
אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופיתוח בע"משם קבלן/יזם:אשקלוןשם ישוב:
8,103.42מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה):מתחם Eמספר מתחם:

62מספר יח"ד במתחם:
43מספר יח"ד במחיר למשתכן:

69.4%אחוז דירות מחיר למשתכן:

מספר/שם 
מבנה

מספר 
מגרש 
בתב"ע

מספר 
דירה

טיפוס 
דירה 

(תשריט)
קומה

מספר 
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)

הערות
מספר 
מחסן

15051AZ1383.598.81693,516כן

15052BZ11382.7115.12

1701,502

כן

לדירה זו קיימות 2 
מרפסות, מרפסת 
מחדר דיור בשטח 

9.32 מ"ר ומרפסת 
בחדר הורים בשטח 

5.80 מ"ר
15053CZ14109.3912.651905,391כן
15054CZ14109.6112.651907,120כן
15055AZ2383.598.81700,665כן
15056BZ2382.719.321694,916כן
15057CZ24109.3912.651914,725כן
15058CZ24109.6112.652932,354כן
15059AZ3383.598.81707,815כן
150510BZ3382.719.321702,007כן
150511CZ34109.3912.652940,103כן
150512CZ34109.6112.652941,868כן
150513AZ4383.598.81714,965כן

150514BZ14382.7115.12

1723,198

כן

לדירה זו קיימות 2 
מרפסות, מרפסת 
מחדר דיור בשטח 

9.32 מ"ר ומרפסת 
בחדר הורים בשטח 

5.80 מ"ר
150515CZ44109.3912.652949,599כן
150516CZ44109.6112.652951,382כן
150517AZ5383.598.81714,965כן
150518BZ5382.719.321709,098כן
150519DZ55125.7312.6121,081,025כן
150520DZ55125.9612.6121,082,609כן
150521EZ64106.4810.61904,828כן
150522BZ6382.719.321709,098כן
150523DZ65125.7312.6121,081,025כן
150524DZ65125.9612.6121,082,609כן
150525EZ74106.4810.61913,876כן

150526BZ17382.7115.12

1730,430

כן

לדירה זו קיימות 2 
מרפסות, מרפסת 
מחדר דיור בשטח 

9.32 מ"ר ומרפסת 
בחדר הורים בשטח 

5.80 מ"ר
150527DZ75125.7312.615.9521,111,314כן
150528DZ75125.9612.6121,093,435כן
150529EZ84106.4810.61922,924כן
150530BZ8382.719.321723,280כן
150531DZ85125.7312.6121,102,645כן
150532D85125.9612.611לא
150533EZ94106.4810.61931,973כן
150534BZ9382.719.321730,371כן
150535D95125.7312.611לא
150536D95125.9612.611לא
150537EZ104106.4810.61941,021כן

150538BZ110382.7115.12

1752,126

כן

לדירה זו קיימות 2 
מרפסות, מרפסת 
מחדר דיור בשטח 

9.32 מ"ר ומרפסת 
בחדר הורים בשטח 

5.80 מ"ר
150539D105125.7312.611לא
150540D105125.9612.611לא
150541EZ114106.4810.61950,069כן

הצהרה על דירות - לפי מכרז מחיר למשתכן

נספח ג'4 לחוזה - דוגמא



150542BZ11382.719.321744,553כן
150543C114108.712.481לא
150544F116148.1612.481לא
150545EZ124106.4810.61959,118כן
150546BZ12382.719.321751,644כן
150547C124108.712.481לא
150548F126148.1612.481לא
150549EZ134106.4810.61968,166כן

150550BZ113382.7115.12

1773,822

כן

לדירה זו קיימות 2 
מרפסות, מרפסת 
מחדר דיור בשטח 

9.32 מ"ר ומרפסת 
בחדר הורים בשטח 

5.80 מ"ר
150551C134108.712.481לא
150552F136148.1612.481לא
150553EZ144106.4810.61977,214כן
150554BZ14382.719.321765,826כן
150555C144108.712.481לא
150556F146148.1612.485.12לא

150557G1156180.480.666.8

2

לא

פנטהאוז,   לדירה זו 
קיימות 2 מרפסות, 
מרפסת מחדר דיור 
בשטח 64.79 מ"ר 

ומרפסת בחדר הורים 
בשטח 15.87 מ"ר

150558G2156174.5964.796.22פנטהאוזלא
150559H1165163.6635.295.752פנטהאוזלא
150560H2165157.8335.296.592פנטהאוזלא
150561I1175165.5740.996.372פנטהאוזלא
150562I2175159.7240.996.42פנטהאוזלא

69.2169.4%

43מספר דירות מחיר למשתכן4291.01
69.4%אחוז דירות מחיר למשתכן0.6

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

* שטח דירה - בהתאם לשטח דירה בצו מכר דירות.

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

                     יזם / קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו"ד
   

      תאריך:       ______________     ______________        ________________     ________________

      חתימה:      ______________     ______________        ________________     ________________

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


