שוקי האוכל  VSפודקורטס
רשמה :נירית לויתן ,אנליסטית בכירה בחברת צ'מנסקי בן שחר ושות'
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 כל הזכויות שמורות

א.

שוק ההסעדה ובתי הקפה בכלל ובקניונים בפרט השתנה במהלך  10השנים האחרונות בכלל ובאופן
חד בעת האחרונה;

ב.

"שלשום"  -ה"פודקורט" " /מקבץ הדוכנים" הכיל דוכני אוכל מהיר בדרך כלל ב"פינה" שבקומה
השנייה או השלישית של הקניון .התמהיל כלל רשתות ועסקי מזון מהיר של אוכל אסייתי ,פסטות
ופיצות ,המבורגר ,ומיני אוכל מקומי כגון :שווארמה-פלאפל  /סלטיות וטוסטים" .מקבץ הדוכנים"
שנמצא חולל בקניון בממוצע:
.1

מספר עסקי הסעדה  5%-10% ,5-10 -מכלל העסקים בקניון;

.2

שטח  700-1,500 -מ"ר כולל מקומות ישיבה 3%-7% ,משטחי המסחר בקניון;

.3

פדיון חודשי למ"ר  -בממוצע  2-3אלפי ( ₪קיימים קניונים מצליחים בהם מחוללים  3-4אלפי
 ₪וקיימים קניונים "צולעים" בהם אלה מחוללים ;)₪ 1,000

.4
ג.

דמי שכירות חודשיים ממוצעים  -נגזרים מהפדיון החודשי  ₪ 150-400למ"ר;

במרבית הקניונים "הוותיקים" אשר הוקמו החל משנות ה 80-90-של המאה הקודמת אפשר למצוא
פודקורטים לפחות באחת מקומות הקניון .שטחי פודקורט בקניונים (ההתייחסות כאן היא להיצע
המצוי בפודקורט בלבד וללא כימות ותיאור של היצע ההסעדה הפרוס האחר) לדוגמא :קניון
עזריאלי-השלום  -כ 2,000-מ"ר ,קניון בת-ים  -כ 1,300-מ"ר ,קניון הזהב בראשון לציון  -כ 850-מ"ר,
קניון עזריאלי חיפה  -כ 700-מ"ר ,קניון רננים ברעננה  -כ 700-מ"ר.

ד.

"אתמול"  -כנגזר משינויים בהרגלי ההתנהגות והצריכה של מבקרי הקניונים (בתי קפה ,מסעדות
"איכותיות" ומזון בריא) ,מפיתוח היצע חדש של מוצרי הסעדה ,והתבוננות על המצוי החדש
בקניונים בעולם (קניון ווסטפילד בלונדון וקניון רמת אביב שמיישם זאת בישראל) ,שונה גם התמהיל
וגם פיזורו בקניונים בישראל.
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תמונה :ווסטפילד בלונדון 2012

תמונה :גרנד קפה טורקיז ברמת אביב 2014

בפועל ,בעלי הקניונים שדרגו את היצע ההסעדה להסעדה "איכותית" המתאימה את עצמה לקהלי
היעד אשר הצטרפו גם לטרנד "הבריאות" והגורמה  /האיכותי הסוחף בארץ ובעולם.
ג.

"היום"  -מיושם הטרנד החדש שנקרא ,נכון להיום" ,שוק אוכל"

("MARKET

 .)"FOODבפועל זהו

אזור ההסעדה החדש בקניון עם מוטיבים של פודקורט בעולם "הבריא" ההסעדה האיכותיתוהכנסת
מעט עסקי ירקות ופירות  /מוצרי מזון אורגניים  /גדג'טים למטבח .להלן השוואת נתונים ממוצעים
של "שווקי האוכל" הקיימים והמתוכננים בקניון לפודקורט:
מרכז מזון (פודקורט) "רגיל" ו"ישן"

השוק בקניון

מיקום

בפינת אחת הקומות

עוגן

שטח ברוטו (מ"ר)

700-1,500

1,500-2,000

מספר עסקים

5-10

25-50

שטח ממוצע לעסק (מ"ר)

40-50
)לא כולל ישיבה(

40-50

דמי שכירות חודשיים
למ"ר ()₪

150-400

500-1,000

המשמעות  -על שטח דומה יתקיימו יותר עסקים במגוון רחב יותר של סוגי הסעדה וסגנונות אוכל;
ד.

שווקי האוכל הקיימים בישראל
.1

נפתחו תחילה במטרופולין תל אביב "שווקי אוכל" הפועלים בשנים האחרונות ושאינם
ממוקמים בקניונים .החודש נפתחו שוק רוטשילד-אלנבי ויפתח בזמן הקרוב

MARCADO

בקניון עזריאלי ראשונים בראשון לציון .להלן תיאור של ההיצע הקיים:
א)

שוק הנמל " -בית לקולינריה ישראלית"
)1

מיקום ומקום  -בצפון-מערב תל אביב ,בנמל תל אביב (מכיל כ 80-עסקים בכ15-
אלף מ"ר ברוטו) .שטח השוק כ 700-מ"ר ברוטו ,כמוצג במפה ובתשריט להלן:
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מפה ותשריט :מיקום השוק במאקרו ופריסת העסקים

תמונה :דוכני מזון לצד הסעדה

)2

ב)

תמונה :השוק בערב יום חול

תמהיל  23 -חנויות  /דוכנים  /עסקים:
(א)

מזון  15 -חנויות /דוכנים;

(ב )

הסעדה  7 -חנויות  /דוכנים;

(ג)

"לא-מזון"  1 -חנות;

)3

שטח ממוצע לחנות/דוכן  -כ 30-מ"ר;

)4

פדיון חודשי מוערך ברוטו לשוק  4-5 -מיליון ;₪

)5

דמי שכירות וניהול חודשיים  -כ ₪ 1,000-למ"ר;

שוק הצפון  " -טרי .איכותי .מקומי .כל חומרי הגלם הטובים תחת קורת גג אחת ,מגוון
גדול של ברים ודוכנים לאכילה במקום"
)1

מיקום ומקום  -בצפון-מזרח תל אביב ,באזור התעסוקה רמת החייל (כ 25-אלף
מועסקים ברמת החייל ועתידים אשר מחוללים כוח קנייה חודשי של 12-15
מיליון  ₪להסעדה) .שטחו כ 1,600-מ"ר ברוטו ,כמוצג במפה ובתשריט להלן;

4

מפה ותשריט :מיקום השוק במאקרו ופריסת העסקים

תמונה :דוכני מזון לצד הסעדה

)2

ג)

תמונה :השוק בצהרי יום חול

תמהיל  31 -חנויות  /דוכנים  /עסקים:
(א)

מזון  11 -חנויות  /דוכנים;

(ב )

הסעדה  18 -חנויות  /דוכנים;

(ג)

"לא-מזון"  2 -חנות;

)3

שטח ממוצע לחנות  /דוכן  -כ 50-מ"ר;

)4

פדיון חודשי מוערך ברוטו לשוק  5-7 -מיליון ;₪

שרונה מרקט " -הלב הפועם של הקולינריה הישראלית"
)1

מיקום ומקום  -במרכז תל אביב ,בקרבת תחנת רכבת עזריאלי ,שטחו כ4,600-
מ"ר ברוטו (כולל חנויות "בחוץ") ,כמוצג במפה ובתשריט להלן;

5

מפה ותשריט :מיקום השוק במאקרו ופריסת החנויות

תמונה :דוכני מזון לצד הסעדה

)2

תמונה :השוק בערב יום חול

תמהיל  89 -חנויות  /דוכנים  /עסקים:
(א)

מזון  39 -חנויות  /דוכנים;

(ב )

הסעדה  33 -חנויות  /דוכנים;

(ג)

"לא-מזון"  13 -חנויות;

(ד )

חנויות ריקות  3 -חנויות  /דוכנים;

)5

שטח ממוצע לחנות/דוכן  50 -מ"ר;

)6

פדיון חודשי ברוטו מוערך לשוק  -כ 20-מיליון ;₪
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ד)

השדרה ברוטשילד  -שוק במתכונת דוכני הסעדה ממיצוב גבוה
)1

מיקום ומקום  -ב"לב" מטרופולין תל אביב ,סמוך לשכונות פלורנטין ונווה צדק.
שטחו כ 1,500-מ"ר ברוטו ,כמוצג במפה ובתשריט להלן;
מפה ותשריט :מיקום השוק במאקרו ופריסת העסקים

תמונה :דוכני מזון לצד הסעדה

)2

)3

תמונה :השוק לפני פתיחה

תמהיל  28-30 -חנויות  /דוכנים  /עסקים:
(א)

מזון  10-13 -חנויות  /דוכנים (מעורבים עם מסעדות);

(ב )

הסעדה  12-15 -חנויות  /דוכנים;

(ג)

"לא-מזון"  1-5 -חנות;

שטח ממוצע לחנות/דוכן  30 -מ"ר;
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ה)

עזריאלי גן ורדים  -שוק אוכל
)1

מיקום ומקום  -קניון עזריאלי ראשונים בראשון לציון" ,על" תחנת הרכבת
ראשונים .שטחו כ 1,700-מ"ר ברוטו ,כמוצג במפה ובתשריט להלן;
מפה ותשריט :מיקום השוק במאקרו ופריסת העסקים

)2
.2

השוק בסיום בנייה ומתוכנן להיפתח בשנת ;2017

להלן מידע כמותי על שווקי האוכל הקיימים:
שוק הנמל

שוק הצפון

שרונה מרקט

השדרה ברוטשילד

שנת פתיחה

2010

2016

2016

2017

מיקום

נמל תל אביב

שילוב במרקם עירוני

האנגר בנמל

אזור תעשייה רמת
החייל תל אביב
קומת קרקע במגדל
משרדים

מתחם שרונה במרכז
המדינה ותל אביב
קומת קרקע בבניין
מגורים

"לב" תל אביב ,על
ה"שדרה"
קומת קרקע בבניין
מגורים

שטח (מ"ר)

700

1,600

4,600

1,500

מספר עסקים

23

31

89

28-30

1

תמהיל

2

7

13

11

34

15

18

4

12
14

31

שטח ממוצע לעסק (מ"ר)

25-35

45-55

45-55

30

מספר כניסות

2

7

4

3

ממוצע כמות מבקרים יומית

5,000-7,500

5,000-7,500

10,000-15,000

ימי פעילות

ב'-ה'09:00-20:00 :
שישי07:00-17:00 :
שבת.08:00-19:00 :

א'-ה'10:00-22:00 :
שישי8:00-16:00 :
שבת,11:00-18:00 :
החל מ 18:00-מסעדות
בלבד

א'-ה'09:00-22:00 :
שישי08:00-16:00 :
שבתות וחגים-09:00 :
23:00

א'-שבת
הסעדה עד השעות
הקטנות של הלילה

פדיון חודשי ברוטו לשוק (מיליון )₪

4-5

5-7

כ20-

-
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ה.

הצפוי
.1

"לפני המבול"!  -כ מו "רחוב נוה שאנן המיתולוגי" ,כול מרכז מסחרי מתכנן לעצמו היום שוק
"מפונפן";

.2

יפותחו עוד ועוד "שווקי אוכל" ,גם מחוץ למטרופולין תל-אביב כדוגמת" :אגמון מרקט"
בכניסה לאגמון החולה בצפון ,מרינה מול באשקלון ועשרות אחרים;

.3

כולם חולמים שיוכלו לגבות דמי שכירות חודשיים כמו בשוק הנמל כ ₪ 1,000-למ"ר (כולל
דמי ניהול);

.4

והמציאות הצפויה ברורה!;
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