
קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

93.010.456%1,250,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים1111

114.230.548%1,500,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים2221

71.670.362%990,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים3331

71.670.362%990,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים4141

114.230.548%1,500,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים5251

93.010.456%1,250,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים6361

93.010.458%1,253,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים7172

114.230.549%1,503,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים8282

71.670.363%993,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים9392

71.670.363%993,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים101102

114.230.549%1,503,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים112112

93.010.458%1,253,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים123122

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 
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וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.459%1,256,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים131133

114.230.550%1,506,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים142143

71.670.364%996,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים153153

71.670.364%996,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים161163

114.230.550%1,506,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים172173

93.010.459%1,256,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים183183

93.010.460%1,259,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים191194

114.230.551%1,509,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים202204

71.670.365%999,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים213214

71.670.365%999,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים221224

114.230.551%1,509,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים232234

93.010.460%1,259,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים243244
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון
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חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.461%1,262,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים251255

114.230.552%1,512,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים262265

71.670.366%1,002,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים273275

71.670.366%1,002,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים281285

114.230.552%1,512,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים292295

93.010.461%1,262,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים303305

93.010.462%1,265,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים311316

114.230.553%1,515,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים322326

71.670.367%1,005,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים333336

71.670.367%1,005,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים341346

114.230.553%1,515,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים352356

93.010.462%1,265,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים363366
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 
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סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 
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חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.463%1,268,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים371377

114.230.554%1,518,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים382387

71.670.368%1,008,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים393397

71.670.368%1,008,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים401407

114.230.554%1,518,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים412417

93.010.463%1,268,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים423427

93.010.464%1,271,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים431438

114.230.555%1,521,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים442448

71.670.369%1,011,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים453458

71.670.369%1,011,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים461468

114.230.555%1,521,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים472478

93.010.464%1,271,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים483488
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 
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בפרוייקט 
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אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.465%1,274,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים491499

114.230.556%1,524,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים502509

71.670.370%1,014,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים513519

71.670.370%1,014,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים521529

114.230.556%1,524,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים532539

93.010.465%1,274,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים543549

93.010.466%1,277,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים5515510

114.230.558%1,527,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים5625610

71.670.371%1,017,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים5735710

71.670.371%1,017,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים5815810

114.230.558%1,527,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים5925910

93.010.466%1,277,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים6036010
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 
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מרפסתכיוון

סה"כ 
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סה"כ 
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וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.467%1,280,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים6116111

114.230.559%1,530,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים6226211

71.670.372%1,020,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים6336311

71.670.372%1,020,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים6416411

114.230.559%1,530,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים6526511

93.010.467%1,280,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים6636611

93.010.468%1,283,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים6716712

114.230.560%1,533,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים6826812

71.670.374%1,023,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים6936912

71.670.374%1,023,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים7017012

114.230.560%1,533,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים7127112

93.010.468%1,283,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים7237212
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 
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ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.470%1,286,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים7317313

114.230.561%1,536,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים7427413

71.670.375%1,026,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים7537513

71.670.375%1,026,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים7617613

114.230.561%1,536,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים7727713

93.010.470%1,286,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים7837813

93.010.471%1,289,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים7917914

114.230.562%1,539,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים8028014

71.670.376%1,029,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים8138114

71.670.376%1,029,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים8218214

114.230.562%1,539,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים8328314

93.010.471%1,289,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים8438414
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 
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סה"כ 
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אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.472%1,292,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים8518515

114.230.563%1,542,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים8628615

71.670.377%1,032,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים8738715

71.670.377%1,032,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים8818815

114.230.563%1,542,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים8928915

93.010.472%1,292,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים9039015

93.010.473%1,295,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים9119116

114.230.564%1,545,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים9229216

71.670.378%1,035,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים9339316

71.670.378%1,035,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים9419416

114.230.564%1,545,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים9529516

93.010.473%1,295,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים9639616
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 
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אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.474%1,298,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים9719717

114.230.565%1,548,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים9829817

71.670.379%1,038,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים9939917

71.670.379%1,038,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים100110017

114.230.565%1,548,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים101210117

93.010.474%1,298,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים102310217

93.010.475%1,301,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים103110318

114.230.566%1,551,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים104210418

71.670.380%1,041,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים105310518

71.670.380%1,041,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים106110618

114.230.566%1,551,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים107210718

93.010.475%1,301,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים108310818
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.476%1,304,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים109110919

114.230.567%1,554,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים110211019

71.670.381%1,044,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים111311119

71.670.381%1,044,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים112111219

114.230.567%1,554,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים113211319

93.010.476%1,304,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים114311419

93.010.477%1,307,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים115111520

114.230.569%1,557,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים116211620

71.670.382%1,047,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים117311720

71.670.382%1,047,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים118111820

114.230.569%1,557,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים119211920

93.010.477%1,307,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים120312020
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.478%1,310,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים121112121

114.230.570%1,560,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים122212221

71.670.383%1,050,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים123312321

71.670.383%1,050,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים124112421

114.230.570%1,560,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים125212521

93.010.478%1,310,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים126312621

93.010.479%1,313,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים127112722

114.230.571%1,563,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים128212822

71.670.385%1,053,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים129312922

71.670.385%1,053,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים130113022

114.230.571%1,563,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים131213122

93.010.479%1,313,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים132313222
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.481%1,316,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים133113323

114.230.572%1,566,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים134213423

71.670.386%1,056,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים135313523

71.670.386%1,056,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים136113623

114.230.572%1,566,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים137213723

93.010.481%1,316,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים138313823

93.010.482%1,319,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים139113924

114.230.573%1,569,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים140214024

71.670.387%1,059,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים141314124

71.670.387%1,059,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים142114224

114.230.573%1,569,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים143214324

93.010.482%1,319,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים144314424
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.483%1,322,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים145114525

114.230.574%1,572,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים146214625

71.670.388%1,062,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים147314725

71.670.388%1,062,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים148114825

114.230.574%1,572,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים149214925

93.010.483%1,322,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים150315025

93.010.484%1,325,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים151115126

114.230.575%1,575,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים152215226

71.670.389%1,065,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים153315326

71.670.389%1,065,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים154115426

114.230.575%1,575,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים155215526

93.010.484%1,325,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים156315626
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.485%1,328,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים157115727

114.230.576%1,578,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים158215827

71.670.390%1,068,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים159315927

71.670.390%1,068,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים160116027

114.230.576%1,578,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים161216127

93.010.485%1,328,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים162316227

93.010.486%1,331,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים163116328

114.230.577%1,581,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים164216428

71.670.391%1,071,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים165316528

71.670.391%1,071,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים166116628

114.230.577%1,581,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים167216728

93.010.486%1,331,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים168316828
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.487%1,334,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים169116929

114.230.578%1,584,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים170217029

71.670.392%1,074,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים171317129

71.670.392%1,074,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים172117229

114.230.578%1,584,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים173217329

93.010.487%1,334,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים174317429

93.010.488%1,337,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים175117530

114.230.580%1,587,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים176217630

71.670.393%1,077,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים177317730

71.670.393%1,077,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים178117830

114.230.580%1,587,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים179217930

93.010.488%1,337,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים180318030
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

93.010.489%1,340,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים181118131

114.230.581%1,590,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים182218231

71.670.394%1,080,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים183318331

71.670.394%1,080,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים184118431

114.230.581%1,590,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים185218531

93.010.489%1,340,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים186318631

93.010.490%1,343,000    13.00מערב4דירת 4 חדרים187118732

114.230.582%1,593,000    13.00צפון מערב5דירת 5 חדרים188218832

71.670.395%1,083,000    13.00צפון מזרח3דירת 3 חדרים189318932

71.670.395%1,083,000    13.00מזרח3דירת 3 חדרים190119032

114.230.582%1,593,000    13.00דרום מזרח5דירת 5 חדרים191219132

93.010.490%1,343,000    13.00דרום מערב4דירת 4 חדרים192319232
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

193419333
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז תחתונה
124.450.913%2,500,000    46.00דרום מערב5

194419433
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז תחתונה
124.450.913%2,500,000    46.00צפון מערב5

195419533
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז תחתונה
124.450.913%2,500,000    46.00צפון מזרח5

196419633
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז תחתונה
124.450.913%2,500,000    46.00דרום מזרח5

197519734
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז עליונה
124.450.913%2,500,000    46.00דרום מערב5

198519834
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז עליונה
124.450.913%2,500,000    46.00צפון מערב5

199519934
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז עליונה
124.450.913%2,500,000    46.00צפון מזרח5

200520034
דירת 5 חדרים 

פנטהאוז עליונה
124.450.913%2,500,000    46.00דרום מזרח5

---------------------------------
יחידת שטח 

מסחרי
---------------------------------400.002.033%5,568,000

20190
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

20290
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

20390
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

סך השטח המסחרי טרם החלוקה ליחידות משנה
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

20490
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

20590
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

20690
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

20790
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

20890
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

20990
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

21090
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

21190
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

21290
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

21390
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

21490
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        

21590
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        
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קודשם פרטישם משפחהמס' סד'
מס' 

דירה
סוג דירהקומה

מס' 

חדרים
מרפסתכיוון

סה"כ 

חניות 

מוצמדות

סה"כ 

מחסנים 

מוצמדים

שטח 

"פלדלת"

אחוז 

בפרוייקט 

(לפני עדכון)

אומדן משוער 

ללא מחסנים 

וחניות נוספים

אומדן משוער 

כולל מחסנים 

וחניות נוספים

חתימה

נספח ו'

מגדל האחדות - רמת גן
טבלת משתתפים בפרוייקט

21690
תת-יחידת שטח 

מסחרית
-        
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