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?ונחנא ימ



םירוזאו םירע ןונכת-1

4

םי תבל ראתמ תינכת

הדוהי הנחמ קוש

ןולוחב הקוסעתה רוזא

 תילכלכ היגטרטסא
אתא תיירקל

הפיחב תיתחתה ריעה

קירסמ רפכו תואולימ



םיקוושו תוקיתע םירע ,םירע יזכרמ תמצעה-1
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םילשורי

עבש ראבב הקיתעה ריעה עבש ראבב קושה

תובוחרהפיח תיתחת ריע

ביבא לתב "הנורש"



היישעת יקראפו םירוזא תמצעה-1

6

םי תב

קירסמ רפכו ברעמ תואולימ

ןולוח

ןויצל ןושארב הרטקלא קראפדודשא

בל- רב

 ןיעידומ- יגולונכטה קראפה ןיעידומ- בניע קראפ

אתא תירק םי תב



ן"לדנ-2

7

עבש ראבב יטרביל ילדגמ

םילשוריהירוטסא ףרודלוו

הפיחב רפוע ימס ןוידטצא

 תוינכות ,)ליהמתו טפסנוק( תומרגורפ

 :ל יווש תוכרעהו תויקסע

üםירוגמ ינבמו תונוכש

üםיקסעו היישעת ,עדמ יקראפ

üתוריית

üתובא יתבו ןגומ רויד

üםידרשמ

üשפונו יאנפ ,טרופס ינקתמ

üםינוינח

ביבא לת סאלאפ

CU לייחה תמר

בגנב עדמ קראפ



םידרשמ-2

8

הננערב וקימוג בושיה תרשכה
קרב ינבב

ביבא לתב םידיתע

תבכרה ילדגמ
ביבא לתב

ןג תמרב תומאהווקת חתפב תומא

תומאו םי בג
ביבא לתב



קוש תוריקסו תוילכלכ יווש תוכרעה-2
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דוהי- םינויבס

דודשא- רטנס ראטס

ןיעידומ- גולובונ

הננער- םיננר

הילצרה- הנרא

הינתנ- ןורשה תיירק

תרצנ

ןשאפ גיבתיליע תרצנ לש



תואנועמקו קוויש ירחסמ ן"לדנ-3
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המקהו ןונכתב םיחותפ םיזכרמ ,תואנועמקו קוויש ירחסמ ן"לדנ-3
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הפיחב ןוידטצאהביבא לתב הנורש

ביבא לתב ןייטשנייא תרדשםילשוריב םיאפר קמע אתא תירק ןייזיד

JTLVהנבי ןג

םילשוריב י"אפמ תיבםילשוריב השדחה תויפלת תרדש ביבא לתב ליימוס



תויאנועמק תותשרל ץועיי-3
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ןוזמ תותשר§

 תויוליעפו תויאנועמק תותשר§



תויטפשמ/תוילכלכ תעד תווח-4

13

הפיח תיריע דגנ רבנע

 תינק ידי לע םימי ריע תשיכר

ביבא לת תיריע דגנ ילאירזעןיעה שארב קושה

ביבא תמר ןוינק דגנ ונימול

הנוממה לומ הידנלוהןורסילמ- שיטירב תקסע

תליא54 ירוטקפ רטנס ףוגנזיד לאירדא

תויושר לומ םימזי

םיקסעה םילבגהה לע הנוממה

םיזכרמו לוהינ תורבח לומ םירייד



תוינונכת תעד תווח-4
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 לומ רפח קמעו ןורשה ףוח
הינתנ

הנומש תירק גיב

 ןושאר ,ביבא לת לומ םי תב
ןולוחו ןויצל

 השימחה הלעמו םיבנע תירק
שוג ובא לומ

תילתעב חלמה ילעפמ

לע-לא קראפםינושאר ילאירזע
)2 יטיס טרופ רייא(

הננערב2015/ער תנוכש ןיעידומב הקוסעת רוזא

תולובג תדעו

תוינכת רושיא יא וא רושיא

תוינכות תניחב
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1

?הפיח?ביבא לת

שיא ףלא400

"בל"ה

הקספה אלל ריע

הבר תורחת

םיימשב םיישדוח תוריכש ימד

שיא ףלא270

הירפירפ

20:00-ב ןושיל םיכלוה

םולכ הב ןיא

םיריבס םיישדוח תוריכש ימד

וא
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1

2
 ?בוחרב

 םיכומנ םיישדוחה תוריכשה ימד
?תוחוקל קיפסמ יילא ואובי לבא

?ןוינקב
 לכוא לבא הפישחמ הנהא

 ימדו תוריכשה ימדב םייקתהל
?םיהובגה לוהינה
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1

2

 ?יתנוכש זכרמב ?הקוסעת רוזאב

 ?רטנס רוואפב ?ריעה זכרמב
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1

2

טרופס לוז ינסחמ3
הפיח יטילרימדאב

...ב טרופס הגמ
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1

2

3
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1

2

3
4

?טנואקסיד
?ךומנה בוצימה עיפשי המ לע

?יתוכיא
?ןאכ היינק חוכו להק קיפסמ שי
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1

2

3
4

5
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1

2

3
4

5

6
ידוחייו יטנתוא- רצומה

ותוא םישפחמ

"הרושק הניאש" תונח
"טנגמה תמצוע"
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1

2

3
4

5

6
רוטסינימ ןודנולב ולי

אתא תיירקב ואקק





תונוכנה תולאשה תא לואשל

26

?תיקווישה היגטרטסאה אהת המ

?דעיה ילהק תא אצמנ םימוקימ וליאב

?רצומה אהי המ

?דעיה ילהק ויהי ימ

?םייופצה םייונישל סחיב היהנ הפיאו ?קושה ךלוה ןאל

?חותפל ןכיה- הסירפה לשP-ה

?םימוקימ םיחתפתמ ןאל

 ?ילש ןוזיאה תדוקנ יהמ

?דעיה ילהק ןיב ישדוחה ןוידפה קלוחי דציכ

...דועו ...דועו

?ועיגי בחרמ הזיאמ ?ילש טנגמה תמר יהמ

?תונח תחיתפ סיסבב םיילכלכה תונורקעה םהמ



הנבומו בכרומ ךילהת-B םוקימ לע הטלחהל ךרדה

27



םיטקרמרפוס ?רחמ היהי המ ?קושה לדוגל הרק המ

28
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?וב ימוקימ היהי המו גלפתמ ילש קושה דציכ תעדל

29

56 44
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ןמזה ריצ ךרואל םיקוושה תוחתפתה תא ןיבהל
תוחונםיטקרמרפוס הפק יתב

תלוכמה

טקרמינימה טקרמרפוסה

 טקרמינימ
יתנוכש

 טקרמרפוס
ינוריע

ליגר טנואקסיד

םייתנוכשה הפק יתב

תותשר
הפק יתב

הפק יתב
םייתנוכש

תחקל הפקתבשל הפק

תולגע

קסויקה

הייצוציפה

תוחונה תונח
הייצוציפה לש תנגרואמ תיאקירמא הרוצ

תוחוקל תעונת תמרוזש ןכיה תמקוממ
הבר םינמדזמ

תנגרואמ תשר ץראב ןיא םויה

1920

2000

הנש

2015

טנואקסיד
 ץוחמ רקיעב תולודג תויונח

הכומנ תויחוורב םירעל
םירע יזכרמב טנואקסיד

 תונוכשו

יתנוכש/ינוריע
תונימז תונטק תויונח

חוקלל תובורקו
)הנוממ( תויטיאב לסרפוש

וסנכי םירחא םג

 אל םייטרפ
םינגרואמ

יוליבכ הפק
,הרבח- ךרוצה

 תוקזחתה
הפקה יתב
םייתנוכשה

TO-GO הפק
,ןמזו לכוא- ךרוצה
תותשרה תוקזחתה

ךרדה לע הפקה יתבו

ךרדה לע תוחונ
,ןמזו לכוא- ךרוצה

קולדת תונחתב
תויצוציפ תשר

תנגרואמ

תיבה דיל תוחונ
 הברק- ךרוצה
,)24/7( תונימזו

תנגרואמ תולוכמ תשר
AM:PM-כ

תייתש דנרט תוקזחתה
תיבל ץוחמ הפק
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םיהובג םירועישב חמצי אל הפקה יתב קוש לדוג
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רצומ לכל דעיה ילהק ןווגמ

תיבה יקשמ
קושהמ60%

TO-SITTO-GO

םיקסעומ
קושהמ33%

 ₪ דראילימ1.8

 ₪ דראילימ0.6

 ₪ דראילימ0.6

 ₪ דראילימ0.7

ץוח יריית
קושהמ7%

 ₪ דראילימ0.3

דעיה ילהק



הפק יתב יגוס- םירצומ לש הרדגה

33

 תמלשומ טירפתה תדימריפרב וסרפסא
הפקה לע תססובמ-

הפק תיב
- תיב תרוצב הדימריפ
 דצל הפק לעתססובמ

תוגועו םיפאמ

 הפק תיב
ילארשי

 הדימריפ לש בוליש
 הדימריפו )הפק( תמלשומ

)הדעסמ( הכופה
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 הפקה יתב קוש תוגלפתה



 ₪ דראילימ2-2.5- םירגרובמהה קושבו

35



םיילכלכ םירבשמב םימצמצמש ןושארה- הנפואה קוש

36
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?ינא ןכיה- תובלושמ תויוגלפתה

37

הנפואה קוש

8,800-9,000

850

11.8

100

ימואלניב

653

98

2.5

20

ילארשי

8,297

745

9.3

80

תותשר

3,450

568

9.5

80

תויטרפ

5,500

275

2.3

20

םוימירפ

700

54

1.1

10

םירטסניימ

5,371

550

8.2

70

טנואקסיד

2,880

239

2.5

20

ימואלניב/ילארשי יפל תוגלפתהתולעב יפל תוגלפתה

ריחמ יפל תוגלפתה

ןייפאמ

תויונח רפסמ

)ר"מ ףלא( חטשה ךס

)ח"ש דראילימ( יתנש ןוידפ

)%( קוש חתנ

ארקמ





בליש קוש תרדגה
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הסירפה ךילהת- רצומה תא ונרדגהש ירחא



מתוכם, יהודים מתוכם, יהודיםסך הכלקבוצת אוכלוסייה
ללא חרדים

7,9806,0055,505אוכלוסייה

2,4941,8771,779משקי בית

169124113מספר ילדים 0-1

625477436מספר ילדים 1-5

קבוצת אוכלוסייה רלוונטית לשילב

תוזוחמ יפל םויה לארשיב םידליו תוקונית ,תודיל

üךסמ37%-כ תושחרתמ ביבא לת ןילופורטמב 
ץראב תודילה

41

)%( תוזוחמ יפל תונושארה תודילה תוגלפתה

)םיפלא(2012 לארשיב םידלי רפסמו תודיל ,תיב יקשמ



ביבא לת ןילופורטמב הייסולכוא

üףלא63-כ ביבא לת ןילופורטמב תושחרתמ םויה 
)םידרחו םיברע ללוכ( תודיל

 תוידוהי םישנ ברקב ףלא51-כ ,ןכותמ§
 תוינוליח

תונושאר תודיל ףלא18.6-כ ,ןכותמ§

42

ביבא לת ןילופורטמב םידליו תוקונית ,תודיל

 תופנ יפל תונושארה תודילה תוגלפתה
)%( )םידרחו םיברע ללוכ(



ביבא לת ןילופורטמב יתנש היינק חוכ

43

)תוליבח רפסמו ₪ ןוילימ( הדיל תוליבחל )₪ ינוילימ( יתנשה היינקה חוכ ךס

ביבא לת זוחמב40% לעמ .הדיל תוליבח ףלא16.3 הנש ידמ תורכמנ ביבא לת ןילופורטמב



ביבא לת ןילופורטמב היינק חוכ

ü4תודיל יפלא3-4 דחא לכב ,םיירשפא םיידוקפת םיבחרמ 
הנשב תונושאר
 הילצרהו ןורשה תמר ,ביבא לת ןופצ§
ןג תמרו םייתעבג ,ביבא לת זכרמ§
התביבסו הווקת חתפ§
 ןויצל ןושארו םי תב ,ןולוח ,ביבא לת םורד§

44

ביבא לת ןילופורטמב "תויטנוולר" תונושאר תודיל



ביבא לת ןילופורטמב גוס יפל תויונחה עציה תסירפ

45

)תויונח רפסמ( תויזכרמ םירעב עציהה תוסירפ üהרישי תורחת

בליש לומ "שארב שאר"- ובלכ תויונח76§

ולאכ תויונח2 תוחפל הלודג ריע לכב§

üםלועה לכב"- הפיקע תורחת"

תוקונית תויונח100-כ§

הנפוא תויונח400-כ§

םיעוצעצ תויונח300-כ§



)ובלכ( הרישיה תורחתה ינייפאמ

46

ובלכה קושב םירחתמ לש הסירפ תפמ םיירקיעה םירחתמה ינייפאמ

üביבא לת ןילופורטמב תשרה לש םיירקיעה םירחתמה -

יבייב רוטקודו םיצצומ

üיבייב ,דרומ ,באל יבייב- ןילופורטמב םיפסונ םירחתמ 

 ונחנא הז תוקונית ,ראטס

üןילופורטמל ץוחמ "קזח" הרחתמ -My Babyרפכב 

!!תבשב חותפ- אכרי

תויטרפ תויונח רפסמ

מאפיינים / הרשת

1119מספר חנויות בישראל

37מתוכם במטרופלין תל אביב

500-600200-300גודל ממוצע לחנות (מ"ר)

בינוניבינונימיצוב

פעילות בימי שבתון

מאפייני הפריסה
קניון, רחוב ראשי, פאוור סנטר, 

קניון, פאוור סנטר, רחובבית חולים
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םיסחי- הרישי תורחת

47

üןילופורטמב עצוממל סחיב תונחל לודג היינק חוכ ןג תמרבו ןולוחב ,םי תבב

üהדיל תליבח וניאשו תוקונית ירצומב ורוקמש ףסונ היינק חוכ םייק ,דגנמ 

üתוילאיצנטופה הדילה תוליבח רפסמ ןיבל יתנשה היינקה חוכ ןיב םיסחיה ןלהל ,רוגס קשמ תחנהב 
תונחל יתנש תודיל רפסמ ןיבל תונחל

ובלכ תונחל יתנש תודיל רפסמו הדיל תליבחל תויונח רפסמל יתנש היינק חוכ סחי



הנבמ- היצטיברג לדומ

48



הצלמההו

49





ברעמ ת"במב- הניחבל םימוקימה4
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תינוריע היגולופרומה יבג לע םימוקימה4

52



ברעמ ת"במב יוצמהו ןויצל ןושארב םויה "םימח"ה םימוקימה

53

לוח ימיב
üת"במ- "םימחה" םירוזאה

ריעה זכרמו ברעמ
üזכרמ- םויה תועש לכב 

"םח"ה רוזאה אוה ריעה

תבש םויב
üזכרמב הייסולכואה דקומ 

ריעה
üתועש לכב- ברעמ ת"במב 

 תוביבסב רקיעבו םויה
יטיס המניס



אמגודל- ולשמ תויתוהמ תויגוס םוקימ לכל

54

?בורזל וא בורחס

?רתויב תיבטימה תוארנה לעב םוקימה והמ

?בהזה ןוינקל תוכימסב היינחה תקוצמ עיפשת דציכ

?הרע יכה לגר יגלוה תעונת םייקתת םוקימ הזיא ביבס

?רתויב םיקזחה םימוקימה לע עיבצמ רשא םיישדוחה תוריכשה ימד לפמ והמ

?רתויב תוחילצמה תודעסמה תומקוממ ןכיה

?םוקימה ללגב םאה ?תורחא ומכ תוחילצמ ןניאש ולאכ שי עודמ

?ועיגי המכ ?רטמ300 דע לש קחרמב םיקסעומ יגוס וליא

...דועו דועו



תיבה יקשמ לש ישדוחה היינקה חוכו שוקיבה בחרמ

55

תיבה יקשמ לש שוקיבה בחרמ

20132018ישוב

2935ראשון לציון

1619חולון

1618יתרת היישובים

6172סך הכל

2013 תנשב תיבה יקשמ לש ישדוחה היינקה חוכ ךס
)₪ ינוילימ(2018 תנשב יופצהו



םהמו םהילא תושיגנהו םימוקימה ינייפאמ

56

"איש"ה תועשב בהזה ןוינקל םיסנכנה רועיש
וילא תונושה תוסינכהמ)%(



םיקסעומ לש ישדוחה היינקה חוכ

57

)₪ ינוילימ(ישדוחה היינקה חוכו)םיפלא( םיקסעומה ךסםימוקימל תוכימסב םידרשמה תפמ
םימוקימה לא רטמ300 סוידרב

מספר מועסקים תחום עיסוק
(אלפים)

הוצאה חודשית 
ממוצעת למועסק 

"סועד" (₪) 
לא כולל מע"מ

שיעור מועסקים 
ש"סועדים" בחוץ 

(%)

סך כוח קנייה 
חודשי (מיליוני ₪)

5420601.3משרדים

4250500.5מסחר

1.8 סך הכל



ורקימב תורחת

58

מיקוםשםסוגםימוקימל רטמ400 לש סוידרב הדעסהה עציה
תת קטגוריה:

fast, fast casual,
casual dining, proper dining

שטח
(מ"ר)

מספר 
שולחנות

שיעור תפוסת שולחנות 
במהלך שעות הצהריים (%)

1701520-40סחרוב 26פלפלת
701120-40קניון הזהבקופקו

50420-40סחרובקיוסק המכללה
1501730-50סחרוב 24מקס ברנר

4503230-50קניון הזהבארומה
1501430-50קניון הזהבקקאו

1201840-60אליעזר מזלקפה קפה
1001440-60קניון הזהברולדין

1502140-60קניון הזהבארקפה
1501040-60אליעזר מזלוופל בר

2502540-60קניון הזהבקפה קפה
1,81018130-45

UMI סחרוב 26מפגשfast60610-20
10-20פוד קורטfast50קניון הזהבפולי

10-20פוד קורטfast50קניון הזהבבולדוג נקניקיות
10-20פוד קורטfast50קניון הזהבגלידה

10-20פוד קורטfast60קניון הזהבדים סאם שופ
10-20פוד קורטfast60קניון הזהבשניצלים
10-20פוד קורטfast60קניון הזהבצ'וקה

fast70510-20אליעזר מזלמייק בורגר
fast120910-20אליעזר מזלמפגש אבו חאסן

fast80820-40סחרובטעמים
fast70520-40סחרובמסעדת הדקל

fast100820-40קניון הזהבעגבניה
20-50פוד קורטfast60קניון הזהבהשניצליה

20-50פוד קורטfast100קניון הזהבבורגר ראנץ'
fast100520-50אליעזר מזלבהדונס

30-60פוד קורטfast200קניון הזהבבמבו סושי
30-60פוד קורטfast60קניון הזהבמלך השווארמה

30-60פוד קורטfast60קניון הזהבשווארמה גריל בר
30-60פוד קורטfast60קניון הזהבתרזה אקספרס
fast1201640-60סחרוב 26בורגר ראנץ'

40-60פוד קורטfast60קניון הזהבבורגרים
40-60פוד קורטfast50קניון הזהברוזה

50-60פוד קורטfast450קניון הזהבמק'דונלדס
fast601450-60קניון הזהבאיל פרסקו

20-40מאות2,210
river26 סחרובfast casual1401050-70
casual dining100650-70קניון הזהבטאפס

casual dining2502750-70לזרוב 33אגאדיר
fast casual3504080-100סחרוב 26שיפודי ציפורה

fast casual2001980-100סחרוב 24קינג ג'ורג'
fast casual2503470-100סחרוב 20שיפודי פינת השלושה

proper dining6003270-100קניון הזהבשגב אקספרס
1,89016865-85
5,910 סך הכל

בתי קפה

סך הכל בתי קפה

מזון מהיר

סך הכל מזון מהיר

מסעדה

סך הכל מסעדות



םוקימל םינוירטירק- ישדוחה ןוידפה תעיבק

59

מיקום מספר 1 - לזרוב 
23

מיקום מספר 2 - לזרוב 
33

מיקום מספר 3 - קניון 
הזהב

מיקום מספר 4 - שבעת 
הכוכבים

הקיים בפתח תקווה

500400-500200+200450400

כןלאכןכןכן

טובהמיטבית

1:25אין מגבלה

נמוכהגבוההנמוכהנמוכהנמוכה

OPOPOPO

בינוניגבוה (חדש)גבוה (חלק מהקניון)נמוך (תחנת תדלוק)נמוךמיצוב

4213
16

0.61.7

14סך שטחי ההסעדה, תחרות כלל ענפית

6סך שטחי המסעדות, תחרות תת ענפית

28סך שטחי ההסעדה, תחרות כלל ענפית

14סך שטחי המסעדות, תחרות תת ענפית

0.2משק בית בראשון לציון

0.41.8מועסק ברדיוס 300 מטר

1,159בראשון לציון

331405ברדיוס 300 מטר

12-3

20-3015-20

ברדיוס 300 מטר

ביקוש 
כוח קנייה מועסקים ברדיוס 300 מטר(מיליון ₪)

היצע (אלף 
מ"ר)

כוח קנייה משקי בית בראשון לציון

דירוג איכותני

איכותני

חדש מול ישן, בסמיכות למיקומים "חזקים" ועוד

בראשון לציון

0.4 שטחי הסעדה 
למשק 

בית/מועסק (מ"ר)
כוח קנייה חודשי 

למ"ר שטחי 
הסעדה (₪)

משקי בית
נתחי שוק (%)

כמותי

פרמטר/מיקום

מיקום

מקום
גודל מסעדה (מ"ר)

סמיכות למגנט אזורי (כן/לא)

נגישות

יחס מספר מקומות חנייה למ"ר של שטחי מסחר

זמינות מקומות חנייה (גבוהה/נמוכה)

נראות לצירי תנועה ראשיים

מועסקים

מיטבית במאקרו. טובה במיקרו

1:25. ברם, שטחי החנייה משרתים גם את באי ועובדי המשרדים הסמוכים

1.5-2

5-10

29

1.8

32

894

302

11

6

2

0.7
יחסים





םימוקימ םיחתפתמ ןכיהל ןיבהל
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תונחה לעפת הב םוקמה תא םג ןוחבל

62



יתואיצמ ןפואב ועיגי םהמ שוקיבה יבחרמ תא רידגהל

63

משקי ביתאוכלוסייהמשקי ביתאוכלוסייהמשקי ביתאוכלוסייהמשקי ביתאוכלוסייה
12.73.714.44.415.84.916.65.2רוגובין ביבנה
4.51.35.41.75.41.75.41.7קרסו ביבנה

201420152020
מרחב/שנה

2017

 יבחרמב תיב יקשמו הייסולכוא
2017 ,2015 םינשבו םויה שוקיבה

)םיפלא(2020-ו



ר"מו ר"מ ,תורחתה תא רופסל

64



םימוד םימוקימל האוושהבו ורצוויש םיסחיה תא ןיבהל

65

תונוש םירעב טקרמרפוסו ןוזמ ירצומב םויה שוקיב ןיבל )וטורב ר"מ( עציה ןיבש םיסחי

סופרים שכונתיים, סופרים גדולים
מכולות ומתמחות

סך שטחים 
לממכר מזון

בסופרים 
גדולים

בסופרים שכונתיים, 
במכולות ובמתמחות

סך הכל

1114,69973715,4361.330.071.40ראש העין
1617,2864,54821,8341.100.291.39נצרת עילית

1010,0702,65012,7200.980.261.24יבנה
109,8451,75211,5970.970.171.15מעלה אדומים

1613,2973,25916,5560.820.201.02כרמיאל
64,2741,1455,4190.750.200.96גן יבנה

126,3904,47010,8600.560.390.94פרדס חנה-כרכור
81,8531,4633,3160.240.190.43גדרה

66271,1431,7700.100.190.29יקנעם עילית
108,7042,35211,0560.760.220.98ממוצע

עיר
משקי בית בשנת 
2014 (אלפים)

יחס שטחי ממכר מזון למשק בית (מ"ר)שטח (מ"ר)



םיסחי

66

2014יבנה 

2020יבנה 
2014מעלה אדומים  ראש העין נצרת עילית

כרמיאל
גן יבנה

כרכור-פרדס חנה

יקנעם עילית

2020מעלה אדומים 

ממוצע ארצי
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.(

)ר"מ(שטחי מסחר מסוג מזון וסופרמרקט למשק בית 

 )₪( ולא םיחטשל סחיב ר"מל ישדוחה היינקה חוכו )ר"מ( תיב קשמל טקרמרפוסהו ןוזמה יחטש ןיבש םיסחי
ןהינייפאמב ןהל תומודה םירעבו םימודא הלעמ ,הנביב



ונלצא ירשפאהו םירחא םימוקימב קושה יחתנ תא ןוחבל

67

)ןהל שוקיבה בחרמב ישדוחה היינקה חוכ ךסמ %( םימוד םיבושייב תויתנוכש תויונח לש קושה יחתנ
עשירון יישוב

סוציו-כלכלי
פדיון חודשי ממוצע 

(מיליוני ₪)
מספר משקי בית במרחב 

הביקוש (אלפים)
כוח קנייה חודשי למוצרי 

נתח שוק (%)מזון וסופרמרקט (מיליוני ₪)

62.34.59.324.7נהרייה
62.34.79.823.4נתניה
52.04.18.623.3נתניה
61.22.85.920.4נתניה
62.05.110.718.7נתניה

50.51.32.718.3קריית ים
61.64.49.217.3רחובות
51.23.57.316.4אשדוד
61.03.26.714.9יבנה
60.44.18.64.7חדרה

50.48.417.22.3ירושלים
1.54.910.415.5 ממוצע שכונתיות





69

םימייק םיפינס ןיב עצמאב םוקימ
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שוקיבה בחרמב םידרשמ

ותסירפו ולדוג- םיקסעומה בחרמ
מספר 
שטח הבניין שם הבנייןמספררחובבמפה

סטטוסברוטו (אלף מ"ר)

22פסגות בית השקעות3רוטשילד1
35מאיר שלום9אחד העם2
6בנק איגוד11אחד העם4
4משרדים13אחד העם 5
24מגדל דיסקונט17הרצל7
16בנק לאומי - הנהלה 24-30יהודה הלוי8
1בנק דיסקונט25לילינבלום9
1משהב27לילינבלום10
1בית עתיד29לילינבלום11
1בנק לאומי31לילינבלום12
2בנק לאומי34לילינבלום13
7בנק לאומי32-34יהודה הלוי14
10בנק לאומי36לילינבלום15
5בנק לאומי35-39יהודה הלוי16
2בנק דיסקונט38יהודה הלוי 17
1משרדים24רוטשילד19
1משרדים26רוטשילד20
2רוטשילד 2828רוטשילד21
4מנורה מבטחים113אלנבי22
7מנורה מבטחים115אלנבי23
1בית שיף מוזיאון הרצל13הרצל24
1בנק הפועלים126אלנבי25
38ubabk8רוטשילד26
16הבינלאומי40רוטשילד27
17מגדל אלרוב46רוטשילד28
12בית ציון41-45רוטשילד40
4הבורסה לני"ע54אחד העם41
1בית הביטוח39רוטשילד42
1בית יבנה30יבנה43
2בית אלברט27אחד העם44
25-293יהודה הלוי 54
198הרצל55
1321אלנבי59
1382אלנבי60
11החשמל61
9הבורסה לני"ע4אחוזת בית3
3לילינבלום 2828לילינבלום6
22רוטשילד 2222רוטשילד18

בבנייה

קיים

259 סך הכל 



םיבשותו םיקסעומ- תוחוקל רקס יפל היינקה תורידת

üעובשב םימעפ3-3.1 םיקסעומה םילכוא ,עצוממב

71

םיבשותםיקסעומ

üעובשב םימעפ2.5-2.9 םיבשותה םילכוא ,עצוממב 
 ולא םירפסמ ,םרב .הדובע םוי תרגסמב אלש
 לש ךומנ רפסמ רואל דבלב לדוג ירדס םיגציימ
םירקסנ
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כל יום מספר פעמים בשבוע פעם בשבוע בתדירות נמוכה שבועות 3-4-פעם ב פעם בשבועיים

              - ממוצע
פעמים בשבוע   3.1

עבודה

                   -ממוצע 
פעמים בשבוע  3

עבודה
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כל יום מספר פעמים בשבוע פעם בשבוע בתדירות נמוכה שבועות 3-4-פעם ב פעם בשבועיים

     2.5 -ממוצע 
פעמים בשבוע

     2.9 -ממוצע 
פעמים בשבוע



לצרה לש תורחתה תביבסב הפקה יתבו הדעסהה םוחתב תורחתה

72

)%( גוס יפל תורחתה תוגלפתה



היצזילבינקה ןדמוא תכרעה ךילהת
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 לש ןוידפה תכרעה
 הצובקמ עיגמה לצרה

 תאושטני ולא- 'א
 ורבעיו לצרה ףינס

דלישטורל

 לש ןוידפה תכרעה
 עיגמה לצרה

 ולא- 'ג הצובקמ
לצרה לש וראשיי

 לש ןוידפה תכרעה
 עיגמה לצרה

 ולא- 'ב הצובקמ
 תיצחמכ ."ודנדנתי"

 בשוחי ןוידפהמ
היצזילבינקכ

+

=
היצזילבינקה ןדמוא
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Site: www.czamanski.com
E-mail: office@czamanski.com

.מ"עב 'תושו רחש ןב יקסנמ'צ תרבחל תורומש תויוכזה לכ©
תושר תלבק אלל הז ח"ודב לולכה עדימה לע תוססבתה וא/ו שומיש לכ

.טלחהב רוסא ,מ"עב 'תושו רחש ןב יקסנמ'צ תרבחמ בתכבו שארמ


