
הנדל"ןשוויקריסה:
ב-%53נפלהמסחרי

שה־השניהסגרבימגלהTheMarkerבדיקת

חל

$TS1$שהחל$TS1$

$DN2$שהחל$DN2$משברבביבהמעורפלוהאופקהשנהראשערב

המס־הנדל"ןבשווינוספתלירידההביאוהקורונה

חרי

$TS1$המסחרי$TS1$

$DN2$המסחרי$DN2$באופילשינויוכןבישראל,השכירויותומחירי

החוזים.

קבלתעלהמושתתיםהנכסיםשוויהערכות,לפי
רשםאופנהוחנויותקפהבתימסעדות,כמוקהל,

וידי־המשבר,שלהראשוןבגלבשווי25%שלירירה

רה

$TS1$וידירה$TS1$

$DN2$וידירה$DN2$צפוייםאלהשינוייםהשני.בגל10%שלנוספת

בש־מופחתיםהמסחרייםהנכסיםמחיריאתלהותיר

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$.הקרובות
דברת־מזריךעדי

בעכו׳המלאההידיעה
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שוויוירידתקודרעתידנטושות,חנויות

המסחריבנדל"ןמכההשניהסגר:35%של
לאהעסקיםבעליאךשניםשלושעדשללתקופהמופחתיםמחיריםמציעיםהנכסיםבעליבעסקות:מוחלטכמעטלקיפאוןהביאהשניהגל
הגבוהיםהמסיםבשללמכירהמוצעיםלאהנכסיםרובזאת,למרותלפחות2021אפרילעדיעלהלאהמסחריהנדל"ןשוויהערכה:נענים

דברת־מזריךעדי

גוזנימגדצילום:ישרדולאעסקיםהשני.הסגרתהילתעםאביבבתלסגורהמסעדה

פחותשווים

100%ינוארמגזרים.לפי2020-2בישראלהעסקיםבשוויהירידה

באוקטוברעדספטמבריולי־אוגוסטאפריל־יוניינואר־מארס

ממוצעמרפאותמשרדיםמסחרנכסי

המגזריםכלועודרו"חעו"ד,ועודהסעדהאופנה,

100%100%100%

11II11
מקרקעיןשמאותSKמקור:

בחודשיםשהסתוכםמי

המסחרייםכרחובותהאחרונים

אתלפספסהיהיכוללאכישראל

להש־שעומדותהרכותהחנויות

כרה,

$TS1$,להשכרה$TS1$

$DN2$,להשכרה$DN2$משוכרים.ריקותככרחלקן

ככרמכלהרעכיהיתההתחושה

TheMarkerבדיקתאךכאן,

והאופקהנוכחיהסגרכימגלה

נוספתלירידההביאוהמעורפל

השכי־במחיריהנכסים,כשווי

רויות

$TS1$השכירויות$TS1$

$DN2$השכירויות$DN2$החוזים.באופיולשינוי

אתלהותירצפוייםאלהשינויים

מופ־המסחרייםהנכסיםמחירי

חתים

$TS1$מופחתים$TS1$

$DN2$מופחתים$DN2$הקרובות.כשנים
המ־הנדל"ןשלהשוק"שווי

סחרי

$TS1$המסחרי$TS1$

$DN2$המסחרי$DN2$בחדותנחתךוהמשרדים

הקו־ומפרוץבכלל,2020מתחילת
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$.ירדהשוקשוויממארסבפרט

לתחילתיחסיתבממוצעבכ-%52

)מארס־יוני(הראשוןבגלאםהשנה.

ירדהמסחריהנדל"ןשלהשוקשווי

יציבותעלושמרבממוצעב-%02

מס־הסגראזמכן,לאחרבחודשים

פטמבר

$TS1$מספטמבר$TS1$

$DN2$מספטמבר$DN2$כ-%5שללחיתוךהביא

בעליכהן,שמוליקאומרנוספים",
skהמ־משרדמקרקעין,שמאות

תמחה

$TS1$המתמחה$TS1$

$DN2$המתמחה$DN2$נדל"ן.למיזמיפיננסיבליווי
בולטתהשוויירידתכהן,לפי

עס־המאכלסיםנכסיםבקרביותר

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$לה־יותרשפגיעיםבתחומים

שפעות

$TS1$להשפעות$TS1$

$DN2$להשפעות$DN2$,בתימסעדות,כמוהקורונה

נוספיםועסקיםאופנהחנויותקפה,

חווהםקהל.קבלתעלהמושתתים

הראשוןבגלבשווי25%שלירידה
השניבגל10%שלנוספתוירידה

שלמצטברתשוויירידתכלומר,

נכ־שלהשווילעומתם,כ-%53.

סים

$TS1$נכסים$TS1$

$DN2$נכסים$DN2$דין,עורכימשרדיהמאכלסים
בכ-%51נחתךוכדומהחשבוןרואי

נו־ובכ-%5הראשוןבגלבממוצע

המרפאותבמגזרמספטמבר.ספים

הראשוןבגלבכ-%01נחתךהשווי
הואקדימה,במבטהתייצב.ומאז

לה־צפוילאהנכסים"שוויאומר,

תחיל

$TS1$להתחיל$TS1$

$DN2$להתחיל$DN2$שלהשניהרבעוןעדלעלות

לפחות".2021

השכירותמחיריצניחת

הואהשניהסגרשלנוסףאפקט

המבוק־השכירותבמחיריהירידה

שים,

$TS1$,המבוקשים$TS1$

$DN2$,המבוקשים$DN2$נכסיםבעלישלהיענותלצד

הראשוןבסגרקיימתהיתהשלא
נמוךבמחירהנכסאתלהשכיר

כמ־זאת,למרותארוכה.לתקופה

עט

$TS1$כמעט$TS1$

$DN2$כמעט$DN2$מכיווןעסקות,מתבצעותולא

פוטנ־שוכריםשלשההיענות

ציאליים

$TS1$פוטנציאליים$TS1$

$DN2$פוטנציאליים$DN2$קרובהעסקותעללחתום
לאפס.

התיווךמשרדבעלמלכה,חיים
שבי־נדל"ןחייםוהעסקיהמסחרי

רושלים,
$TS1$,שבירושלים$TS1$

$DN2$,שבירושלים$DN2$הסגר"אחריכימספר

מחודשתהתעניינותהיתההראשון

לפתוחשיוכלושקיוושוכריםשל

מירידתוליהנותחדשותחנויות

המבוקשת.השכירותשלהמחירים
לה־נכסיםשללמודעותהגיבוהם

שכרה

$TS1$להשכרה$TS1$

$DN2$להשכרה$DN2$,וחלקםהתקשרושפירסמתי
השניבגלאךלמו"מהתקדמואף

מוחלט".קיפאוןישנעצר.הכל

הנמו־המחיריםגםמלכה,לפי

כים

$TS1$הנמוכים$TS1$

$DN2$הנמוכים$DN2$לאהנכסיםבעלישלוהלחץ

ג׳ורג׳בקינגחנותלי"ישעוזרים:

הקורו־לפנישהושכרהבירושלים
נה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$81-וכיוםבחודששקלאלףב

עו־היאאךשקלב-000,9מוצעת

מדת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$ברחובשנה.מחצייותרריקה

חנויותמציעאניבעיריהודהבן

לפנישקלאלףב-41-51שהושכרו

שקלל-000,8בתמורההקורונה
מתעניינים.ואין

גםהתגמשוהנכסים"בעלי

יוכלושבוהזמןלטווחהנוגעבכל

נמו־במחיריםהנכסאתלשכור

כים

$TS1$נמוכים$TS1$

$DN2$נמוכים$DN2$:המחירהראשוןבגלאםיותר

כעתשנה,לחצירקהוצעהנמוך

המ־המחיראתלקבלמוכניםהם

לא

$TS1$המלא$TS1$

$DN2$המלא$DN2$כש־שנים,כשלושבעודרק

מדי

$TS1$כשמדי$TS1$

$DN2$כשמדי$DN2$בהדרגה.יעלההסכוםשנה

האופציהמוצעתלשוכרבנוסף,

שניםשלושבתוךמהחוזהלצאת

עדלחמשלוכבוללהישארולא

שוכרים.איןועדייןשנים.עשר

עסקהשביצעתיהאחרונההפעם
במאי".היתה

האחרונה"העסקה

חודשים"לפניהיתה

המ־כילכאורהההבנהאףעל

שבר

$TS1$המשבר$TS1$

$DN2$המשבר$DN2$ארוך,לטווחלהימשךצפוי
מוצעיםהמסחרייםהנכסיםמרבית

לדברילמכירה.ולאלשכירות,

לשעברמלד"ןיו"רקאופמן,חיים
ומתווךהארצי(המתווכים)ארגון

"קשהאביב,בתלגבירולבאבן
בר־אלהבימיםנכסיםלהשכיר

חובות

$TS1$ברחובות$TS1$

$DN2$ברחובות$DN2$בדגשהעיר,שלהמסחריים

מחיריירידתמרותגבירול,אבןעל

אחוזים.בעשרותהשכירותירידת

לפניעשיתיהאחרונההעסקהאת

מטפלאניכרגעחודשים.כשלושה

גבי־באבןלהשכרהחנויותבשבע

רול

$TS1$גבירול$TS1$

$DN2$גבירול$DN2$שקל 4,5004,500-4,ב-סססהמוצעות
לפנישקל7,500לעומתבחודש,

המשבר".פרוץ

מצופה"היהכימוסיףקאופמן

ברחובהנכסיםבעליזהשבשלב

למכירה,אותםלהציעיתחילו

שעו־נכסיםישקורה.לאזהאבל

מדים

$TS1$שעומדים$TS1$

$DN2$שעומדים$DN2$הנכ־ובעלישנהחציריקים

סים

$TS1$הנכסים$TS1$

$DN2$הנכסים$DN2$הארנונהאתלשלםממשיכים

למכורמוכניםלאועדייןועוד,

׳כרישים׳מספיקשישאףאותם

עכשיולרכוששמחפשיםבחוץ

הסיבהכימעריךקאופמןנכסים".

להח־הנכסיםבעלילהתעקשות

זיק

$TS1$להחזיק$TS1$

$DN2$להחזיק$DN2$הגבוהיםמהמסיםנובעתבהם

מכירתם.עםדורשתשהמדינה

שמעונייניםלקוחותלי"יש

רו־לאאנשיםאבלנכסים,לקנות

צים

$TS1$רוצים$TS1$

$DN2$רוצים$DN2$אתלשלםוגםבזוללמכורגם

מרגי־הםבכךהכרוכיםהמסים

שים

$TS1$מרגישים$TS1$

$DN2$מרגישים$DN2$מס־פעמיים",מפסידיםשהם

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$.המדינה"אםכיטועןהואמלכה

היוהםהשבח,מםאתמפחיתההיתה

מק־היתהוהמדינהנכסיםמוכרים
בלת

$TS1$מקבלת$TS1$
$DN2$מקבלת$DN2$מאמיןאניזאת,עםכסף.יותר
הנוכ־והכלכליהעסקיהמצבשאם

חי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$יותרנראהשנה,חציעודיימשך

למכירה".שמוצעיםנכסים

שמחידוביצילום:

יותרבולטתהשווי"ירידתכהן:עומרליק

להשפעותיותרשפגיעיםעסקיםבקרב

אופנהוחנויותמסעדותכמוהקורונה,

קהל"קבלתעלהמושתתיםוכאלה

כניסה!!!

ללא

מסכה

אה=י/;

כיאומרשמאותsk^כהן

למימושהמוצעיםהנכסיםשיעור

למכירההמוצעים)נכסיםמיידי

מאחרהשוקמשוויהנמוךבשווי

שבאומהירכפויבמימוששמדובר

מספיקהחשיפהבהיעדרלביטוי
בחו־ירדדווקאבשוק(הנכסשל

דשים

$TS1$בחודשים$TS1$

$DN2$בחודשים$DN2$.מימוש"מבחינתהאחרונים

האטהחווההשוקנכסים,שלמהיר

למכירהשמוצענכסוגםהדרגתית

הנמוךבשוויבמהירותנמכרלא
השוק.משווי

מהנכ־כ-%01הקורונה"לפני

סים

$TS1$מהנכסים$TS1$

$DN2$מהנכסים$DN2$לאחרמיידי.למימושהוצעו

שי־באפריל־יוני,הקורונה,פרוץ

עור

$TS1$שיעור$TS1$

$DN2$שיעור$DN2$קפץמיידילמימושהנכסים
בשלהנראהככלזאת,לכ-%05.

הוודאותוחוסרהגדולההבהלה

ואנשיםהזמןשחלףככלששררו.

ירד,שיעורםלמשבר,התרגלו
מוצ־מהנכסיםכ-%51רקוכיום

עים

$TS1$מוצעים$TS1$

$DN2$מוצעים$DN2$הנכסיםבעלימיידי.למימוש

לאשהשוויההנחהמנקודתיוצאים

צו־הםולהערכתילרדתימשיך

דקים".

$TS1$."צודקים$TS1$

$DN2$."צודקים$DN2$

חובותשללבורנופלים

השוכריםגםהנכסים,בעלילצד

לעתיםהעסק,אתלהפעילנאבקים
אתסוגראני"אםהסיכויים.כלנגד

בסךחובותלבורנופלאניהעסק
בהלוואותשלקחתישקלאלף350

המדינהוחמישישניכלמהבנקים.

עובדיםכשאנחנווגםאותנו,סוגרת

כדיפהתקועאניבירידה.המכירות

בעלמספרההלוואות",אתלהחזיר
אביב.בתלמהירמזוןלממכרעסק

הייתיחובותליהיולא"אםלדבריו,

בבוקר".אתמולכברסוגר
שלהבעליםיקר,גיאלדברי

בוועדוחברבריבועפלאפלרשת

המס־רשתותאיגודשלהמנהל

חר,

$TS1$,המסחר$TS1$

$DN2$,המסחר$DN2$כמחציתוההסעדה,האופנה"

וסו־מקפליםהיוהעסקיםמבעלי

גרים

$TS1$וסוגרים$TS1$

$DN2$וסוגרים$DN2$מסעדהזואםהעסקאת

משאירהיהלאזהאםחנותאו

שכ־היאהמציאותבחובות.אותם

מעט

$TS1$שכמעט$TS1$

$DN2$שכמעט$DN2$עלמתגלגליםהעסקיםכל
שהםאףעללחודשמחודשתזרים

קיום.בריבאמתלא

יכוליםלארביםעסקים"בעלי

כיהעסקאתלסגורהחלטהלקבל

אותולסגורכסףיותרלהםיעלה

חובותלהםישאותו.מלהפעיל

הנכסים,ולבעלילעובדיםלספקים,
ישנן".אםהלוואות,בליעודוזה
שהמצבנראהשלאמכיווןלדבריו,

מהעסקים"חלקלהשתפר,הולך

ואילוחודשים,כמהבעודיקרסו

בהםכלכלית,יותריציביםעסקים

איכשהו".נשרודאנחנו,
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