
 יועצת נדל"ן
ויקי לוי

052-4798564

 בהנהלת
חגית מובשוביץ

054-6832944

דירות לדורות מסכמת את שנת 2012
חשיפה מלאה!

חשיפה מלאה!

חובה בכל בית
תלשו ושמרו לשעת הצורך

משרד תיווך שעובד אחרת!

 המדריך המלא
למוכרים וקונים

 המדריך המלא
למוכרים וקונים

כל מה שרציתם לדעת על עסקאות
נדל"ן יד שניה בשהם



כמה נכסי נדל"ן מיד שניה 
נמכרו השנה? 

 בשהם נמכרו בשנת 2012 – 128 נכסים
מיד שניה

7 דירות 3 חדרים )3 מהן דירות גן(
46 דירות 4 חדרים )8 מהן דירות גן(
9 דירות 4.5 חדרים )8 מהן במצפה(

25 דירות 5 חדרים )10 מהן דירות גן(
4 דירות 6 חדרים )כולם דופלקסים(

1 פנטהאוס יוקרתי במצפה
12 קוטג'ים מסוגים שונים

21 בתים פרטיים 
3 מגרשים בשכונת מ"ה

איזה נכס היה המבוקש ביותר 
בשנה שחלפה?

בלי ספק דירות בנות 4 חדרים מיד שניה 
מובילות על כל הקטגוריות האחרות.

האם יתכן שרק פנטהאוס אחד 
נמכר השנה?

פנטהאוס אחד בלבד נמכר השנה ברחוב 
המצפה הזוגי במחיר 3,425,000 ₪.

 מדובר בפנטהאוס 6 חדרים, מושקע 
בגימור מפואר הפונה לנוף מערבי.

 האם הגיוני לבקש על
דו-משפחתי 4 מיליון שקלים?

לא ריאלי לדרוש בשהם על דו-משפחתי 
ממוצע סכום שכזה. סקירה של 19 העסקאות 

 בשנה האחרונה,  מלמדת כי המחיר הממוצע 
לדו-משפחתי עמד על  כ-3.3 מיליון שקלים. 

תעשו את החישוב בעצמכם...

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
כולל מעלית ומרפסת / רובננקו08/03/20121,325,000דירהמכבים 84
משה"ב ללא מעלית22/04/20121,160,000דירהמכבים 71
קומה גבוהה, מרפסת גדולה, חניה מקורה01/05/20121,615,000דירהמצפה 32
קומה גבוהה, מרפסת גדולה, חניה מקורה פונה 06/05/20121,670,000דירהמצפה 12

לנוף מערבי
05/09/20121,169,000דירת גןעמק איילון 155

רובננקו1,575,000דירת גןמכבים 84
רובננקו18/12/20121,575,000דירת גןהסלע 13

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
קומה מינוס 1 + חצי חדר ממ"ד + מרפסת גדולה 09/01/20121,650,000דירהתמר 21

לנוף
29/01/20121,610,000דירההזוהר 25
30/01/20121,730,000דירהמצפה 14
מרפסת גדולה02/02/20121,665,000דירהמצפה 59
13/02/20121,690,000דירהמצפה 19
כולל מחסן ו-2 חניות17/02/20121,530,000דירהמצפה 13

23/02/20121,640,000דירההזוהר 7
07/03/20121,700,000דירהמצפה 53
מחסן גדול ו-2 חניות מקורות 13/03/20121,800,000דירהמצפה 24

רובננקו + מעלית + מרפסת15/03/20121,480,000דירההסלע 9
כולל מעלית וללא מרפסת21/03/20121,500,000דירההקשת 10
08/04/20121,550,000דירהמצפה 61

מרפסת גדולה, דירה מושקעת ברמת גימור 15/05/20121,750,000דירהחרמון 1
גבוהה, בקרבת המרכז

ללא מעלית17/06/20121,500,000דירהמכבים 86
22/06/20121,660,000דירהמצפה 31
25/06/20121,610,000דירהמצפה 55
דירת גג במצפה הישן, מרפסת גדולה25/06/20121,765,000דירהמצפה 9

משה"ב קומה א' ללא מעלית27/06/20121,550,000דירהמכבים 75
דירת גג במצפה הישן, מרפסת גדולה15/07/20121,655,000דירהמצפה 3

30/07/20121,685,000דירהמצפה 17
12/08/20121,650,000דירהמצפה 17

קומה 2 בלי מעלית28/08/20121,410,000דירהרחבת נטיף 1
קומה אחרונה בלי מעלית06/09/20121,265,000דירהרחבת נטיף 3

קומה אחרונה בלי מעלית, דירה מושקעת12/09/20121,500,000דירהמכבים 100
חניה מקורה ומחסן, פינוי מהיר12/09/20121,800,000דירהמצפה 34
13/09/20121,560,000דירהמצפה 3
מושקעת מאוד עם 2 חניות בטאבו21/09/20121,650,000דירהקדם 31

09/10/20121,730,000דירהמצפה 15
15/10/20121,630,000דירהמצפה 29

בקרבת המרכז עם מעלית ומרפסת, לפינוי מהיר18/10/20121,557,000דירהחרמון 7
18/10/20121,600,000דירהמכבים 89/91

05/11/20121,675,000דירהמצפה 47
06/11/20121,670,000דירהמצפה 37

20/11/20121,590,000דירהזוהר 7
מפוארת במיוחד10/12/20121,930,000דירהמצפה 34
18/12/20121,585,000דירהמצפה 7

פונה לרחוב המצפה19/12/20121,820,000דירהמצפה 26

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
פונה לפארק19/02/20122,130,000דירהמצפה 34
פונה לפארק, פינוי ארוך שנה וחצי09/03/20122,010,000דירהמצפה 24
דירה מושקעת מאוד עם מרפסת מרובעת לנוף 17/05/20122,000,000דירהמצפה 31

מדהים
כולל מחסן וחניה מקורה. מרפסת חצי עגולה30/05/20121,885,000דירהמצפה 39
דופלקס מכבים 82

גג
רובננקו25/06/20121,725,000

פונה לפארק28/08/20121,940,000דירהמצפה 8
מרפסת מרובעת פונה לנוף מערבי, דירה 05/09/20122,050,000דירהמצפה 25

מושקעת
מרפסת חצי עגולה09/09/20121,925,000דירהמצפה 31
מרפסת חצי עגולה + 2 חניות + 2 מחסנים01/11/20121,852,000דירהמצפה 41

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
דופלקס הסלע 13

גג
רובננקו. מושקע מאוד לאחר שינויים מהותיים26/01/20121,890,000

מרפסת גדולה28/01/20122,330,000דירהמצפה 20
מרפסת גדולה11/03/20121,900,000דירההזוהר 15
כולל מעלית ומרפסת קטנה04/04/20121,750,000דירהקדם 29

דופלקס בשמת 2
גג

03/06/20122,150,000

מרפסת גדולה, מחסן וחניות מקורות, פינוי מיידי19/07/20122,184,000דירהמצפה 32
מיני פנטהאוס בפרוייקט פרשקובסקי, מרפסת 30/07/20122,300,000דירהדקל 6

גדולה, דירה מושקעת ברמת גימור פאר. 2 חניות 
מקורות ומחסן

אופציה לפתיחת מרתף, מרפסת גדולה לנוף + 31/07/20121,985,000דירהתמר 3
חצר משק לפינוי ארוך

מרפסת גדולה, מחסן וחניות מקורות, פינוי ארוך02/09/20122,080,000דירהמצפה 28
מרפסת ענקית10/09/20122,070,000דירהתמר 1/3

13/09/20122,020,000דירהמצפה 32
לפינוי מיידי עם שוכר12/10/20121,800,000דירהמצפה 9

דירה מושקעת מאוד עם מרפסת של 130 מ"ר 24/10/20122,450,000דירהמצפה 17
פונה לנוף מערבי

25/10/20121,700,000דירהעמק איילון 151
קומה 2 ללא מעלית20/11/20121,710,000דירההזוהר 16

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
כולל מחסן גדול וחניות מקורות29/04/20121,930,000דירת גןמצפה 2
בקרבת המרכז, מושקעת מאוד + מחסן גדול, 07/05/20121,810,000דירת גןחרמון 5

עם מעלית ואופציה להרחבה
10/05/20121,920,000דירת גןמצפה 45
13/05/20121,880,000דירת גןמצפה 51
מצפה ישן, גינה על שד' עמק איילון02/09/20121,750,000דירת גןמצפה 9

מצפה ישן, גינה על שד' עמק איילון02/09/20121,780,000דירת גןמצפה 59
1,885,000דירת גןזוהר 23

27/11/20122,050,000דירת גןמצפה 14

3          חדרים

4         חדרים

4.5       חדרים

5          חדרים

5          חדרים,  דופלקס גן / דירת גן

4          חדרים,   דירות גן

6          חדרים,  דופלקס / טריפלקס

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
11/01/20122,100,000דופלקס גןבשמת 2-4

19/02/20122,520,000דופלקס גןארז 8
סחלבים/

בבניה
פרוייקט חדש29/02/20122,500,000דופלקס גן

רובננקו, לאחר הרחבה14/03/20122,100,000דירת גןהסלע 5
רחבת 
נטיף 3

 דירה לאחר הרחבה ברמת גימור גבוהה, 08/04/20122,535,000דירת גן
מושקעת ומרווחת מאוד

פרשקובסקי, מושקע וחדש07/05/20122,225,000דירת גןדקל 24

משה"ב, לאחר הרחבה, ברמת גימור גבוהה מאוד17/05/20122,400,000דירת גןמכבים 79
12/06/20122,360,000דירת גןמצפה 30

גינה גדולה פונה לנוף10/09/20122,350,000דירת גןזוהר 17
גינה גדולה פונה לנוף25/03/20122,500,000טריפלקס גןיסמין 101

מחיר תאריךסוג נכס כתובת
בש"ח

הערות

 דירה מושקעת מאוד + נוף מדהים מערבי,06/01/20122,550,000דופלקס עליוןעמק איילון
ללא מעלית

מושקע ברמת גימור פאר09/01/20122,450,000טריפלקס גןעמק איילון
2,385,000דופלקס גןארז 9
2,350,000דופלקס גןארז 7

 מה צפוי בשנת 2013 בשוק 
נכסי יד שניה בשהם?

במהלך 2013 אנו צופים כי התכנון למעבר 
הפנימי ביישוב לדירות של גינדי ב-2014, 
יביאו להיצע גדול מהממוצע בדירות 4-5 

חדרים מיד שניה. להערכתנו, צפוי מחסור 
בדירות להשכרה ושכר הדירה יתייקר במהלך 

החורף הבא.
הבתים הפרטיים / המגרשים לא יושפעו במחיר 

וגם לא בהיקף העסקאות.

עד כמה גינדי השפיע על מחירי הנדל"ן 
בשהם?

גינדי אכן הצליח להשפיע על השוק. בחישוב 
שלוקח בחשבון את מועד האכלוס, ההצמדה 
למדד והוצאות נוספות, מסתבר כי המחירים 

 של גינדי יקרים מאלו של דירות דומות
ביד שניה.

מצד שני, בגלל היקף הדירות שנרכשו בתקופה 
כה קצרה, השוק צפוי להציף דירות יד שניה 

וכתוצאה מכך לירידת/איזון מחירים לתקופה 
מסוימת.

בשנת 2013 צפוי גם שיווק הפרויקט החדש של 
חברת אביסרור בשכונת כרמים, זאת בנוסף 
לקרקעות שיצאו למכרז באותה שכונה וגם 

מכרז שנוי במחלוקת בשכונת רקפות, המיועד 
לצעירי שהם, שלא ברור מה יעלה בגורלו.

לסיכום, בשנת 2013 צפויה להערכתנו, 
להימשך מגמת ההתיצבות שהחלה ב-2012. 

 זאת לאחר ששנת 2011, התאפיינה
בחוסר הוודאות 



הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
נכס מפואר במיוחד24/09/20123,425,000פנטהאוסמצפה 2

הערותמחיר בש"חתאריךסוג נכס כתובת
מושקע מאוד02/01/20122,490,000קוטג' עליוןהבשור 48

19/02/20122,430,000קוטג' עליוןשגיא 77
קוטג' לכיש 45

תחתון
5 חדרים12/03/20122,290,000

מושקע וחדש24/05/20122,750,000קוטג'ארז 12
מושקע מאוד במפלס 11/06/20122,600,000קוטג' עליוןתבור 157

אפס עם גינה גדולה
קוטג' עדולם 45

תחתון
כולל מרתף, מושקע 13/06/20122,545,000

מאוד
זקוק לשיפוץ יסודי01/07/20122,200,000קוטג' עליוןתבור 60

עמק איילון 
115

קוטג' טורי זקוק 10/07/20122,670,000קוטג'
לשיפוץ

11/07/20122,520,000קוטג' עליוןתבור 90

עמק איילון 
127

קוטג' טורי מושקע 01/08/20122,925,000קוטג'
מאוד

קוטג' טורי06/09/20122,710,000קוטג'בשמת 21
קוטג' מכבים 108

תחתון
גינה גדולה03/12/20122,275,000

ניתן לקבל ייעוץ נדל"ן בכל שאלה, כל השנה

 אנו מאחלים לכל תושבי שהם והסביבה
שנת עסקים מוצלחת ופורייה

הערותמחיר בש"חתאריךכתובת
צמוד לביה"ס05/02/20121,880,000רקפות / מ"ה
17/07/20122,350,000רקפות / מ"ה
24/07/20122,600,000רקפות / מ"ה

מחיר תאריךסוג נכס כתובת
בש"ח

הערותחד'

כולל מרתף מניב של 02/02/20123,300,0005דו משפחתיגפן 38
100 מ"ר

מתוכנן טוב כולל 09/01/20123,275,0006דו משפחתיתרשיש 59
עליית גג במצב 

שמור מאוד, גינה 
קדמית גדולה

בודד בקרבת המרכז 13/02/20124,200,0007פרטי / בודדחושן 15
מושקע כולל מרתף 

עילי למחצה
19/02/20123,000,0006דו משפחתיעדולם 7

בית זקוק לשיפוץ 19/02/20122,850,0008דו משפחתיהבשור 196
גדול מאוד

בית חדש ומושקע 06/03/20123,725,0005דו משפחתידולב 3
כולל מרתף מניב 

גדול
כולל יחידה עילית, 29/03/20123,475,0006דו משפחתינורית 32

בית במצב טוב
כולל מרתף גדול 24/04/20123,400,0005דו משפחתייסמין 12

ובריכת שחיה
כולל עליית גג, גדול 20/05/20123,600,0006דו משפחתילכיש 172

ומושקע מאוד
 בשכונה מ"ד31/05/20123,200,0006דו משפחתיהצור 35

על שד' עמק איילון
בית חדש כולל 04/06/20123,240,0009דו משפחתיתמר 8

מרתף מניב
12/06/20123,800,0006פרטי / בודדהאודם 8
כולל מרתף גדול05/07/20123,570,0006דו משפחתילכיש 19
01/08/20123,350,0007דו משפחתילכיש 10

כולל יחידה מניבה 10/08/20123,020,0007דו משפחתיהבשור 150
זקוק לשיפוץ

30/08/20123,375,0005דו משפחתיהבשור 206
24/10/20123,375,0005דו משפחתינורית 38
26/10/20123,220,0009דו משפחתישגב 18

זקוק לשיפוץ12/11/20123,040,0005דו משפחתילכיש 145
16/11/20123,230,0006דו משפחתיתאנה 16
14/12/20123,565,0005דו משפחתייסמין 38

 אתם מוזמנים לבקר במשרדנו המחודש אשר עוצב ושופץ ע"י
 המעצבת גלית חן 052-5560486 ואיתן שיפוצים 050-8572458

www.dirot-ledorot.com  |  03-9732121 ,03-9702112  :'רח' האודם 63, בנין המועצה, קומה 3, שהם  |  טל

*המידע נלקח מאתר רשות המיסים הפתוח לכלל הציבור

               פרטי / דו משפחתי6          חדרים,  פנטהאוס

מגרשים

5-6        חדרים,  קוטג' עליון / תחתון


