
כוכב הנגב.כ:יזם/שם קבלןאשקלון:שם ישוב
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100.0%:אחוז דירות מחיר למשתכן
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הערות
מספר 

מחסן

141A14107.7718.4411,131,974כן

142B14107.7718.4411,131,974כן

143C14107.7718.4412.7521,201,678כןE

144D14107.7718.4411,131,974ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

145A24107.7718.4411,131,974כן

146B24107.7718.4411,131,974כן

147C24107.7718.4412.521,200,696כןB

148D24107.7718.4411,131,974ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

149A34107.7718.4411,131,974כן

1410B34107.7718.4411,131,974כן

1411C34107.7718.4412.9921,202,620כןA

1412D34107.7718.4411,131,974ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1413A44107.7718.4411,131,974כן

1414B44107.7718.4411,131,974כן

1415C44107.7718.4412.6721,201,364כןM1Z

1416D44107.7718.4411,131,974ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1417A54107.7718.4411,131,974כן

1418B54107.7718.4411,131,974כן

1419C54107.7718.4414.221,207,372כןM1L

1420D54107.7718.4411,131,974ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1421A64107.7718.4411,131,974כן

1422B64107.7718.4411,131,974כן

1423C64107.7718.4412.5321,200,814כןM1K

1424D64107.7718.4411,131,974ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1425A74107.7718.4411,131,974כן

1426B74107.7718.4411,131,974כן

1427E75131.2818.4414.6521,439,948כןM1J

1428F7384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1429A84107.7718.4411,131,974כן

1430B84107.7718.4411,131,974כן

1431E85131.2818.4414.9321,441,048כןM1I

1432F8384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1433A94107.7718.4411,131,974כן

1434B94107.7718.4411,131,974כן

1435E95131.2818.4414.5821,439,673כןM1F

1436F9384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1437A104107.7718.4411,131,974כן

1438B104107.7718.4411,131,974כן

1439E105131.2818.4413.7521,436,414כןM1E

1440F10384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1441A114107.7718.4411,131,974כן

1442B114107.7718.4411,131,974כן

1443E115131.2818.4414.3521,438,770כןM1D

1444F11384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1445A124107.7718.4411,131,974כן

1446B124107.7718.4411,131,974כן

1447E125131.2818.4412.3321,430,837כןM1A

1448F12384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1449A134107.7718.4411,131,974כן

1450B134107.7718.4411,131,974כן

1451E135131.2818.4412.4121,431,152כןR2C

1452F13384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1453A144107.7718.4411,131,974כן

1454B144107.7718.4411,131,974כן

1455E145131.2818.4412.7121,432,330כןR2A

1456F14384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1457A154107.7718.4411,131,974כן

1458B154107.7718.4411,131,974כן

1459E155131.2818.4412.6721,432,173כןM2Z

1460F15384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1461A164107.7718.4411,131,974כן

1462B164107.7718.4411,131,974כן

1463E165131.2818.4412.3321,430,837כןM2A

1464F16384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1465A174107.7718.4411,131,974כן

1466B174107.7718.4411,131,974כן

1467E175131.2818.4414.3521,438,770כןM2D

1468F17384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 



1469A184107.7718.4411,131,974כן

1470B184107.7718.4411,131,974כן

1471E185131.2818.4413.7521,436,414כןM2E

1472F18384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1473A194107.7718.4411,131,974כן

1474B194107.7718.4411,131,974כן

1475E195131.2818.4414.5821,439,673כןM2F

1476F19384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1477A204107.7718.4411,131,974כן

1478B204107.7718.4411,131,974כן

1479E205131.2818.4414.9321,441,048כןM2I

1480F20384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1481A214107.7718.4411,131,974כן

1482B214107.7718.4411,131,974כן

1483E215131.2818.4414.6521,439,948כןM2J

1484F21384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1485A224107.7718.4411,131,974כן

1486B224107.7718.4411,131,974כן

1487E225131.2818.4412.5321,431,623כןM2K

1488F22384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1489A234107.7718.4411,131,974כן

1490B234107.7718.4411,131,974כן

1491E235131.2818.4414.221,438,181כןM2L

1492F23384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1493A244107.7718.4411,131,974כן

1494B244107.7718.4411,131,974כן

1495E245131.2818.4414.221,438,181כןM2N

1496F24384.1918.441900,478ע"דירה קטנה כנדרש בתבכן

1497A254107.7718.4411,131,974כן

1498B254107.7718.4411,131,974כן

1499E255131.2818.4412.5321,431,623כןM2G

14100F25384.1918.445.91923,647ע"דירה קטנה כנדרש בתבכןH

14101A264107.7718.445.7911,154,711כןG

14102B264107.7718.447.5711,161,701כןF

14103E265131.2818.4414.5721,439,634כןM2R

14104F26384.1918.4411.171944,342ע"דירה קטנה כנדרש בתבכןC

14105A274107.7718.4411.1711,175,838כןD

14106B274107.7718.449.4311,169,005כןR1B

14107E275131.2818.4414.8621,440,773כןM2S

14108F27384.1918.448.441933,622ע"דירה קטנה כנדרש בתבכןR1A

14109A284107.7718.447.4911,161,387כןM1Y

14110B284107.7718.4411.1711,175,838כןM1X

14111E285131.2818.4411.6611,408,571כןM1W

14112F28384.1918.4410.991943,636כןM1V

14113A294107.7718.4410.0511,171,440כןM1N

14114B294107.7718.448.0111,163,429כןM1M

14115E295131.2818.4410.3911,403,584כןM1H

14116F29384.1918.4410.961943,518כןM1G

14117A304107.7718.4411.4411,176,899כןM1C

14118B304107.7718.4410.4511,173,011כןM1B

14119E305131.2818.449.211,398,911כןR2E

14120F30384.1918.447.961931,737כןR2D

14121A314107.7718.449.4211,168,966כןR2B

14122B314107.7718.447.4911,161,387כןM2Y

14123E315131.2818.4411.1721,426,282כןM2X

14124F31384.1918.4411.662965,902כןM2W

14125A324107.7718.4410.9921,194,766כןM2V

14126B324107.7718.4410.9521,194,609כןM2T

14127E325131.2818.448.0121,413,873כןM2O

14128F32384.1918.448.012951,568כןM2M

14129A334107.7718.4410.3921,192,410כןM2H

14130B334107.7718.4410.9621,194,649כןM2G

14131E335131.2818.4411.4421,427,342כןM2C

14132F33384.1918.4410.452961,150כןM2B

14133H343292.29239.0416.1323,676,191פנטהאוזכןM2U

109.14100.0%

133מספר דירות מחיר למשתכן14516

100.0%אחוז דירות מחיר למשתכן1.0

171כ חניות לדיירים"סה

.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 
   

______________     ______________        ________________     ________________:             תאריך

______________     ______________        ________________     ________________:            חתימה

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם"סה

שטח דירה ממוצע במתחם


