
תאריך:
שם קבלן/יזם:אור יהודהשם ישוב:

12,482.73 ₪מחיר למטר כולל מע"מ בש"ח (ללא הצמדה):200Aמספר מתחם:

197מספר יח"ד במתחם:
158מספר יח"ד במחיר למשתכן:

80.2%אחוז דירות מחיר למשתכן:
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מחיר דירה
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מחיר למשתכן

מכירה 
במסגרת מחיר 
למשתכן (כן/לא)

כיון אווירשם מחסןהערות

1200A1AG115125צפון- מערב1מחסן בקומהלא9.532דירת גן, מרפסת גג -162.99 מ"ר
1200A2IG115125צפון-מזרח2מחסן בקומהלא6.72דירת גן, מרפסת גג -214.11 מ"ר
1200A3A2512515.459.5311,656,933₪    צפון- מערב3מחסן בקומהכן
1200A4I2512515.456.711,643,086₪    צפון-מזרח4מחסן בקומהכן
1200A5BG22380.67132.445.7211,296,192₪    דרום-מזרח5מחסן בקומהכן
1200A6CG1237563.446.8911,163,365₪    דרום134מחסן במרתף -2כן
1200A7BG12380119.437.1711,294,394₪    דרום-מערב6מחסן בקומהכן
1200A8A3512515.459.5311,673,841₪    צפון- מערב7מחסן בקומהכן
1200A9I3512515.456.711,659,852₪    צפון-מזרח8מחסן בקומהכן
1200A10BM13380.5715.85.7211,107,243₪    דרום-מזרח9מחסן בקומהכן
1200A11C337511.487.111,029,216₪    דרום136מחסן במרתף -2כן
1200A12B1338015.87.1711,107,367₪    דרום-מערב10מחסן בקומהכן
1200A13A4512515.459.5311,690,748₪    צפון- מערב11מחסן בקומהכן
1200A14I4512515.456.711,676,618₪    צפון-מזרח12מחסן בקומהכן
1200A15BM14380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מזרח13מחסן בקומהכן
1200A16C437511.487.8611,043,406₪    דרום132מחסן במרתף -2כן
1200A17B1438015.87.1711,118,552₪    דרום-מערב14מחסן בקומהכן
1200A18A5512515.459.5311,690,748₪    צפון- מערב15מחסן בקומהכן
1200A19I5512515.456.711,676,618₪    צפון-מזרח16מחסן בקומהכן
1200A20BM15380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מזרח17מחסן בקומהכן
1200A21C537511.486.4111,036,166₪    דרום133מחסן במרתף -2כן
1200A22B1538015.87.1711,118,552₪    דרום-מערב18מחסן בקומהכן
1200A23A6512515.459.5311,690,748₪    צפון- מערב19מחסן בקומהכן
1200A24I6512515.456.711,676,618₪    צפון-מזרח20מחסן בקומהכן
1200A25BM16380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מזרח21מחסן בקומהכן
1200A26C637511.486.8611,038,413₪    דרום135מחסן במרתף -2כן
1200A27B1638015.87.1711,118,552₪    דרום-מערב22מחסן בקומהכן
1200A28A7512515.459.5311,707,656₪    צפון- מערב23מחסן בקומהכן
1200A29I7512515.456.721,718,599₪    צפון-מזרח24מחסן בקומהכן
1200A30D74110.3714.68711,506,836₪    דרום-מזרח137מחסן במרתף -2כן
1200A31E75154.9225.365.872דרום-מערב181מחסן במרתף -2לא
1200A32A8512515.459.5311,724,563₪    צפון- מערב25מחסן בקומהכן
1200A33I8512515.456.721,735,615₪    צפון-מזרח26מחסן בקומהכן
1200A34D84110.3714.6810.8411,541,312₪    דרום-מזרח196מחסן במרתף -2כן
1200A35E85154.9225.366.722דרום-מערב183מחסן במרתף -2לא
1200A36A9512515.459.5321,767,185₪    צפון- מערב27מחסן בקומהכן
1200A37I9512515.456.721,752,631₪    צפון-מזרח28מחסן בקומהכן
1200A38D94110.3714.686.4111,533,640₪    דרום-מזרח139מחסן במרתף -2כן
1200A39E95154.9225.367.172דרום-מערב159מחסן במרתף -2לא
1200A40A10512515.459.5321,784,342₪    צפון- מערב29מחסן בקומהכן
1200A41I10512515.456.721,769,647₪    צפון-מזרח30מחסן בקומהכן
1200A42D104110.3714.685.9111,545,934₪    דרום-מזרח131מחסן במרתף -2כן
1200A43E105154.9225.366.722דרום-מערב182מחסן במרתף -2לא
1200A44F115135.8824.326.332צפון- מערב31מחסן בקומהלא
1200A45G114112.215.444.3811,576,153₪    צפון-מזרח32מחסן בקומהכן
1200A46D114110.3714.688.6611,575,216₪    דרום-מזרח138מחסן במרתף -2כן
1200A47E115154.9225.365.872דרום-מערב180מחסן במרתף -2לא
1200A48PH1126196.66119.7412.692צפון184מחסן במרתף -2לא
1200A49PH2126201.83117.95152דרום185מחסן במרתף -2לא

115.3379.6%
2200A50IG215125צפון- מערב33מחסן בקומהלא6.72דירת גן, מרפסת גג -213.89 מ"ר
2200A51AG215125צפון-מזרח34מחסן בקומהלא9.532דירת גן, מרפסת גג -195.70 מ"ר
2200A52IM2512515.456.711,643,086₪    צפון- מערב35מחסן בקומהכן
2200A53AM2512515.459.5311,656,933₪    צפון-מזרח36מחסן בקומהכן
2200A54BG42380131.457.1711,295,091₪    דרום-מזרח37מחסן בקומהכן
2200A55CG2237563.3210.6211,181,470₪    דרום195מחסן במרתף -2כן
2200A56BG32380.67132.345.7211,296,192₪    דרום-מערב38מחסן בקומהכן
2200A57IM3512515.456.711,659,852₪    צפון- מערב39מחסן בקומהכן
2200A58AM3512515.459.5311,673,841₪    צפון-מזרח40מחסן בקומהכן
2200A59BM2338015.87.1711,107,367₪    דרום-מזרח41מחסן בקומהכן
2200A60CM337511.4810.0311,043,699₪    דרום194מחסן במרתף -2כן
2200A61B23380.5715.85.7211,107,243₪    דרום-מערב42מחסן בקומהכן
2200A62IM4512515.456.711,676,618₪    צפון- מערב43מחסן בקומהכן
2200A63AM4512515.459.5311,690,748₪    צפון-מזרח44מחסן בקומהכן
2200A64BM2438015.87.1711,118,552₪    דרום-מזרח45מחסן בקומהכן
2200A65CM437511.486.8911,038,563₪    דרום140מחסן במרתף -2כן
2200A66B24380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מערב46מחסן בקומהכן
2200A67IM5512515.456.711,676,618₪    צפון- מערב47מחסן בקומהכן
2200A68AM5512515.459.5311,690,748₪    צפון-מזרח48מחסן בקומהכן
2200A69BM2538015.87.1711,118,552₪    דרום-מזרח49מחסן בקומהכן
2200A70CM537511.488.0211,044,205₪    דרום142מחסן במרתף -2כן
2200A71B25380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מערב50מחסן בקומהכן
2200A72IM6512515.456.711,676,618₪    צפון- מערב51מחסן בקומהכן
2200A73AM6512515.459.5311,690,748₪    צפון-מזרח52מחסן בקומהכן
2200A74BM2638015.87.1711,118,552₪    דרום-מזרח53מחסן בקומהכן
2200A75CM637511.487.5911,042,058₪    דרום177מחסן במרתף -2כן
2200A76B26380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מערב54מחסן בקומהכן
2200A77IM7512515.456.711,693,384₪    צפון- מערב55מחסן בקומהכן
2200A78AM7512515.459.5311,707,656₪    צפון-מזרח56מחסן בקומהכן
2200A79EM75154.9225.367.62דרום-מזרח143מחסן במרתף -2לא
2200A80DM74110.3714.686.8921,531,497₪    דרום-מערב147מחסן במרתף -2כן
2200A81IM8512515.456.711,710,150₪    צפון- מערב57מחסן בקומהכן
2200A82AM8512515.459.5311,724,563₪    צפון-מזרח58מחסן בקומהכן
2200A83EM85154.9225.366.312דרום-מזרח141מחסן במרתף -2לא
2200A84DM84110.3714.688.0321,552,466₪    דרום-מערב144מחסן במרתף -2כן
2200A85IM9512515.456.721,752,631₪    צפון- מערב59מחסן בקומהכן
2200A86AM9512515.459.5321,767,185₪    צפון-מזרח60מחסן בקומהכן
2200A87EM95154.9225.3611.792דרום-מזרח197מחסן במרתף -2לא
2200A88DM94110.3714.687.4821,564,858₪    דרום-מערב168מחסן במרתף -2כן
2200A89IM10512515.456.721,769,647₪    צפון- מערב61מחסן בקומהכן
2200A90AM10512515.459.5321,784,342₪    צפון-מזרח62מחסן בקומהכן
2200A91EM105154.9225.365.822דרום-מזרח178מחסן במרתף -2לא
2200A92DM104110.3714.685.9321,572,002₪    דרום-מערב179מחסן בקומהכן
2200A93GM114112.215.444.3821,602,367₪    צפון- מערב63מחסן בקומהכן
2200A94FM115135.8824.326.332צפון-מזרח64מחסן בקומהלא
2200A95EM115154.9225.366.292דרום-מזרח176מחסן במרתף -2לא
2200A96DM114110.3714.687.5221,595,453₪    דרום-מערב198מחסן במרתף -2כן
2200A97PH3126197.85119.7312.692צפון186מחסן במרתף -2לא
2200A98PH4126201.77118152דרום187מחסן במרתף -2לא

115.3579.6%
3200A99AG315125צפון- מערב65מחסן בקומהלא9.532דירת גן, מרפסת גג -198.92 מ"ר

משכנות גשם הארץ בע"מ

הצהרה על דירות - לפי מכרז מחיר למשתכן

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין



3200A100IG315125צפון-מזרח66מחסן בקומהלא6.72דירת גן, מרפסת גג -211.59 מ"ר
3200A101A2512515.459.5311,656,933₪    צפון- מערב67מחסן בקומהכן
3200A102I2512515.456.711,643,086₪    צפון-מזרח68מחסן בקומהכן
3200A103BG62380.67130.735.7211,296,192₪    דרום-מזרח69מחסן בקומהכן
3200A104CG3237563.25.7211,157,347₪    דרום150מחסן במרתף -2כן
3200A105BG52380133.967.1711,295,091₪    דרום-מערב70מחסן בקומהכן
3200A106A3512515.459.5311,673,841₪    צפון- מערב71מחסן בקומהכן
3200A107I3512515.456.711,659,852₪    צפון-מזרח72מחסן בקומהכן
3200A108BM13380.5715.85.7211,107,243₪    דרום-מזרח73מחסן בקומהכן
3200A109C337511.487.1611,029,512₪    דרום151מחסן במרתף -2כן
3200A110B1338015.87.1711,107,367₪    דרום-מערב74מחסן בקומהכן
3200A111A4512515.459.5311,690,748₪    צפון- מערב75מחסן בקומהכן
3200A112I4512515.456.711,676,618₪    צפון-מזרח76מחסן בקומהכן
3200A113BM14380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מזרח77מחסן בקומהכן
3200A114C437511.488.8611,048,400₪    דרום171מחסן במרתף -2כן
3200A115B1438015.87.1711,118,552₪    דרום-מערב78מחסן בקומהכן
3200A116A5512515.459.5311,690,748₪    צפון- מערב79מחסן בקומהכן
3200A117I5512515.456.711,676,618₪    צפון-מזרח80מחסן בקומהכן
3200A118BM15380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מזרח81מחסן בקומהכן
3200A119C537511.486.911,038,613₪    דרום148מחסן במרתף -2כן
3200A120B1538015.87.1711,118,552₪    דרום-מערב83מחסן בקומהכן
3200A121A6512515.459.5311,690,748₪    צפון- מערב84מחסן בקומהכן
3200A122I6512515.456.711,676,618₪    צפון-מזרח85מחסן בקומהכן
3200A123BM16380.5715.85.7211,118,428₪    דרום-מזרח86מחסן בקומהכן
3200A124C637511.486.8911,038,563₪    דרום145מחסן במרתף -2כן
3200A125B1638015.87.1711,118,552₪    דרום-מערב146מחסן במרתף -2כן
3200A126A7512515.459.5321,732,871₪    צפון- מערב87מחסן בקומהכן
3200A127I7512515.456.721,718,599₪    צפון-מזרח88מחסן בקומהכן
3200A128D74110.3714.685.7511,500,533₪    דרום-מזרח174מחסן במרתף -2כן
3200A129E75154.9225.368.762דרום-מערב172מחסן במרתף -2לא
3200A130A8512515.459.5321,750,028₪    צפון- מערב89מחסן בקומהכן
3200A131I8512515.456.721,735,615₪    צפון-מזרח90מחסן בקומהכן
3200A132D84110.3714.686.4311,518,853₪    דרום-מזרח149מחסן במרתף -2כן
3200A133E85154.9225.365.872דרום-מערב167מחסן במרתף -2לא
3200A134A9512515.459.5321,767,185₪    צפון- מערב91מחסן בקומהכן
3200A135I9512515.456.721,752,631₪    צפון-מזרח92מחסן בקומהכן
3200A136D94110.3714.685.0411,526,595₪    דרום-מזרח175מחסן במרתף -2כן
3200A137E95154.9225.369.472דרום-מערב173מחסן במרתף -2לא
3200A138A10512515.459.5321,784,342₪    צפון- מערב93מחסן בקומהכן
3200A139I10512515.456.721,769,647₪    צפון-מזרח94מחסן בקומהכן
3200A140D104110.3714.6810.1311,567,847₪    דרום-מזרח192מחסן במרתף -2כן
3200A141E105154.9225.3610.592דרום-מערב193מחסן במרתף -2לא
3200A142F115135.8824.326.332צפון- מערב95מחסןבקומהלא
3200A143G114112.215.444.3811,576,153₪    צפון-מזרח96מחסן בקומהכן
3200A144D114110.3714.688.4811,574,272₪    דרום-מזרח170מחסן במרתף -2כן
3200A145E115154.9225.369.092דרום-מערב169מחסן במרתף -2לא
3200A146PHM3126197.85119.7312.692צפון188מחסן במרתף -2לא
3200A147PHM4126201.77118152דרום189מחסן במרתף -2לא

115.3579.6%
4200A148IG415125צפון- מערב97מחסןבקומהלא6.72דירת גן, מרפסת גג -216.63 מ"ר
4200A149AG415125צפון-מזרח98מחסןבקומהלא9.532דירת גן, מרפסת גג -134.73 מ"ר
4200A150IM2512515.456.711,643,086צפון- מערב99מחסן בקומהכן
4200A151AM2512515.459.5311,656,933צפון-מזרח100מחסן בקומהכן
4200A152BG82380105.197.1711,276,974דרום-מזרח101מחסן בקומהכן
4200A153CG4237563.376.6311,162,008דרום157מחסן במרתף -2כן
4200A154BG72380.67134.385.7211,296,192דרום-מערב102מחסן בקומהכן
4200A155IM3512515.456.711,659,852צפון- מערב103מחסן בקומהכן
4200A156AM3512515.459.5311,673,841צפון-מזרח104מחסן בקומהכן
4200A157BM2338015.87.1711,107,367דרום-מזרח105מחסן בקומהכן
4200A158CM337511.486.3411,025,459דרום158מחסן במרתף -2כן
4200A159B23380.5715.85.7211,107,243דרום-מערב106מחסן בקומהכן
4200A160IM4512515.456.711,676,618צפון- מערב107מחסן בקומהכן
4200A161AM4512515.459.5311,690,748צפון-מזרח108מחסן בקומהכן
4200A162BM2438015.87.1711,118,552דרום-מזרח109מחסן בקומהכן
4200A163CM437511.487.6511,042,358דרום156מחסן במרתף -2כן
4200A164B24380.5715.85.7211,118,428דרום-מערב110מחסן בקומהכן
4200A165IM5512515.456.711,676,618צפון- מערב111מחסן בקומהכן
4200A166AM5512515.459.5311,690,748צפון-מזרח112מחסן בקומהכן
4200A167BM2538015.87.1711,118,552דרום-מזרח113מחסן בקומהכן
4200A168CM537511.486.8911,038,563דרום154מחסן במרתף -2כן
4200A169B25380.5715.85.7211,118,428דרום-מערב114מחסן בקומהכן
4200A170IM6512515.456.711,676,618צפון- מערב115מחסן בקומהכן
4200A171AM6512515.459.5311,690,748צפון-מזרח116מחסן בקומהכן
4200A172BM2638015.87.1711,118,552דרום-מזרח117מחסן בקומהכן
4200A173CM637511.487.3711,040,960דרום152מחסן במרתף -2כן
4200A174B26380.5715.85.7211,118,428דרום-מערב118מחסן בקומהכן
4200A175IM7512515.456.711,693,384צפון- מערב119מחסן בקומהכן
4200A176AM7512515.459.5321,732,871צפון-מזרח120מחסן בקומהכן
4200A177BM2738015.87.1711,129,738דרום-מזרח121מחסן בקומהכן
4200A178CM737511.486.9711,049,352דרום155מחסן במרתף -2כן
4200A179B27380.5715.85.7211,129,612דרום-מערב122מחסן בקומהכן
4200A180IM8512515.456.711,710,150צפון- מערב123מחסן בקומהכן
4200A181AM8512515.459.5311,724,563צפון-מזרח124מחסן בקומהכן
4200A182EM85154.9225.366.272דרום-מזרח161מחסן במרתף -2לא
4200A183DM84110.3714.684.3821,533,877₪    דרום-מערב166מחסן במרתף -2כן
4200A184IM9512515.456.721,752,631צפון- מערב125מחסן בקומהכן
4200A185AM9512515.459.5321,767,185צפון-מזרח126מחסן בקומהכן
4200A186EM95154.9225.3672דרום-מזרח160מחסן במרתף -2לא
4200A187DM94110.3714.686.8911,536,109₪    דרום-מערב153מחסן במרתף -2כן
4200A188IM10512515.456.721,769,647צפון- מערב127מחסן בקומהכן
4200A189AM10512515.459.5321,784,342צפון-מזרח128מחסן בקומהכן
4200A190EM105154.9225.365.862דרום-מזרח163מחסן במרתף -2לא
4200A191DM104110.3714.685.2211,542,351₪    דרום-מערב162מחסן במרתף -2כן
4200A192GM114112.215.444.3821,602,367₪    צפון- מערב129מחסן בקומהכן
4200A193FM115135.8824.326.332צפון-מזרח130מחסן בקומהלא
4200A194EM115154.9225.365.882דרום-מזרח164מחסן במרתף -2לא
4200A195DM114110.3714.684.3821,578,991₪    דרום-מערב165מחסן במרתף -2כן
4200A196PHM1126196.66119.7412.692צפון190מחסן במרתף -2לא
4200A197PHM2126201.83117.95152דרום191מחסן במרתף -2לא

114.7221.6682.0%

158מספר דירות מחיר למשתכן16493.2
80.2%אחוז דירות מחיר למשתכן0.7

   

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

* שטח דירה - בהתאם לשטח דירה בצו מכר דירות.

הצהרה

                     יזם / קבלן                          אדריכל                              מודד                                 עו"ד

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין

אחוז דירות מחיר למשתכן בבנייןשטח דירה ממוצע בבניין


