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 לא "אני נריה: בן יובל השף
 לא - החייל לרמת שוב אכנס
 לנו מכרו לי. יציעו מה משנה
 חיים, שוקק מתחם על סיפור

 לאן מחפשים שרק תושבים על
 גדול קהל ועל בערבים לצאת
 נגמר זה היום. לאורך שיגיע
 חודש שם הפסדנו נפש, במפח
 לא התל־אביבים חודש. אחרי
 לא והם רחוק זה כי לשם הגיעו
והצפיפות" הקונספט את אהבו

התכווצו השכירות דתי
 בעוקלים החייל, ברמת למ״ר ממוצעים שכירות דמי

הקורונה ■לפני ■כיום

150

מרפאות משרדים מסחר
מקרקעין שמאות SK מקור:

 למ״ר שקל 80 של מממוצע 43%ב- ירדו המשרדים של
 שמאות sk חברת לפי למ״ר, שקל 45 של לממוצע

 פרויקטי על פיננסי ופיקוח בליווי המתמחה מקרקעין,
 ובמשרדים במרפאות השכירות דמי זאת, עם נדל״ן.

 דין עורכי חופשיים(דוגמת מקצוע בעלי שמאכלסים
 המשבר לפני עוד יחסית נמוכים שהיו חשבון) ורואי
יציבים. נותרו - למ״ר שקל 50-40 סביב ונעו

הסגר אחרי אירעה השכירות בדמי החדה "הירידה

 כהן, שמוליק אומר התאוששו", לא הם ומאז הראשון,
רי שטחים כהן, לדברי מקרקעין. שמאות sk מנכ״ל

 במשרדים, מאשר המסחר בתחומי יותר נפוצים קים
 גדולים למשרדים ועברו השתדרגו מהחברות חלק שכן
 שכירות דמי עבור - במתחם חדישים בבניינים יותר

יותר. והקטנים הישנים במשרדים ששילמו לאלה רומים

הבא בעמוד המעוך
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 של הבעלים הרוש, בן יאן
 צפון: בשוק וחברים לחם דוכן
 כדי ביצים שצריך מבין "אני

 אבל חדש, מקום עכשיו לפתוח
 לנו והיתה אחת, פעם חיים

 במקום להיכנס טובה הזדמנות
 גם מחזיק אני שסגר. מישהו
 אביב בתל גבירול באבן בסניף
 בגלל אוחו שנסגור מאמין שאני

 שיימשכו הקלה, הרכבת עבודות
 לעומת הקורונה, שנים. כמה
חודשים" כמה עוד תיגמר זאת,

הקודם מהעמוד המעוך

 בנייה זכויות כאן הוסיפו האחרונות "בשנים
יצ הם אותם, ימכרו הנכסים בעלי שאם כך רבות,
 הם לכן, גבוהים. השבחה היטל תשלומי לשלם טרכו

 הם אם גם בציפורניים, בנכסים להחזיק ממשיכים
 הם רבות פעמים רצפה. במחירי להשכירם צריכים

 כיוון נמוכים, במחירים גם להשכיר מצליחים לא
לחו להתחייב מוכנים לא פוטנציאליים ששוכרים

 כמה של שקט רוצים הם ואילו משנה, יותר של זה
מוסיף. הוא שנים",

בש לעלות צפויים לא השכירות דמי לטענתו,
 ימשיכו מהמועסקים 20%כ- שכן לפחות, הקרובה נה

באזור והמסחר אחרת, או כזו במתכונת מהבית לעבוד

 קיימת לא - במקום העובדים על ככולו רובו מבוסס
 או תיירים האזור, דיירי של תנועה כמעט במתחם
אקראים. מבקרים
 למסעדות ותקשורת שיווק יועץ ספיבק, עידן

עבו מפגישות נהנו הקפה ובתי "המסעדות כי אומר
 של ומאירוח היממה שעות בכל בחוץ שהתקיימו דה

 האורחים חשובות. עסקיות לפגישות מחו״ל מבקרים
העס הפגישות לזום, ועברו להגיע הפסיקו מחי״ל

 וגם - לישיבה אפשרות אין כי למשרד עברו קיות
 ממסעדות דווקא להזמין חייבים לא המשלוחים את

במתחם". הממוקמות

למסעדות" קברות "בית

 רמת מתחם כי הסכמה קיימת רבים מסעדנים בקרב
 מביאים אם תמוה זה למסעדות. מוצלח אינו החייל

 הסערה. עסקי הם במתחם העסקים שמרבית בחשבון
 הצעה איזו משנה לא החייל, לרמת שוב אכנס לא "אני

 בפברואר שסגר נריה, בן יובל השף מכריז לי", יציעו
 מרקט לשרונה ועבר צפון בשוק מיאזאקי מסעדת את

 הקרובים. בשבועות שתיפתח מסעדה עם המתחדש,
עו הם החייל רמת של הלקוחות "בצהריים לדבריו,

 הזול את ומחפשים וסיבוס ביס תן עם שבאים בדים
 רמת בערב ואילו והטוב. הבריא את דווקא ולאו והמהיר
 שרמת לך אומרים הקורונה. לפני הרבה גם מתה, החייל
 40 ולוקח רחוק שזה האמת אבל אביב, תל זה החייל
אביב". תל ממרכז במכונית בשם להגיע דקות

"מכ כי נריה בן אומר צפון משוק האכזבה על
 על חיים, שוקק מתחם על מהאגדות סיפור לנו רו

 בערבים לצאת לאן מחפשים שרק מהאזור תושבים
 נגמר זה בסוף היום. לאורך שיגיע גדול קהל ועל

 הורש שם מפסידים עצמנו את מצאנו נפש. במפה
 הם כי לשם הגיעו לא התל־אביבים חודש. אחרי

 ריחות ובעיית והצפיפות, הקונספט את אהבו לא
 כאילו מריחים משם יצאו שאנשים לזה הביאה

 המקורי מהגרעין רבים שפים מטגנת. מתוך יצאו
בור פרנקל, דיוויד של פרונטו עזבו: השוק של
 ועוד". רוסו(ג׳וסו) רותי של המיצים עסק פוני, קס

"זה אומר: M25 ממסעדת בורוביץ׳ יונתן השף

50%ל- ירדה "התפוסה שעבר. בשבוע צפון, שוק

למסעדות". קברות בית - בעייתי אזור היה תמיד
לפופול שבשגרה בימים שנחשבת המסעדות אחת

 גוצ׳ה הים ופירות הדגים מסעדת היא סגורה וכעת רית
 יולי, בסוף כבר אותה סגרו הבעלים הברזל. שברחוב
 הסניפים שני נפתחה. לא היא ומאז השני, הסגר לקראת
 אביב בתל גבירול ואבן בדיזינגוף - גוצ׳ה של האחרים

 משלוחים של במתכונת כעת גם לפעול ממשיכים -
אווי. טייק עם גם לכן וקודם

אנ השנים. לאורך התקשו ברחוב רבות "מסעדות
 שהגיעה עד טוב, להם שהלך מאלה היינו דווקא חנו

כלכ מבחינה כדאית ללא נהפכה והפעילות הקורונה
ברגע מחדש המקום את לפתוח מתכוונים אנחנו לית.

 צפון: שוק ממפעילי חמד, רועי
 ולעשות שוק ללמוד זמן "לוקח

 המחיר הנדרשות. ההתאמות את
 שוכרים עבור גם פשוט היה לא

 שם הפסדנו עבורנו, וגם רבים
 שוכרים מעט לא רב. כסף
 הקורונה, משבר במהלך עזבו
 בדרך שאנחנו מאמין אני אבל

 על חתמנו באחרונה הנכונה.
 מתחום עוגן שוכר עם חוזה

 חודשיים־ ובתוך המזון, קמעונות
תפוסה" 90%ב- נהיה שלושה
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 לא אני אבל שצריך, כמו לעבוד לחזור אפשר שיהיה
 שם יש החייל. ברמת מסעדה עוד פותח שהייתי בטוח
 חזקים", יותר אזורים בעיר ויש מתות, שעות הרבה
 המסעדה. ומבעלי גוצ׳ה של השף ששון, איתן אומר

לה נדרשים אנחנו בצהריים קשוח. אזור "זה לדבריו,
 - ביס ותן סיבוס של הקהל בגלל תחרותי מחיר ציע

 לא זה מועט. קהל באזור יש בערב להרוויח. קשה אז
 לאכול. להיכנס ומחליטים במקרה בו שעוברים אזור
 בוחרים שאנשים מקום להיות חייבים להצליח כדי

במיוחד". אליו להגיע

 כדי - לדירות משרדים "להסב
הרחוב" מפלס את לחיים להקים

 אפשר המתחם של ההדרגתית להיחלשותו הסיבות על
 מהם שחר, בן צ׳מנסקי הייעוץ חברת מנתוני ללמוד גם

 בהיצע חד גידול במתחם חל האחרונות בשנים כי עולה
משר מ״ר אלף 33כ- של פתיחה עם המשרדים, שטחי

 530כ- הכל בסך כולל שנה(המתחם מדי בממוצע דים
 יותר חד גידול חל בבד בד משרדים). של מ״ר אלף

זה הסערה. שטחי רובם לנפש, המסחר שטחי בפתיחת

 המועסקים על המסחר עסקי בין שהתחרות לכך הביא
במכירות. וירידה קניבליזציה שיצר מה וגדלה, הלכה

 היו החייל רמת במתחם ,2020 לתחילת נכון
 או זמנית נסגרו מהם רבים מאז עסקים. 200כ-

 רק הנייר", "על לחיות ממשיכים חלקם לצמיתות.
לעס המענקים את מהמדינה לקבל להמשיך כדי

שאחרי. ביום לפעול יחזרו לא אך קים,
 "לא אומר: שחר, בן צ׳מנסקי בעלי שחר, בן תמיר

 אופי שגם אלא ממשרדים, עסקים יותר שנפתחו רק
שבמקום: המסחר עסקי עבור לרעה השתנה המשרדים

 גוצ׳ה: ומבעלי שף ששון, איתן
 פותח שהייתי בטוח לא "אני
 יש החייל. ברמת מסעדה עוד
 ויש מתות, שעות הרבה שם

 זה יותר. חזקים אזורים בעיר
 קהל יש בערב קשוח. אזור

 שעוברים אזור לא זה מועט.
 להיכנס ומחליטים במקרה בו

 חייבים להצליח כדי לאכול.
 בוחרים שאנשים מקום להיות
במיוחד" אליו להגיע

 ידי על אוכלסו המשרדים משטחי 54%כ- ,2014ב-
 למתחמים לעבור העדיפו אלה אך היי־טק, חברות
 לרוטשילד ל-^סיו, למשל העיר, במרכז אחרים
 משטחי 20% רק 2020 בתחילת עזריאלי. ולאזור

 חברות ההיי־טק. חברות ידי על אוכלסו המשרדים
 קרובות להיות שרצו במרפאות הוחלפו רבות היי־טק

 שמקבלים האמידים, ההיי־טק עובדי במקום לאסותא.
כר באמצעות הצהריים ארוחות במימון השתתפות

 רבים עובדים הגיעו ביס, ותן סיבוס של הסערה טיסי
מהבית. אוכל שמביאים

 החייל רמת במתחם הריקים השטחים היקף "גם
במ ריקים משרדים שטחי היו לא 2014ב- גדל:
 עם נכנם המתחם הקורונה משבר אל ואולם תחם.

מס של מ״ר 2,200ו- ריקים משרדים שטחי 6%כ-
מסחרי". מ״ר אלף 25 מתוך מאוכלסים, שלא חר

הבא בעמוד הנוטן
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