
מסכם את שנת 2013 בנדל"ן

 כל מה שרציתם לדעת
 על עסקאות נדל"ן
יד-שנייה בשהם



 בשנת 2012 נמכרו ביישוב  124 נכסים
מיד שנייה ואילו ב- 2013 נמכרו 152 נכסים 

מיד שנייה, גידול בשיעור 23% 

 הדירה הזולה ביותר שנמכרה ב-2013 
היא בת 3 חדרים במרכז היישוב, ותמורתה שילמו  

הקונים 1.3 מיליון ש"ח.
 הנכס היקר ביותר שנמכר בשנה האחרונה הוא

בית דו משפחתי מפואר ברח' שחם בשכונה מ"ד, 
ותמורתו שילמו הקונים 4.63 מיליון שקלים.

 
ב-2013  גדל מספר  הדירות בנות 4 חדרים שנמכרו, 

ב-  40% יותר מאשר בשנה הקודמת ומספר דירות 
הגן בנות 4 חדרים שהחליפו בעלים אף גדל ב-50%. 

למעשה מדובר בתופעה שהיתה צפויה, כאשר מרבית 
המוכרים הם משפרי דיור שרכשו דירה בשכונת 

כרמים החדשה.
המגמה הזו, כך מעריכים, צפויה להתעצם ב-2014.

 
 בשנת 2012 נמכרו 22 בתים פרטיים

במחיר ממוצע של 3,305,000 ₪.
 ואילו ב-2013 נמכרו 20 בתים פרטיים

במחיר ממוצע של 3,800,000 ₪.
התייקרות המחירים מוסברת בכך שבשנה האחרונה 

שיעור גבוה מהנכסים,  הרבה יותר מבשנה קודמת, 
נמכרו כשהם משופצים, מושקעים וחדשים.

לראשונה ניכרה מגמת מימושים בפרויקט 
פרשקובסקי ברח' הדקל, שם נמכרו בשנה האחרונה 

12 דירות, מתוכן 10 יחידות בנות 4 חדרים, 
כשהמחירים נעו סביב 1.8 מיליון שקלים. 

 בהשוואה לשנת 2012, בשנת 2013 נמכרו 
ב-40% יותר קוטג'ים שונים

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכסכתובת
 מעל המרכז המסחרי, מעלית, ללא מרפסת,14.1.131,300,000דירהחרמון 3

 זקוקה להשקעה
שמורה עם גינה קטנה ומושקעת3.5.131,630,000דירת גןמצפה 5-9
שמורה עם גינה 40 מ"ר )עסקת ירושה(9.5.131,250,000דירת גןמצפה 5-9
 נמכרה בכינוס נכסים. אופציה להרחבה, גינה גדולה25.6.131,630,000דירת גןהסלע 11
בפרוייקט רובננקו, עם מעלית ומרפסת, פונה לנוף מזרחי , פינוי מהיר23.9.131,380,000דירההסלע 13

מעל המרכז, מושקעת מאד,  עם מעלית ללא מרפסת, פינוי לשנה4.10.131,370,000דירהחרמון 3
בפרוייקט רובננקו, דירה סטנדרטית עם מרפסת ומעלית28.11.131,380,000דירההסלע 7

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
מידע לא ברור באתר רשות המיסים25.1.132,000,000דירת גןהזוהר 17-25

פינתית ומושקעת, אופציה להרחבה, גינה גדולה, פינוי קיץ 3.2.131,950,0002013דירת גןהזוהר 2
בקרבת המרכז, גינה גדולה3.2.131,790,000דירת גןמכבים 108

מושקעת מאוד וכוללת תוספת חצי חדר10.2.131,925,000דירת גןמצפה 25
מידע לא ברור באתר רשות המיסים20.3.131,800,000דירת גןעמק איילון 149

 שמורה ומושקעת לאחר הרחבת הסלון, גינה בשטח 40 מ"ר3.4.131,760,000דירת גןמצפה 53
דירה שמורה, גינה קטנה3.5.131,670,000דופלקס גןמכבים 100

נתונים שגויים באתר רשות המיסים5.5.131,850,000דירת גןמצפה 15-19
במצב מצויין עם גינה כ-40 מ"ר, מושקעת לפינוי מהיר13.5.131,855,000דירת גןמצפה 35

 3 חדרים במקור של רובנקנקו שהורחב לה חדר נוסף. גינה גדולה18.6.131,750,000דירת גןהסלע 7
בפרשקובסקי, דירה הכוללת חניות מקורות, מחסן צמוד, גינה כ-40 מ"ר26.6.131,800,000דירת גןדקל 20

במצפה הישן, גינה כ-60 מ"ר פונה לעמק איילון, פינוי מיידי9.7.131,800,000דירת גןמצפה 5-9
18.11.132,050,000דירת גןרחבת נטיף 1

מושקעת עם גינה גדולה הפונה לפארק5.12.131,900,000דירת גןמצפה 32
עם אופציה להרחבה, גינה ענקית31.12.131,920,000דירת גןהזוהר 10

4          חדרים,   דירות גן

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
בפרוייקט  4SESONS במפלס אחד, מרווחת ומושקעת מאוד14.1.132,300,000דירההארז 9

באזור המרכז, זקוק להשקעה, פינוי מהיר20.1.131,480,000טריפלקסעמק איילון 29
במצפה הישן, מעלית ומרפסת קטנה, נמכרה בכינוס נכסים18.2.131,680,000דירהמצפה 11
במצפה הישן, מעלית ומרפסת קטנה19.2.131,720,000דירהמצפה 11
במצפה הישן, מעלית ומרפסת קטנה19.2.131,690,000דירהמצפה 11
דירה מרווחת מאוד, מרפסת 25 מ"ר, מחסן וחניות מקורות10.3.132,330,000דירהמצפה 32
מרפסת 130 מ"ר, זקוקה להשקעה2.5.132,370,000דירהמצפה 37

במצפה הישן עם מעלית ומרפסת קטנה10.6.131,700,000דירמצפה 5-9
בשכונת הדסים בפרוייקט משה"ב, עם מרפסת בשטח 130 מ"ר פונה לנוף, זקוקה לשיפוץ17.6.132,075,000דירהתמר 21

 4 חדרים + 40 מ"ר גג מוצמד מקורה, 2 מרפסות, אחת לנוף מזרחי ואחת למערב, 2 חניות בטאבו19.6.131,950,000דופלקס גגהזוהר 21
דירה מרווחת עם מעלית ומרפסת17.7.131,870,000דירהקדם 29
דופלקס גג , מפואר, מעוצב ומושקע18.7.132,160,000דירההזוהר 7

בפרוייקט רובננקו, 3 חדרים במקור שהורחבה ל-5 חדרים, מושקעת מאוד, עם מעלית ומרפסת קטנה, פינוי לשנה17.10.131,850,000דירההסלע 9
מושקעת ומרווחת הכוללת מחסן וחניות מקורות, מרפסת 35 מ"ר פונה לפארק3.11.132,350,000דירהדקל 16
מרפסת 30 מ"ר פונה לנוף, מחסן צמוד וחצר משק. זקוקה להשקעה גדולה12.12.131,700,000דירהתמר 1

5          חדרים

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכסכתובת
במצפה, מעלית ומרפסת עגולה הפונה לביה"ס צוקים. מושקעת17.1.131,950,000דירהמצפה 29
מרפסת עגולה23.3.131,840,000דירהמצפה 53
שמורה, עם מרפסת 70 מ"ר2.5.132,130,000דירהמצפה 55
שמורה, עם מרפסת עגולה5.5.131,860,000דירהמצפה 33
מושקעת מאוד עם מרפסת עגולה, פונה למערב3.6.132,100,000דירהמצפה 21
מושקעת מאוד, בפינוי מיידי5.6.132,000,000דירהמצפה 47

נתונים שגויים באתר רשות המיסים19.6.132,000,000דירהמצפה 21-23
 פונה לפארק עם מרפסת קטנה. מעלית ומחסן צמוד. פינוי ארוך טווח8.9.132,075,000דירהמצפה 28
במעגל הפנימי, פונה לפארק, כוללת מחסן צמוד וחניות מקורות, פינוי לשנה20.11.132,075,000דירהמצפה 20

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
 בקרבת המרכז במצב טוב, 3.1.131,550,000דירהמכבים 108

מעלית חניה ומחסן, פינוי כשנה
בפרוייקט  פרשקובסקי בשכונת סחלבים, כוללת חניות מקורות, 10.1.131,800,000דירהדקל 6

מחסן צמוד ומרפסת גדולה כ-30 מ"ר.
במצפה במעגל החיצוני, עם מרפסת מרובעת ומעלית13.1.131,670,000דירהמצפה 15

מידע לא ברור באתר המיסים ְ)עסקה במשפחה(18.1.132,300,000דירת גגחרמון 1
בקרבת המרכז, קומה 2 ללא מעלית21.1.131,400,000דירהמכבים 108

במצפה הישן, עם מעלית ומרפסת קטנה24.1.131,545,000דירהמצפה 11
בפרשקובסקי בשכונת סחלבים. כוללת חניות מקורות, מחסן 25.1.131,750,000דירהדקל 24

צמוד ומרפסת גדולה כ- 30 מ"ר.
דופלקס גג של רובננקו, זקוק להשקעה29.1.131,529,000דופלקס גגהסלע 7

במשה"ב, קומה א' ללא מעלית, מושקעת מאוד לפינוי מיידי30.1.131,500,000דירהמכבים 77

ברובננקו, מעלית ומרפסת קטנה3.3.131,510,000דירההסלע 9
בקרבת המרכז, ללא מעלית7.3.131,500,000דירהמכבים 108
קומה ראשונה ללא מעלית, עם מרפסת, מושקעת מאוד19.3.131,580,000דירהמכבים 108

דירה עם מעלית מחסן ומרפסת פונה למצפה, לפינוי קיץ 24.3.131,775,0002013דירהמצפה 24
במצפה הישן, עם מעלית ומרפסת קטנה28.4.131,565,000דירהמצפה 5-9

בפרשקובסקי בשכונת סחלבים. דירה הכוללת חניות מקורות, 4.5.131,700,000דירהדקל 26
מחסן צמוד ומרפסת גדולה כ-30 מ"ר.

בפרשקובסקי בשכונת סחלבים. דירה שכוללת חניות מקורות, 19.5.131,770,000דירהדקל 8
מחסן צמוד ומרפסת גדולה כ-30 מ"ר.

בקרבת המרכז, קומה 1 עם מעלית וללא מרפסת21.5.131,525,000דירהמכבים 89
בקרבת המרכז, קומה 3 עם מעלית ולל מרפסת21.5.131,575,000דירהמכבים 89
בקרבת המרכז, קומה 1 עם מעלית וללא מרפסת22.5.131,525,000דירהמכבים 89

קומה 2, ללא מעלית29.5.131,470,000דירהמכבים 108
קומה 2, ללא מעלית31.5.131,545,000דירההזוהר 2
במשה"ב בשכונת הדסים, קומה 1 ללא מעלית2.6.131,490,000דירהתמר 17
בפרשקובסקי, דירה הכוללת חניות מקורות, מחסן צמוד 16.6.131,825,000דירהדקל 26

ומרפסת גדולה כ- 30 מ"ר.
במעגל החיצוני, עם מרפסת מרובעת19.6.131,630,000דירהמצפה 51
במעגל החיצוני, עם מרפסת מרובעת20.6.131,640,000דירהמצפה 33

במצפה הישן, עם מעלית ומרפסת קטנה )עסקה במשפחה(21.6.131,500,000דירהמצפה 5-9
מרווחת ומושקעת, עם מעלית ומרפסת מרובעת, פונה לנוף 23.6.131,570,000דירהמכבים 108

מערבי, פינוי מיידי
בפרשקובסקי,  כוללת חניות מקורות, מחסן צמוד ומרפסת 3.7.131,800,000דירהדקל 24

גדולה כ-30 מ"ר.
מושקעת בגימור מפואר. מרפסת 30 מ"ר, מעלית7.7.131,870,000דירהמצפה 11

בפרוייקט לומיר בשכונה מ"ד. דירה עם מרפסת 50 מ"ר לנוף15.7.131,810,000דירהקדם 10
דירה ייחודית ומושקעת. תקרה גבוהה21.7.131,825,000דירהקשת 21-27

שד' עמק 
איילון 149-155

דירה עם מעלית ומרפסת24.7.131,610,000דירה

במצפה הזוגי, פונה לפארק, זקוקה להשקעה25.7.131,670,000דירהמצפה 6
בשכונת הדסים בפרוייקט משה"ב, קומה 1 ללא מעלית28.7.131,475,000דירהתמר 17

במעגל החיצוני, עם מרפסת מרובעת31.7.131,650,000דירהמצפה 21-23
דופלקס גג, קומה ג' ללא מעלית, מרפסת 30 מ"ר לנוף4.8.131,525,000דירההזוהר 10-16

בפרשקובסקי, דירה שכוללת חניות מקורות, מחסן צמוד 4.8.131,800,000דירהדקל 22
ומרפסת גדולה כ-30 מ"ר.

כוללת מעלית, מחסן ומרפסת, זקוקה להשקעה גדולה1,500,000 7.8.13דירהחרמון 7
שד' עמק 

איילון 149-155
מידע שגוי באתר רשות המיסים17.9.132,150,000דירה

מרווחת, עם מרפסת 25 מ"ר הפונה לנוף מערבי, כוללת מחסן 7.10.131,915,000דירהמצפה 12
וחניות מקורות

בפרשקובסקי, כוללת חניות מקורות, מחסן13.10.131,820,000דירהדקל 16
צמוד ומרפסת גדולה כ-30 מ"ר.

בפרשקובסקי, כוללת חניות מקורות, מחסן צמוד ומרפסת 14.10.131,780,000דירהדקל 12
גדולה כ-30 מ"ר.

ככל הנראה עסקה בתוך המשפחה14.11.131,490,000דירהקדם 29

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכסכתובת
במעגל החיצוני, עם מרפסת מרובעת פונה לפארק הפתוח, לפינוי מהיר17.11.131,690,000דירהמצפה 25
במעגל החיצוני עם מרפסת מרובעת פונה לפארק הפתוח, לפינוי מהיר25.11.131,620,000דירהמצפה 21
מקסימה ושמורה, עם מעלית ומרפסת25.12.131,535,000דירההסלע 13
מושקעת ומרווחת, כוללת מחסן וחניה עילית, ללא מרפסת, פינוי שנה31.12.131,560,000דירהבשמת 2

במעגל החיצוני, עם מרפסת מרובעת פונה לפארק הפתוח, פינוי מהיר31.12.131,680,000דירהמצפה 37
מעגל החיצוני, עם מרפסת מרובעת פונה לפארק הפתוח, פינוי ארוך טווח31.12.131,650,000דירהמצפה 25
ברובננקו ,עם מעלית ומרפסת, זקוקה לשיפוץ31.12.131,480,000דירהמכבים 80

הערותחד'מחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
 5 חדרים עם גינה תלויה  ששטחה כ-70 מ"ר, הבנין ללא מעלית21.1.132,225,0005דירת גןקשת 29

במפלס אחד, כוללת 2 גינות, במצב24.2.132,400,0005דירת גןארז 11
מצויין, מחסן וחניות מקורות, פינוי בקיץ 2013

דופלקס גן קטן עם גינה קטנה, בקרבת המרכז, זקוק לשיפוץ2,025,0005 25.3.13דופלקס גןעמק איילון 41-45
טריפלקס גן כולל מרתף, בקרבת המרכז, זקוק לשיפוץ22.5.132,200,0005טריפלקס גןעמק איילון 29

פונה לגן היובל1.8.132,300,0005דופלקס גןמכבים 100
 5 חדרים, פונה למערב. מושקעת מאוד, עם מחסן ו-2 חניות5.6.132,580,0005דירת גןעמק איילון 36

יוקרתי, 6 חדרים, מושקע מאוד. גינה ענקית, 3 חניות בטאבו30.6.132,725,0006דופלקס גןארז 6
במשה"ב, גינה גדולה13.10.132,035,0005דירת גןעמק איילון 18

יוקרתי, בשכונת סחלבים, מעוצב ומושקע מאוד, כולל מרתף ששטחו  כ-40 מ"ר.  גינה גדולה ומושקעת. פינתי1.12.132,700,0006דופלקס גןדקל 26

4.5       חדרים

4         חדרים המשך 3          חדרים

4         חדרים

5-6         חדרים, דירת גן / דופלקס גן / טריפלקס גן

מאת: חגית מובשוביץ
דירות לדורות



*מקור:  רשות המיסים וידע אישי 

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
 360 מ"ר 11.2.132,400,000מגרש מיד שנייהליד "ניצנים"
 360 מ"ר4.4.132,300,000מגרש מיד שנייהליד "ניצנים"
 372 מ"ר6.5.132,400,000מגרש מיד שנייהליד "ניצנים"

 270 מ"ר10.11.132,130,000מגרש מיד שנייהרח' האודם

מגרשים

הערותחד'מחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
מושקע, מעוצב, עם מרפסת גדולה, פונה לנוף מזרחי18.7.133,375,0005פנטהאוסמצפה 37
מושקע, בודד בקומה, 4 כיווני אויר31.12.133,400,0005פנטהאוסמצפה 34

הערותחד'מחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
מדורג תחתון של חברת פנטהאוס, גינה גדולה פונה לנוף21.1.132,480,0005.5קוטג'הבשור 173

 מדורג עליון של חברת פנטהאוס, מושקע מאוד, עם גינה גדולה וסגירת חדר נוסף מהמרפסת ליחידת הורים. 3.1.132,900,0007קוטג'עדולם 47
פינוי מהיר

קוטג' של חברת עובד לוי עם גינה גדולה, פונה לנוף5.2.132,330,0004קוטג'הבשור 47
מדורג תחתון של פנטהאוס, גינה גדולה19.2.132,425,0005.5קוטג'לכיש 59

מדורג עליון של פנטהאוס3.3.132,300,0006קוטג'תבור 132
מדורג עליון של פנטהאוס, בתוספת סגירת מרפסת לחדר נוסף ועליית גג5.3.132,510,0006קוטג'תבור 138

קוטג' חדש ומושקע, עם מרתף7.3.132,920,0006קוטג'ארז 28
מדורג עליון עם יחידה מניבה, בפינוי מהיר8.3.132,480,0006קוטג'הבשור 118-136

מדורג תחתון של פנטהאוס, כולל מרתף בנוי וגינה גדולה7.4.132,640,0006קוטג'עדולם 63
קוטג' תחתון של פנטהאוס, כולל מרתף וגינה קדמית 40 מ"ר11.4.132,300,0005קוטג'תבור 16

מדורג תחתון של פנהטאוס, במפלס אפס, עם גינה קטנה. זקוק לשיפוץ1.5.132,170,0005.5קוטג'הבשור 54
טריפלקס עליון עם מרפסת הפונה לנוף2.5.132,520,0006קוטג'יסמין 63

מדורג תחתון7.5.132,375,0005.5קוטג'לכיש 70-88
מדורג תחתון, במפלס אפס, כולל מרתף, גינה קטנה. זקוק לשיפוץ גדול, פינוי מיידי30.6.132,120,0006קוטג'תבור 96

מדורג תחתון 11.7.132,430,0006קוטג'תבור 124
מדורג  עליון של פנטהאוס, במפלס כניסה. גינה קדמית גדולה ומושקעת, פינוי מהיר28.7.132,850,0006קוטג'לכיש 55
קוטג' טורי  על מגרש בודד, בנוי כ-160 מ"ר, פינוי  לשנה30.8.133,425,0006קוטג'קדם 17

קוטג' טורי, מושקע מאוד, גינה כ-80 מ"ר10.10.133,100,0006קוטג'בשמת 50
קוטג' טורי, בנוי כ- 160 מ"ר בשכונת טללים27.11.132,925,0006קוטג'בשמת 30
קוטג' במפלס כניסה, חדרים מרווחים מאוד, גינה קטנה מיקום שקט17.12.132,400,0006קוטג'יסמין 153

הערותחד'מחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
 דו משפחתי בשכונת הדסים, על מגרש 14.1.133,938,0007דו משפחתירימון 23

ששטחו כ-400 מ"ר פונה לנוף, בית מושקע מאוד וכולל מרתף
בודד בשכונה א', בנוי כ-200 מ"ר, ללא מרתף31.1.134,100,0006בודדברקת 30
דו משפחתי בשכונת מ"ד, ללא מרתף11.12.133,770,0006דו משפחתימכבים 49

בודד בשכונה א', בנוי כ-250 מ"ר, ללא מרתף13.3.134,500,0006בודדיהלום 7
דו משפחתי בשכונה א' ללא מרתף18.3.133,435,0007דו משפחתיתרשיש 79

דו משפחתי מפואר במיוחד, כולל מרתף גדול עם כניסה נפרדת27.3.134,265,0007דו משפחתיתבור 6
בית ייחודי ומושקע במיקום שקט, כולל עליית גג מפוארת וגינה ענקית10.4.133,690,0006דו משפחתיקדם 98

בודד בשכונה א' במצב שמור5.5.134,100,0007בודדהאודם 4
בית בשכונת הדסים, ייחודי, במצב טוב, פינוי מהיר21.5.133,300,0007דו משפחתיחיטה 10

בשכונה א' בנוי כ-300 מ"ר, כולל מרתף ענק30.5.133,800,0006דו משפחתיתרשיש 9
במיקום שקט, מגרש גדול, גינה גדולה, כולל מרתף17.6.133,550,0007דו משפחתיקדם 150

בשכונת הדסים, בנוי 214 מ"ר, במצב מצויין, פינוי מהיר19.6.133,135,0006דו משפחתימודיעים 89
 דו משפחתי על מגרש 270 מ"ר, בנוי כ-300 מ"ר. בית חדש, מעוצב ומושקע מאוד, 10.7.133,825,0006דו משפחתידולב 5

מרתף גדול עם כניסה נפרדת
דו משפחתי מפואר, מעוצב, על מגרש גדול, כולל יחידה מניבה6.9.134,634,0005דו משפחתישחם 12

בית מחולק ל-3 יחידות נפרדות, זקוק לשיפוץ18.9.133,125,0009דו משפחתיהבשור 208
דו משפחתי במיקום שקט, עם יחידה מניבה, זקוק לשיפוץ4.10.133,360,0006דו משפחתיעדולם 4
דו משפחתי חדש ויוקרתי, כולל מרתף עם כניסה נפרדת, במסירה מיידית9.10.134,300,0006דו משפחתינורית 48
דו משפחתי במיקום מרכזי, תכנון מרשים, עם יחידה מניבה, זקוק לשיפוץ, פינוי מיידי6.12.133,400,0006דו משפחתישגב 15
מגרש ששטחו 370 מ"ר, בנוי 220 מ"ר, במצב שמור, פינוי קיץ 31.12.133,600,00052013דו משפחתיחפר 8

דו משפחתי בשכונה מ"ד, חדיש ומושקע, מרתף גדול10.11.134,250,0005דו משפחתיגרניט 20

5           פנטהאוס

             קוטג'

             דו-משפחתי' / בודד

2012
 סוג

הנכס
 מס' העסקאות
שנעשו השנה

36 חד'
436 חד'

47 חד' גן
4.59 חד'
514 חד'

513 חד' גן
1פנטהאוס

14קוטג'
22פרטי

2מגרשים
124סה"כ

2013
 סוג

הנכס
 מס' העסקאות
שנעשו השנה

37 חד'
450 חד'

415 חד' גן
4.59 חד'
516 חד'

59 חד' גן
2פנטהאוס

20קוטג'
20פרטי

4מגרשים
152סה"כ

סיכום


