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ניתוח שוק השוואתי לנכס
הצנחנים 28 פתח תקווה

שלום רב,
ניתוח שוק השוואתי זה יעזור לך לבחון את כדאיות העסקה המשתלמת ביותר.

בדוח זה תוכל לראות נכסים דומים שנמכרו לאחרונה בסביבת הנכס המוצע למכירה.
הנתונים נאספו מעסקאות דומות שנעשו בשנה האחרונה ודווחו לרשות המיסים.

בנקים ומוסדות אחרים להלוואות ומשכנתאות, ינתחו גם הם את המכירות הללו כדי
לקבוע את הסכום האפשרי למתן הלוואה לקונים מתאימים.
ניתוח שוק השוואתי זה הוכן בקפידה עבור הלקוחות שלנו.

בהצלחה !
יעל - יועצת הנדל"ן הדיגיטלית שלכם

נדל"ן HOME

יעל הום נדל"ן
074-7579279

ניתוח שוק השוואתי לנכס
הצנחנים 28 פתח תקווה

פרטי הנכס

הצנחנים 28 פתח תקווהכתובת

דירהסוג נכס

99.00 מ"רבנוי

4חדרים

4קומה

1,790,000 ₪המחיר המבוקש

18,081 ₪/מ"רמחיר למ"ר

פעולות לשיווק הנכס

ניתוח שוק השוואתי לנכס
הצנחנים 28 פתח תקווה

נכסים דומים שנמכרו לאחרונה

דף זה מפרט את העסקאות האחרונות שבוצעו באזור הנכס ומנתח אותן בהשוואה לנכס שלך. עסקאות אלו מהוות נקודת התייחסות לתמחור הנכס.

שנת בניהמחיר למ"רמחירקומהכתובתבנויחדריםסוג נכסתאריך

21,1322016 ₪ / מ"ר2,240,000 ₪הרב קלישר 5106.0033דירהלפני 5 חודשים

20,1092020 ₪ / מ"ר1,850,000 ₪הרב קלישר 492.006דירהלפני 5 חודשים

207,447 ₪ / מ"ר19,500,000 ₪הרב קלישר 494.0011דירהלפני 6 חודשים

16,296 ₪ / מ"ר2,200,000 ₪עין גנים 5135.0065דירהלפני 8 חודשים

15,926 ₪ / מ"ר2,150,000 ₪עין גנים 5135.0065דירהלפני 8 חודשים

17,6002021 ₪ / מ"ר2,200,000 9₪עין גנים 5125.0065דירהלפני 8 חודשים

18,5002021 ₪ / מ"ר1,850,000 1₪עין גנים 4100.0065דירהלפני 8 חודשים

20,0002020 ₪ / מ"ר1,900,000 2₪הרב קלישר 495.0011דירהלפני 10 חודשים

15,2551997 ₪ / מ"ר1,860,000 1₪ישעיהו ישראל 5121.936דירהלפני שנה

16,8002021 ₪ / מ"ר2,100,000 6₪עין גנים 5125.0065דירהלפני שנה

ניתוח המחיר המבוקש בהשוואה לנכסים דומים שנמכרו

ניתוח מחיר למ"ר בהשוואה לנכסים דומים שנמכרו

ניתוח שוק השוואתי לנכס
הצנחנים 28 פתח תקווה

מוסדות חינוך
מרחקכתובתשם

30משפחתון אגדה

80גן ילדים

80גן ילדים

1,080בית ספר יסודות

1,580גני ילדים

1,670בית ספר

תחבורה
מרחקכתובתשם

190הנביאים 9הנביאים/שלמה

240עין גנים 84בי''ס ברנר

250עין גנים 89אלעזר פרידמן/עין גנים

שרותים
מרחקכתובתשם

520מרפאה

740מרפאה

Meuhedet750

870מיני פארם

1,210מרכנתיל

1,230בנק דיסקונט

1,280גמא

1,300הראשונים 13הדואר המרכזי

1,810סונול

פנאי תרבות ודת
מרחקכתובתשם

680ספריה

980בית כנסת

1,550עיר הבירה

1,570מצים טבעיים

Бар Медведь1,610

1,700מרכז ספורט

Belinson playground1,750

אוכל
מרחקכתובתשם

340סופרמרקט

Pizza Kid750

960מסעדה

1,010היפר דודו

1,200פיצה הברכה

איכות סביבה
מרחקכתובתשם

520מתקן סלולארי

630מתקן סלולארי

680תחנת מחזור

990תחנת מחזור

|
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₪35.2K
ממוצע
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₪230K

הנכס שלך
₪1.79M



הנכס שלך
₪18.1K
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לקבוע את הסכום האפשרי למתן הלוואה לקונים מתאימים.
ניתוח שוק השוואתי זה הוכן בקפידה עבור הלקוחות שלנו.

בהצלחה !
יעל - יועצת הנדל"ן הדיגיטלית שלכם

נדל"ן HOME

יעל הום נדל"ן
074-7579279

ניתוח שוק השוואתי לנכס
הצנחנים 28 פתח תקווה

פרטי הנכס

הצנחנים 28 פתח תקווהכתובת

דירהסוג נכס

99.00 מ"רבנוי

4חדרים

4קומה

1,790,000 ₪המחיר המבוקש

18,081 ₪/מ"רמחיר למ"ר

פעולות לשיווק הנכס

ניתוח שוק השוואתי לנכס
הצנחנים 28 פתח תקווה

נכסים דומים שנמכרו לאחרונה

דף זה מפרט את העסקאות האחרונות שבוצעו באזור הנכס ומנתח אותן בהשוואה לנכס שלך. עסקאות אלו מהוות נקודת התייחסות לתמחור הנכס.

שנת בניהמחיר למ"רמחירקומהכתובתבנויחדריםסוג נכסתאריך

21,1322016 ₪ / מ"ר2,240,000 ₪הרב קלישר 5106.0033דירהלפני 5 חודשים

20,1092020 ₪ / מ"ר1,850,000 ₪הרב קלישר 492.006דירהלפני 5 חודשים

207,447 ₪ / מ"ר19,500,000 ₪הרב קלישר 494.0011דירהלפני 6 חודשים

16,296 ₪ / מ"ר2,200,000 ₪עין גנים 5135.0065דירהלפני 8 חודשים

15,926 ₪ / מ"ר2,150,000 ₪עין גנים 5135.0065דירהלפני 8 חודשים

17,6002021 ₪ / מ"ר2,200,000 9₪עין גנים 5125.0065דירהלפני 8 חודשים

18,5002021 ₪ / מ"ר1,850,000 1₪עין גנים 4100.0065דירהלפני 8 חודשים

20,0002020 ₪ / מ"ר1,900,000 2₪הרב קלישר 495.0011דירהלפני 10 חודשים

15,2551997 ₪ / מ"ר1,860,000 1₪ישעיהו ישראל 5121.936דירהלפני שנה

16,8002021 ₪ / מ"ר2,100,000 6₪עין גנים 5125.0065דירהלפני שנה

ניתוח המחיר המבוקש בהשוואה לנכסים דומים שנמכרו

ניתוח מחיר למ"ר בהשוואה לנכסים דומים שנמכרו

ניתוח שוק השוואתי לנכס
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1,080בית ספר יסודות

1,580גני ילדים

1,670בית ספר

תחבורה
מרחקכתובתשם

190הנביאים 9הנביאים/שלמה

240עין גנים 84בי''ס ברנר

250עין גנים 89אלעזר פרידמן/עין גנים
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מרחקכתובתשם

520מרפאה

740מרפאה
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870מיני פארם

1,210מרכנתיל

1,230בנק דיסקונט

1,280גמא

1,300הראשונים 13הדואר המרכזי

1,810סונול

פנאי תרבות ודת
מרחקכתובתשם

680ספריה

980בית כנסת

1,550עיר הבירה

1,570מצים טבעיים

Бар Медведь1,610

1,700מרכז ספורט

Belinson playground1,750

אוכל
מרחקכתובתשם

340סופרמרקט

Pizza Kid750

960מסעדה

1,010היפר דודו

1,200פיצה הברכה

איכות סביבה
מרחקכתובתשם

520מתקן סלולארי

630מתקן סלולארי
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שלום רב,
ניתוח שוק השוואתי זה יעזור לך לבחון את כדאיות העסקה המשתלמת ביותר.

בדוח זה תוכל לראות נכסים דומים שנמכרו לאחרונה בסביבת הנכס המוצע למכירה.
הנתונים נאספו מעסקאות דומות שנעשו בשנה האחרונה ודווחו לרשות המיסים.
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