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  יחידות בחירת להליך בנוגע תדריך ,עניינים תוכן :הכוללת חוברת מוצגת לפניכם•
  תוכנית ,בפרוייקט הבניינים תיאור ,בחריש המתחם מיקום ,והמחסנים הדיור

 .הבניינים של והדמיות הפרויקט בנייני 5 של העמדה

 :הבאים הנתונים מפורטים הבניינים 5 -מ ואחד אחד לכל•

  הדירה 'מס ,בבניין הדירה 'מס את המציגה טבלה -בבניין מהדירות אחת לכל•
  כיווני ,הגינה גודל ,המרפסת גודל ,הדירה גודל ,אשכול ,הדירה סוג ,בפרוייקט

   .הדירה מחיר ואומדן בקומה הדירה מיקום ,בדירה אויר

  זהה התוכנית בהם במקרים) הדירות כולל קומתית תוכנית -בבניין קומה לכל•
 ."(טיפוסית קומה"ל תוכנית מוצגת קומות למספר

  גודל ,בבניין המחסן 'מס את המציגה טבלה -בבניין מהמחסנים אחד לכל•
 .המחסן מחיר ואומדן ברוטו המחסן

 .המחסנים מספרי עם קומתית תוכנית -בבניין המחסנים לקומת•
 

לימור ' לפנות לגב זו יש בחוברתושאלות בנושא התוכניות המוצגות לברורים •
 16:00 - 9:00השעות בין   03-7705001בטלפון מספר  טוביש

 מבוא



 תוכן עניינים
 (2מתוך  1דף )
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 עמודים נושא

 5-6 תדריך לגבי הליך הבחירה

 7-8 מיקום המתחם בעיר חריש

 9-16 תיאור המבנים בפרויקט

 :A-1 בניין

 17 כיוונים ואומדני מחיר של הדירות, טבלת גדלים A-1 בניין    

 18-20 קומתיות תוכניות A-1בניין     

 21-22 טבלת מחסנים ותוכנית קומת מחסנים A-1בניין     

 :B-3 בניין

 23 כיוונים ואומדני מחיר של הדירות, טבלת גדלים B-3 בניין    

 24-30 קומתיות תוכניות B-3בניין     

 31-32 טבלת מחסנים ותוכנית קומת מחסנים B-3בניין     
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 עמודים נושא

 :B-4 בניין

 33 כיוונים ואומדני מחיר של הדירות, טבלת גדלים B-4 בניין    

 34-40 קומתיות תוכניות B-4בניין     

 41-42 טבלת מחסנים ותוכנית קומת מחסנים B-4בניין     

 :C-2 בניין

 43 כיוונים ואומדני מחיר של הדירות, טבלת גדלים C-2 בניין    

 44-49 קומתיות תוכניות C-2בניין     

 50-51 טבלת מחסנים ותוכנית קומת מחסנים C-2בניין     

 :C-5 בניין

 52 כיוונים ואומדני מחיר של הדירות, טבלת גדלים C-5 בניין    

 53-58 קומתיות תוכניות C-5בניין     

 59-60 טבלת מחסנים ותוכנית קומת מחסנים C-5בניין     

 תוכן עניינים
 (2מתוך  1דף )
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  במשרד בדצמבר 29,30 בתאריכים ורביעי שלישי בימים יתקיים הבחירה הליך•
 .19 קומה א"ת 2 וייצמן 'רח– מאיר ליפא ד"עו

  ושעת מועד את למצוא יוכל בה טבלה עם תדריך במייל יקבל עמותה חבר כל•
 חניה בחירת .מחסן והן שלו הדיור יחידת את הן לבחור מנת על ,הגעתו

   .בעתיד שיפורסם למה בהתאם ,בהמשך נפרד בהליך תתבצע

 והחניות) והמחסנים הדיור יחידות בבחירת העמותה חברי של הקדימות סדר•
  שנחתם ההרשמה טופס בראש הרשומים והשעה התאריך לפי הינו (בהמשך

   .העמותה מחברי אחד כל י"ע

 נוטריוני כוח בייפוי המצויד מטעמו מי או) עמותה חבר יופיע לא אם כי מודגש•
 ימשיך לו שנקבע במועד (הפרטני לזימון שיצורף בנוסח נוטריון י"ע מאושר

  ,תורו על דילוג תוך ,הפסקה ללא והמחסנים הדיור יחידות של הבחירה הליך
 הדיור יחידות מבין רק לבחור יוכל בפועל העמותה חבר יגיע בו במועד וכי

 .שנותרו והמחסנים

 דגשים מהתדריך לגבי הליך הבחירה

  .והמחסן הדיור יחידת לבחירת דקות 10 יוקצבו עמותה חבר לכל•

  הגעה טרם שיישלחו והמחסנים הדירות תוכנית על לעבור מומלץ

 בחשבון לקחת יצטרך לו שנקבע מהזמן יחרוג אשר חבר .לחתימה

  כך ,אחריו שיגיעו עמותה חברי לבחירה יתקבלו אליו במקביל כי

 .לפניו בחירותיהם את יסיימו שאף שיתכן



 המשך -דגשים מהתדריך לגבי הליך הבחירה
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 .ההליך עצירת או בחירות הקפאת תתאפשר לא מקרה בכל•

  של ס"ע תשלומים העמותה חברי הפקידו ההסכמים על החתימה במעמד•

  במעמד .(אשכול) הדיור מיחידת המינימום אומדן של העצמי מההון 35%

 מאומדן 35% של סך העמותה חבר ישלים והמחסן הדיור יחידת בחירת

  ד"עוה ט"שכ את ישלים כן כמו .שבחר והמחסן הדיור יחידת של העדכני

 דחויים קים'צ שני מסירת של בדרך תהיה אלה תשלומים השלמת .בהתאם

 .1.2.16 לתאריך (הדין עורך לטובת והאחד העמותה לטובת האחד)

  יחידת את לבחור חבר כל של לזכאותו תנאי מהווה ל"הנ ההמחאות מסירת•

  בחירת במועד מתאימות המחאות ימסור שלא חבר .לו שנקבע במועד הדיור

  פגישת במועד הופיע שלא כחבר זה לעניין וייחשב לבחור יוכל לא היחידה

 .הבחירה

  במהלך מיטבי באופן ל"הנ הבחירות את לבצע שתוכלו מנת על•

  דירות אילו תדעו לפגישה שלכם הכניסה עם שרק וכיוון ,הפגישה

  לעצמכם שתכינו מומלץ ,רגע באותו פנויים עדיין נותרו ומחסנים

 .האפשר ככל מקיף הבחירות של עדיפויות סדר מראש



 מיקום הפרויקט בעיר חריש
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 אפיקי חריש

 צ
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 צ

C5 

B4 

B3 

C2 

A1 



 :להלן המפורטים מהטיפוסים בניינים 5 בפרוייקט

 :דירות 16 ובו קומות 5 בן בניין – A טיפוס בניין•

 .ומחסנים לובי ,חדרים 4 בנות גן דירות 2 יש -הקרקע בקומת–

 .חדרים 4 בנות דירות 4 יש – 3 עד 1 הקומות משלוש אחת בכל–

 .חדרים 6 בנות פנטהאוז דירות 2 יש -4 בקומה–

 .A-1 :ומיספורו בפרויקט הזה מהטיפוס אחד בניין רק יש–

 :דירות 12 ובו קומות 7 בן בניין – B מטיפוס בניין•

 .ומחסנים לובי ,חדרים 5 בת גן דירת יש -הקרקע בקומת–

  חדרים 5 בת אחת ודירה חדרים 4 בת אחת דירה יש -5 עד 1 מהקומות אחת בכל–

  רק ולא מרפסות שתי לה שיש בכך מיוחדת דירה היא 2 בקומה חדרים 5 דירת)

 .(ר"מ 17.6 -כ -יחסית גדולה מהמרפסות אחת) אחת מרפסת

 .חדרים 6 בת פנטהאוז דירת יש -6 בקומה–

 .B-3, B-4 :ומיספורם בפרוייקט B מטיפוס בניינים שני יש–

 בפרוייקטהבניינים 
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 :דירות 10קומות ובו  6בניין בן  –C-2 שמיספורו Cבניין טיפוס •

 .לובי ומחסנים, חדרים 4יש דירת גן בת  -בקומת הקרקע–

חדרים מיוחדת הכוללת גם   4חדרים וכן דירת גן בת  4יש דירה בת  -1' בקומה מס–

 .מרפסת

בכך שיש לה שתי חדרים מיוחדת  4חדרים וכן דירה בת  4יש דירת  -2' בקומה מס–

 (.ר"מ 17.6 -כ -אחת מהמרפסות גדולה יחסית)מרפסות ולא רק מרפסת אחת 

 .חדרים 4דירות בנות  2יש  – 4עד  3בכל אחת משתי הקומות –

 .חדרים 5יש דירת פנטהאוז בת  -5בקומה –
 

 :דירות 10קומות ובו  6בניין בן  –C-5 שמיספורו Cטיפוס בניין •

 .לובי ומחסנים, חדרים 4יש דירת גן בת  -בקומת הקרקע–

 .חדרים 4דירות בנות  2יש  -1' בקומה מס–

חדרים מיוחדת בכך שיש לה שתי  4חדרים וכן דירה בת  4יש דירת  -2' בקומה מס–

 (.ר"מ 17.6 -כ -אחת מהמרפסות גדולה יחסית)מרפסות ולא רק מרפסת אחת 

 .חדרים 4דירות בנות  2יש  – 4עד  3משתי הקומות בכל אחת –

 .חדרים 5יש דירת פנטהאוז בת  -5בקומה –

 המשך - בפרוייקטהבניינים 
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B4  
 C5 דירות 12  

  B3 דירות 10  
 דירות 12  

C2 
 דירות 10  

A1 
 דירות 16  

 העמדת הבניינים במתחם תוכנית

11 

 צ
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 העמדה תוכניתג "הבניינים בפרויקט ע



13 

 המחסנים בפרויקט



 מבטים –חרישי פיקא - 14שקף  

C-2 
B-3 

B-4 

B-3 B-4 

כניסה   -חזית מערבית 

  Bלבניינים מטיפוס  

 מבט מכיוון  
 מערב

14 

המרפסת  

 2בקומה 

 1 -ולא ב

המרפסת  

 2בקומה 

 1 -ולא ב

 

 1 -ולא ב 2המרפסת בקומה 

 

המרפסת  

 2בקומה 

 1 -ולא ב

 

 1 -ולא ב 2המרפסת בקומה 

 

 צ

 צ

 בוטלו המרפסות היוצאות מחדרי שינה הורים

 



B-3 

 Bמטיפוס לבניין כניסה  -חזית מערבית

 מבטים –חרישאפיקי  -15שקף   15

המרפסת  

 2בקומה 

 1 -ולא ב

 

 צ



C-2 A-1 

A-1 

C-2 

כניסה   -חזית דרומית 

 Cו  Aלבניינים מטיפוס  

 מבט לעבר טיפוסי בנין  
  A  וC 

 מבטים –חרישאפיקי  -16שקף   16

 1 -ולא ב 2המרפסת בקומה 

 

המרפסת בקומה  

 1 -ולא ב 2

 

המרפסת  

פונה לכיוון  

ולא מערב 

למזרח  

 כבשרטוט

 

המרפסת  

פונה לכיוון  

מערב  

(  שמאל)

ולא לימין  

(  מזרח)

 כבשרטוט

B-3 

 צ

 בוטלו המרפסות היוצאות מחדרי שינה הורים
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 טבלת הדירות -  A-1בניין 
 ח"המחירים בש

מס"ד 

בפרויקט

מס"ד 

סוג דירהאשכולקומהבבניין

שטח 

פלדלת

גודל 

מרפסת/גינה

מיקום 

אומדן עלותכיווני אויר בדירהבקומה

11FA '896,556צפון-דרום-מערבצפון- מערב121.5         95.0דירת גן 4 חד          

22FB '947,543צפון-דרום-מזרחצפון- מזרח224.5         97.0דירת גן 4 חד          

33A'761,019דרום-צפון-מערבדרום- מערב12.5         97.2דירת 4 חד          

44A'750,918צפון-דרום-מערבצפון- מערב12.4         95.0דירת 4 חד          

55A'760,118צפון-דרום-מזרחצפון- מזרח12.5         97.0דירת 4 חד          

66A'761,469דרום-צפון-מזרחדרום- מזרח12.5         97.3דירת 4 חד          

77A'768,982דרום-צפון-מערבדרום- מערב12.4         97.2דירת 4 חד          

88A'759,257צפון-דרום-מערבצפון- מערב12.5         95.0דירת 4 חד          

99A'768,080צפון-דרום-מזרחצפון- מזרח12.4         97.0דירת 4 חד          

1010A'769,620דרום-צפון-מזרחדרום- מזרח12.5         97.3דירת 4 חד          

1111A'777,320דרום-צפון-מערבדרום- מערב12.5         97.2דירת 4 חד          

1212A'767,219צפון-דרום-מערבצפון- מערב12.4         95.0דירת 4 חד          

1313A'776,419צפון-דרום-מזרחצפון- מזרח12.5         97.0דירת 4 חד          

1414A'777,770דרום-צפון-מזרחדרום- מזרח12.5         97.3דירת 4 חד          

1515DC '1,302,004דרום-צפון-מזרח-מערבדרום62.6       145.3פנטהאוז 6 חד       

1616DD  '1,295,696צפון-דרום-מזרח-מערבצפון59.1       144.9פנטהאוז 6 חד       

קרקע

קומה 1

קומה 2

קומה 3

קומה 4



 A -גןחדרים  4
  -גינה)ר "מ 95.0

 (ר"מ 121.5

 B -גן חדרים  4
ר  "מ 97.0

  224.5 -גינה)

 (ר"מ

18 

1 

2 

 צ מספרי הדירות בבניין -באדום

 קומת קרקע -  A-1בניין 



  97.0חדרים  4
ר"מ  

  95.0חדרים  4
ר"מ  

  97.3חדרים  4
ר"מ  

  97.2חדרים  4
ר"מ  

 3עד  1קומות  -  A-1בניין  19

4,8,12 

6,10,14 5,9,13 

3,7,11 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ



חדרים 6  

ר  "מ 144.9

  -מרפסת)

(ר"מ 59.1  

חדרים 6  

ר "מ  145.3

  -מרפסת)

(ר"מ 62.6  

20 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

16 15 

 צ

 פנטהאוזים 4קומה  -  A-1בניין 
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אומדן מחיר המחסןשטח המחסן במ"ר )ברוטו(מס' מחסן בבניין

16.2                                            36,270                      

24.5                                            26,325                      

33.7                                            21,645                      

43.8                                            22,230                      

56.0                                            35,100                      

64.4                                            25,740                      

74.4                                            25,740                      

83.6                                            21,060                      

93.5                                            20,475                      

105.6                                            32,760                      

115.5                                            32,175                      

125.0                                            29,250                      

136.4                                            37,440                      

146.7                                            39,195                      

156.9                                            40,365                      

166.9                                            40,365                      

 טבלת המחסנים -  A-1בניין 
 ח"המחירים בש



 מחסנים בקומת קרקע -  A-1בניין  22

 צ
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 טבלת הדירות -  B-3בניין 
 ח"המחירים בש

מס"ד 

בפרויקט

מס"ד 

סוג דירהאשכולקומהבבניין

שטח 

פלדלת

גודל 

מרפסת/גינה

מיקום 

אומדן עלותכיווני אויר בדירהבקומה

       1,072,356מערב-מזרח-צפוןצפון114.9218.7דירת גן 5 חד'Cקרקע171

182A'773,397מערב-מזרח-דרוםדרום13.3         94.8דירת 4 חד          

193B'874,928מזרח-מערב-צפוןצפון12.6       114.9דירת 5 חד          

204A'781,548מערב-מזרח-דרוםדרום13.3         94.8דירת 4 חד          

215B'902,053מזרח-מערב-צפוןצפון12.5+17.6       115.2דירת 5 חד          

226A'790,599מערב-מזרח-דרוםדרום13.3         95.0דירת 4 חד          

237B'892,481מזרח-מערב-צפוןצפון12.5       115.2דירת 5 חד          

248A'798,750מערב-מזרח-דרוםדרום13.3         95.0דירת 4 חד          

259B'900,631מזרח-מערב-צפוןצפון12.5       115.2דירת 5 חד          

2610A'806,900מערב-מזרח-דרוםדרום13.3         95.0דירת 4 חד          

2711B'908,782מזרח-מערב-צפוןצפון12.5       115.2דירת 5 חד          

       1,326,235מערב-מזרח-צפון-דרום142.795.7פנטהאוז 6 חד' DEקומה 28126

קומה 5

קומה 1

קומה 2

קומה 3

קומה 4



 חדרים גן 5
ר "מ 114.9

  218.7 -גינה)
 (ר"מ

 קומת קרקע -  B-3בניין  24

 מספרי הדירות בבניין -באדום

1 

 צ

 C-2חלק מדירה בבניין 



 חדרים 5
 ר"מ 114.9

 חדרים 4  
 ר"מ 94.8

25 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

3 

2 

 1קומה  -  B-3בניין 

 C-2חלק מדירה בבניין 
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 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

5 

4 

 חדרים 5
 2+ ר "מ 115.2

 מרפסות
 חדרים 4  

 ר"מ 94.8

 2קומה  -  B-3בניין 

 C-2חלק מדירה בבניין 



 חדרים 5
 ר"מ 115.2

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

27 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 C-2חלק מדירה בבניין 

7 

6 

 (מאד דומות 3,4,5קומות ) 3קומה  -  B-3בניין 



28 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 C-2חלק מדירה בבניין 

 חדרים 5
 ר"מ 115.2

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

9 

8 

 (מאד דומות 3,4,5קומות ) 4קומה  -  B-3בניין 

 



29 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 C-2חלק מגג בבניין 

 חדרים 5
 ר"מ 115.2

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

11 

10 

 (מאד דומות 3,4,5קומות ) 5קומה  -  B-3בניין 

 



 חדרים 6
+  ר "מ 142.7

  95.7מרפסת 
 ר  "מ

30 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 C-2חלק מקווי מתאר בניין 

 פנטהאוז 6קומה  -  B-3בניין 

12 



31 

 טבלת המחסנים -  B-3בניין 
 ח"המחירים בש

אומדן מחיר המחסןשטח המחסן במ"ר )ברוטו(מס' מחסן בבניין

14.828,080                     

24.526,325                     

34.526,325                     

44.425,740                     

58.046,800                     

65.733,345                     

76.135,685                     

87.141,535                     

97.443,290                     

107.342,705                     

116.336,855                     

128.147,385                     



32 

 צ

 מחסנים בקומת קרקע -  B-3בניין 



33 

 טבלת הדירות -  B-4בניין 
 ח"המחירים בש

מס"ד 

בפרויק

ט

מס"ד 

בבניין
שטח פלדלתסוג דירהאשכולקומה

גודל 

מרפסת/

גינה

מיקום 

בקומה
אומדן עלותכיווני אויר בדירה

    1,081,036מערב-מזרח-דרוםדרום114.9240דירת גן 5 חד'Cקרקע291

302A'773,397מערב-מזרח-צפוןצפון13.3           94.8דירת 4 חד       

313B'874,928מערב-מזרח-דרוםדרום12.6         114.9דירת 5 חד       

324A'781,548מערב-מזרח-צפוןצפון13.3           94.8דירת 4 חד       

335B'902,053מערב-מזרח-דרוםדרום12.5+17.6         115.2דירת 5 חד       

346A'790,599מערב-מזרח-צפוןצפון13.3           95.0דירת 4 חד       

357B'892,481מערב-מזרח-דרוםדרום12.5         115.2דירת 5 חד       

368A'798,750מערב-מזרח-צפוןצפון13.3           95.0דירת 4 חד       

379B'900,631מערב-מזרח-דרוםדרום12.5         115.2דירת 5 חד       

3810A'806,900מערב-מזרח-צפוןצפון13.3           95.0דירת 4 חד       

3911B'908,782מערב-מזרח-דרוםדרום12.5         115.2דירת 5 חד       

    1,326,235מערב-מזרח-צפון-דרום142.795.7פנטהאוז 6 חד' DEקומה 40126

קומה 1

קומה 2

קומה 3

קומה 4

קומה 5



 חדרים גן 5
ר "מ 114.9

 (ר"מ 240 -גינה)

34 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ C-5חלק מדירה בבניין 

1 

 קומת קרקע -  B-4בניין 



 חדרים 5
 ר"מ 114.9

 חדרים 4  
 ר"מ 94.8

35 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ
 C-5חלק מדירה בבניין 

3 2 

 1קומה  -  B-4בניין 



36 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 C-5חלק מדירה בבניין 

4 5 

 חדרים 5
 2+ ר "מ 115.2

 מרפסות

 חדרים 4  
 ר"מ 94.8

 2קומה  -  B-4בניין 



37 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ
 C-5חלק מדירה בבניין 

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

 חדרים 5
 ר"מ 115.2

7 
6 

 (מאד דומות 3,4,5קומות ) 3קומה  -  B-4בניין 

 



38 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ
 C-5חלק מדירה בבניין 

9 8 

 (מאד דומות 3,4,5קומות ) 4קומה  -  B-4בניין 

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

 חדרים 5
 ר"מ 115.2



39 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 C-5חלק מגג בבניין 

11 
10 

 (מאד דומות 3,4,5קומות ) 5קומה  -  B-4בניין 

 

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

 חדרים 5
 ר"מ 115.2



40 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 C-5חלק מקווי מתאר בבניין 

 חדרים 6
+  ר "מ 142.7

  95.7מרפסת 
 ר  "מ

12 

 פנטהאוז 6קומה  -  B-4בניין 



41 

 טבלת המחסנים -  B-4בניין 
 ח"המחירים בש

אומדן מחיר המחסןשטח המחסן במ"ר )ברוטו(מס' מחסן בבניין

14.828,080                     

24.526,325                     

34.526,325                     

44.425,740                     

58.046,800                     

65.733,345                     

76.135,685                     

87.141,535                     

97.443,290                     

107.342,705                     

116.336,855                     

128.147,385                     



42 

 צ

 מחסנים בקומת קרקע -  B-4בניין 



43 

 טבלת הדירות -  C-2בניין 
 ח"המחירים בש

מס"ד 

בפרויקט

מס"ד 

בבניין
סוג דירהאשכולקומה

שטח 

פלדלת

גודל 

מרפסת/

גינה

מיקום 

בקומה
אומדן עלותכיווני אויר בדירה

       961,231דרום-צפון-מערבמערב96.8260.3דירת גן 4 חד'Fקרקע411

422A'782,409דרום-צפון-מערבמערב12.5       96.8דירת 4 חד       

433F'888,151דרום-צפון-מזרחמזרח12.4+57.5       95.1דירת גן 4 חד       

444A'791,911דרום-צפון-מערבמערב12.5       97.1דירת 4 חד       

455A'802,224דרום-צפון-מזרחמזרח12.5+17.6       95.5דירת 4 חד       

466A'800,062דרום-צפון-מערבמערב12.5       97.1דירת 4 חד       

477A'792,752דרום-צפון-מזרחמזרח12.4       95.5דירת 4 חד       

488A'808,212דרום-צפון-מערבמערב12.5       97.1דירת 4 חד       

499A'800,903דרום-צפון-מזרחמזרח12.4       95.5דירת 4 חד       

    1,122,197דרום-צפון-מערב-מזרח120.697.3פנטהאוז 5 חד'Eקומה 50105

קומה 4

קומה 1

קומה 2

קומה 3



 חדרים גן 4
   ר"מ 96.8

  260.3 -גינה)
 (ר"מ

44 

 צ מספרי הדירות בבניין -באדום

1 

 B-3חלק מקווי מתאר בבניין 

 קומת קרקע -  C-2בניין 



45 

 צ מספרי הדירות בבניין -באדום

 חדרים גן 4
   ר"מ 95.1

  57.5 -גינה)
 מרפסת(+ ר"מ

 B-3חלק ממבנה בבניין 

 חדרים 4  
 ר"מ 96.8

2 

3 

 1קומה  -  C-2בניין 



46 

 מספרי הדירות בבניין -באדום
 צ

 B-3חלק מדירה בבניין 

 חדרים 4
  2+ ר "מ 95.5

 מרפסות
 חדרים 4  

 ר"מ 97.1

5 

4 

 2קומה  -  C-2בניין 



47 

 צ מספרי הדירות בבניין -באדום

 B-3חלק מדירה בבניין 

 חדרים 4  
 ר"מ 97.1

 חדרים 4
 6 ר"מ 95.5

7 

 (מאד דומות 3,4קומות ) 3קומה  -  C-2בניין 

 



48 

 צ מספרי הדירות בבניין -באדום

 B-3חלק מדירה בבניין 

 חדרים 4  
 חדרים 4 ר"מ 97.1

 ר"מ 95.5
8 

9 

 (מאד דומות 3,4קומות ) 4קומה  -  C-2בניין 



 חדרים 5
+  ר "מ 120.6

  97.3מרפסת 
 ר"מ

49 

 צ מספרי הדירות בבניין -באדום

 B-3חלק מדירה בבניין 

10 

 פנטהאוז -5קומה  -  C-2בניין 



50 

 טבלת המחסנים -  C-2בניין 
 ח"המחירים בש

אומדן מחיר המחסןשטח המחסן במ"ר )ברוטו(מס' מחסן בבניין

19.454,990                     

28.147,385                     

38.147,385                     

48.348,555                     

513.076,050                     

67.342,705                     

77.141,535                     

87.242,120                     

94.626,910                     

105.934,515                     



51 

 צ

 מחסנים בקומת קרקע -  C-2בניין 



52 

 טבלת הדירות -  C-5בניין 
 ח"המחירים בש

מס"ד 

בפרויקט

מס"ד 

בבניין
סוג דירהאשכולקומה

שטח 

פלדלת

גודל 

מרפסת/גינה

מיקום 

בקומה
אומדן עלותכיווני אויר בדירה

          945,984צפון-דרום-מערבמערב94.8245דירת גן 4 חד'Fקרקע511

522A'773,297צפון-דרום-מערבמערב12.4         94.8דירת 4 חד          

533A'774,749צפון-דרום-מזרחמזרח12.5         95.1דירת 4 חד          

544A'782,449צפון-דרום-מערבמערב12.5         95.0דירת 4 חד          

555A'802,224צפון-דרום-מזרחמזרח12.5+17.6         95.5דירת 4 חד          

566A'790,599צפון-דרום-מערבמערב 12.5         95.0דירת 4 חד          

577A'792,752צפון-דרום-מזרחמזרח12.4         95.5דירת 4 חד          

588A'798,750צפון-דרום-מערבמערב12.5         95.0דירת 4 חד          

599A'800,903צפון-דרום-מזרחמזרח12.4         95.5דירת 4 חד          

       1,120,395צפון-דרום-מערב-מזרח120.695.5פנטהאוז 5 חד'Eקומה 60105

קומה 2

קומה 3

קומה 4

קומה 1



 חדרים גן 4
  -גינה)ר "מ 94.8

 (ר"מ 245

53 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

1 

 B-4חלק ממבנה בבניין 

 קומת קרקע -  C-5בניין 



 חדרים 4  
 ר"מ 94.8

 חדרים 4  
 ר"מ 95.1

54 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 B-4חלק מדירה בבניין 

2 
3 

 1קומה  -  C-5בניין 



 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

55 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ

 B-4חלק מדירה בבניין 

5 

4 

 2קומה  -  C-5בניין 

 חדרים 4
  2+ ר "מ 95.5

 מרפסות



56 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ
 B-4חלק מדירה בבניין 

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

 חדרים 4  
 ר"מ 95.5

7 

6 

 (מאד דומות 3,4קומות ) 3קומה  -  C-5בניין 



57 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ
 B-4חלק מדירה בבניין 

 חדרים 4  
 ר"מ 95.0

 חדרים 4  
 ר"מ 95.5

9 

8 

 (מאד דומות 3,4קומות ) 4קומה  -  C-5בניין 



 חדרים 5
ר "מ 120.6

  95.5מרפסת +
 ר  "מ

58 

 מספרי הדירות בבניין -באדום

 צ
 B-4חלק מדירה בבניין 

10 

 פנטהאוז -5קומה  -  C-5בניין 



59 

 טבלת המחסנים -  C-5בניין 
 ח"המחירים בש

אומדן מחיר המחסןשטח המחסן במ"ר )ברוטו(מס' מחסן בבניין

17.644,460                     

28.147,385                     

38.147,385                     

48.348,555                     

513.076,050                     

67.342,705                     

77.141,535                     

87.242,120                     

94.626,910                     

104.526,325                     



60 

 צ

 מחסנים בקומת קרקע -  C-5בניין 



 תודה


