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 פתיח 

של    בפועלחיזוק שוק המשרדים בתחומה עם בנייה    ;פתח תקווה מבקשת לייצר לעצמה יתרונות תחרותיים ולהמשיך לצמוח

בית החולים בלינסון  בשטחי    בנייהל"עיר בריאות" עם    רצונה להפוך   ;פארקי עסקים   5- בנבנים  חלקם  שמיליון מ"ר נוספים,    1/2

בסביבתו אוניברסיטה  ;ושייבנה  העיר  ,חדשה הקמת  מרכז  את  לשדרג  עירוני    עם  ניסיון  אתשוק  של "  ולייצר  השדרה 

 מחסור בהיצע שטחי המסחר  בעלתהעיר  עד היום,    .ומשרדים  משרדים עם מרכזי מסחר אזוריים  ייבנו " שלאורכה  ז'בוטינסקי 

שבתחומה של הוצאות משקי הבית  מיליוני ₪ בחודש    80  שמחייבים  ,כממוצע בישראללמשק בית  בלבד    מ"ר  3.5עם יחס של    -

ולמרכזים סביב  ,  אלף מ"ר(  30-כ)  דן טאון   אכלוס מרכזשתנה מהותית עם  ת. ברם, בעתיד הקרוב התמונה  ל"דלוף" לערים 

 היצע הקיים. לשל שטחי מסחר  50%-שמהווים תוספת של כ ואחרים  אלף מ"ר( 50-)כ בניית ביג פאשן 

 מערכת המסחר בעיר על רקע האפשרי בה; של  התפקוד ביחס לגודלה, למאפייניה ול את תמונת השוקטור זה מציג 

 

מאפשרים לה להשקיע בתושביה, בתשתיות ובפיתוח כלכלי ועסקי.  הלפתח תקווה נתוני פתיחה כלכליים, פיסקאליים טובים    -  פתיח

₪ בלבד(    4,400-, גבוה מהממוצע בישראל )כנטו  ₪  5,700-, העיר השקיעה בתושב כ2019בהתאם לדוחות הכספיים של העיר משנת  

מ"ר של נדל"ן מניב לתושב, והנדל"ן המניב    70  קיימים  ל ברמת השקעתה בתושב. בעירמבין ערי ישרא   13-והייתה מדורגת במקום ה

 ₪ לתושב(; 1,200-מ"ר וגבוה מ ₪22 לתושב )גבוה מהממוצע בישראל של  2,600-משלם ארנונה שנתית ממוצעת של כ

 

רכז ולשפר את מערך שמה לה למטרה לבסס את העיר כעיר ראשה של מחוז המ  2040של פתח תקווה לשנת    תכנית המתאר

,  מיליון מ"ר  15-עד ל  הנדל"ן המניב את שטחי    להגדיללשנות את פני העיר ו  מבקשתתכנית המתאר  והמסחר בעיר.    "תעסוקה"ה

,  בעיר  קמפוס  הקימהשאינטל    : כגוןטק  -ההיי  שוק-מתתפתח תקווה מושכת אליה חברות  מיליון מ"ר.    11-כ  יםומאושר  מיםכשכיום קיי

IBM  147-כ  ותכלולאלף משקי בית    83-אלף תושבים המאוגדים בכ  255-אוכלוסייה בפתח תקווה מונה כה .  ועוד   רפואה-ביו, חברות  

כלכלי  -חברתימאפיין    והיא נעדרת,  (7ים )עשירון ממוצע  המאפיינים החברתיים של פתח תקווה בינוני.  2040אלף משקי בית בשנת  

 דומיננטי ומנצח ביחס למתחרותיה;

ומתעשייה מסורתית הכוללת מוסכים וסדנאות    ,הישן של קריית אריה משנה את פניו  תעשייהאזור ה  -  ציר ז'בוטינסקי ו  אריהקריית  

 טק". -ל"פארק ומיצובו אזור התעשייה שינה את שמו. בנוסף לשינוי הפיזי, במקומם נבנים פארקי ומבני משרדים, שמתפנים בהדרגה

שדרה פעילה של נוסף וכ  למע"רמבקשת פתח תקווה להפוך אותו  ציר ז'בוטינסקי  ם לאורך  עם פתיחת הרכבת הקלה ומימוש פרויקטי

ו"לוב  אלפי העובדים   ,ים" של מבני משרדיםי הולכי רגל עם שטחי מסחר  את מאות  ובמקביל להיות ה"משפך" התחבורתי שמביא 

רוטשילד בתל אביב הינו ישים ו/או    כדוגמת  המבנים לאורכו. כאן עולה התהייה האם הרצון להפוך את הציר לשדרה  לוהמבקרים א 

 בפועל ידמה יותר ל"איילון של פתח תקווה"?
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לתחנות  -  נגישות ובסמוך  בכלל  תקווה  בפתח  גם  תחבורתית  מהפכה  תחולל  הקלה  תייבא    שבה  הרכבת  רק  לא  זו  ברם,  בפרט. 

ייצרו מערכת   3Mשל קו    יותחנות  3עם    מטרועל יציאתם מפתח תקווה אל תל אביב ולשכונותיה. הגם  מועסקים ומבקרים, אלא תקל  

 תחנות הרכבת הכבדה הקיימות;  2נגישות מיטבית בעיר ואליה, יחד עם 

 

היחס בין התחלות הבנייה ם.  אלפי  1.1-של יחידות דיור כהאחרונות  השנים    5-בממוצע  ה  השנתיגמר הבנייה    -  תנופת הפיתוח בעיר

בו   2022לשנת    בישראלהכי גבוה  הינו  למשרדים  לגמר הבנייה   יותר ממה שסיימו    2.5פי  היום בפועל  בונים    משמע,  .247%-נאמד 

,  צ'מנסקי בן שחר ושות'  על בסיס ספירות שביצעה.  31%  מינוס  בתל אביב היחס הפוך ועומד על  ,. לשם השוואה בשנים שעברו  לבנות

, ישרס, )לה מייעצת החברה(  : קרסו ויתניהביניהם נמנים.  שטחי משרדים בעיר  אלף מ"ר  450-בנייתם של כ  תסתיים  2025עד שנת  

(, , לו מייעצת החברהאלף מ"ר  170קומסקו )  :כגון  ;2025לאחר שנת    שיבנו  אות אלפי מ"ר נוספיםממתוכננים  כמו כן,  רוגובין וגלובאל.  

 אלף מ"ר(, עזריאלי, מליסרון ואחרים; 250ביג )

 

צ'מנסקי בן שחר   על בסיס ספירות שביצעה.  קמעונאי  מחסור יחסי בהיצע שטחי מסחרקיים  בעיר    -שוק המסחר בפתח תקווה  

עד היום   .)ראה/י מפה בעמוד הבא(  אלף מ"ר במרכזי מסחר לסוגיהם  172-אלף מ"ר בסך הכול, ומתוכם, כ  300-כ  קיימים,  ושות'

חברת  ש  שניהם דורגו בצמרת מדרג מרכזי המסחר  .סנטר  Yפאוור סנטר  ו  : קניון עופר פתח תקווה מרכזים מצליחים מאוד   2פעלו  

  הערים המובילות   10מסחר בעשור האחרון והיא נמצאת בין  של שטחי    מ"ראלף    10.2בעיר נבנו  .  לאורך השנים  ייצרה  צ'מנסקי בן שחר

 ; בתוספת ההיצע השנתית

 10-בשטח של כ, גלובל טאוור אלף מ"ר 30-בשטח של כ  ןדן טאו ;התאכלסו ומתאכלס היצע גדול מאוד של מרכזי מסחר 2022בשנת 

ר שטחי קאלפי מ"ר המאכלס בעי  4.5-(, ומרכז שופ טיים בשטח של כנית של איקאהוהכולל גם חנות עירו  אלף מ"ר )לו יעצה החברה

)ראה/י קולאז'    יכולם ביחד ממוקמים במרכז ציר ז'בוטינסק .  אלף מ"ר  50-כבשטח של  ביג פאשן    בקרוב תחל בנייתו של מרכז  .הסעדה

  ;בעמוד הבא(

לא השכילה העיר לייצר קומת קרקע מסחרית   בו  ,בלבד   אלף מ"ר  25.5-שטחי המסחר עומדים על כ  היצעקריית אריה  אזור התעשייה  ב

ומה"דור    הינם  מסחרהשטחי  ו   זה עם זה  "המבנים שנבנים "אינם מדבריםופעילה, כמצוי בפארקי עסקים אחרים. הגורם, הפארקים,  

סנטר ואחרים, יחד עם    Y, ובתוכה מרכזי עוגן,  יציר ז'בוטינסקל  ומצפוןברמת סיב, הממוקמת על    לעומת זאת,  .נמוך  הישן" וממוצבים  

 שכונותיה;ומעם זרימת מבקרים ועסקים שמשרתים גם את משקי הבית בעיר  ו"חיים" המצוי ברחוב השחם, מייצרים מקומות פעילים
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 קולאז': מרכזי המסחר לאורך ציר ז'בוטינסקי בפתח תקווה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )מ"ר( בעירוהיצע השטחים ברחובות מפה: מרכזי המסחר העיקריים 
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מיליון    44מזון וסופרמרקט,    מוצאים על מוצרימיליון ₪    195  מתוכם,  ₪.  מיליון   385-נאמד ב  החודשי בפתח תקווה  כוח גודל הקנייה

אל  בעיקר    פתח תקווהמשל כוח קנייה    ולהגד דליפה    קיימת. כיום  על מוצרי "לא מזון"  מיליון ₪  146-ו  קפה-הסעדה ובתיעל מוצרי  ₪  

מכוח הקנייה   20%)מעל    מתוך העיר  פיםדולבחודש  מיליון ₪    80-כ. מוערך כי  קניון איילון והמצוי בסביבותיו בבני ברק ואל תל אביב

 בתרשים שלהלן:  המסחר בפתח תקווה כמתואר יבחודש נכנסים אל שטחי ומרכז מיליון ש"ח 60-70 במקביל. החודשי שבעיר(

 )מיליוני ₪(  והכניסה אל ומהעירדליפה ה ונתחי כוח קנייה חודשי בפתח תקווה  :תרשים

 

תהיה גדולה יותר מהאפשרי מתוספת  השטחים  תוספת היצע  בפועל  מיליון ₪.    60-כוח הקנייה החודשי צפוי לגדול בכ  2027עד שנת  

 ;  מים והחדשים יידרשו למשוך יותר כוח קנייה חודשי מחוץ לפתח תקווה ולהקטין את הדליפה מהעירהמרכזים הקיי. משמע, הביקוש

בשנים האחרונות, הנהגת העיר פועלת להפוך את פתח תקווה למוקד מטרופוליני משני. בשוק המסחר העיר   -המצוי והצפוי  

נים הקרובות מול הגידול בכוח הקנייה המקומי,  בניית שטחי מסחר בש היקףסבלה וסובלת ממחסור בהיצע של שטחי מסחר. 

בעיר ולכל    גם לשוק המסחרכלכלית ושיווקית נדרשת תכנית אסטרטגית  ו ייצר מענה לצורך הנדרש ויקטין את הדליפה מהעיר  

כי העיר תממש את הנדרש ליצירת מרכז עיר פועל ומתפקד כמו גם בקומת הקרקע של אזור   י הכרח . במקביל,  מרכז בנפרד

    = "עירוב שימושים";  ת אריה שאליו בהכרח נדרש גם להכניס שימושים של מגורים בסוגים מתאימים ובתי מלון י התעשייה קרי


