
מרדכי אלון:יזם/שם קבלןאשקלון:שם ישוב

8,553.87:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע :מספר מתחם

6.49%עלייה המדד באחוזים100:ד במתחם"מספר יח

9,109:(כולל הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע100:ד במחיר למשתכן"מספר יח

100.0%:אחוז דירות מחיר למשתכן
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191A25139.52134.3714.9421,589,3691,692,51955 54' חד5דירת כן

192B25140.6536.3424.821,346,9951,434,41553 52' חד5דירת כן

193C25140.7102.4634.821,517,0971,615,55751 50' חד5דירת כן

194A25139.52162.374621,664,8481,772,89749 48' חד5דירת כן

195D35139.5213.9354.0211,260,0451,341,82219' חד5דירת כן

196E35140.6513.9363.6811,268,5471,350,87620' חד5דירת כן

197C35140.713.9373.6811,268,9751,351,33295' חד5דירת כן

198D35139.5213.9384.0211,260,0451,341,82292' חד5דירת כן

199D45139.5213.9396.5311,268,6331,350,96791' חד5דירת כן

1910E45140.6513.93104.211,270,3271,352,77190' חד5דירת כן

1911C45140.713.93114.0811,270,3441,352,78989' חד5דירת כן

1912D45139.5213.93124.0711,260,2161,342,00488' חד5דירת כן

1913D55139.5213.93134.5311,261,7901,343,68098' חד5דירת כן

1914E55140.6513.93147.9911,283,2941,366,58099' חד5דירת כן

1915C55140.713.93154.1611,270,6181,353,081100' חד5דירת כן

1916D55139.5213.93164.2211,260,7291,342,551101' חד5דירת כן

1917D65139.5213.93174.3311,261,1061,342,951102' חד5דירת כן

1918E65140.6513.93185.9311,276,2461,359,074103' חד5דירת כן

1919C65140.713.93195.4411,274,9971,357,74487' חד5דירת כן

1920D65139.5213.93205.2821,281,4641,364,63186 85' חד5דירת כן

1921D75139.5213.93215.4421,282,0111,365,21494 93' חד5דירת כן

1922E75140.6513.93226.5121,295,3381,379,40697 96' חד5דירת כן

1923F75140.713.932310.4921,309,3841,394,36375 74' חד5דירת כן

1924D75139.5213.93246.5121,285,6721,369,11273 72' חד5דירת כן

1925D85139.5213.93256.221,284,6121,367,98371 70' חד5דירת כן

1926E85140.6513.93269.8521,306,7661,391,57569 68' חד5דירת כן

1927G84110.6434.49274.9311,068,8831,138,25456' חד4דירת כן

1928H84109.4534.49286.5211,064,1441,133,20757' חד4דירת כן

1929I95139.5213.93296.5221,285,7071,369,14976 21' חד5דירת כן

1930E95140.6513.93306.7421,296,1251,380,24423 22' חד5דירת כן

1931J9381.9524.66316.561803,824855,99258' חד3דירת כן

1932K9382.0424.66327.631808,255860,71159' חד3דירת כן

1933D105139.5213.93336.0221,283,9961,367,32725 24' חד5דירת כן

1934E105140.6513.93345.1521,290,6851,374,45027 26' חד5דירת כן

1935L10381.9512.37355.221767,701817,52560' חד3דירת כן

1936K10382.0412.37365.081767,992817,83561' חד3דירת כן

1937D115139.5213.93374.8121,279,8561,362,91829 28' חד5דירת כן

1938E115140.6513.93384.4221,288,1871,371,79131 30' חד5דירת כן

1939L11381.9512.37396.091770,678820,69562' חד3דירת כן

1940K11382.0412.37406.961774,425824,68563' חד3דירת כן

1941D125139.5213.93417.0521,287,5201,371,08033 32' חד5דירת כן

1942E125140.6513.93424.3321,287,8791,371,46335 34' חד5דירת כן

1943L12381.9512.374312.51792,610844,05164' חד3דירת כן

1944K12382.0412.374419.891818,665871,79765' חד3דירת כן

1945D135139.5213.934514.1321,311,7451,396,87741 40' חד5דירת כן

1946E135140.6513.934611.0121,310,7351,395,80239 38' חד5דירת כן

1947M1338212.374712.811794,099845,63666' חד3דירת כן

1948N13381.9512.37488.521778,992829,54967' חד3דירת כן

1949O145155.8781.034914.6721,625,6371,731,14147 46' חד5דירת כן

1950P145159.2681.045011.6421,644,2931,751,00845 44' חד5דירת כן

חנייה' מס16398.491,260.63340.900כ סיכום בנין "סה

291A25139.52134.3714.3221,587,2481,690,2602 1' חד5דירת כן

292B25140.6536.3524.2221,345,0361,432,3294 3' חד5דירת כן

293C25140.70221.7334.1621,820,9741,939,1556 5' חד5דירת כן

294A25139.52169.3147.6821,688,4061,797,9838 7' חד5דירת כן

295D35139.5213.9354.4111,261,3791,343,243109' חד5דירת כן

296E35140.6513.9364.0811,269,9161,352,334118' חד5דירת כן

297C35140.7013.9374.0811,270,3441,352,789131' חד5דירת כן

298D35139.5213.9384.211,260,6611,342,478130' חד5דירת כן

299D45139.5213.9394.9711,263,2951,345,283128' חד5דירת כן

2910E45140.6513.93104.811,272,3801,354,957127' חד5דירת כן

2911C45140.7013.93114.8611,273,0131,355,63181' חד5דירת כן

2912D45139.5213.93125.9511,266,6491,348,85482' חד5דירת כן

2913D55139.5213.93134.0211,260,0451,341,822126' חד5דירת כן

2914E55140.6513.93143.6811,268,5471,350,876125' חד5דירת כן

2915C55140.7013.93153.6811,268,9751,351,332124' חד5דירת כן

2916D55139.5213.93163.9311,259,7371,341,494123' חד5דירת כן

2917D65139.5213.93176.2611,267,7091,349,98484' חד5דירת כן

2918E65140.6513.93186.0511,276,6571,359,51283' חד5דירת כן

2919C65140.7013.93195.9211,276,6391,359,493146' חד5דירת כן

2920D65139.5213.93205.4411,264,9041,346,996147' חד5דירת כן

2921D75139.5213.93215.2821,281,4641,364,63180 79' חד5דירת כן

2922E75140.6513.93225.4421,291,6771,375,50778 77' חד5דירת כן

2923F75140.7013.93236.5121,295,7661,379,861108 107' חד5דירת כן

2924D75139.5213.932410.4921,299,2901,383,614111 110' חד5דירת כן

2925D85139.5213.93256.521,285,6381,369,076120 119' חד5דירת כן

2926E85140.6513.93266.221,294,2781,378,276133 132' חד5דירת כן

2927G84110.6434.49279.7611,085,4091,155,852145' חד4דירת כן

2928H84109.4534.49284.9311,058,7041,127,414144' חד4דירת כן

2929I95139.5213.93296.5221,285,7071,369,149117 116' חד5דירת כן

2930E95140.6513.93306.5221,295,3721,379,442115 114' חד5דירת כן

2931J9381.9524.66316.841804,782857,013149' חד3דירת כן

2932K9382.0424.66326.561804,594856,812153' חד3דירת כן

2933D105139.5213.93337.6321,289,5041,373,193113 112' חד5דירת כן

2934E105140.6513.93346.0221,293,6621,377,62018 17' חד5דירת כן

2935L10381.9512.37355.151767,462817,270143' חד3דירת כן

2936K10382.0412.37365.211768,437818,308142' חד3דירת כן

2937D115139.5213.93375.0821,280,7801,363,90216 15' חד5דירת כן

2938E115140.6513.93384.8121,289,5221,373,21214 13' חד5דירת כן

2939L11381.9512.37394.421764,964814,610141' חד3דירת כן

2940K11382.0412.37408.311779,044829,604140' חד3דירת כן

2941D125139.5213.93414.821,279,8211,362,88212 11' חד5דירת כן

2942E125140.6513.93424.8521,289,6581,373,35710 9' חד5דירת כן

2943L12381.9512.37436.361771,602821,679139' חד3דירת כן

2944K12382.0412.37444.381765,597815,284138' חד3דירת כן

2945D135139.5213.93456.9621,287,2121,370,752105 104' חד5דירת כן

2946E135140.6513.93464.1621,287,2981,370,843122 121' חד5דירת כן

2947M13381.9512.37474.161764,074813,663137' חד3דירת כן

2948N13382.0412.37484.941767,513817,325136' חד3דירת כן

2949O145155.8781.04495.6921,594,9371,698,449135 134' חד5דירת כן

2950P145159.2781.045011.0921,642,4971,749,095152 151' חד5דירת כן

6398.541,386.86282.28120,870,879128,715,399כ"סה

255.94100.0%

100מספר דירות מחיר למשתכן12797.03

100.0%אחוז דירות מחיר למשתכן255.94

לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם"סה

   

______________     ______________        ________________     ________________:             תאריך

______________     ______________        ________________     ________________:            חתימה

.בהתאם לשטח דירה בצו מכר דירות- שטח דירה * 

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

ד"קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו/                      יזם 

שטח דירה ממוצע במתחם


