
:יזם/שם קבלןאשקלון:שם ישוב

8,420.49:(ללא הצמדה)ח "מ בש"מחיר למטר כולל מע29:מספר מתחם

135:ד במתחם"מספר יח

94:ד במחיר למשתכן"מספר יח

69.63%:אחוז דירות מחיר למשתכן
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2דירת גןכן1,127,369 4105.48142.678.512₪קרקע11211Dבניין 

4דירת גןלא382.0771.816.641קרקע11212Eבניין 

3כן11213C15126.6314.437.331₪ 1,142,210בניין 

כן11214A1381.0412.291₪ 730,284בניין 

כן11215B14108.1612.011₪ 957,940בניין 

כן11216C25126.6314.432₪ 1,134,362בניין 
כן11217A2381.0412.291₪ 730,284בניין 
כן11218B24108.1612.011₪ 957,940בניין 
לא11219C35126.6314.432בניין 

לא112110A3381.0412.291בניין 

כן112111B34108.1612.011₪ 957,940בניין 

1פנטהאוזלא112112F45133.93185.317.22בניין 

70.4466.7%

3דירת גןכן1,258,585 5121.59119.097.422₪קרקע21211Dבניין 

1כן21212C15126.4814.437.882₪ 1,159,830בניין 

כן21213A1381.0712.291₪ 730,536בניין 

כן21214B14108.3612.011₪ 959,624בניין 

כן21215C25126.4814.432₪ 1,133,288בניין 

כן21216A2381.0712.291₪ 730,536בניין 

כן21217B24108.3612.011₪ 959,624בניין 

כן21218C35126.4814.431₪ 1,116,448בניין 

לא21219A3381.0712.291בניין 

כן212110B34108.3612.012₪ 976,465בניין 

פנטהאוזלא212111E45133.1592.042בניין 

פנטהאוזלא212112F4380.637.091בניין 

2פנטהאוזלא212113G56143.0283.396.592בניין 

76.0269.2%

3דירת גןכן1,244,010 5121.56101.967.452₪קרקע11221Dבניין 

1כן11222C15126.4914.437.882₪ 1,159,901בניין 

כן11223A1381.0512.081₪ 729,838בניין 

כן11224B14108.1312.011₪ 957,688בניין 

כן11225C25126.4914.431₪ 1,116,519בניין 

כן11226A2381.0512.081₪ 729,838בניין 

כן11227B24108.1312.011₪ 957,688בניין 

כן11228C35126.4914.432₪ 1,133,360בניין 

כן11229A3381.0512.081₪ 729,838בניין 

לא112210B34108.1312.012בניין 

פנטהאוזלא112211F45133.192.042בניין 

פנטהאוזלא112212E4381.5737.091בניין 

2פנטהאוזלא112213G56143.0283.46.592בניין 

73.8869.2%

3דירת גןכן1,120,944 4105.49118.356.992₪קרקע21221Eבניין 

1דירת גןלא382.0579.137.111קרקע21222Dבניין 

4כן21223C15126.6314.437.131₪ 1,141,536בניין 

כן21224A1381.0512.081₪ 729,838בניין 

כן21225B14108.1612.011₪ 957,940בניין 

כן21226C25126.6314.432₪ 1,134,362בניין 

כן21227A2381.0512.081₪ 729,838בניין 

כן21228B24108.1612.011₪ 957,940בניין 

לא21229C35126.6314.432בניין 

לא212210A3381.0512.081בניין 

כן212211B34108.1612.011₪ 957,940בניין 

2פנטהאוזלא212212F45133.93187.47.382בניין 

70.4466.7%

2דירת גןכן1,127,302 4105.48123.488.492₪קרקע11231Eבניין 

4דירת גןלא382.0474.466.651קרקע11232Dבניין 

3כן11233C15126.6714.437.331₪ 1,142,496בניין 

כן11234A1380.9812.31₪ 729,804בניין 

כן11235B14108.1612.011₪ 957,940בניין 

כן11236C25126.6714.432₪ 1,134,648בניין 

כן11237A2380.9812.31₪ 729,804בניין 

כן11238B24108.1612.011₪ 957,940בניין 

לא11239C35126.6714.432בניין 

כן112310A3380.9812.31₪ 729,804בניין 

כן112311B34108.1612.012₪ 974,781בניין 

1פנטהאוזלא112312F45133.92187.267.21בניין 
77.1975.0%

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

לפי מכרז מחיר למשתכן- הצהרה על דירות 

מ"אגם תבור יזמות ובניה בע



3דירת גןכן1,259,200 5121.56143.607.452₪קרקע21231Dבניין 

1כן21232C15126.5214.437.892₪ 1,160,150בניין 

כן21233A1381.0712.081₪ 730,006בניין 

כן21234B14107.412.011₪ 951,541בניין 

כן21235C25126.5214.432₪ 1,133,575בניין 

כן21236A2381.0712.081₪ 730,006בניין 

כן21237B24107.412.012₪ 968,382בניין 

לא21238C35126.5214.431בניין 

כן21239A3381.0712.081₪ 730,006בניין 

כן212310B34107.412.012₪ 968,382בניין 

פנטהאוזלא212311F45133.1192.051בניין 

פנטהאוזלא212312E4380.637.091בניין 

2פנטהאוזלא212313G56143.0183.396.592בניין 

72.3169.2%

3דירת גןלא5121.3172.938.542קרקע11201Dבניין 

2כן11202C15126.611.476.781₪ 1,132,665בניין 

כן11203A1380.9812.331₪ 729,880בניין 

כן11204B14107.3512.491₪ 952,332בניין 

כן11205C25126.611.472₪ 1,126,670בניין 

כן11206A2380.9812.331₪ 729,880בניין 

כן11207B24107.3512.491₪ 952,332בניין 

כן11208C35126.611.472₪ 1,126,670בניין 

כן11209A3380.9812.331₪ 729,880בניין 

לא112010B34107.3512.491בניין 

כן112011C45126.611.472₪ 1,126,670בניין 

כן112012A4380.9812.331₪ 729,880בניין 

לא112013B44107.3512.491בניין 

מיני פנטהאוזלא112014H54107.7324.651בניין 

1פנטהאוזלא112015I55151.2248.257.922בניין 

69.6766.7%

9דירת גןלא5121.3180.118.552קרקע21201Dבניין 

8כן21202C15126.5211.475.572₪ 1,144,858בניין 

כן21203A1381.0612.291₪ 730,452בניין 

כן21204B14107.3612.481₪ 952,391בניין 

4כן21205C25126.5211.477.181₪ 1,133,440בניין 

כן21206A2381.0612.291₪ 730,452בניין 

5כן21207B24107.3612.487.291₪ 976,945בניין 

6כן21208C35126.5211.477.182₪ 1,150,281בניין 

כן21209A3381.0612.291₪ 730,452בניין 

7כן212010B34107.3612.4871₪ 975,968בניין 

2כן212011C45126.5211.477.42₪ 1,151,022בניין 

כן212012A4381.0612.291₪ 730,452בניין 

לא212013B44107.3612.481בניין 

3מיני פנטהאוזלא212014H54107.7424.657.251בניין 

1פנטהאוזלא212015I55151.2448.256.992בניין 

76.8373.3%

4דירת גןכן1,102,646 4105.4897.566.782₪קרקע31201Dבניין 

3דירת גןכן893,406 382.02101.477.331₪קרקע31202Eבניין 

2כן31203C15126.7511.467.41₪ 1,135,802בניין 

כן31204A1380.9812.291₪ 729,779בניין 

כן31205B14107.2912.31₪ 951,347בניין 

כן31206C25126.7511.462₪ 1,127,718בניין 

כן31207A2380.9812.291₪ 729,779בניין 

כן31208B24107.2912.32₪ 968,188בניין 

כן31209C35126.7511.462₪ 1,127,718בניין 

כן312010A3380.9812.291₪ 729,779בניין 

לא312011B34107.2912.31בניין 

לא312012C45126.7511.462בניין 

כן312013A4380.9812.291₪ 729,779בניין 

לא312014B44107.2912.31בניין 

1פנטהאוזלא312015J55156.68168.877.742בניין 

73.7573.3%

8דירת גןכן1,123,394 4105.48164.327.332₪קרקע41201Dבניין 

7דירת גןלא38272.786.781קרקע41202Eבניין 

1כן41203C15126.4511.477.421₪ 1,133,747בניין 

כן41204A1381.1112.31₪ 730,899בניין 

6כן41205B14107.3512.436.591₪ 974,377בניין 

3כן41206C25126.4511.476.472₪ 1,147,389בניין 

כן41207A2381.1112.31₪ 730,899בניין 

כן41208B24107.3512.431₪ 952,181בניין 

5כן41209C35126.4511.476.352₪ 1,146,984בניין 

לא412010A3381.1112.31בניין 

לא412011B34107.3512.431בניין 

4כן412012C45126.4511.475.951₪ 1,128,796בניין 

כן412013A4381.1112.31₪ 730,899בניין 

לא412014B44107.3512.432בניין 

2פנטהאוזלא412015J55156.7168.867.282בניין 

71.2966.7%

94מספר דירות מחיר למשתכן

69.63%אחוז דירות מחיר למשתכן

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

ד

הצהרה

ד"קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו/                      יזם 

   

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

שטח דירה ממוצע במתחם

כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם"סה


