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משבר
הקורונה

 מחזירה כבר הקורונה גפת
1 g מושכרות שהיו דירות לשוק 

g J תיירים ובהיעדר קצר לטווח - 
ארוך. לטווח שוכרים מחפשות

 בחן ,Yad2 בחברת אנליסט חן, ניר
 להשכרה העומדות הדירות היצע את

 הראשונים בשבועיים מרכזיות בערים
 וזיהה ,2020 מרץ ושל 2019 מרץ של

 הדירות במספר משמעותית עלייה
 "אנחנו אביב: בתל להשכרה שהוצעו

 המודעות במספר עלייה רואים
 אנחנו .Yad2 לאתר שמגיעות החדשות
 שהיו Airbnb דירות שהמון מעריכים
 הוסבו וחוץ פנים לתיירות מיועדות
 ניתן אביב בתל להשכרה. לדירות
 ברורה היא והסיבה חדה עלייה לראות

 את מחזירים הבעלים הקורונה. מגפת -
עולה". וההיצע לשוק הדירות

 מפרסם אבירן דור הדירות מתווך
 הייעודיים בעמודים האחרונים בימים

 דירות ,Airbnb Tei-Aviv(בפייסבוק
 Apartments for rent ביפו, להשכרה
in Jaffa( שלו הפוסטים רבות. דירות 
 שמבהירים מרהיבים בצילומים מלווים
 Airbnb דירות שאלו ספק לכל מעבר
 מעיד אבירן ייעודן. את עכשיו ששינו
 לתיירים מושכרות שהיו דירות שאלה
 כעת מוצעות הקורונה משבר ובגלל

 לשנה. אופציה עם קצרות, לתקופות
 מרוהטות, Airbnb דירות המון ״יש

 אליהן בא שהיית מהים הליכה במרחק
 יש אבל, מלון. בית כמו מזוודה, עם רק

עכשיו לשכור פוחדים ואנשים האטה

 עסקאות. שום עושים ולא דירות
מהבית". לצאת פוחדים

 קצר לטווח דירה צריכים שכן מי
 או בבידוד להיות שנדרשים רבים הם
 נרחב היצע יש ולהם משפחותיהם, בני

 בירידה המחירים וגם מתוכו, לבחור
תלולה.

 שמי מגלה Airbnb לאתר כניסה
 של לתקופה דירה לשכור שירצה

 מבין לבחור יוכל אביב תל בעיר חודש
 בדירה פרטי חדר דירות. 300מ־ יותר

 4,302 קודם שעלה פלורנטין, בשכונת
 שקל. 3,528ב־ עכשיו מוצע שקל,
 בבניין ת״א, במרכז חדרים שני דירת

 6,029 קודם שעלתה משופץ, באוהאוס
 שקלים. 5,426 כעת תעלה שקלים,

 ביפו, ירושלים בשדרות סטודיו דירת
 עולה שקלים, 6,484 שילמו שתמורתה

שקלים. 4,530 כעת
 שמאי לשכת יו״ר מסילתי, חיים

 שמסב שמי סבור בישראל, המקרקעין
 לטווחים מושכרת שהייתה דירה עכשיו
 עושה להשכרה רגילה לדירה קצרים
 של שוק לשפוט חוכמה "לא טעות:
 ויצליח שישכיל מי שפל. בזמן דירות
 ירוויח היום הקיים השפל את לספוג

 אם הארוך. בטווח יותר גבוהה תשואה
 ,3% של תשואה נותנות רגילות דירות

 .7%ל־ מגיעות Airbnb דירות אז
 בדרך אגרופים לקבל חסון שמספיק "מי

 את שיסב מי טובה. יותר תשואה יעשה
 יפסיד ארוך, לטווח להשכרה שלו הדירה

נמוך דירה שכר יקבל גם - פעמיים

 בעתיד. העליות את יפסיד וגם בהווה
 שפל. בנקודת מסוכן משוק יוצאים לא
לנצח". שיורד שוק מכיר לא אני

 עויתנפית מכלכלה
דבר לכל ן7לעס

 ,Airbnb של הדיגיטלית הפלטפורמה
 בסן 2007 בשנת לראשונה שצצה

 המשחק חוקי את שינתה פרנסיסקו,
 טיפוס התפתח וסביבה המלונאות בעולם

 על שדיברו כאלה היו אירוח. של חדש
Airbnb הכלכלה לרעיון מוצלח כביטוי 

 התברר מאוד מהר אך השיתופית,
 שנכנסו חדש, כלכלי בענף שמדובר

 דירות בעלי רק ולא עסקיים כוחות אליו
 את והשכירו לחו״ל שנסעו פרטיים
הנסיעה. לתקופת הדירה
 ,2019 דצמבר מחודש הערכות לפי
 שהוצעו דירות אלף 13כ־ מתוך

 קצר לטווח לשכירות השונים באתרים
 נוהלו דירות 6,580 אביב, תל בעיר

 חברה ידי על או אחד, אדם ידי על
 כלומר, נכסים. כמה היו שבאחריותה

 המוצעות מהדירות מחצית לפחות
פרטיים. אנשים של אינן נופש כדירות

 ״Israel Airbnb"הפייסבוק קבוצות
^You Are Not Alor - דירות 

 מציעות הארץ" רחבי בכל לבידוד
 למתבודדים, המיועדות רבות דירות

 להתרחק עליהם שנגזר כאלה כלומר,
 עומרי להדבקה. חשש בשלל מאחרים

 שמציעה ,likealocal מחברת שגב
מספר ירושלים, ברחבי דירות עשרות
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שמימגלהAirbnbבאתרבדיקה

בתללחודשדירהלשכורשירצה

מ־003יותרמביןלבחוריוכלאביב

בשכונתבדירהפרקיחדרדירות.

שקלים,4,302קודםשעלהפלורנקין,
בלבדשקלב־825,3עכשיומוצע

ההברה:בפעילותדרמטישינויעל

כלהקורונה,שלהזההסיפור"מאז
בטחחותכת,בצורהנפסקההתיירות

אביבתלכמובעריםחוץתיירות

גםבילוי,מקומותבאיןוירושלים.

נעלמה.הפניםתיירות
הזהמהלימוןלעשותמנסים"אנחנו

נכסיםעם׳תקועים'אנחנולימונדה.

לכאלהטובשירותלתתומנסים
המהיריםבבידוד.להיותשצריכים

שלגדולההצפהישכינמוכיםמאוד

שנהלפנישהושכרהדירהכך,השוק".

עולהללילהשקלים350שלבמחיר
שהרווחמסבירשגבשקלים.150עתה

רקולאמשמעותיתקטןהמשכיריםשל
מהמצבבשונההמחירים.ירידתבגלל

מע"מ.גםלשלםעתהנדרשיםהםקודם,
האופרציהמנהלתהיאדיימנטיוליה

שנתמאזהמפעילה,loginnבחברת

rent"שלבמודללהשכרהדירות2016

to rrentמבעלידירותשוכרתכלומר,", כ
לתייריםומשכירהמשפצתנכסים,

"נקודתדיימנט:קצרות.לתקופות

שסגרוברגעהייתהמבחינתנוהמפנה

גרמניה,מצרפת,לתייריםהכניסהאת
בעיהשישהבנואזושוויץ.אוסטריה

לטווחיםלהשכרההמקומילקהלופנינו
השכרנומהנכסיםהלקקצרים,יותר

חודשים.לכמה

שנתחמשפחה"בני

הבית"אתלמתסדד

מאזהאחרון,"בשבועדיימנט:

לארץ,שמגיעמילכלסגרעלשהוחלט
לדירותבביקושעצומהעלייהיש
צריכיםהאלהמהפוניםחלקיום.ל־41

משפחהבניהםגדולוחלקבידוד,

החוצה,ויצאוהביתאתלמתבודדשנתנו
מזמיניםחלקוכר.חוזריםשלזוגבני

שאר.Airbnbדרךחלקישירות,

מתות".,bookingכוללהפלטפורמות,

והמהירים?

לתייריםפוניםאנחנובחצי."ירדו
לקהלפוניםכלומרהמחיר,מוכווני
נעימיםחדריםומציעיםבייסיקשהוא
מאודשלנוהמודלצנועים.אבל

אנחנושמלכתחילהככהורזהפשוט

אנחנוגבוהים.מחיריםמציעיםלא

מחירמבקשיםאנחנושבהבסיטואציה

לאאנחנוהאופרציה.החזקתעלות
להרוויח".מחפשים

הברתאתשמייצגויינטראוב,ליאור

Airbnb,להתראיין,ששלאבישראל
כמובטלטלה,נמצאתהחברהלדבריו,

ביחסנתוניםלהמציאוקשהכולם,

הדירות.במצאילשינויים
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השלישי?ברבעו!להנפקהתוכנית

Airbnbשלעצוםגלעםמתמודדת
הקורונהמגפתרקעעלבעולםביקולים
גדולותבעריםAirbnbשללדירותההזמנותספרך׳ץ

הקורונה.מגפתרקעעלבקריסהנמצאבעולם

הנפקה,השנהתכננהקצריםלטווחיםההשכרהענקית
דרסטית.בירידההמניותשוקכרגעאבל

נרשמוAirbnbהזמנות1,600רקהנתונים,פיעל

מיותר96%שלירידהבמרץ,7־1בתאריכיםבבייג׳ין

דוחלפיבינואר,ב 11־5בתאריכיםהזמנותאלףמ־04

ניתוחיםשעושהחברה,AirDNAשעברבשבועשפרסמה

באותםירדוובסיאולברומאההזמנות.Airbnbלנתוני

שלפניהתקופהעלומדוברמ־%04,ביותרתאריכים
איטליהסין,זרים.כניסתעלאיטליהשהטילההאיסור
מהמגפה.ביותרהגדולותהנפגעותביןהיוקוריאהודרום

שחברותככלבארה"ב,גםלהיפגעמתחילותההזמנות

השנהשלהגדוליםוהאירועיםטיסותמקרקעותהתעופה

שלביותרהגרועההשנהלהיותעלולה2020מתבטלים.
בניו.2008שלהמיתוןמאזבארה"בהמלונותרשתות

במרץב־1־7ב־Airbnb%12לדירותההזמנותירדויורק

AirDNAלפיבינואר,11־5לעומת .AirDNAמסרה

באתרהזמנותמיליוןמ־01יותרעלמתבססיםשהנתונים

Airbnbעוד.הורעהמצבשמאזלהניחאפשרהעולם.בכל

האר1ן־שבטחחמראה"ההיסקנריה
התעשייה

$TS1$האר1ןהתעשייה$TS1$
$DN2$האר1ןהתעשייה$DN2$ממשברים"מתאנששת

"גורמתשהמגפהבאי־מיילמסרAirbnbשלדובר

השלכהלהםשישאחריםולשיבושיםנסיעותלהגבלות
יודעאינושאישאףלו.ומעברהתיירותמגזרעלישירה
מאמיניםאנחנותחולל,הזושהמגפההנזקהיקףמהו

כאלו,עולמיותהפרעותיששכאשרמראהשההיסטוריה
הארוך".בטווחמהןהתאוששההתיירותתעשיית

Airbnbהפרטיבשוקומוערכתבהפסד,פועלתעדיין

שלכבדלחץתחתמצויההחברהדולר.מיליארדב־13

שלהלמניותשהאופציותלפנילהנפקהלצאתעובדים

ההודעהאתחמישיביוםהזכירההחברההשנה.יפקעו
להנפקהלצאתמתכננתהיאשבה2019מספטמברשלה
שהחברהכןלפנידיווחג׳ורנלסטריטוול.2020בשנת

להיותעשויוהעיתויהשלישי,הרבעוןלפניתונפקלא

הנגיף.לגביהוודאותמאימושפע
נראהלאאפשריתהנפקהל־למל^לקראתהתחזית

תפוסהל־%31ירדובסיאטלההזמנותלדוגמה,טוב.

באוגוסטמ־%56ליותרבהשוואה2020אוגוסטבתחילת

7.3%שללתפוסהירדוהןובאוסטיןיורקבניו.2019

ו־%03ל־%04בהשוואהאוגוסט,באמצעבהתאמהו־%4.3

בהתאמה.2019באוגוסט

אתהולדינגבוקינגסהיריבהמשכהשעברשניביום

שהיאבנימוקהראשון,לרבעוןלמשקיעיםשלההתחזית

במהירות".שמשתנה"במצבתחזיותלפרסםיכולהאינה

"Airbnbמארקאמרהמגמה",אותהאתמרגישהבטוח

בוקינג.אתשמכסההוןשוקיrbc^אנליסטמהאני,

יעדיפואולישנוסעיםסבורהואנוספות.וחברותקום

שלהםהניקיוןשמדיניותמשוםהקרוב,בעתידמלוןבתי
הפרטיותבדירותהניקיוןואילוואחידה,קפדניתיותר

הבעלים.בידינתוןAirbnb^שרשומות
דיווחובארה"באיתםששוחחנוכאלובעליםשישה

תתגברהזוהירידהצנחו.מרץלחודששלהםשההזמנות

ביוםבארה"בשהוכרזוהטיסותהגבלותבעקבותכנראה

שעבר.רביעי

עוגנבזאנרחיםליהי1"כבר
אבל

$TS1$אבל$TS1$

$DN2$אבל$DN2$1גר1ע"הכיעכעוי

לישדדוהרכב,אתלישגנבואורחיםליהיו"כבר
זמני.בורדלוניהלובסמיםהשתמשוהדירה,תכולתאת

לסגוראוליאותייאלץוהואביותר,הגרועהואהקורונה
60בןבגמלאותמורהמרפי,טיםאמרהדירה",את

האוקיינוסעלשמשקיפהשלו,מהדירהבהכנסהשתלוי

פרנסיסקו.בסן

אתומשכירAirbnb^כ"מארח־על"שמוגדרמרפי,

שאיןאמרשנים,עשרכברהזוכפלטפורמהשלוהדירה
שהרשתאףולמאי,לאפריללמרץ,הזמנותכלללו

שהואכעתנאמרשלוהמודעהבפרטימחירים.הורידה

שלשהותכלאחרייומייםבמשךהדירהאתינקה

רפואית.ברמהחיטויחומריעםאורחים,

Airbnbגדוליםאירועיםמביטולגםכספיםמפסידה
16בסךהכנסותרשמובאתרדירותשלבעליםבארה"ב.

בשנהבאוסטיןהדרומיתהמוזיקהמפסטיבלדולרמיליון

לראשונההזההפסטיבלבוטלשעברבשבועשעברה.
החזריםלבקשמיהרוהכרטיסיםורוכשישנותיו,ב־43

שלהם.Airbnbדירותהזמנותעל

Airbnbשלההמיוחדות"הנסיבות"מדיניותאתהרחיבה
דרוםלסין,שבוצעוהזמנותעלמלאיםהחזריםלהציעכדי

ממשלתיות,טיסההגבלותשישהיכןואיטליה,קוריאה
חירוםהנחיותפרסמושרקאוסטין,כמולעריםלאאך

למלון,שבניגודהואמהבעיהחלקהציבור.לבריאות
Airbnbלפצותאםהחלטהחופששלהלמארחיםמאפשרת

שלהם.השהותלתאריךקרובשביטלואורחים
בעבר,Airbnbעלייתאתשליבההזה,המבוזרהמודל
באוסטיןוהאורחיםהמארחיםביןחיכוכיםכעתיצר

תושבתרייף,קטיהמוזיקה.פסטיבלביטולבעקבות

שהיאמספרתקטן,סרטיםמפיץאצלשעובדתשיקגו

שכרהשהיאהדירהבעלכידולרמ־000,2יותרהפסידה

לא"אניהזמנה.ימיעשרהעלאותהפיצהלאבאוסטין
הקטניםלאנשיםגורמתAirbnb^העובדהאתאוהבת
בזה".זהלהילחם

תמריץתעניקשהיאAirbnbהודיעהשעברבשבוע

עלהיתרביןכספייםהחזריםשיציעודירותלבעלי
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