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מכירה 
במסגרת 

מחיר 
למשתכן 
(כן/לא)

מספר הערות
מחסן

B1487B11לא               -5128.46147.756.092קומת קרקע
B1487B22כן    5127.14149.876.2321,007,753קומת קרקע
B1487B3F3כן       4111.5118.355.551791,745קומה א
B1487B4E4כן       4110.3418.355.552797,165קומה א
B1487B5F5כן       4111.5113.55.551782,243קומה ב
B1487B6E6כן       4110.3413.55.552787,663קומה ב

B(C)487B11לא               -6155.35279.186.172קרקע+קומה א
B(C)487B2D2לא               -6155.75162.686.172קרקע+קומה א

71.3662.5%
C1487C11כן       4102.55126.76.772850,671קומת קרקע
C1487C22כן       4103.41166.587.942859,344קומת קרקע
C1487C3B 3כן       4107.7514.76.781763,252קומה א
C1487C4C4כן       4105.7114.76.341748,780קומה א
C1487C5B5כן       4107.7514.76.781763,252קומה ב
C1487C6C6כן       4105.7114.76.341748,780קומה ב
C1487C77כן       398.898.753.391684,877קומה ג
C1487C88כן       4105.7111.473.391734,745קומה ג
C2487C1D1לא               -6155.75211.666.172קרקע+קומה א
C2487C2D2לא               -6155.75221.076.172קרקע+קומהא
C3487C1D1לא               -6153.5180.624.452קרקע+קומה א
C3487C2D2לא               -6155.75207.764.452קרקע+קומה א

69.7966.7%
1487A11לא               -5116.8392.035.172קומת קרקע
1487A2F2לא               -5117.186.715.221קומה א
1487A3E3כן       4101.1439.125.322771,219קומה א
1487A4A4כן       5117.186.714.92817,332קומה ב
1487A5B5כן       4101.167.347.572720,920קומה ב
1487A6A6כן       5117.186.715.172818,037קומה ג
1487A7B7כן       4101.167.346.582718,334קומה ג
1487A8A8לא               -5117.186.714.851קומה ד
1487A9B9כן       4101.167.347.392720,450קומה ד
1487A10H10כן       5110.925.816.331765,361קומה ה
1487A1111כן       4101.657.345.422718,503קומה ה
1487A12J12כן       5129.7282.615.172999,505קומה ו
2487A13G13לא               -4100.6139.3451קומה א
2487A1414לא               -4100.0350.437.042קומה א
2487A15C15כן       4100.597.346.062713,253קומה ב
2487A16D16כן       4100.387.344.451694,614קומה ב
2487A17C17כן       4100.597.345.761699,408קומה ג
2487A18D18כן       4100.387.345.051696,182קומה ג
2487A19C19כן       4100.597.344.761696,796קומה ד
2487A20D20כן       4100.387.344.541694,849קומה ד
2487A21G21כן       4100.617.346.891702,490קומה ה
2487A2222כן       4100.47.345.161696,600קומה ה
2487A2323כן       4101.027.345.252713,945קומה ו
2487A2424כן       4100.417.345.172709,752קומה ו
2487A25L 25כן       4114.196.345.891895,458קומה ו
3487A2626לא               -4101.5539.225.041קומה א
3487A27A27לא               -5117.1890.67.042קומה א
3487A28E28כן       4101.147.346.061703,783קומה ב
3487A29F29לא               -5117.186.644.441קומה ב
3487A30E30כן       4101.147.345.381702,007קומה ג
3487A31F31כן       5117.186.645.322818,292קומה ג
3487A32E32כן       4101.147.344.571699,891קומה ד
3487A33F33כן       5117.186.644.12815,105קומה ד
3487A3434כן       4101.157.344.641700,139קומה ה
3487A35A35כן       5117.186.644.642816,516קומה ה
3487A36E36כן       4101.147.344.341699,290קומה ו
3487A37A37כן       5117.196.644.861804,094קומה ו
3487A38K38לא               -5129.4488.596.092קומה ז

83.1178.4%
A3931A1לא               -6151231.995.672קרקע+ קומה א
A39322כן       4100.8987.375.612815,490קרקע
A39333כן       4101.4478.75.612813,420קרקע
A3934A4לא               -6150171.055.672קרקע+קומה א
A39355כן       4104.9526.154.482774,452קומה א
A39366כן       4105.1426.154.862776,685קומה א

68.7466.7%

46מספר דירות מחיר למשתכן4325.06
73.2%אחוז דירות מחיר למשתכן0.7

50085
מגדל העמק

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

הצהרה על דירות - לפי מכרז מחיר למשתכן
נספח ג'4 לחוזה - 50085

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

                     יזם / קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו"ד
   

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

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

הצהרה


