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 רחסמה יזכרמ קוש תריקס
הארמ תנומת + םייתנוכשה

תטרופמ קוש תריקס§
יטנרטניא רקס§
םייתנוכש רחסמ יזכרמ20§
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לארשיב רחסמ יחטש
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םויה דע לארשי

 ,ר״מ ןוילימ10- רחסמה יחטש ךס§
בשותל1.12

ר״מ ןוילימ4 = םיזכרמ424§

)ר״מ(2013 תנשל סחיבו2018 תנשב תובוחרבו רחסמה יזכרמב שפנל רחסמ יחטש סחי
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םויה דע לארשי

)%( חטש יפל-2018-ו2011 םינשב רחסמה יזכרמ תוגלפתה)%( רפסמ יפל-2018-ו2011 םינשב רחסמה יזכרמ תוגלפתה
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וחתפנש םייתנוכשה

46- רושעב§
ר״מ190K-כ§

 םינשה ןיב ופסוותהש םייתנוכשה רחסמה יזכרמ חטש
)ר״מ יפלא(2009-2018

 םינשה ןיב ופסוותהש םייתנוכשה רחסמה יזכרמ רפסמ
2009-2018
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רחסמה יחטש תוגלפתה

יאנפו יוליבו םיתוריש ,םירפוס רתוי- יתנוכשב§
 יזכרמ ללכב ,בוחרב קוש-תת יפל רחסמה יחטש תוגלפתה

)%(2018 תנשב םייתנוכשה םיזכרמבו רחסמה
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 םייתנוכשה רחסמה יזכרמ קוש
״רחמ״ו םויה
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 םיזכרמה ינייפאמ
םייתנוכשה

 וטורב ר״מ570K-כ- תויומכ§
םיזכרמ170-כב
ר״מ3.5K- עצוממ לדוג§
תיב יקשמ14.8K-כ- סחי§

)%( םוקימה גוס יפל ץראב רחסמה יחטש תוגלפתה
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ליהמת

 / טקרמרפוס- ירקיעה ןגועה§
טקרמינימ
 חטשה תרתי§

üשבי יוקינ ,ראוד ,קנב- תוריש...
üיטנוולר ״ןוזמ-אל״
üריהמ ןוזמ ,ןכומ לכוא- הדעסה, 

הפק יתבו םיחילש יתוריש

סוגתת-שוק
שיעור מסך 

השטחים (%)
נתח שוק 
נתפס (%)

המשמעות למרכז 
כלשהו

עוגן מרכזי מהותי20-3025חנות בפורמט שכונתי/נושאי/מעדניהסופרמרקט

10-2015פארם, צרכי יום יום (מתנות, ספרים, ציוד לחיות), חנויות אופנה ייחודיות"לא-מזון"
לצרכי יום-יומיים 

בלבד

מחוללי תנועה-20-30שליחים, בנק, דואר, קופת חולים, ניקוי יבש, מספרהשירותים

-10-20בית קפה, מזון מהיר ואיכותי - to-go, משלוחיםהסעדה

-10-20משחקייה, חדר כושרפנאי ובילוי
פתרון לבילוי מקומי

)%( יתנוכש ירחסמ זכרמל ירנג ליהמת
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2014 תנשל האוושהבו םויה ליהמת

25 >30- טקרמרפוסו ןוזמ§
24 =23- ״ןוזמ-אל״§
8 >14- הדעסה§
9 <6- קיר§
6- יאנפו יוליב§

)%( קוש-תת יפל םיזכרמב רחסמה יחטש תוגלפתה
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 רחסמה יחטש עצוממ
םיזכרמב

םוקימה גוס יפל םיעצוממה יתנוכשה זכרמה ינייפאמ

מזון 
וסופרמרקט

"לא-מזון"
הסעדה ובתי 

קפה
ריקיםפנאי ובילוישירותים

שכונה בעיר 
גדולה

643023161686

שכונה בעיר 
קטנה

532919152494

443126121868מרכז יישוב

543023141876ממוצע

התפלגות שטחי המסחר לפי תת-שוק (%)
סוג המיקום

משקי בית 
(אלפים)

שטח מסחרי 
ברוטו (אלפי מ"ר)
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תיב קשמל וטנ ירחסמ ר״מ סחי

§0.7
ר״מ0.1+- יונישה§

)%( תיב קשמל ״םיליעפ״ רחסמ יחטש ךס
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קוש יחתנ

ירקיעה בחרמהמ19%- עצוממב§
 רתויו22%- טקרמרפוסו ןוזמ§

ריחמב
12%- ״ןוזמ-אל״§
29%- הדעסה§

 ישדוחה היינקה חוכמ םייתנוכשה םיזכרמה םיספותש קוש יחתנ
)%( קוש-תת יפל שוקיבה יבחרמב יוצמה
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םיננכותמה םיזכרמה

30%+ =4.6- חטש§
üטנגמ
üךרוצל הנעמ
üהכירצה ילגרהב יוניש
üםייתנוכשהו תוחונה 

 םלועב םיקזחתמ
לארשיבו
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 )ר''מ יפלא( םיזכרמה חטש

 הנש

 הפיח םורד ביבא-לת זכרמ םילשורי

 םינשה ןיב ופסוותיש םייתנוכשה רחסמה יזכרמ רפסמ
זוחמ יפל2019-2022

 םינשה ןיב ופסוותיש םייתנוכשה רחסמה יזכרמ חטש
)ר״מ יפלא( זוחמ יפל2019-2022

§150K§37
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ץוחב רתוי םילכוא
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ףודעית /״ןמז רדעה״

 תויוליעפ עצבל הפדעה
תורחא

סמוע תייעבריחמל הנטק תושיגר
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טנרטניא רקס יאצממ
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רקסה יאצממ

םישכור65%§
אל-35%§

)%( םירוזא ךתחב םייתנוכשה םיזכרמב לעופב םישכורה רועיש )%( םירע ךתחב םייתנוכשה םיזכרמב לעופב םישכורה רועיש
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שוקיבה בחרמ

)%( יתנוכשה זכרמה לא לעופב העגה ןמזתוקד5- העגהל עצוממ ןמז§
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 זכרמב היינקל םימרוג
יתנוכש

-75%- םירוגמ םוקמל הבריק§
היינש הבושת-9% ,הנושאר הבושת
29% ,7%- תיפיצפס תונח§
20% ,10%- תויונח ןווגמ§

)%( יתנוכשה זכרמב תוינק עוציב םיללוחמה םיירקיעה םימרוגה
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?םינוק אל המל

29%- תיבל בורק םייק אל§
22%- ידמ רקי בורקה§
 הלודג טקרמרפוס תונח תפדעה§

9%- ןוינק וא ,14%-

)%( יתנוכשה זכרמב תוינק עוציב יאל םיירקיעה םימרוגה
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יתנוכשה זכרמה תסיפת

 זכרמה תא םיספות-25%§
טקרמרפוסכ
חונ םוקמ-15%§
יאנפו יוליב-12%§

)%( יתנוכשה זכרמה תא םישכורה לש הסיפתל רשקהב התלעש הנושארה הלימה
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םיפילחת

יתנוכשל רבעמה§
ü18%- טקרמרפוסו ןוזמ
ü6%- הנפוא
ü8%- הפק יתב / הדעסה

Zvi Roger
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םיפילחת

ןייל-ןואל רבעמה§
ü10%- טקרמרפוסו ןוזמ
ü12%- הנפוא
ü6%- הפק יתב / הדעסה
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?ונל רסח המ

טקרמרפוסו ןוזמ§
ü57%-הלודג ןוזמ תשר 
ü12%-היפאמ
ü11%-תוריפו תוקרי תונח

״ןוזמ-אל״§
ü40%-״תודחוימ״ םיבצעמו הנפוא תויונח
ü10%-תיבל דויצ
ü9%-תויקחשמו םידלי ידגב

)%( קוש-תת יפל יתנוכשה זכרמב תורסחה תויוליעפ / תויונחה יגוס
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?ונל רסח המ

הפק יתב / הדעסה§
ü44%-הרשכ הניאש / תירשב / האירב( הדעסמ(
ü28%-ןווגמ טירפת םע הפק יתב

םיתוריש§
ü39%-קנב
ü24%-ראוד

)%( קוש-תת יפל יתנוכשה זכרמב תורסחה תויוליעפ / תויונחה יגוס
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ירשפאה
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 ישדוח היינק חוכ
ירשפאבו לעופב

תוניחבה3-מ םיחתנה זוכיר§
...םירקסה תמועל תואיצמה§

)₪ ידראילימ( םייתנוכש םיזכרמב חתנהו לארשיב תיבה יקשמ לש תכורצתל האצוה

)%( קוש-יתת ךתחב םייתנוכש םיזכרמב האצוהה יחתנ

הסעדה ובתי-קפה"לא-מזון"מזון וסופרמרקטכוח קנייה/תת-שוק

714712ארצי
521מרכזים שכונתיים (מתוך הארצי)

758נתח שוק (%)

הסעדה ובתי-קפה"לא-מזון"מזון וסופרמרקטכוח קנייה/תת-שוק
221229חקר אירוע (מרחבי ביקוש)

26913סקר (ארצי)
758מאגרי מידע של החברה (ארצי)
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דיתע ינפ יפוצ םינדמוא

25%-30%- טקרמרפוסו ןוזמ§
15%-20%- ״ןוזמ-אל״§
15%-20%- הפק יתב / הדעסה§

)₪ ינוילימ( ישדוח היינק חוכ תפסות

הסעדה ובתי-קפה"לא-מזון"מזון וסופרמרקטכוח קנייה/תת-שוק
16211830ארצי

45205מרכזים שכונתיים (מתוך הארצי)
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 לש תירשפא תפסות
םייתנוכש םיזכרמ



 תוארתהל
!םייתנוכשב
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www.c-bs.co.il04-8551511 :ןופלט3508409 דוקימ הפיח ם״תמ15009 .ד.ת ,1 ם״תמ ילדגמ

 .מ״עב ׳תושו רחש ןב יקסנמ׳צ תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©
טלחהב רוסא ,מ״עב ׳תושו רחש ןב יקסנמ׳צ תרבחמ בתכבו שארמ תושר תלבק אלל הז ח״ודב לולכה עדימה לע תוססבתה וא/ו שומיש לכ
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