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פתיח  -אשדוד כבר היום ובטרם הקמת ההיצע הרב המתכונן ,ממוקמת במקום ה 7-בישראל בסך כמות המ"ר של שטחי מסחר
בתחומה .בתחומה מעל  5מ "ר של שטחי מסחר למשק בית ,מתקרבת לבאר שבע עם  6.6מ"ר ,כפר סבא עם  6מ"ר וראשון
לציון (לשעבר "עיר הקניונים") עם  5.7מ"ר בלבד .אזי ,מה צפוי ב"תמונת העתיד" של אשדוד?
רקע  -באשדוד כ 230-אלף תושבים ,גודל משק בית ממוצע  3.3נפשות ,ומתגוררים בה מעל ל 70-אלף משקי בית .גמר בנייה ממוצע
של יחידות דיור בעיר בין השנים  2017-2021כ 600-יחידות דיור .רמת השכר החודשית של שכיר תושב אשדוד נאמדת בממוצע בכ9-
אלפי  ₪ובדומה לממוצע הארצי.
ביקוש  -מרחב הביקוש (להלן" :המרחב") לשטחי המסחר באשדוד כולל את משקי הבית המתגוררים ושיתגוררו באשדוד ,גן יבנה
ובמרחב הכפרי בסביבת אשדוד (ביניהם חלק מהישובים במועצות אזוריות :חבל יבנה ,חוף אשקלון ,באר טוביה וגדרות) .כ2/3-
מהפדיון החודשי של שטחי המסחר באשדוד מקורו ממשקי הבית בעיר.
היצע  -היום באשדוד כ 350-אלף מ"ר שטחי מסחר ברוטו וכ 275-אלף מ"ר נטו .מרכזי המסחר העיקריים :ביג פאשן אשדוד ,בשטח
של כ 32-אלף מ"ר ,עם  121חנויות והמשורתים על ידי כאלפים מקומות חנייה .סטאר  -מרכז מסחרי פתוח בשטח כולל של כ 50-אלף
מ"ר ,עם  115חנויות ו 1.4-אלפי מקומות חנייה .ועוד  3מרכזים עירוניים שאינם גדולים במרכז העיר  -סי מול ,הקריה והסיטי (שבעבר
המליצה צ'מנסקי בן שחר ושות' לאחדם למרכז עירוני  1גדול ומצליח ,טרם בנייתם) .בעבר ,פעלו מספר מרכזים שנסגרו וגם קניון
לב אשדוד של מליסרון הפך לקניון עודפים ובקרוב ייהרס ובמקומו ייבנה סטריפ מסחרי ומעליו מגדלי מגורים;
בתמונת העתיד  -בכניסה לעיר (בתצ"א בעמוד הבא) ,צמוד לביג פאשן יוקם מוקד אזורי עם מגוון פרויקטים .ביניהם שטחי מסחר
שחלקם יפעלו בימי שבתון ואליהם יגיעו גם מאשקלון ,יבנה וקריית מלאכי .בין אלה :נדל"ן מניב בתחנת הרכבת (לו מייעצת צ'מנסקי
בן שחר ושות') ,איקאה (קרובה מאוד לחנות במעוין שורק) בשטח של כ 25-אלף מ"ר ,חנות של רשת קרפור בשטח של כ 7-אלפי מ"ר
ומשא ומתן להקמת מרכז הלבשת הבית "רי-דיזיין" ,זהה למרכז הפועל בצומת קריית אתא וצמוד לאיקאה ובשטח של כ 22-אלף מ"ר
(את הקונספט והתמהיל למרכז זה יצרה ,צ'מנסקי בן שחר ושות').
התהייה  -מה מביא את הצמיחה המואצת הזו בהיצע שטחי המסחר הפיזיים באשדוד?
התשובות  -מוקד ראשון לציון נחלש ,יחד עם הגידול המשמעותי בכוח הקנייה החודשי באשדוד ,באשקלון ובערי הטבעת החיצונית
של מטרופולין תל אביב יחד עם הכאוס התחבור תי שמקטין את הנכונות לנסוע אל ערי המטרופולין והעובדה שבמרחב זה הרכישות
באון ליין וב"שמיים הפתוחים" טרם הגיעו לשיעורים שבמרכז ישראל ,מייצרים את התנאים לתוספת היצע בכלל ולמיוחד בפרט .בפועל
צפוי כי חלק מתוספת ההיצע תהיינה על חשבון היצע קיים ו"ישן" שייסגר.
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תצ"א  -הכניסה לאשדוד והפיכתו מוקד מסחר אזורי (מקור :קבוצת בונים נדל"ן)
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