מלחמת ההישרדות של שטחי
המסחר סביב שרונה

ספטמבר 2017

המסחר בתל אביב

א.

.1

בתל אביב כ 1.7-מ"ר שטחי מסחר לתושב (כ 3.9-מ"ר למשק בית) ,גבוה ביחס לממוצע
בישראל העומד על כ 1.13-מ"ר לתושב;

.2

התרשים הבא מציג את יחסי שטחי המסחר למשק בית בתל אביב וב 10-הערים הצפופות
בשטחי מסחר:
תרשים מספר  :1התפלגות שטחי המסחר בארץ לפי סוג מיקום ()%

.3

בידי משקי הבית התל אביבים והמועסקים ,כוח קנייה חודשי העומד על כ 1.1-מיליארד ,₪
מתוכו  580מיליון  ₪נשאר בתל אביב ,השאר דולף ל"שכנות" ,לקניות בחו"ל ולאון-ליין;

.4

כ 765-אלף מ"ר שטחי המסחר בתל אביב ,המחוללים כ 1.1-מיליארד  ₪פדיון חודשי (בהכרח
לא כולל מע"מ) ,משרתים את אוכלוסיית תל אביב (כ ,)50%-תיירים ומבקרים ומועסקים
המיוממים אליה (ושאינם תושביה);

שרונה וסביבתה

ב.

.1

היום  -ברדיוס של כ 1-ק"מ משרונה (להלן" :מוקד שרונה") קיימים הקניונים עזריאלי,

TLV

 FASHIONוגני שרונה (המרכז המיוחד של שרונה ,לא השוק) שבשטח של כ 78-אלף מ"ר:
לוח מספר  :1מאפיינים ורמות תפקוד של מרכזי ומוקדי מסחר
המרכז
עזריאלי
TLV
FASHION
שרונה

שטח מסחרי מספר חנויות
פועלות
(אלף מ"ר)

תמהיל ()%

גודל חנות
ממוצעת
(מ"ר)

מזון
וסופרמרקט

הסעדה

דמי שכירות
חודשיים
ממוצעים (₪
למ"ר)

"לא-מזון"
אחר

אחר

ריקים

32

כ150-

210-220

9

12

43

12

24

0

270-300

33

כ200-

140-160

1

6

72

11

2

9

300-320

13.7

כ85-

110-115

6

25

23

25

5

15

150-180

א)

אופנה

רמת דמי השכירות החודשיים המוצהרת של הקניונים גבוהה  -כ ₪ 300-למ"ר;
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ב)

תמהיל  -בקניונים בעיקר שטחי אופנה והשאר הסעדה" ,לא-מזון" אחר ושירותים;

ג)

בנוסף ,בשוק שרונה וברחובות הצמודים :הארבעה ,קרליבך ,החשמונאים ואבן גבירול
(מצומת שאול המלך ודרומה)  -כ 30-אלף מ"ר נוספים של שטחי מסחר מיוחדים ובעיקר
שטחי הסעדה;

ד)

בסך הכל קיימים היום כ 110-אלף מ"ר של מסחר קמעונאי  15% -מסך ההיצע בתל
אביב;

.2

"מחר"  -עד שנת  2020יאוכלסו  3מרכזי מסחר נוספים "על" שרונה:
לוח מספר  :2מרכזי מסחר בבנייה
שם

סוג

לייף סטייל
מידטאון תל אביב
קניון
עזריאלי בשרונה
קניון
עזריאלי-מגדל אליפטי
סך הכל

א)

שנת פתיחה
מוערכת

שטח
(אלף מ"ר)

2017
2018
2019

19
11
10
40

כ 50-אלף מ"ר של שטחי מסחר  2 -קניוני עזריאלי "על" הגדר  +פרויקט מידטאון צמוד
לו  +פרויקט אפריקה ישראל ומליסרון של כ 10-אלף מ"ר .תוספת של כ 50%-להיצע
הקיים ב"מוקד שרונה";
מפה מספר  :1פריסת מרכזי המסחר סביב שרונה
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ב)

בנוסף ,יתווספו עשרות אלפי מ"ר שטחי מסחר שיבנו בקומות הקרקע של מבני
המשרדים לאורך נתיבי אילון  /מנחם בגין .אלו יהיו שטחי מסחר עסקיים בתמהיל
הכולל בעיקר הסעדה ,שירותים ובילוי ופנאי;

ג)

גני שרונה  -מרכז אחר ,מיוחד וייחודי בישראל (הטמפלרים)
)1

קונספט  -שילוב אתר היסטורי עם שטחי מסחר ,משרדים ,אקדמיה ,אומנות
ושטחים פתוחים ,המדמה רחוב;

)2

מיקום
(א)

גני שרונה ,כמו גם קניון עזריאלי ו ,TLV-בצומת המרכזית בארץ -ב"לב
ישראל"" ,על" תחנת הרכבת ,מחר "על" תחנת הרכבת הקלה ,בקרבת
משרדים ומשרדי ממשלה;

(ב )

מיצובו ,ניהולו ,תמהילו השגוי ומיקומו גורם לו להיתפס כמוקד ל"תיירים
ומבקרים" ,מחוץ לתל אביב ה"אמיתית"" .תל אביבים" לא מגיעים אליו
(כמו קניון עזריאלי ,הם הולכים ב"רחובות" ואל הסנטר וקניון רמת אביב
המצליחים) .שרונה על מנת להצליח חייב למשוך גם את הקהל התל אביבי
וגם את הקהל מבחוץ והם יבואו רק בשביל המיוחד;

)3

הנדרש והאפשרי לשדרוג גני שרונה
(א)

יתבסס על " 4רגליים":
()1

הסעדה  -מסעדות ,בתי קפה ובארים ,שווקים וחנויות ייחודיות
שיפעלו ( 24/7וכמובן לא מקדונלד' ששכרו בו שטח בימים אלו!);

(ב )
ד)

()2

חנויות קונספט ובוטיקים  -כולל חנויות פופ-אפ ושווקים מתחלפים;

()3

תרבות ואומנות  -מוזיאון ,גלריות ,תערוכות וירידים;

()4

מלונאות ,ספא וכושר;

ינוהל וייצר סיבה להגעה למיוחד!

שורה תחתונה הצפוי סביב שרונה
)1

ה"מחר" צפוף ו"עומד"  -בהיעדר תכנון מותאם של תשתיות תומכות ,כולנו
נעמוד ברכבים הפרטיים ונוכל להגיע רק באמצעים של הסעת המונים או ברגל או
באופניים .גם חניה מספקת לא תהא ,באם נוכל להגיע אליה מ"הפקק"! עם
תוספת השטחים בסביבת מוקד שרונה ,שטחי המסחר (כ 50-אלף מ"ר ויגיעו ל-
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 200-250אלף מ"ר ברדיוס של כ 1-ק"מ ממוקד שרונה ,כמצוי בעיר גדולה
בישראל) ,המשרדים במרכז תל אביב ( 700-1,000אלף מ"ר) ופרויקטי הדיור
(היצע מאושר של כ 5.2-אלפי יחידות דיור) ,ילך ויעשה צפוף עד שכולנו נעמוד.
בפועל האזור יחייב ש"נגור ,נעבוד ,נקנה ,נבלה ,נאכל ונעשה ספורט" באותו
מקום;
)2

בנוסף ,בהיעדר תכנון כולל ותפקודי שיחבר את כל המרכזים והמוקדים בהכרח
לא יוכלו להצליח ויתחולל קניבליזם שיגרום לתחלופה מרובה ,הפסדים ובסופו
של דבר שטחים ריקים .הפרויקטים אינם מחוברים ומייצרים ;3 > 1+1+1

)3

על כן ,נדרש:
(א)

כל מוקד יידרש לייצר לעצמו אסטרטגיה שיווקית מעודכנת;

(ב )

לייצר חיבורים בין המוקדים  -לתכנן מעברים פתוחים ,זורמים ,מקושרים
ונוחים ,נגישים ברגל וברכב דו-גלגלי ,כולל יצירת מקומות עגינה לדו-גלגלי
(מאות מקומות חנייה לפחות) וכך שתהיה זרימה בתוך ובין המוקדים.
כיום ,הזרימה לא טבעית וקיימת לדוגמה בין :קניון  ,TLVלגבעון ,לגני
שרונה ואל כל מוקד אחר קיים או מתוכנן .כל מוקד "מכונס בעצמו";

(ג)

לתכנן את שטחי  /מוקדי המסחר בהתאם ל 10-הדברות של צב"ש להצלחת
מרכז מסחרי;

ה)

הלוח בעמוד הבא מציג את  10הדיברות של צ'מנסקי בן שחר ושות' ליצירת מתחם
מנצח לשרונה:
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לוח מספר  10 :3הדיברות ליצירה של מרכז מנצח
מספר

הדיבר

תיאור

1

סיפור

המרכז מציג מותג השונה משל המתחרים

2

מפגש -
מבקרים
ושוכרים מביטים
אחד על השני

המרכז כמקום מפגש ללקוחות בכוח במטרה
לחזק את הקהילה .תיוצרנה ותפעלנה בו
פעילויות התומכות בקהילתיות  -פארק ,שוק,
אולם קולנוע פתוח ,גלריות ועוד

3

נוחות  -הכל
במרחק הליכה

הולך הרגל הוא ה"מלך" והמכונית לשירותו
בלבד .ייוצר "מקום" המאפשר את הנוחות
המקסימלית להולכי הרגל לעבור ולהישאר
במרכז ללא הפרעות של כבישים או חניות

4

העסקים והמסעדות יפנו אל הרחוב ואל
חשיפה  -רואים
המרחב הציבורי באופן שיעשיר את חווית
מפה רואים
משם  -פנימה  /הקנייה ,העניין והאטרקטיביות ויאפשר ללקוחות
להיחשף להצעות הערך
החוצה

קיים  /נדרש בשרונה

קיים  -מתחם המשלב
חדשני עם היסטורי לבילוי
ללא הפסקה

נדרש  -אירועים וירידים
במרחב הציבורי ,גלריות של
אומנות ישראלית

קיים  -זרימה ורציפות אל ובין
המבנים

נדרש  -ריכוז פעילויות
"מושכות" בכניסה

5

צפוף  -קרוב
ובהישג יד בין
הלקוחות
והפעילויות ובין
המבנים

המרכז יתוכנן בצפיפות גבוהה הן ללקוחות והן
לשוכרים  -מרחבים גדולים מדי בין חלקי
המרכז "יפזרו" את האנרגיה שלו ויחוללו קיטון
בפעילויות

נדרש  -ל"מלא" את
השטחים הפנויים במלונאות
 /ספא וכושר  /תרבות
ואומנות  /פעילויות לשעות
הערב  /לילה

6

בקטן  -לחשוב
בוטיק

מרבית הרשתות היום תדרשנה לפחות מקום.
התכנון החדש  /המחודש במקום המתפנה
יחולל את העשרת תמהיל המרכז באוכל
ושתייה ,באירועים ובחנויות מעודכנות

קיים  -דוכני הסעדה וחנויות
אוכל ייחודיות בשוק שרונה

7

אוכל ושתייה -
המקום המושלם
לכל טעם

אוכל ,אוכל ושוב פעם אוכל  -היצע שטחיהם
גדל מהותית .ייוצר תמהיל מעניין ומגוון של
מסעדות ,בתי קפה ודוכנים למשיכת הלקוחות

קיים  -כ 40%-שטחי הסעדה

8

סצנה  -מקום בו
הדברים
המרכזיים /
החשובים /
השונים
מתרחשים

האווירה היא המפתח  -אירועים מיוחדים,
הופעות ,תערוכות אומנות ודומיהם ימשכו
לקוחות למרכז .ייוצרו חללים שיספקו תפאורה
הולמת לפעילויות אלו

נדרש  -הפקת אירועים
וירידים ,תערוכות
ופסטיבלים ,שיעורי ספורט
בשטחים שבין הבניינים

9

פופ-אפ -
ספונטאניות,
חדשנות,
טרנדיות ותזוזה

חנויות פופ-אפ ,חללי תצוגה וגלריות למיניהן
יתרמו למרכז להישאר במרכז העניינים .פופ-
אפים הם כלי נהדר ל"החייאה" מהירה של
שטחים מתים ולמשיכת לקוחות חדשים

נדרש  -הבאת חנויות פופ-
אפ למתחם ושווקים
מתחלפים

10

יעד לחוויה -
ייחודיות,
מעודכנת
ועכשווית

חיבור ה On-Line-וה Off-Line-שבמרכז
יהפכו אותו ליעד לחוויה של התנסות וחוויה
ייחודית .אלה והרשתות החברתיות ימשכו את
הלקוחות חזרה אל המרכז

נדרש  -יוכנסו חנויות
"טכנולוגיות"

בשורה התחתונה  -הקהל יגיע רק למיוחד ,שירותי ,זורם ועדכני!
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