
לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

 לחוזה4'נספח ג

מ"לבניין בע' ליאם נחמיאס חב:יזם/שם קבלןחריש:שם ישוב

7,324.20:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע45105:מספר מתחם

243:ד במתחם"מספר יח

186:ד במחיר למשתכן"מספר יח

76.5%: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 למשתכן 

(לא/כן)

מספר 

מחסן
הערות

701A-25127.17249.266.4921,527,418דירת גן5כן

702B-25126.27284.429.9521,608,219מחסן מדירה+ דירת גן7כן

703AA-15123.3113.476.582981,31818כן

704B*-15126.1113.479.9421,011,670מחסן מדירה20כן

705Cמחסן מדירה+דירת גן26כן4105.02285.016.2521,443,036קרקע

706Dדירת גן6כן378.85258.085.9111,176,545קרקע

707A*2כן5123.4713.4710.542994,092קרקע

708BB*1כן5123.3013.478.222986,050קרקע

709F*15121.9831.285.582מרפסות 92לא

7010E1379.7112.6710.73110לא

7011A*15123.4713.479.302990,45911כן

7012BB15123.2313.476.812981,40612כן

7013F25121.9912.488.222974,28013כן

7014E2379.7112.6710.541657,17814כן

7015A*25123.4713.4713.0521,001,44515כן

7016BB25123.2213.477.872984,43816כן

7017F35121.9912.486.122968,12717כן

7018E3379.7112.6713.051664,5323כן

7019A*35123.4713.475.912980,52719כן

7020BB35123.2213.477.912984,5564כן

7021F45121.9912.485.252965,57921כן

7022E4379.7112.675.59222לא

7023A*45123.4713.4710.732994,64823כן

7024BB45123.2213.479.302988,62824כן

7025G5+67199.91214.516.682פנטהאוז25לא
7026H5+65156.37179.675.252פנטהאוז8לא

שטח דירה ממוצע בבניין70
80.8%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין94.06

711B-25126.27227.2510.2221,483,392מחסן מדירה+ דירת גן5כן

712A-25127.17303.226.4921,645,982דירת גן7כן

713B*-15126.1113.4710.221997,842מחסן מדירה17כן

714AA-15123.3113.476.581966,67020כן

715BB*1כן5123.3013.476.812981,919קרקע

716A*6כן5123.4713.479.882992,158קרקע

717Dדירת גן2כן378.85263.3410.7311,202,223קרקע

718Cמחסן מדירה+דירת גן26כן4105.02204.886.2511,252,321קרקע

719BB15123.2213.4710.542992,2619כן

7110A*15123.4713.4713.0521,001,44510כן

7111E1379.7112.676.69223לא

7112F*15121.9831.286.5821,010,710מרפסות 122כן

7113BB25123.2213.476.682980,95213כן

7114A*25123.4713.4710.732994,64814כן

7115E2379.7112.679.301653,54615כן

7116F25121.9812.486.602969,46016כן

7117BB35123.2213.479.302988,6283כן

7118A*35123.4713.479.882992,15818כן

7119E3379.7112.676.071644,08319כן

7120F35121.9812.486.602969,4604כן

7121BB45123.2213.477.87221לא

7122A*45123.4713.4710.542994,09222כן

7123E4379.7112.6713.05111לא

7124F45121.9812.486.692969,72424כן

7125H5+65155.48179.676.582פנטהאוז25לא

7126G5+67199.02214.517.912פנטהאוז8לא

80.8%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין94.01שטח דירה ממוצע בבניין71



לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

 לחוזה4'נספח ג

מ"לבניין בע' ליאם נחמיאס חב:יזם/שם קבלןחריש:שם ישוב

7,324.20:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע45105:מספר מתחם

243:ד במתחם"מספר יח

186:ד במחיר למשתכן"מספר יח

76.5%: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 למשתכן 

(לא/כן)

מספר 

מחסן
הערות

721A***-25126.67248.776.5811,508,294דירת גן6כן

722B-25126.27227.279.9311,467,938מחסן מדירה+דירת גן8כן

723AA-15123.7213.476.122982,97418כן

724B*-15126.1113.479.9421,011,670מחסן מדירה20כן

725Cמחסן מדירה+דירת גן26כן4105.02215.496.2511,275,634קרקע

726Dדירת גן1כן378.85244.338.2211,153,100קרקע

727A*7כן5123.4713.475.912980,527קרקע

728BB*2כן5123.313.4710.542992,847קרקע

729F*15121.9831.285.1521,006,521מרפסות 92כן

7210E1379.7112.675.691642,97010כן

7211A*15123.4713.4710.732994,64811כן

7212BB15123.2213.479.32988,62812כן

7213F25121.9812.486.812970,07613כן

7214E2379.7112.678.221650,38214כן

7215A*25123.4713.4710.542994,09215כן

7216BB25123.2213.4713.052999,61416כן

7217F35121.9812.487.872973,18117כן

7218E3379.7112.6713.052679,1803כן

7219A*35123.4713.475.912980,52719כן

7220BB35123.2213.477.872984,4384כן

7221F45121.9812.485.25221לא

7222E4379.7112.675.59222לא

7223A*45123.4713.4710.732994,64823כן

7224BB45123.2213.479.3224לא

7225G5+67199.02214.516.682פנטהאוז25לא

7226H5+65155.48179.676.122פנטהאוז5לא

80.8%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין92.39שטח דירה ממוצע בבניין72

731B-25126.272276.621,472,237מחסן מדירה+דירת גן4כן

732A-25127.17302.526.4421,644,298דירת גן7כן

733B*-15126.1113.4710.2221,012,490מחסן מדירה17כן

734AA-15123.3113.476.582981,31820כן

735BB*1כן5123.313.476.812981,919קרקע

736A*6כן5123.4713.479.882992,158קרקע

737Dדירת גן2כן378.85264.5710.7311,204,926קרקע

738Cמחסן מדירה+דירת גן26כן4105.02188.056.2511,215,341קרקע

739BB15123.2213.4710.542992,2619כן

7310A*15123.4713.4713.0521,001,44510כן

7311E1379.7112.676.691645,89911כן

7312F*15121.9831.286.5821,010,710מרפסות 122כן

7313BB25123.2213.476.682980,95213כן

7314A*25123.4713.4710.731980,00014כן

7315E2379.7112.679.31653,54615כן

7316F25121.9812.486.62969,46016כן

7317BB35123.2213.476.682980,9523כן

7318A*35123.4713.4710.732994,64818כן

7319E3379.7112.679.31653,54619כן

7320F35121.9812.4810.222980,0665כן

7321BB45123.2213.476.68221לא

7322A*45123.4713.4710.73222לא

7323E4379.7112.679.3123לא

7324F45121.9812.486.62969,46024כן

7325H5+65155.48179.676.582פנטהאוז25לא

7326G5+67199.02214.517.912פנטהאוז8לא

80.8%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין92.33שטח דירה ממוצע בבניין73



לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

 לחוזה4'נספח ג

מ"לבניין בע' ליאם נחמיאס חב:יזם/שם קבלןחריש:שם ישוב

7,324.20:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע45105:מספר מתחם

243:ד במתחם"מספר יח

186:ד במחיר למשתכן"מספר יח

76.5%: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 למשתכן 

(לא/כן)

מספר 

מחסן
הערות

741A-25127.17248.778.2211,516,761דירת גן1כן

742B-25126.27227.269.9421,482,594מחסן מדירה+דירת גן7כן

743AA-15123.3113.476.582981,31818כן

744B*-15126.1113.479.9421,011,670מחסן מדירה20כן

745Cמחסן מדירה+דירת גן26כן4105.02216.936.2511,278,798קרקע

746Dדירת גן3כן378.85229.8613.0511,135,456קרקע

747A**2כן5123.4713.4710.542994,092קרקע

748BB*5כן5123.313.476.492980,981קרקע

749F*15121.9831.285.5921,007,810מרפסות 92כן

7410E1379.7112.6710.731657,73510כן

7411A*15123.4713.479.32990,45911כן

7412BB15123.2213.476.812981,33312כן

7413F25121.9812.488.222974,20613כן

7414E2379.7112.6710.541657,17814כן

7415A*25123.4713.4713.0521,001,44515כן

7416BB25123.2213.477.872984,43816כן

7417F35121.9812.486.122968,05417כן

7418E3379.7112.675.911643,6146כן

7419A*35123.4713.475.912980,52719כן

7420BB35123.2213.477.912984,5564כן

7421F45121.9812.485.252965,50521כן

7422E4379.7112.675.59122לא

7423A*45123.4713.4710.73223לא

7424BB45123.2213.479.3224לא

7425G5+67199.02214.516.682פנטהאוז25לא

7426H5+65155.48179.6714.762פנטהאוז8לא

80.8%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין92.33שטח דירה ממוצע בבניין74

751B-25126.27273.6610.2221,585,367מחסן מדירה+דירת גן5כן

752A-25127.16302.5310.7321,656,815דירת גן2כן

753B*-15126.1113.4710.2221,012,490מחסן מדירה17כן

754AA-15123.3113.476.612981,40620כן

755BB*1כן5123.313.476.812981,919קרקע

756A*6כן5123.4713.479.882992,158קרקע

757Dדירת גן7כן378.85261.126.4311,184,748קרקע

758Cדירת גן26כן4105.02204.936.2511,252,431קרקע

759BB15123.2213.4710.542992,2619כן

7510A*15123.4713.4712.7521,000,56610כן

7511E1379.7112.676.661645,81111כן

7512F*15121.9831.286.5521,010,622מרפסות 122כן

7513BB25123.2213.476.682980,95213כן

7514A*25123.4713.4710.732994,64814כן

7515E*2379.7112.679.111652,98915כן

7516F25121.9812.486.62969,46016כן

7517BB35123.2213.479.112988,0713כן

7518A*35123.4713.479.882992,15818כן

7519E*3379.7112.676.041643,99519כן

7520F35121.9812.486.592969,4314כן

7521BB45123.2213.477.83221לא

7522A*45123.4713.4710.54222לא

7523E*4379.7112.6713.02125לא

7524F45121.9812.486.662969,63624כן

7525H5+65155.48179.676.552פנטהאוז23לא

7526G5+67199.02214.517.872פנטהאוז8לא

80.8%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין92.33שטח דירה ממוצע בבניין75



לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

 לחוזה4'נספח ג

מ"לבניין בע' ליאם נחמיאס חב:יזם/שם קבלןחריש:שם ישוב

7,324.20:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע45105:מספר מתחם

243:ד במתחם"מספר יח

186:ד במחיר למשתכן"מספר יח

76.5%: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 למשתכן 

(לא/כן)

מספר 

מחסן
הערות

7611B-45124.34349.0311,692,249דירת גןכן

7621A-45123.41364.935.3911,736,165דירת גן28כן

7631B*-35124.7613.471958,013כן

7641AA*-35121.3813.471933,257כן

7651B*-25124.7613.476.941978,34517כן

7661A*-25121.3813.476.841953,29618כן

7671B*-15124.7613.471958,013כן 

7681AA*-15121.3813.477.031953,85324כן

7691BBכן5121.6213.471935,015קרקע

76101A*9כן5121.3813.476.591952,563קרקע

76111Dדירת גן22כן4101.8965.326.841924,475קרקע

76121Cדירת גןכן380.8562.591744,336קרקע

76131BB15121.6213.476.61954,3512כן

76141A*15121.3813.476.81953,17913כן

76151E*1379.4257.986.671743,274מרפסת גדולה27כן

76161F1380.2711.026.7513לא

76171BB25121.6213.476.841955,05423כן

76181A*25121.3813.475.391949,04829כן

76191E2379.4211.026.841640,58919כן

76201F2380.2711.026.914לא

76211BB35121.6213.476.841955,05420כן

76221A*35121.3813.476.841953,29621כן

7623EF36159.722.0412.86216לא

76241BB45121.6213.4710.98225לא

76251A*45121.3813.474.69215לא

76261E4379.4211.026.11126לא

76271F4380.2711.0210.07114לא

76281H5+66169.2205.4213.392פנטהאוז8לא

76291GG5+65155.64130.438.872פנטהאוז5לא

69.0%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין79.30שטח דירה ממוצע בבניין76

7711A-45124.51263.576.8411,525,755דירת גן25כן

7721B-45124.43343.897.5711,703,792דירת גן8כן

7731AA-35121.3813.476.841953,29621כן

7741B*-35124.7613.4791984,38017כן

7751AA-25121.3813.476.841953,29622כן

7761B*-25124.7613.476.841978,05223כן

7771AA-15121.3813.476.431952,0954כן

7781B*-15124.7613.476.71977,64229כן

7791C*דירת גן7כן380.8591.937.191829,868קרקע

77101Dדירת גן16כן4101.8956.289.231911,614קרקע

77111A*26כן5121.413.476.841953,442קרקע

77121BB20כן5121.6213.476.841955,054קרקע

77131F1380.2711.0212.7111לא

77141E*1379.4257.987.51745,706מרפסות 92כן

77151A*15121.3813.4761950,83510כן

77161BB15121.6213.475.851952,15312כן

77171F2380.2711.0210.8912לא

77181E2379.4211.021620,550כן

77191A*25121.3813.471933,257כן

77201BB25121.6213.476.741954,76119כן

7721EF*36159.722.047.5226,5לא

77221A*35121.3813.476.841953,29624כן

77231BB35121.6213.477.271956,31328כן

77241F4380.2711.026.89115לא

77251E**4379.4211.026.8911לא

77261A**45121.3813.476.11227לא
77271BB*45121.6213.477.75218לא

77281H*5+65167.43108.97.752פנטהאוז15לא

77291G*5+66173.14201.259.242פנטהאוז13לא

69.0%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין79.34שטח דירה ממוצע בבניין77



לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

 לחוזה4'נספח ג

מ"לבניין בע' ליאם נחמיאס חב:יזם/שם קבלןחריש:שם ישוב

7,324.20:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע45105:מספר מתחם

243:ד במתחם"מספר יח

186:ד במחיר למשתכן"מספר יח

76.5%: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 למשתכן 

(לא/כן)

מספר 

מחסן
הערות

7811B**-45124.34301.535.0711,602,733דירת גן7כן

7821A-45123.41322.175.07
1

1,641,273
דירת גן8כן

7831BB**-35124.7613.478.761983,67713כן
7841AA*-35121.3813.476.841953,29623כן

7851B*-25124.7613.476.841978,05218כן

7861AA*-25121.3813.476.841953,29619כן

7871B*-15124.7613.476.841978,05224כן

7881AA*-15121.3813.476.81953,17925כן

7891BB22כן5121.6213.476.841955,054קרקע

78101A*כן5121.3813.471933,257קרקע

78111D*דירת גןכן4101.9671908,201קרקע

78121C**דירת גן1לא380.8586.269.951קרקע

78131BB15121.6213.476.71954,64412כן

78141A*15121.3813.476.841953,29620כן

78151E*1379.4257.981723,733מרפסת גדולהכן

78161F*1380.2711.025.451642,74229כן

78171BB25121.6213.471935,015כן

78181A*25121.3813.471933,257כן

78191E2379.4211.025.461636,54628כן

78201F*2380.2711.027.31127לא

78211BB35121.6213.471935,015כן

78221A*35121.3813.476.841953,29621כן

7823EF36159.722.045.2823לא

78241BB45121.6213.475.0424לא

78251A*45121.3813.476.36215לא

78261E4379.4211.027.03117לא

78271F*4380.2711.027.08110לא

78281H5+66169.84205.427.532פנטהאוז9לא

78291G**5+65154.89130.3513.912פנטהאוז6לא

69.0%אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין79.28שטח דירה ממוצע בבניין78

186מספר דירות מחיר למשתכן9692.68כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם"סה

76.5%אחוז דירות מחיר למשתכן0.8שטח דירה ממוצע במתחם

-  שטח דירה* 

הצהרה
אנו מצהירים 

שחישוב 

                     
   

:          תאריך

   

__________


