,7831כן

A720213A45126.4921.1621,115,356כן

A720214B54111.429.831948,328כן

A720215C5383.737.483.511729,70516כן

A720216A55126.4921.164.11115לא

A720217B64111.429.833.751960,5747כן

A720218C6383.737.483.631730,09718כן

A720219A65126.4921.164.1414לא

A720220B74111.429.831948,328כן

A720221C7383.737.4841731,30510כן

A720222A75126.4921.164.4718לא

A720223B84111.429.831948,328כן

A720224C8383.737.481718,243כן

A720225A85126.4921.164.57113לא

A720226E195150.4939.345.38214פנטהאוזלא

A720227D195149.9329.065.08211פנטהאוזלא

78.0075.0%

B82021G112דירת גןלא383.6443.36.391קרקע

B82022F19דירת גןלא5124.9295.836.572קרקע

B82023G1383.6411.631727,672כן

B82024F15124.929.6921,076,270כן

B82025G2383.6411.631727,672כן

B82026F25124.929.6921,076,270כן

B82027H35.5150.0759.616.6425פנטהאוזלא

59.5957.1%

115מספר דירות מחיר למשתכן11946

70.1%אחוז דירות מחיר למשתכן0.7

ד ליאור חשאי"עומ"מואב מדידות בעדויד קוהן אדריכליםמ"אודור נכסים בע

ד

הצהרה

ד"קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו/                      יזם 

   

כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם"סה

שטח 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


