
תאריך:

האחים אוזןשם קבלן/יזם:

6,499.35מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח לפי מחיר למשתכן (ללא הצמדה):
סה"ככמות חדרים

דירות לשוק 
חופשי

 משתכן 
ביחידות

 משתכן 
באחוזים

 ממוצע דירות 
קטנות/ גדולות

031811794.44%מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח לפי מכירה חופשית:

41431178.57%

82541291229.27%

4069900.00%

48.78%82

(*)

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)

הערות

4/141A115125.4911.969.0510.00871,722מרפסתכן
4/142A21385.7311.9610.00590,258מרפסתכן
4/143A315124.8211.966.5610.00861,372מרפסתכן
4/144A425125.1811.969.0110.00869,906מרפסתכן
4/145A22385.7311.9610.00590,258מרפסתכן
4/146A425125.1811.967.3110.00865,486מרפסתכן
4/147A525129.28136.553.8820.001,002,135מרפסתלא
4/148A625129.28107.077.2720.001,002,544מרפסתלא
4/149A435125.1811.966.1420.00872,193מרפסתכן
4/1410A23385.7311.9620.00600,007מרפסתכן
4/1411A435125.1811.965.8120.00871,335מרפסתכן
4/1412A735129.2812.005.9420.00894,402מרפסתכן
4/1413A735129.2812.008.2120.00900,303מרפסתכן
4/1414A445125.1811.9610.1810.00872,947מרפסתלא
4/1415A24385.7311.9620.00600,007מרפסתכן
4/1416A445125.1811.967.9820.00876,977מרפסתכן
4/1417A745129.2812.007.1520.00897,547מרפסתכן
4/1418A745129.2812.003.1720.00887,200מרפסתכן
4/1419A455125.1811.965.2210.00860,052מרפסתלא
4/1420A25385.7311.9610.00590,258מרפסתכן
4/1421A455125.1811.965.1910.00859,974מרפסתלא
4/1422A755129.2812.005.6310.00883,847מרפסתלא
4/1423A755129.2812.004.9010.00881,949מרפסתלא
4/1424A465125.1811.965.2610.00860,156מרפסתלא
4/1425A26385.7311.9610.00590,258מרפסתכן
4/1426A465125.1811.964.0210.00856,933מרפסתלא
4/1427A765129.2812.008.5310.00891,386מרפסתלא
4/1428A765129.2812.0010.00869,210מרפסתלא
4/1429A475125.1811.9610.00846,482מרפסתלא
4/1430A27385.7311.9610.00590,258מרפסתכן
4/1431A475125.1811.9610.00846,482מרפסתלא
4/1432A775129.2812.0010.00869,210מרפסתלא
4/1433A775129.2812.0010.00869,210מרפסתלא
4/1434A485125.1811.9610.00846,482מרפסתלא
4/1435A28385.7311.9610.00590,258מרפסתכן
4/1436A485125.1811.9610.00846,482מרפסתלא
4/1437A785129.2812.0010.00869,210מרפסתלא
4/1438A785129.2812.0010.00869,210מרפסתלא
4/1439A896163.74161.073.5820.001,206,351מרפסות 3לא
4/1440A896163.74161.074.9220.001,209,835מרפסות 3לא

xr47.5%19שטח דירה ממוצע בבניין

11/1111C115122.3567.772.6020.00923,993גינה + מחסןלא
11/1112C215122.5467.582.6020.00925,104גינה + מחסןלא
11/1113C2425122.4031.8610.00866,181מרפסתלא
11/1114C42382.4145.0810.00623,457מרפסתלא
11/1115C1034105.4922.9010.00740,016מרפסתכן
11/1116C63382.4111.7610.00568,290מרפסתכן
11/1117C1244105.4911.7610.00718,295מרפסתכן
11/1118C64382.4111.7610.00568,290מרפסתכן
11/1119C755125.6974.8020.00942,838מרפסות 2לא

105.6944.4%4שטח דירה ממוצע בבניין

12/1121B105144.5106.705.9420.001,082,928גינה + מחסןלא
12/1122B205133.175.705.1720.00997,800גינה + מחסןלא
12/1123B11616140.6621.5820.00975,130מרפסתלא
12/1124B415126.9621.7410.00875,384מרפסתכן
12/1125B11226140.6611.8510.00946,409מרפסתלא
12/1126B62383.4161.4110.00650,266מרפסות 2כן
12/1127B11534109.8742.2310.00798,224מרפסות 3לא
12/1128B83383.8512.4220.00588,685מרפסתכן
12/1129B11744109.8711.7820.00756,550מרפסתכן
12/11210B84383.8512.4220.00588,685מרפסתכן
12/11211B1056163.1653.3520.001,146,199מרפסות 3לא

119.9945.5%5שטח דירה ממוצע בבניין

38/1381B9805123.24117.703.5020.00964,569גינה + מחסןלא
38/1382B9704114.77120.705.6020.00911,823גינה + מחסןלא
38/1383B1316140.514.8120.00961,046מרפסות 2לא
38/1384B1414118.5212.0220.00804,931מרפסתכן
38/1385B526140.512.0210.00945,857מרפסתלא
38/1386B1424118.5212.0210.00795,182מרפסתכן
38/1387B153383.6760.2810.00651,040מרפסות 2כן
38/1388B1634119.0724.6010.00822,749מרפסות 2כן
38/1389B174383.6712.4210.00577,766מרפסתכן
38/13810B1844119.0712.0210.00798,221מרפסתכן
38/13811B1955146.5567.1920.001,053,132מרפסות 3לא

118.9254.5%6שטח דירה ממוצע בבניין

38/2381B1105123.24104.603.5020.00956,054גינה + מחסןלא
38/2382B1204114.7761.105.6020.00873,542גינה + מחסןלא
38/2383B1316140.514.8120.00961,046מרפסות 2לא
38/2384B1414118.5212.0220.00804,931מרפסתכן
38/2385B526140.512.0210.00945,857מרפסתלא
38/2386B1424118.5212.0210.00795,182מרפסתכן
38/2387B153383.6760.2810.00651,040מרפסות 2כן
38/2388B1634119.0724.6010.00822,749מרפסות 2כן
38/2389B174383.6712.4210.00577,766מרפסתכן
38/23810B1844119.0712.0220.00807,970מרפסתכן
38/23811B1955146.5567.1920.001,053,132מרפסות 3לא

118.9254.5%6

40מספר דירות מחיר למשתכן4227.95
48.8%אחוז דירות מחיר למשתכן115.88

אופקים - חורשת נח - מתחם 1 - חב' אוזן 

09.05..21

424048.78%100.00%סה"כ

הגרלה מס' 873

טבלת התפלגות דירות 

הצהרה על דירות - לפי מכרז מחיר למשתכן

שטח דירה ממוצע במתחם

שטח דירה ממוצע בבניין

סה"כ שטח דירות מחיר למשתכן במתחם

873מספר הגרלה:

1

מספר יח"ד במתחם:

מספר יח"ד במחיר למשתכן:

אחוז דירות מחיר למשתכן:

שם ישוב:

מספר מתחם:

אופקים

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

70.00%

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבניין

30.00%


