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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.

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
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פרטי הנכס

יוסף פפר 25 פתח תקווהכתובת

דירהסוג נכס

95.00 מ"רבנוי

4חדרים

5קומה

1,650,000 ₪המחיר המבוקש

17,368 ₪/מ"רמחיר למ"ר

פעולות לשיווק הנכס
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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

19,0002022 ₪ / מ"ר1,710,000 2₪זפרן מרדכי 490.006דירהלפני חודש

18,3002019 ₪ / מ"ר1,830,000 4₪זפרן מרדכי 4100.004דירהלפני 3 חודשים

20,4842018 ₪ / מ"ר1,905,000 6₪פפר יוסף 493.0011דירהלפני 5 חודשים

17,7881980 ₪ / מ"ר1,700,000 5₪בנימיני אמיר 495.576דירהלפני 5 חודשים

19,2152008 ₪ / מ"ר1,885,000 12₪אברבנאל 498.1027דירהלפני 5 חודשים

16,9342020 ₪ / מ"ר1,795,000 ₪משמר הירדן 4106.0011דירהלפני 5 חודשים

21,7262018 ₪ / מ"ר1,830,000 ₪חזון איש 484.2310דירהלפני 6 חודשים

19,5202008 ₪ / מ"ר1,790,000 2₪אברבנאל 491.7027דירהלפני 7 חודשים

19,6132005 ₪ / מ"ר1,775,000 6₪ברנט זרח 490.508דירהלפני 7 חודשים

21,0251976 ₪ / מ"ר1,760,000 6₪המגינים 483.7116דירהלפני 8 חודשים

18,4661980 ₪ / מ"ר1,900,000 4₪אברבנאל 4102.8910דירהלפני 10 חודשים

ניתוח המחיר המבוקש בהשוואה לנכסים דומים שנמכרו

ניתוח מחיר למ"ר בהשוואה לנכסים דומים שנמכרו
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מוסדות חינוך

מרחקכתובתשם

ƕ90גן ילדים

ƕ190גן ילדים

ƕ300גן ילדים

ƅ800בית ספר

ƅ1,120בית ספר

תחבורה

מרחקכתובתשם

Ǩ240א.ד. גורדון 17א.ד.גורדון/חזון אי''ש

Ǩ350א.ד. גורדון 33א.ד. גורדון/יעקב רבינוביץ

Ǩ400א.ד. גורדון 32א.ד. גורדון/עמיצור אברהם

שרותים

מרחקכתובתשם

Ǿ430כללית

Ǿ510מרפאה

Ƅ640בנק מסד

Ɵ650פז

Ó780ירקונים דואר ישראל

ì820…פמילי פארם - בית מרקחת היר

Ƅ860בנק מסד

Ǿ890מרפאה

ì1,020בית מרקחת מרכז השרון

1,430כספומט¡

פנאי תרבות ודת

מרחקכתובתשם

700ספריה7

Бар Медведь800

ɟ820בית כנסת מרכזי הפועל המזרחי

990בר

1,040מצים טבעיים

Ŭ1,050מרכז ספורט

ŬSpace Laser1,680

1,710גן ילדים¯

1,770גן ממה¯

אוכל

מרחקכתובתשם

270שופרסל אקספרס�

ç610פיצה דומינוס

çAmigo610

670מגה בעיר�

çYougurt780

איכות סביבה

מרחקכתובתשם

ƞ350תחנת מחזור

Ú560מתקן סלולארי

Ú1,020מתקן סלולארי

ƞ1,120תחנת מחזור
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₪24K

הנכס שלך
₪1.65M

ź

הנכס שלך
₪17.4K

ź
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