
 מסחר ומלונאות במע"ר ובמרינה פברואר 4102
 

לאחרונה כשמאי מקרקעין המתמחים בנושא המלונאות נדרשנו לחוות דעתנו 
 המקצועית לעניין ערכי השווי של קרקע המיועדת למסחר ומלונאות.

 

 מתחם המרינה נחלק למתחם המעגנה, במערב, ועורף המרינה, במזרח.
 ם הכוללים:עורף המרינה כולל שימושים שוני

 

 יעוד
 

 שטח עיקרי כולל מס' מגרשים
 מגורים מסחר מלונאות

  מ"ר 99,,09 מ"ר 90,999 9 מלונאות ומסחר
 יח"ד 02,,מ"ר 09,499   4 מגורים ג'

 יח"ד 429,מ"ר 98,899 מ"ר 0,899  9 מגורים מיוחד
 מ"ר לשירותי תפעול ומסחר 0,999 שירותי מרינה

 

 
 מלונאות באשדוד

 

ר אשדוד לא פיתחה במהלך השנים את ענף המלונאות, זאת למרות מיקומה העי
לאורך רצועת החוף והעובדה כי נהנית באופן מסורתי מתיירות נכנסת שבויה, 

 בעיקרה מצרפת.
ים -אביב, בת-לאור מיקומה הגיאוגרפי, לעיר קיימת תחרות למלונאות בערים תל

בתי מלון עיקריים  ,בה קיימים ואשקלון. התחרות המיידית הנה בעיר אשקלון, 
 "קראון פלאזה" וגני דן אשקלון". -כוכבים  4ברמת 

באשדוד, מלבד מלונאות ותיקה כמלון "מי עמי", כיום פעיל מלון סוויטות יחיד 
 ".West Boutique Hotel Ashdod" -כוכבים  9ברמת 

לחוף  המלון ממוקם באגפה הצפוני של רצועת החוף בעיר, ברחוב הטיילת, סמוך
 הים, צפונית לשד' משה דיין והמרינה.

חדרי  000קומות וכולל  9כוכבים. נישא לגובה  9המלון הנו מלון סוויטות ברמת 
 אירוח.



 
מלונות ", המיועד להיות מנוהל ע"י קראון פלזה אשדוד" מלוןמלון נוסף הנו 
וח .המלון בנוי אך אינו פעיל עקב סכסוך משפטי עם החברה לפיתאפריקה ישראל

 9, בדירוג של העירבחוף הדרומי של  המלון ממוקם אשדוד בעניין חברת הניהול.
 :ללווכ קומות 09בן  ,קסוכוכבי דה ל

 .קומות מסחריות 0
 .סוויטותו חדרים ,09

 א.מועדון הבריאות וספ .איש 0,999מרכז אירועים וכנסים של עד 
 

 )לזוג ללילה, ללא מע"מ( נתוני מחירי לינה
 

סופ"שאמצ"שסופ"שאמצ"שסופ"שאמצ"שסופ"שאמצ"ש

West092 290₪ 900₪ 900₪ 998₪ 209₪ 800₪ 209₪ ₪אשדוד

980 ₪,90 980₪ ₪,99 980₪ ₪,90 ₪,99 ₪,90 ₪אשקלוןקראון פלאזה

804 984₪ ₪,9,,0 804₪ 804₪ 984₪ 022₪ 942₪ ₪אשקלוןגני דן

נובמבראוגוסטיונימרץ
עירמלון

 
 

 :וקללממוצע מש
 

מחיר

לחדר

West082 ₪אשדוד

009 ₪אשקלוןקראון פלאזה

092 ₪אשקלוןגני דן

עירמלון

 
 

 נתונים סטטיסטיים כלליים
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

עפ"י מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניתחנו את נתוני התיירות לערים 
 ים.-אשקלון ובת -המהוות את התחרות המיידית לבתי מלון 

 

 מספר מלונות וחדרים
 

בת יםאשקלון

34מלונות

 488203חדרים
 

 תפוסת חדרים )%(
 

בת יםאשקלוןכלליתקופהשנה

2010I-XII66.4 47.9 66.6 

2011I-XII65.9 43.3 69.2 

2012I-XII65.7 39.0 72.4 

2013I-IX64.6 41.9 65.9  
 Iמבנה פדיון במלונות רמה 

 
100%פדיון

46%-תשומות

54%רווח גולמי

33%-שכ"ע

 21%רווח תפעולי



 רותהגדרות משרד התיי
 

תכנון המלון וחלוקת השטחים בו יהיה בהתאם למסמך "תקנים פיזיים לתכנון וסיווג 
 מתקני אכסון תיירותי" של משרד התיירות.

 התכנון יהיה עפ"י סיווג המתקן.
 :חוזר מנכ"לעפ"י 

 

 בית מלון
יחידות אירוח, אשר בו מספקים או מציעים לספק בתמורה,  00מקום הכולל לפחות 

שירותי לינה ושירותים אגב לינה למטרות אירוח ונופש, לפרק זמן קצוב, ובו שטחים 
המיועדים לאספקת השירותים האמורים, למעט מקום שהוא בקתות אירוח 

  (.צימרים)
 
 כסון מלונאי רגילא

האירוח והשטחים הציבוריים והשירותיים שבו נמצאים  בית מלון שכל יחידות
 בבעלות אחת ואינם ניתנים למכירה אלא כיחידה אחת.

 
 אכסון מלונאי מיוחד

בית מלון המוגדר בהוראות התוכנית החלה בשטח ברשימת שימושי ו/או יעודי 
 Timeהקרקע כ"מלון דירות" ו/או "דירות נופש" ו/או בית מלון הפועל על בסיס

sharing  או על בסיסLeaseback. 
 חלופות, בכפוף לתנאים בחוזר: , "אכסון מלונאי מיוחד" מאפשר ליזמים

למכור את כל יחידות האכסון במלון, כאשר הרוכשים יכולים להשתמש  חלופה א':
חודשים,  9חודשים בשנה ובשאר השנה, לפחות  0ביחידה הנרכשת עד 

 .י מלון רגיליםעומדות היחידות לרשות הציבור הרחב כחדר
 

למכור  ההפרויקט יהיה בית מלון רגיל שלא ניתן יהימחדרי  90%לפחות  חלופה ב':
בו יחידות והן תעמודנה לרשות הציבור הרחב, כל ימות השנה. ביתרת 
הפרויקט יתאפשר ליזמים למכור יחידות, כאשר הרוכשים יוכלו להשתמש 

דות אלו לרשות הציבור ביתרת השנה יעמדו גם יחיו חודשים, 2 -לבהן עד 
 .כחדרי מלון רגילים הרחב

 
 Time sharing -אכסון ע"פ שיטת ה

בית מלון המנוהל ע"י חברת ניהול בשיטה המאפשרת למספר רב של 
נופשים לרכוש זכות שימוש בכל אחת מיחידות האירוח של המלון, 

, כאשר זכות זו ניתנת לרישום בלשכת (בד"כ שבוע)לתקופת זמן מוגדרת 
 שום המקרקעין.רי
 

 Leasebackאכסון ע"פ שיטת ה 
בית מלון שיחידותיו או חדריו מצויים בבעלות פרטית של רוכשי היחידות 
ומועמדים לרשות הציבור הרחב, מדי שנה, הכל לתקופות בהתאם לחלופה 

 .כמפורט בחוזרלחלופה ב', וא' 



מגרשים ביעוד למלונאות ונופש

תאריך עסקהמחיר למ"ר מבונה עיקרי כולל פיתוחהוצאות פיתוחמחיר מכירה/מכרזזכויות בניה עיקרישטח מגרש במ"רכתובת

40030.10.2010,, 00,999,999₪ 11,0005,600₪אשדוד מול שכ' יא' קו ראשון לים

00008.08.2007 999,999₪,, 4,099,999₪ 7,6649,197₪אשדוד סמוך למרינה- מכרז ממ"י

08801.08.2007 829,009₪,, 2,999₪,,,0 6,4347,721₪אשדוד סמוך למרינה- מכרז ממ"י

הערכת שמאי מקרקעין משנת 0,9,92013 9,090,999₪ 2,700₪מרינה אשדוד

נוף מלא לים 9930.10.2007,,, 8,499,999₪ 6,0293,818₪אשדוד מול רובע יא'

מידע מהרוכש 0,49911.2010 99,999₪,,02 6,99725,893₪מרינה אשדוד בחלק הצפוני

0,22001.06.2009 999,999₪,,0 6,0007,200₪אשדוד ריביירה דרומית

אשקלון- משה דורות 2 סמוך לחוף כ- 550 מ' מהים
11,3503,632₪ 2,4,9,999₪ 0,02825.06.2008

אשקלון- משה דורות 2 סמוך לחוף כ- 450 מ' מהים
מבוקש,0,04 08,999,999₪ 33,90010,848₪

פרסום בגלובס0,800 92,089,999₪ 12,20019,520₪ראשון לציון- צפון מערב כ- 160 מ' מקו הים

 מאי 0,9992008 999₪,,00,98 5,5158,991₪בת ים- דרום מערב נוף מלא לים
 

עסקאות השוואה מסחר

מחיר מ"ר מבונה קרקע למסחרתאריך עסקהמחיר למ"ר בנוימחיר מכירה/מכרזזכויות בניה עיקרישטח בנוי במ"רכתובת

2,999 ₪הערכת שמאי מקרקעין משנת 89,9992013,,8 1,200₪מרינה אשדוד

124₪ ,,099,008₪ 00,08928.11.2012₪ 0,800

121₪ 0,842,492₪ 09,,2928.11.2012₪ 2,,08

131₪ ,,999,098₪ 09,,0928.11.2012₪ 2,,42

243₪ 0,242,099₪ 09,99028.11.2012₪ 2,944

59₪ 0,908,289₪ 00,,2228.11.2012₪ 0,080

279₪ 4,904,240₪ 02,,9004.12.2012₪ 0,99,

110₪ 0,000,294₪ 09,09009.12.2012₪ 2,290

148₪ ,,000,904₪ 04,28009.12.2012₪ 9,099

48₪ 00,,0,9₪ 09,,9028.11.2012₪ 2,,02

155₪ ,,499,908₪ 09,94928.11.2012₪ 2,498

122₪ 0,080,94,₪ 04,29,28.11.2012₪ 9,000

8,889 9,99902.12.2013₪, 989,999₪ 49₪הבנים 4

2,000 9921.03.2013₪,,00 99,999₪,,00 1,000₪הבנים 10

048,,0 4,30.12.2013₪,,4, 899,999₪ 33₪בלפור 11

9,008 9,09025.08.20133₪, 209,999₪ 33₪בלפור 11

09,898 99920.08.2013₪,,, 499,999₪ 20₪הקריה- סיטי, תש"ח 7

8,009 09,99905.11.2013₪ 999,999₪ 50₪דרך מנחם בגין 126

רובע סיטי

 
 

והן הן עבור לקוחות מסחריים  דתנומהווים חלק מעבויעוץ והערכות נכסים מסחריים ובתי מלון 
למשרדנו ניסיון רב תחומי ובין לקוחותינו מנויים בנקים, חברות מסחריות  .עבור לקוחות פרטיים

 ות, גופים שונים ואנשים פרטיים. יחברות בורסא, פרטיות

 
 
 
 


