
קניונים ומרכזים מסחריים

האון-ליין א זירת  הקניונים,  ינפלציית 
אהמתחזקת ושינויים טכנולוגיים המש

פיעים על הרגלי הצריכה, מביאים את 
קברניטי הקניונים ומרכזי המסחר להתכנסות 
מחודשת, אם כי רבים מהם עדין נוטים לעיוורון 
מרצון ולא מבינים שהעולם כבר מזמן זז למקום 

אחר. 
אהדוגמא הצורמת ביותר היא של קניון אר

נה בהרצליה, אשר נרכש על-ידי "קרן ריאלטי", 
אשמשקיעה כעת מילוני שקלים, כולל שכירת שי

רותיו של האדריכל-כוכב הבריטי נורמן פוסטר, 
בתוכנית משנה מציאות, שאולי תביא סוף-סוף 

את קניון ארנה לרווחיות כלכלית. 
אבל המצב בהחלט לא היה אמור להיות ככה, 
רן ינוב ומוריס אלגזי, שאא  מעידים האדריכלים
חראים על עיצובם ותכנונן של שלושה מרכזיי 
קניות וקניונים גדולים באירופה ומספר קניונים 

בארץ.
ארן ומוריס, אשר עומדים בראש משרדי אד

ריכלים מוערך, טוענים, כי השינוי עוד בחיתוליו, 
אך מתחיל להתממש. רגע לפני שהם ממריאים 
לבולגריה לפגישה עם יזם, שהינו הבעלים של 
קרן השקעות דרום-אפריקאית גדולה, על מנת 
לבצע מתיחת פנים לקניון גדול בעיר סופיה, 
שמענו מהם על המגמות העתידיות בעיצוב 
קניונים ומרכזיי מסחר ומהי נוסחת הקסם, אם 
יש כזו, שתביא לעלייה ברווחיות הקניון ויצירת 

נאמנות של לקוחות. 

הכל עומד להשתנות
צמד האדריכלים מתייחס לקניונים במאה 
ה-21, כסוג של  "כיכר העיר" החדשה. התכלית 
היא של חוויה, מקום מפגש ובילוי ולא רק מרכז 
קניות. לדידם, הקניונים ייקלטו אטרקציות כמו 
פנאי וספורט, יופי ואסתטיקה ואפילו תרבות. 
הכל על מנת לאפשר בילוי איכותי יותר. מעבר 
לבילויים, הם מצביעים על תחום ההסעדה כמי 

אשיעבור מפנה. בתי הקפה ומסעדות ראויות ישו
בצו בין החנויות ולא באזור ייעודי ונפרד. בילוי 

כבר אמרנו?

 הסיסמא עכשיו בתחום הקניונים, מדווחים 
 Food is the new fashion and" השניים, היא
fitness is the new food", אבל מאחר ועיצוב הוא 

אתחום דינאמי, חשוב מאוד לקחת בחשבון גמי
אשות ופתיחות שיאפשרו שינויים עתידים. החוכ

מה היא תמיד לראות את העתיד.  
"הקונספט של הקניונים בעידן החדש הוא 
ה- Retailtainment. כלומר שילוב חוויית הקנייה 
Retail, עם חוויית הבידור Entertainment.  לכן, 

אעיצוב מדויק, אווירה, פנייה לכל החושים ופעי
אלות מגוונת ואטרקטיבית הם אלה שיביאו להת
אפתחות האבולוציונית של החלל השלישי )הרא

שון הוא הבית והשני הוא מקום העבודה(", הם 
מציינים וטוענים, כי "נוסחת הקסם הזו, שתדע 
לשלב נכונה בין כל הפרמטרים, היא זו שתשפיע 
לטובה על תהליך קבלת ההחלטות ויותר מכך 
- צרכנים מוכנים לשלם יותר עבור מותג, רק 
אם יש ערך מוסף בחוויה שלהם כשהם צורכים 

אותו".
ארן ומוריס מעדכנים, כי עתיד החנויות ואול

מות התצוגה המגה-ענקיים יעברו אף הם שינוי 
ויעוצבו אחרת. ה"שואו-רום" עצמו יקטן לטובת 

איותר מקומות אחסון ומידוף וזאת על מנת לא

פשר שילוב מנצח וכלכלי בין האון-לייף לאוף-
ליין. בטרמינולוגיה שלהם מדובר בשילוב בין 
״הקליק״ ל״בריק״, שכן סקר השוק כבר נעשה 

אבאון-ליין, בבית. על האוף-ליין מוטלת כעת המ
אשימה ליצור חוויית משתמש סוחפת כשם שה
אשכילו לעשות עם חנויות הפופ-אפ. רק מי שי

צליח לייצר אטרקציות לצד חללי תוכן, שיהפכו 
את הבילוי בקניונים לחוויה ממגנטת ויגבירו את 

תחושת השייכות של הלקוחות למקום, ירוויח. 

קשר דו-כיווני עם הצרכן 
אהקניון חייב להתחרות בנוחות ובקלות שמ

ציע האון-ליין. בזכות הטכנולוגיה, הצרכן שולט, 
מנווט ובוחר את מה שמתאים לו בשירותי האון-

ליין. ברשת עוקבים אחר הצרכן ומתאימים עבורו 
את ההצעות, תוך כדי הקשבה לצרכים שלו, גם 
אם הוא לא ביקש זאת. כאשר הוא מגיע לקניון 
הוא מצפה )היום כבר באופן טבעי ובלתי מודע( 

לקבל את אותו הדבר. 
הרעיון המרכזי הוא יצירת קשר דו-כיווני עם 

אהצרכן, שיבוא לידי ביטוי עוד טרם כניסתו לק
ניון, כמו איתור ושמירת חנייה, שירותי קונסיירג', 

מידע זמין און-ליין וכדומה. 

העולם היום מרובה הזדמנויות ולא לינארי 
כמו פעם. פעם הלכנו לחנות, קנינו וזהו. 

הסטטיסטיקה מצביעה על כך שאינטראקציות 
דיגיטליות משפיעות על גידול במכירות וכי דווקא 
השילוב עם חנויות פיזיות מגביר את הרווחיות 

עוד יותר.

שינוי תרבותי ושינוי הרגלים
BIG Fash, שתכננו השניים  ion בקניון 
בבלגרד ומתפרש על פני שלוש קומות ושטח 
45 אלף מ"ר, ניתן להתרשם מפלורליזם עיא  של

צובי איכותי, שכולל לצד מאות חלונות ראווה 
בוהקים, שטיחי רצפה אורנמנטליים, כולל על 
והקירות, גופיי תאורה שעוצבו על-ידי המעצב 
הבינ"ל המצליח אריאל צוקרמן, פינות ישיבה 
חינניות, אשר פזורות ברחביי הקניון, ומכיכר 

אמרכזית רחבה שמאפשרת להכיל פעילות תר
בותית רבת-משתתפים. אפילו ניתן להשתעשע 
ולרדת בין קומות הפוד-קורט עם מגלשה. אבל 
אלה הם רק הדברים שנראים לעיין. בפועל, 

אמסגירים רן ומוריס, קיימת תורה שלמה שמ
תחילה מהפילוסופיה של השופינג דרך תכנון 
מדוקדק של רוחב המעברים, הטמפרטורה, 
תחושת המרחב, ניטרול ההמולה אשר בחוץ, 
המרחק בין המעליות והדרגנועים ועד מיקום 

חדרי השירותים. 
נקודת ההתייחסות מחייבת את המתכננים 
להסתכל על כלל המבקרים בקניון ועל השונות 
ביניהם. על כן עבודת המחקר על אופי המקום 

אוהסביבה, אופי האוכלוסייה והנגישות הינה הכ
ארחית ליצירת בידול ספציפי. כך בעצם נבנה הסי

פור הייחודי של קניון ו/או מרכז מסחרי. 
א "עמוד השדרה של השינוי הוא שינוי בת

מהיל המקובל והוספת פרמטר תכנוני חדש והוא 
התכנון של המרחב הציבורי בקניון כיישות בפני 
עצמה", מסכמים רן ינוב ומוריס אלגזי. "מרחב זה 
אינו משמש רק כמעבר טכני אל החנויות ומהן. 
ברור לנו כי תכנון השימושים והפעילות במרחב 
זה הם חלק בלתי נפרד כיום מהתכנון הכולל של 

הקניון ו/או המרכז המסחרי". 

הקניונים חייבים להשתנות 
את הקניונים במאה ה-21, אומרים האדריכלים רן ינוב ומוריס אלגזי, יש לראות ככיכר העיר החדשה. התכלית היא של 
חוויה, מקום מפגש ובילוי ולא רק מרכז קניות. לדבריהם, רק מי שיצליח לייצר אטרקציות לצד חללי תוכן, שיהפכו את 

הבילוי בקניונים לחוויה ממגנטת ויגבירו את תחושת השייכות של הלקוחות למקום, ירוויח | דנה אבן-חן
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