
תאריך:

סה"ככמות חדרים
דירות לשוק 

חופשי

 משתכן 

ביחידות

 משתכן 

באחוזים

 ממוצע דירות 

קטנות/ גדולות

314014100.00%האחים אוזןשם קבלן/יזם:אופקים

6,499.354808100.00%מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח לפי מחיר למשתכן (ללא הצמדה):3

0547301736.17%מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח לפי מכירה חופשית:874 

6131300.00%

8282
(*)39מספר יח"ד במחיר למשתכן:

47.6%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

מכירה חופשית

מחיר דירה
לפי

מחיר למשתכן

מכירה במסגרת מחיר 
למשתכן (כן/לא)

מס' מחסןמס' דירההערות
שטח 

מחסן עם 
קירות

מס' חניה

1/111A115126.0611.965.6320.00869,2301205.63מרפסתכן
1/112A21385.7311.963.9720.00603,8292213.97מרפסתכן
1/113A1115124.6411.965.3320.00860,2543235.33מרפסתכן
1/114A425125.1811.966.5620.00866,786426.56מרפסתכן
1/115A22385.7311.963.5120.00602,6335223.51מרפסתכן
1/116A425125.1811.969.0020.00873,129639.00מרפסתכן
1/117A1325129.55186.837.3420.001,006,122747.34מרפסתכן
1/118A1425129.55140.207.2720.001,005,940867.27מרפסתכן
1/119A435125.1811.966.1420.00865,694976.14מרפסתכן
1/1110A23385.7311.963.8620.00603,5431053.86מרפסתכן
1/1111A435125.1811.966.1020.00865,5901186.10מרפסתכן
1/1112A1535129.5511.005.9020.00887,34012105.90מרפסתכן
1/1113A1535129.5511.008.2210.00886,87213118.22מרפסתכן
1/1114A445125.1811.967.9810.00863,97814137.98מרפסתכן
1/1115A24385.7311.963.5810.00596,3151593.58מרפסתכן
1/1116A445125.1811.967.3210.00862,26216167.32מרפסתכן
1/1117A1545129.5511.0010.00865,50217מרפסתלא
1/1118A1545129.5511.0010.00865,50218מרפסתלא
1/1119A455125.1811.9610.00843,23219מרפסתלא
1/1120A25385.7311.963.5610.00596,26320143.56מרפסתכן
1/1121A455125.1811.9610.00843,23221מרפסתלא
1/1122A1555129.5511.0010.00865,50222מרפסתלא
1/1123A1555129.5511.0010.00865,50223מרפסתלא
1/1124A465125.1811.963.4910.00852,30524153.49מרפסתלא
1/1125A26385.7311.965.4010.00601,04725195.40מרפסתכן
1/1126A465125.1811.968.2210.00864,60226248.22מרפסתלא
1/1127A1565129.5511.0010.00865,50227מרפסתלא
1/1128A1565129.5511.0010.00865,50228מרפסתלא
1/1129A475125.1811.9610.00843,23229מרפסתלא
1/1130A27385.7311.963.4110.00595,87330173.41מרפסתכן
1/1131A475125.1811.964.0310.00853,70931254.03מרפסתלא
1/1132A1575129.5511.004.5310.00877,27932264.53מרפסתלא
1/1133A1575129.5511.0010.00865,50233מרפסתלא
1/1134A485125.1811.9610.00843,23234מרפסתלא
1/1135A28385.7311.963.5110.00596,13335183.51מרפסתכן
1/1136A485125.1811.9610.00843,23236מרפסתלא
1/1137A1585129.5511.004.9020.00884,74037274.90מרפסתלא
1/1138A1585129.5511.0020.00872,00238מרפסתלא
1/1139A1696163.58164.559.0520.001,213,1883919.05מרפסות 3לא
1/1140A1696163.58164.5510.1820.001,216,126401210.18מרפסות 3לא

120.752050.0%
24/1241C1705120.28101.902.6020.00926,222112.60גינה + מחסןלא
24/1242C1804104.48162.712.3220.00834,569222.32גינה + מחסןכן
24/1243C1916138.2911.0220.00933,2813מרפסתלא
24/1244C2014103.6211.7620.00709,3914מרפסתכן
24/1245C1926138.2911.0220.00933,2815מרפסתלא
24/1246C2024103.6211.7620.00709,3916מרפסתכן
24/1247C2135138.96111.8920.001,033,7547מרפסתלא

121.08342.9%
24/2241C1505120.2876.102.6020.00909,454112.60גינה + מחסןלא
24/2242C1604104.48121.102.3220.00834,569222.32גינה + מחסןכן
24/2243C1916138.2911.0220.00933,2813מרפסתלא
24/2244C2014103.6211.7620.00709,3914מרפסתכן
24/2245C1926138.2911.0210.00926,7815מרפסתלא
24/2246C2024103.6211.7620.00709,3916מרפסתכן
24/2247C2135138.96111.8920.001,033,7547מרפסתלא

121.08342.9%
25/1251B4905125.8097.125.1820.00964,919115.18גינה + מחסןלא
25/1252B5005123.3873.633.5020.00930,336223.50גינה + מחסןלא
25/1253B5114111.2722.6720.00779,1453מרפסות 2כן
25/1254B5216140.6414.8120.00955,3204מרפסות 2לא
25/1255B5324111.279.3820.00753,2325מרפסתכן
25/1256B5426140.6412.0210.00943,3816מרפסתלא
25/1257B553385.7525.1310.00612,8177מרפסתכן
25/1258B5636140.8812.0210.00944,7078מרפסתלא
25/1259B574385.758.1110.00579,6329מרפסתכן
25/12510B5646140.8812.0210.00944,70710מרפסתלא
25/12511B575385.758.1110.00579,63211מרפסתכן
25/12512B5656140.8812.0210.00944,70712מרפסתלא
25/12513B576385.758.1110.00579,63213מרפסתכן
25/12514B5666140.8812.0210.00944,70714מרפסתלא
25/12515B5876159.8193.8920.001,151,86415מרפסות 4לא

121.29640.0%

25/2251B5905126.43175.902.3220.00975,835112.32גינה + מחסןלא
25/2252B6005126.6195.802.3220.00961,101222.32גינה + מחסןלא
25/2253B6115127.3724.6020.00886,4763מרפסות 2כן
25/2254B4715127.5112.0220.00862,7204מרפסתכן
25/2255B6225127.3712.0210.00855,4485מרפסתכן
25/2256B4725127.5112.0210.00856,2216מרפסתכן
25/2257B6235127.3712.0210.00855,4487מרפסתכן
25/2258B4735127.5112.0210.00856,2218מרפסתלא
25/2259B6245127.3712.0210.00855,4489מרפסתלא
25/22510B634383.8560.4410.00648,96010מרפסות 2כן
25/22511B6255127.3712.0210.00855,44811מרפסתלא
25/22512B85383.8512.4210.00575,68612מרפסתכן
25/22513B6465150.9981.5620.001,080,50113מרפסות 3לא

122.39753.8%

39מספר דירות מחיר למשתכן1370.37
46.4%אחוז דירות מחיר למשתכן121.32

     סה"כ תוספת יח"ד   

הצהרה על דירות - לפי מכרז מחיר למשתכן

מחסנים בניין 1

43.59%

433947.56%100.00%סה"כ

שם ישוב:

מספר מתחם

מספר הגרלה:

מספר יח"ד במתחם:

(*) מספר יח"ד לפי תב"ע  -    יח"ד 

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

שטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

שטח דירה ממוצע בבניין

שטח דירה ממוצע בבניין

שטח דירה ממוצע בבניין

שטח דירה ממוצע בבניין

אופקים ‐ חורשת נח ‐ מתחם 4 ‐ חב' אוזן 

הגרלה מס' 872
12.07.21

טבלת התפלגות דירות 

56.41%


