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ריקותעומדותחנויות
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דברת־נזזריךעדי

למ"רמבוקששכירותבמחירהשינוי
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הקמעונייםהמסחרשטחיהתפלגות

40%
מרמים

מסחריים

19%
תעשייהאזורי

אחר*

16%
רחובות

בשכונות

ומרכזים

שכונתיים

רחובות

מרכזיים

מקור:צ׳מבסקיבןננוחרוכדשהיםחופידלק,*תחנות

חופשיתצניחה

בשקלים*מסחרי,שטחלמ"רהמבוקשהשכירותמחיר

62-775725.97%אשדוד

60-12810021.87%גןרמת

70-766415.78%שבעבאר

525-978512.37%אביב־יפותל

170-84795.92%ירושלים

136-60575%חיפה

108-79781.26%לציוןראשון

78780%73חולון

1031030%62הרצליה

84840%81נתניה

657310.95%95תקוהפתח

435014%39יםבת

728314%52רעננה

yad2מקור:ורדב-%05-%03בפועלהשכירותמחירחנויות.בעליאלףכ-04ישובשכונותהמסחריים*ברחובות

דברת־מזריץעדי

לח־אישרהאמנםהממשלה

נויות

$TS1$לחנויות$TS1$

$DN2$לחנויות$DN2$כמטרהלפעילותלחזור

לא־אךהמשק,גלגליאתלהניע
חר

$TS1$לאחר$TS1$
$DN2$לאחר$DN2$הןשבהםסגרשלחודשיים
העוב־ובעקבותמושבתותהיו
דה

$TS1$העובדה$TS1$
$DN2$העובדה$DN2$אותןלפקודהזרלאשהציבור
חנויותמבעלירביבכבשגרה

בת־לעמודמתקשיסברחובות

שלומים

$TS1$בתשלומים$TS1$

$DN2$בתשלומים$DN2$דג-התחייבו,שעליהס

התוצאה:השכירות.דמיראשם

עומ־הארץברחביחנויותאלפי
דות

$TS1$עומדות$TS1$
$DN2$עומדות$DN2$הראווהחלוןכשעלשוממות

"להשכרה".השלטמתנוססשלהן

שנחשבומסחרייםרחובותגם

ושהיהמצליחיםמסורתיבאופן

למצואבלתי־אפשריעדקשה
מציעיםלהשכרהחגותבהם

בה־פנויים.נכסיםעשרותכעת

תאם

$TS1$בהתאם$TS1$

$DN2$בהתאם$DN2$המ־גםבביקושים,לירידה

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$בעליכאשרלצנוח,החלו
כלכליגבלהםשאיןנכסים
הקניוניםלקבוצותכמורחב
במחירלחתוךשעליהםמבינים

השוכראתלהשאירברצונםאם

חלופי.שוכרלמצואאוהקיים
כיוםמוצעותyad2באתר

והעירלהשכרה,חנויות2,295

היאהמודעותבמספרהמובילה

מודעות.517עםאביבתל

עבורשנאספוyad2מנתוני

TheMarkerהמחירכיעולה

ירדאביבבתללשכירותהמבוקש

ינואר־פב־לעומתביוניבכ-%21

רואר

$TS1$ינוארפברואר$TS1$

$DN2$ינוארפברואר$DN2$לעומתלמ"רשקל85)השנה
העדויותואולםלמ"ר(.שקל97

הע־בפועלכימלמדותמהשטה

סקות

$TS1$העסקות$TS1$

$DN2$העסקות$DN2$אףגדוליםבפעריםנסגרות
פחותל-%05שמגיעיםיותר

לכך.מעברואףמבעבר
שכירותדמיהיוםמשלם"אני

נכסעבורבחודששקל5,800של

שנים.כעשרזהכברשוכרשאני

עובראנימחודשפחותבעוד

ארבעהשלבמרחקזההלנכס

רקעבורואשלםאבלבניינים

הגו־באותוחנותעלשקל3,500

דל",
$TS1$,"הגודל$TS1$

$DN2$,"הגודל$DN2$עודדבעלירז,עודדמספר"

בתלגבירולאבןברהובמנעולים"
לכאורהה"הזדמנות"למרותאביב.
רזבהרבה,נמוךבמחירלשכירות

מהמצבמרוצהלהיותמתקשה

בעלויות:לחיסכוןאותושהביא
בר־אנשיםאיןמזהיר.לא"המצב

חוב,

$TS1$,ברחוב$TS1$

$DN2$,ברחוב$DN2$שעברראשוןביוםריק.פשוט

יוםומאזשהסתובבו,אנשיםהיו

רחובשלשבועחותמיםאנחנושני

המכירותלגמרי.כמעטשומם

שאיןמכיווןבכ-%05נחתכושלי
למיניהם,Airbnbשוכריאת
דירהמעבריכמעטמתבצעיםלא

מהבית".פחותיוצאיםואנשים

באותואחרתחנותשלבעלים

ימיםכעשרה"לפנימספר:הרהוב

שלצוותשלחהאביבתלעיריית

ול־חנות־חנותלעבורכדיפקחים

צלם

$TS1$ולצלם$TS1$

$DN2$ולצלם$DN2$התק־שסגורים.העסקיםאת

ימיםכמהלפנימהעירייהאלישרו

לסגורהולךאניאםלשאולכדי

לפשראותםכששאלתיהעסק.את

המוןשישליהסבירוהםהשאלה,

לבררמנסיםוהםשנסגרוחנויות

לאפעםאףמטורף,זההמצב.מה

לה־צריךהייתפעםכזה.דברהיה

ועכשיושליבאזורלחנותתחנן

להשכרה".עומדהרחובכלכמעט
בדיזנגוף,השבוע"הסתובבתי

מסח־מבחינהחזקלרחובשנהשב

רית,

$TS1$,מסחרית$TS1$

$DN2$,מסחרית$DN2$עםחנויות20לפחותוספרתי

במקטעברחוב,׳להשכרה׳שלטי

לז׳בוטינסקי,סנטרדיזנגוףשבין

כמהלפנישעדבמיקומיםכולל

בהםלמצואיכולתלאחודשים

בבןגםלהשכרה;פנויהחנות

רי־חנויותמעטלאישיהודה

קות",

$TS1$,"ריקות$TS1$

$DN2$,"ריקות$DN2$שמב־מסחרימתווךמספר

קש

$TS1$שמבקש$TS1$

$DN2$שמבקש$DN2$שם.בעילוםלהישאר

ובעלי"השוכרים
בבעיה"הנכסים

נרשמואביבבתלרקלאואולם

השכי־ובמחיריבביקושיםירידות

רות

$TS1$השכירות$TS1$

$DN2$השכירות$DN2$הר־בכלכמעטחנויות.של

חובות

$TS1$הרחובות$TS1$

$DN2$הרחובות$DN2$נכסיםבישראל,המסחריים

ברחובובהםריקים,עומדיםרבים

בנהריה,הגעתוןסבא,בכפרויצמן
בחולוןסוקולובים,בבתבלפור
הנו־בכלאחרים.רביםוברחובות

גע

$TS1$הנוגע$TS1$

$DN2$הנוגע$DN2$החדההירידההמבוקש,למהיר

באשדודאלהבימיםנרשמתביותר

בכ-%62שנמוךלמ"רמחירעם

מוד־ו-26ינואר־פברואר,לעומת

עות

$TS1$מודעות$TS1$

$DN2$מודעות$DN2$מספרכךלהשכרה,חנויותשל

.yad2^מחקרמנהלחן,ניר
במחירכ-%22שלחדהירידה

שםגן,ברמתנרשמההמבוקש

להשכרה;חנויות60מפורסמות
שלירידהניכרתשבעבבאר
ובירוש־המבוקש;במחירכ-%61

לים,
$TS1$,ובירושלים$TS1$

$DN2$,ובירושלים$DN2$חנויותשלמודעות170עם

המבוקשבמחירהירידהלהשכרה,
יישו־13מתוךבכ-%6.מסתכמת

בים

$TS1$יישובים$TS1$

$DN2$יישובים$DN2$,נרשמהבשלושהרקשנבדקו

ים,בתהמבוקש:במחירעלייה

גםבפועל,ורעננה.תקוהפתח

הע־באחריםוגםאלהביישובים

סקות

$TS1$העסקות$TS1$

$DN2$העסקות$DN2$דברשלבסופונסגרות

שמגלמיםבמחיריםרביםבמקרים

יותר.הרותירידות

משלם"אניאביב:תלבמרכזחנותבעל
בקרובשקל.5,800שלשכירותדמיכיום
ארבעהשלבמרחקזההלנכסאעבור

שקל"3,500רקעבורוואשלםבניינים
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"חייםמשרדבעלימלכהחיים

ועסמסחריבנדל"ןהעוסקנדל"ן"

0203שלירידהעלמספר

עסנכסיםשלהשכירויותבמחירי

לירידהצפיועלבירושליםקיים

יימשךהנוכחיהמצבאםנוספת

הואהעירבמרכזיהודהבן"רחוב

המששלהעיקרייםהנפגעיםבין

ברחובשמדוברמכךנובעוזהבר

ופניםחוץתיירותעלשמושתת

בשוקגםכיום.קיימתלאשכמעט

הנובעליהשוכריםיהודהמחנה

האחרונותבשניםבבעיה.כסים

ועסקיבריםמעטלאבשוקנפתחו

בנפחיםלעבודחזרושלאבילוי

לאהםמשכךהקורונה.טרוםשל

הגהשכירויותאתלשלםיכולים

לשינוילהערכתייביאזהבוהות.

שאיפיינולעסקיםולחזרהבתמהיל

פירותעסקיכמובעברהשוקאת

לשלםיוכלולאאלהאבלוירקות

בשוקנהוגותשהיוהשכירויותאת

חודשים".כמהלפניעד

כששוקהגיעה"הקורונה

שניממילאעברהמסחריהנדל"ן

זכייןגלזראורןאומרתהליכים"

החומנכ"לאביבתלסכסוןאנגלו

"האחדבחברה.המסחריתטיבה

להיותשהחלוהאונלייןמכירות

גדלנתחשלוקחמשמעותישחקן

הפיזיותבחנויותמהקניותוהולך

לאורהמסחרשטחיעודףהשני

שהממסחרייםושטחיםמרכזים

הקיים".להיצעלהתווסףשיכו

העסקיםכללא"כעתלדבריו

שעובכאלהוישלפעילותחזרו

אוחמורותמגבלותתחתדים

מוקדםעודמצומצמת.במתכונת

תקופתהשפעותכלאתלדעת

מההשפעותחלקואתהקורונה

שימוששלכמוהטווחארוכות

מהבית.ועבודהבאונלייןמוגבר

שלהפסיכולוגיתההשפעהאבל

ריקיםשעומדיםוהנכסיםהקורונה

כ01לירידהכברהובילו

שנבחוזיםהשכירויותבמחירי

אלהבימיםמתחדשיםאוחתמים

מוקעודלדבריוהמרכז".באזור

מגמה.כאללירידותלהתייחסדם

מחיר"בחצי"חנויות
חנויותקריסתשלהסיפור

שעובמהקושייותרקשההרחוב

מאחרהקניוניםאלהבימיםרים

אנשיםבבעלותבנכסיםשמדובר

כלכליגבאיןשלרובםפרטיים

הקניונים.מקבוצותבשונהחזק

גםהםהרחובחנויותשלהשוכרים

שלאפרטיותחנויותבעלילרוב

בקניוניםנכסיםלשכורהצליחו

הרשידיעלבעיקרשמאוכלסים

אתלשלםשיכולותהשונותתות

הגבוהיםוהניהולהשכירותדמי

מבקשים.שאלה

הייעוץחברתנתונילפי

ישבישראלשחרבןצ'מנסקי

מססשטחימ"רמיליון1.01

חנויותהכולליםקמעונייםחר

צעצועיםהנעלהאופנהמזון

ועוד.קפהבתיהסעדהשטחי

מ"רמיליון2.4מתוכםכ04

השוהמסחרבמרכזימצויים

סנטריםקניונים

בילוי.ומרכזישכונתייםמרכזים

ברהחנויותשלהכוללשטחם

השובעריםהמרכזייםחובות

מ"רמיליוןב55.1מסתכםנות

המסחרשטחימכללכ61

החנויותשלהמסחרשטחיואילו

מסהשכונותבמרכזיברחובות

נוספיםמ"רמיליוןב85.1תכם

המסחרלשטחיבניגודכ61.

הנשלטיםהמסחרייםבמרכזים

גדולותקבוצותכמהידיעל

הגדולותלרשתותשמשכירות

מחזיברחובותהמסחרבשטחי

בעליאלףכ04החברהלפיקים

שונים.עסקים

המסחריהמתווךלדברי

היאבקניוניםבמחירים"הירידה

הבעליםברחובותאבלאטית

עזריאלידנהלאהםהחנויותשל

עד"מעזריאליקבוצתיו"ר

קבוצתיו"רעופרליאורהאו

אנשיםאלאעד"ממליסרון

שקפנסיונריםחלקםפרטיים

שניםהרבהלפניהחנותאתנו

שלהםהעיקריתההכנסהוהיא

להשאיריכוליםלאהםומשכך

ישזמן.מדייותרריקהאותה

עצוסיפוריםהרבהעכשיו

שבמצוקהנכסיםבעלישלבים

שקורסיםשוכריםאוכלכלית

גםישמנגדאבלוסוגרים

לבעלימוצאואניהזדמנויות

המחירבמחציתחנויותעסקים

לכן".קודםחודשיםכמהלעומת

המחיריםירידתשכרגעאף

ברחובותבעיקרמורגשתהחדה

עדהיוםרחוקשלאהואהצפי

הקניונים.עלגםתשפיעשהיא

היצעשליוצאפועלהם"מחירים

חנויות0001ישאםוביקוש

אתלזהומוסיפיםברחובריקות

לאאנשיםשבוהנוכחיהמצב

סגוריםבמקומותלהיותאוהבים

העובדהאתוכןקניוניםכמו

השוכראתמחייביםלאשברחובות

זהואתארוכותפעילותלשעות

אזברצפהברחובותשהמחירים

לרחובותיעברושוכריםועודעוד

המתאומרהקניונים"חשבוןעל

להמצטרפיםדבריוהמסחרי.ווך

שלפיהערךניירותפסגותערכת

סוףעדייחתכוהקניוניםרווחי

מעריכיםבפסגותבכ01.השנה

יירדובקניוניםהשכירותדמיכי

ב0102021202

השוכריםמצדגוברמלחץצאה

ברווח01שלירידהנראהוכי

שלזהיםמנכסיםהנקיהתפעולי

שבשנתייםאחריזאתהקניונים.

שלעלייהנרשמההאחרונות

%1–%2.

הציודעםמוכרים
לאמשפיעבמשקהקיפאון

שצוהשכירותמחיריעלרק

והמהשוויעלגםאלאנחים

שלמכירהעסקותשלחירים

חנויות.דוגמתמסחרייםנכסים

ומצהציבוריתהאווירה"בשל

ובינוניותקטנותחברותשלבן

ירידתרואיםאנחנושקרסו

בשווי0203מחירים

כ05בארץ.המסחרהשוק

שנמכריםהמסחרייםמהנכסים

שמוגדרמההםאלהבימים

חנויותכלומרמיידי'.כ'מימוש

ועכשיוכאןלהימכרשצריכות

לשיכוליםלאשלהןוהבעלים

לראותולהמתיןהגדרעלבת

משאלנהלאוהשוקפנילאן

חוויםאלהנכסיםלטובתם.ומתן

נוספים01שלשוויירידת

מספראחרות"חנויותלעומת

שמאותKSמחברתכהןשמוליק
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