
H1 2018 סקירת שוק המשרדים

גיליון יולי 2018

 לראשונה מזה 9 שנים
ירידה בדמי השכירות בתל אביב

 פעילות קרנות ההשקעה
של אינטר ישראל מתרחבת

 Food Halls-מבט אל טרנד ה
שתופס תאוצה בארה"ב
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מגזין אינטר ניוז * גיליון יולי 2018 

עורכת: אורית שחם-וואלך, יחסי ציבור ותקשורת שיווקית

מחקר: אינטר ישראל - אופק גבאי, שותף

עיצוב גרפי: סטודיו אורנה כהן

מפה אינפוגרפית: זאב זינגר

 עריכה והפקה:  אורית שחם-וואלך,

 יחסי ציבור ותקשורת שיווקית

סתיו כהן, אינטר ישראל

מו"ל: אינטר ישראל יועצי נדל"ן

 'אינטר ישראל', שותפתה הישראלית של

Cushman & Wakefield הבינלאומית, הינה חברת הייעוץ 
לנדל"ן עסקי ומסחרי המובילה בישראל ומתמחה בשירותי 

ייעוץ, שיווק וניהול פרויקטים ונכסים בישראל ובעולם והשקעה 

בנכסים מניבים לרבות רכישה ומכירה בארץ ובחו”ל.

אבא הלל סילבר 15, רמת-גן. 03-7516060

www.cw-inter-israel.com

מפת אזורי התעסוקה במרכז ישראל

קוראים יקרים,
אנו שמחים להוציא אל האור את 
גיליון InterNews לחציון הראשון 

של 2018. 

9 שנים רצופות של עלייה  לאחר 
בדמי השכירות בתחום המשרדים, 
ואף  התייצבות  נרשמה  לראשונה 
השכירות  בדמי  מינורית  ירידה 
נראה  ת"א.  במע"ר  הממוצעים 
שהתווסף  ההיצע  הינם  זו  למגמה  העיקריים  שהגורמים 
בחציון השני של 2017 יחד עם זה שעתיד להתווסף בשנים 

הקרובות.

מהמחקר שלנו עולה כי ציר מנחם בגין תופס את המקום 
הראשון עם דמ"ש של כ-112 ש"ח למ"ר; החליף את שד' 

רוטשילד שהחזיקו בבכורה שנים רבות )עמ' 8-9(.

מתרחבת:  ישראל  אינטר  של  ההשקעה  קרנות  פעילות 
עם  יחד  ישראל,  אינטר  רכשה  השנה  של  הראשון  בחציון 
משקיעים, שני נכסים מניבים בישראל. במקביל, מימשה את 

הקרקע במתחם הבורסה בר"ג )עמ' 10(.

ברוב אזורי התעסוקה נצפו שינויים מפתיעים; סובב נתב"ג 
עם עלייה ראשונה מזה 3 שנים )עמ' 2-3(.

איתי  משרדים?  בנייני  שמעצבים  בחשבון  נלקח  מה 
 ,C 360 קנטרוביץ, מנכ"ל אדגר ישראל שהחלו בשיווק בניין
יחד עם אדריכל הפנים רואי דוד, מרחיבים אופקים )עמ' 6(.

בעקבות ביקורו בישראל של מר Garrick Brown במרץ 
לקמעונאות  המחקר  במחלקת  בכיר  דירקטור  השנה, 
בחברת Cushman & Wakefield ארה"ב, כתבה מעוררת 

תיאבון על טרנד חללי האוכל המשותפים )עמ' 7(.

מעקב אחר מדד כדאיות ההשקעה בנדל"ן מניב בעמ' 11.

.InterNews כל זאת ועוד במגזין הנוכחי של

קריאה מהנה,
יורם בלומנטל, שותף אינטר ישראל

* על אף מהימנות המידע בדו"ח זה, יצוין כי כלל נתוניו אינם מחייבים ואין לעשות 
ללא  עסקיות  החלטות  קבלת  ו/או  היתכנות  לבדיקת  כבסיס  שימוש  כל  בהם 
קבלת סיוע וליווי מפורט ומקצועי. אינטר ישראל לא תישא בשום מקרה, באחריות 
למהימנות הנתונים כלפי הלקוח; ביחס לנזק עקיף, תוצאתי או נלווה, לרבות אך 
לא רק, אובדן לקוחות ו/או אובדן רווחים הנובעים מהנתונים בסקר זה. בדיקת 

מהימנות הנתונים תחול ותהיה באחריותו המלאה על העושה בו שימוש.

סובב נתב"ג 
הסתובב

לראשונה מזה 3 שנים נרשמה 
עלייה בדמ"ש ● לאחר זינוק 

 של כ-6% בחציון הקודם,
עליה נוספת של 7% בדמ"ש 

בנס ציונה / רחובות

H1 2018-דמ"ש המצוינים מעלה מתייחסים ל



דמי שכירות )ש"ח( למ"ר/חודש - רמת גמר
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עם רמת תשתיות גבוהה, יחד עם סמיכות לתחנת 
הרכבת, פארק תמר וקרית המדע משמרים את 

מעמדם כפארקים מובילים לחברות הייטק ועסקים

הביקוש ב את  ניתחנו  הנוכחית  סקירה 
באזורי  המשרדים  בתחום  וההיצע 
שונים  אזורים  תשעה  סקרנו  התעסוקה. 
ציונה  נס  ועד  בצפון  מנתניה  הארץ,  במרכז 
שנבדקו  השכירות  מחירי  בדרום.  ורחובות 

הינם ברמת גמר.
עליות  נרשמו  הנוכחי  בחציון  כאמור, 
סובב  באזור   - השכירות  בדמי  מפתיעות 
נתב”ג, שם הגיעו דמי השכירות הממוצעים 
 3 מזה  ראשונה  עלייה  למ”ר,  ש"ח  לכ-65 
אשר  רחובות,   / ציונה  נס  באזור  שנים. 
השכירות  בדמי  זינוק  הקודם  בחציון  רשם 
של  נוספת  עלייה  נרשמה  וכעת,  כ-6%  של 
ודמי השכירות הממוצעים הגיעו לרמה   7%
נצפתה  ברעננה  גם  למ"ר.  ש"ח  כ-71  של 
עלייה של כ-6% כאשר דמי השכירות הגיעו 
הגיעה  זו  עלייה  למ”ר.  ש"ח   71 של  לרמה 
משרדים  לשטחי  ביקוש  בעקבות  כנראה 
ההיצע  מול  אל  אלו,  באזורים  איכותיים 
החסר בשטחים חדשים. לעומת זאת, מנתוני 
השכירות  דמי  ממוצע  כי  עולה  הסקירה 
בכלל אזורי התעסוקה רשם עלייה מינורית 
של כ-1.2% בלבד, לכ-68 ש"ח למ”ר לעומת 
)בנטרול  הקודם  בחציון  למ”ר  ש"ח  כ-67 
הרצליה, נותרו דמי השכירות על כ-64 ש"ח 
יציבות ללא  למ"ר(. בשאר האזורים נרשמה 

שינויים משמעותיים.

ניתוח אזורי התעסוקה
כ-2.2%,  של  ממוצעת  ירידה   - תקווה  פתח 

מ-75 ש"ח למ"ר ל-73 ש"ח למ"ר.
העלייה הממושכת שראינו בדמ”ש בפתח 
בעיקר  נבעה  האחרונות  בשנתיים  תקווה 
ההייטק  חברות  של  פעילותן  מהתרחבות 
חדשה.  בנייה  לצד  בה  השוכנות  החשובות 
אנו מאמינים כי כעת ישנה עצירה בביקושים 
ולכן אנו חווים ירידה, הודות לעודף השטחים 
הכולל  הקרובות,  בשנים  הצפוי  וזה  הקיים 
)כ-50,000  החדש  עופר  פארק  את  היתר  בין 
מגדל  מבנים(,   4 פני  על  המשתרעים  מ”ר 
“חוגי   – חוגי  ששון  קבוצת  של  המשרדים 
עד  להיבנות  הצפויים  מ”ר  )כ-25,000   “ONE
סוף 2021(, פרויקט גלובל טאוורס )כ-105,000 
מ”ר המשתרעים על פני 2 מגדלים( ופרויקט 
“בסר סיטי” )כ-180,000 מ”ר המשתרעים על 

פני 4 מגדלים(.
ראש העין - ירידה ממוצעת של כ-5%, מ-50 

ש"ח למ"ר ל-48 ש"ח למ"ר.
לאחר יציבות בדמי השכירות בראש העין 
בשנה וחצי האחרונות, בחציון הנוכחי נצפתה 
השכירות  בדמי  המתמשך  הפער  כך,  ירידה. 
לעומת אזורי תעשייה קרובים כמו כפר סבא, 
פ”ת, הוד השרון או יהוד הפך להיות משמעותי 
אף יותר, כשהגיע להבדל של כ-28%, לעומת 
כי  העובדה  לאור  זאת  הקודם.  בחציון   23%
האזור ממשיך לקפוא על שמריו ואינו לוקח 

חלק בפיתוח המואץ של ערי השרון מבחינת 
מתחמי משרדים חדשים. 

של  ונוסף  חד  זינוק   - רחובות   / ציונה  נס 
השכירות,  בדמי  הנוכחי  בחציון  נרשם  כ-7% 
אשר טיפסו לרמה של 71 ש"ח למ"ר לעומת 67 

ש"ח בחציון הקודם.
פארק תמר וקריית המדע, אזורי התעסוקה 

)שלב  פארק  טרמינל  לאחרונה;  משמעותיים 
סנטר  וטרמינל  ויתניה  חברת  בבעלות  ב’ׂ( 

בבעלות חברת “אלה השקעות ופיתוח”. 

אזור השרון
הרצליה פיתוח – עליה מינורית של כ-1% בדמי 

השכירות הממוצעים,  מ-97 ל-98 ש"ח למ"ר. 

בהרצליה  למשרדים  הקשיחים  הביקושים 
מחירי  רמת  על  לשמור  ממשיכים  פיתוח 
השכירות הגבוהה באופן יחסי ליתר ערי השרון 
מעריכים  אנו  בכלל.  התעסוקה  ואזורי  בפרט 
נובעת  השכירות  בדמי  היחסית  היציבות  כי 
כאשר  תשתנה,  וזו  יחסית  מעטה  מתחלופה 

תושלם בנייתם של בניינים חדשים באזור.
נתניה – יציבות ברמה של 57 ש"ח למ"ר. 

 66 של  ברמה  מחירים  יציבות   – סבא  כפר 
קיפאון  של  שנים  מספר  לאחר  למ”ר.  ש”ח 
סבא  כפר  באזור  חדשים  משרדים  בבניית 
של  בנייתו  החלה  הנוכחי  בחציון  ידע,  עתיר 
פרויקט O-Tech בבעלות אושירה, אשר יכלול 
הבניין  של  סיומו  בניינים.  ב-3  מ”ר  כ-50,000 
הראשון בשטח של כ-20,000 צפוי ליוני 2019. 

יציבות  נראתה   2017 שבשנת  לאחר   – רעננה 
ש”ח   67 על  עמדו  אשר  בעיר,  השכירות  בדמי 
הגדולה  העלייה  נצפתה  הנוכחי  בחציון  למ”ר, 
של  ברעננה,  האחרונות  וחצי  בשנתיים  ביותר 
כ-6% עם דמי שכירות ממוצעים שהגיעו לרמה 

של כ-71 ש”ח למ”ר. 
הוד השרון – יציבות בדמי השכירות ברמה של 

65 ש"ח למ"ר.

ממשיכים  ציונה  ונס  ברחובות  המרכזיים 
ידע.  עתירות  לחברות  משיכה  מוקד  להיות 
רמת  מובילים,  מחקר  למוסדות  הקרבה 
התשתיות הגבוהה וההומוגנית ב”תא שטח” 
לתחנת  הסמיכות  עם  יחד  יחסית,  קטן 
כפארקים  מעמדם  את  משמר  הרכבת, 
ביחד  ועסקים.  הייטק  לחברות  מובילים 
כיום  מהווים  הסמוכה,  ויצמן  קריית  עם 

המתחמים למעלה מ-450,000 מ”ר. 

סובב נתב"ג
אור יהודה, יהוד, בית דגן ואיירפורט סיטי 
- הפתעת החציון - לאחר יציבות מחירים בשנה 
עלייה  נרשמה  הנוכחי  בחציון  האחרונות,  וחצי 
של  לרמה  שהגיעו  השכירות  בדמי  כ-5%  של 
כ-65 ש"ח למ"ר, לעומת 62 ש"ח למ"ר בחציון 

הקודם.
לאחר מספר שנים שהאזור היה רדום ולא 
מתחילים  אנו  משמעותית,  בנייה  נראתה 
גוברת בעיקר של משרדי  לראות התעניינות 
האטרקטיביות  לאור  פיננסים,  וגופים  מטה 
הכלכלית והתחבורה הנוחה אליו. כמו כן באור 
פרויקטים  שני  של  בנייתם  הושלמה  יהודה, 
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חיפה והצפון 

מתחמי משרדים בערים הגדולות

עלייה דרסטית של כ-9% בדמ"ש 
ביקנעם ושל כ-3% בקיסריה

ריכוז ב בעלי  מוקדים  שלושה  נבדקו  זו  סקירה 
משמעותי של בנייני משרדים באזור הצפון - חיפה, 
הינם  שנבדקו  השכירות  דמי  כאן  גם  וקיסריה.  יקנעם 
של  עליה  נצפתה  הצפון,  אזור  כל  בסקירת  גמר.  ברמת 

כ-4% בדמ"ש הממוצעים.
פארק מת”ם בחיפה, אשר ממוקם בדרום מערב העיר 
כיום  מהווה  בישראל,  הגדול  ההייטק  לפארק  ונחשב 
את מרבית שטח משרדי הפרימיום של חיפה ומאכלס 
בתוכו חברות בינלאומיות בתחומי ההייטק. לאחר יותר 
מת”ם  בהן  שנים  מ-3 
רמת  עם  האזור  היה 
הגבוהה  המחירים 
שלושת  מבין  ביותר 
שנבדקו  המוקדים 
בחציון  חיפה,  באזור 
 2018 של  הראשון 
הפארק  כי  מסתמן 
מדעי  פארק   - הצמוד 
של  בבעלותם  החיים 
מקומו  את  כעת  תפס  חיפה,  הכלכלית  והחברה  מבנה 
עם ממוצע של כ-75 ש”ח למ”ר. בנוסף לפארק מת”ם 
ולפארק מדעי החיים, שטחי משרדים Class A נוספים 
של  אלו  כוללים  חיפה  באזור  זו  בסקירה  נבדקו  אשר 

חברת מליסרון, בשערי הכרמל.
המוקד השני שנבדק בסקירה זו הוא פארק ההייטק 
הפרברי  המשרדים  אזור  את  מהווה  אשר  ביקנעם, 
הקודם,  בחציון  שנראתה  היציבות  לאחר  העיקרי. 
מחלקת המחקר שלנו מצאה עלייה של כ-9% בחציון 
הנוכחי, כאשר דמי השכירות קפצו לכ-62 ש”ח למ”ר, 
העלייה  זוהי  הקודם.  בחציון  למ”ר  ש”ח   57 לעומת 
ואנו משערים  באזור  בשנים האחרונות  ביותר  הגדולה 
כי היא נובעת מביקוש גבוה לשטחי משרדים איכותיים 

אל מול מחסור בשטחים פנויים וללא תכנון עתידי. 
המוקד  הוא  בקיסריה  והעסקים  התעשייה  פארק 
השלישי והאחרון שבדקנו, שם נצפתה עלייה של כ-3% 
כאשר דמי השכירות הגיעו לרמה של כ-60 ש”ח למ”ר 
כי  צופים  אנו  כ-58 ש”ח למ”ר בחציון הקודם.  לעומת 
עלייה זו באה בעקבות אכלוסם המלא של שניים מתוך 
לתעשיות  בפארק  החדש  במתחם  המבנים  שלושת 
ששטחם  קיסריה,  לפיתוח  החברה  מאת  מתקדמות 
הכולל עומד על כ-40,000 מ”ר, לצד האטרקטיביות של 
האזור לעובדים ולקוחות, בעקבות מיקומו האסטרטגי, 
הסמיכות לצירי תנועה ראשיים ותחנת הרכבת בו, אשר 
לערים  הפארק  של  והזמינות  הנגישות  את  מגדילים 

הגדולות כמו חיפה ות”א. 

פארק תעשייה 
ועסקים בקיסריה

weTUBE; הגעת ליעד
אחד השיקולים החשובים בבחירת משרדים הוא המיקום. 
תחבורתית  נגישות  עם  יחד  מגיע  מרכזי  מיקום  כאשר 
הנוסחה  מתקיימת  אטרקטיביים,  ותנאים  מקסימלית 

המנצחת.
ויהווה  בנייה  היתר  מסוגו  חדש  מתחם  קיבל  אלו  בימים 
הארץ.  במרכז  את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים 
בשורה אמיתית של ממש מבחינת  איתו  המתחם, מביא 
שקורה  למה  בדומה  מקסימלית,  תחבורתית  נגישות 
ועדכני  יצירתי  היותו  ומבחינת  יורק,  וניו  פריז  בלונדון, 
המתוכנן  החדשני  הקולינרי  המתחם  עם  קונספטואלית, 
לקום בו. פרויקט weTUBE, זכה לשם זה בין היתר בשל 
שאין  תחבורתי   HUB בין  המקשר   )TUBE( צינור  היותו 
כדוגמתו במרכז הארץ אל מרכז המדיה, העסקים, מסחר 
רגל  הולכי  ובילוי המתוכננים בפרויקט, באמצעות שדרת 

ראשית ובלעדית. 
weTUBE מוקם במיקום אסטרטגי במיוחד המנקז אליו 
 ,431 כביש   ,20 )כביש  המרכזיים  התנועה  צירי  מגוון  את 
תחבורה  ואמצעי  הקלה  הרכבת  תחנות  ישראל,  רכבת 
לציון.  ראשון  למערב  הכניסה  שער  את  ומהווה  נוספים( 
של  סך  עם  קומות   8 בן  מרהיב  מבנה  יכלול  המתחם 
אפקטיביות  ומאפשר  ועסקים  למסחר  מ"ר  כ-30,000 
של  ומרווחות  גדולות  קומות  עם  לשוכרים,  מקסימלית 
כ-3,700 מ"ר כל אחת. בצמוד לפרויקט מתוכנן פארק ירוק 
בן 9 דונם שישלים את סביבתו הירוקה של הפרויקט, לצד 
נוף פנורמי פתוח הצופה על העיר המתפתחת ונמשך עד 

לקו הים.
כמו שכבר אמרנו, כשמדובר בעסקים, למיקום יש חשיבות 
מכרעת. בניתוח אזורי התעסוקה אנו עדים לביקוש שטחי 
זאת,  ובכל  מצומצם  היצע  מול  אל  איכותיים  משרדים 
כפי שנראה במפה, המחירים עדיין אטרקטיביים בהרבה 
משוק המע"ר בתל אביב. עכשיו גם אתם מוזמנים לתפוס 
מקום במתחם weTUBE ולהתחבר ללב הפועם של עולם 

העסקים של גוש דן. 
 Cushman & Wakefield | Inter Israel חברת 

התמנתה לשיווק הבלעדי של הפרויקט.
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באר שבע ירושלים

מתחמי משרדים בערים הגדולות

ירידה מינורית של כ-2% בדמי 
השכירות בהר חוצבים ● יציבות 

מתמשכת בפארק מלחה ובשיעורי 
האכלוס הגבוהים

מתקדם י טכנולוגי  מרכז  להוות  ממשיכה  רושלים 
עדיפות  כאזור  למעמדה  הודות  היתר  בין  ומתפתח, 
לאומי לפיתוח כלכלי. כעת, אולי תושפע העיר עוד יותר 
בעקבות מעבר שגרירות ארצות הברית ונוספות אליה, מה 

שיכול למשוך גם עסקים.
לאחר עלייה של כ-5% בדמי השכירות בהר חוצבים 
בחציון הקודם, בחציון הראשון של 2018 דווקא נצפתה 
למ”ר  ל-72 ש”ח  גמר(  )ברמת  למ”ר  מ-74 ש”ח  ירידה, 
)ירידה של כ-2%(. למרות ירידה זו, פארק ההייטק בהר 
חוצבים מהווה כיום את שוק-המשנה הטכנולוגי הגדול 
ביותר בירושלים עם מאכלסים דומיננטיים בינלאומיים 
ועדיין שומר על אטרקטיביות ורמת ביקוש גבוהה. בעוד 
שבשנים האחרונות לא היו התחלות בנייה משמעותיות 
רכישתה  בעקבות  לדוגמא,  מובילאי  חברת  באזור, 
משרדים  קמפוס  להקים  מתכננת  אינטל,  חברת  ע”י 
כאזור  הפארק  את  יותר  עוד  יחזק  אשר  חוצבים  בהר 
טכנולוגיה והייטק מתקדם. הקמפוס יכלול מגדל בן 30 

קומות ויתפרס על כ-50,000 מ”ר. 
בנוכחות  הוא  אף  המאופיין  פארק  מלחה,  באזור 
בינלאומיות,  חברות  מספר  של  גבוהה  טכנולוגית 
המחירים נשארו יציבים ברמה של 80 ש”ח למ”ר. כמו 

כן, שיעורי האכלוס נותרו גבוהים בשני האזורים.

עלייה של כ-5% בדמ"ש הודות 
לשיעורי תפוסה גבוהים ומחסור 

בשטחי פרימיום

סקירה הנוכחית נבדקו 5 בנייני משרדים Class A ב
ונראה  קריית הממשלה(  כולל את  )לא  ב”ש  בעיר 
שהביקוש למשרדים בעיר נמשך, עקב הפיכתה למוקד 

הייטק מתפתח.
חדשים  משרדים  בניית  ללא  רבות  שנים  לאחר 
וחצי  בשנתיים  הסתיימה  שבע,  בבאר  פרימיום  ברמת 
האחרונות בנייתם של שלושה מבנים בפארק הטכנולוגי 
גב-ים נגב )פארק הסייבר(, כאשר בקרוב תחל בנייתו של 
הבניין הרביעי, בהיקף של כ-15,000 מ”ר עילי. שלושת 
הבניינים בסך של כ-45,000 מ”ר הינם עם כמעט 100% 

תפוסה. 
בקרוב צפויה גם תחילת בנייתו של בניין המשרדים 
בעיר.  הממשלה  לקריית  בסמוך  ‘אושירה’,  של  החדש 
קומת  ויכלול  מ”ר  אלף   16 של  בשטח  יהיה  המגדל 
חניה תת-קרקעית, משרדים  מסחר, ארבע קומות של 

ובית מלון בן 100 חדרים.
שיעורי התפוסה הגבוהים והמחסור בשטחי משרדי 
השכירות  בדמי  נוספת  לעלייה  תרמו  בעיר,  פרימיום 
למשרדים בפארק גב-ים, בשיעור של כ-5% מכ-72 ש”ח 
2017 לכ-76 ש”ח  גמר( בחציון השני של  )ברמת  למ”ר 

למ”ר בחציון המסוקר. 
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פותחה שפה עיצובית שמושתתת על חומרי 
הדבר האמיתי  חומרים שהם  מינרליים,  גלם 
ולא חומר מלאכותי, כל זאת כדי לייצר חוויה 

ותחושה אותנטית במרחב”.
חלומות.  של  מרחב  הוא  שנבחר  הקונספט 
כל חברה שעתידה להתאכלס בבניין התחילה 
לאן  והגיעה  קטן  חלום/רעיון  שהוא  מאיזה 
בעצם  כך  בבניין.  לאכלוסה  עד  שהגיעה 
התהווה הרעיון העיצובי לנסות ולדמות מרחב 
שנותן ביטויי להשראה הנדרשת לייצור הרעיון 
הבא. כשאתה מגיע לבניין זה מרחב החלומות 
בלמעלה  לדוגמא  ביטוי  לידי  בא  זה  שלך. 
מ-100 גופי תאורה שעיצבנו ללובי הראשי של 
הבניין. כל גוף תיאורה הוא ייצוג, “סימבול”, של 
בבניין.  מהחברות  אחת  כל  של  החלום  אותו 
אבסטרקציה  עבר  חלום  המושג  של  המהות 
יותר  צורות  בתוך  שמתוכנן  גיאומטרי,  לגוף 
אורגנית, שהיא בעצם הארגון של כל החלומות 
האלה לישות אחת וזורמת. כל גוף יוצר בייצור 
מקומי וברמות הגמר מהגבוהות ביותר בענף”, 

מציין דוד.
דבר נוסף שהיווה אתגר עיצובי הוא שוכר 
גרמניה.  שגרירות  בפרויקט,  שנמצא  עוגן 
לפני כחצי שנה, נחתם כאמור הסכם שכירות 
הפדרלית  הרפובליקה  של  השגרירות  עם 
משרדים  מ”ר  כ-5,300  להשכרת  גרמניה  של 
גם  לקלוע  מאתגר  מאוד  היה   .C  360 בבניין 
המגיע  אחד,  מצד  הגרמני  הקהל  של  בטעם 
ומצד  סולידי,  יותר  טעם  שהוא  לשגרירות, 
הישראלי  הקהל  של  לטעם  לקלוע  שני, 

שמחפש תמיד את החידוש הבא.
איתי קנטרוביץ, מנהל הפעילות של חברת 
שמובילה  “המחשבה  מסכם:  בישראל,  אדגר 
אותנו בתוך הפרויקטים של החברה והובילה 
אותנו גם בפרויקט הזה, היא לא רק ריווחיות 
מתוך  שלנו,  לשוכרים  ודאגה  תכנון  אלא 
ושל  שלהם  לצרכים  אמיתית  מחשבה 
עבודה  חווית  לייצר  כדי  שלהם,  העובדים 

מיטבית, תחת קורת גג אחת”.
הנדל”ן  יועצי  חברת  משווקת  הפרויקט  את 
Cushman & Wakefield | Inter Israel

הבניין החדש מצויד בטכנולוגיה מתקדמת, 
גנרטור,  ע”י  החשמל  של  מלא  גיבוי  הכולל 
דאטה  ובנוסף  כפולה  תקשורת  תשתית 
כן,  כמו  הדיירים!  לשימוש   )-1 )קומה  סנטר 
נוחות  המאפשרות  חניות  שפע  בפרויקט 
גם חדר כושר  כולל  מרבית לשוכרים. הבניין 
קפה  ובית  מסעדה  ויכלול  במיוחד  מתקדם 
ליהנות  הבניין  לדיירי  שיאפשרו  ייחודיים 

מאוכל איכותי ובריא במחירים סבירים.
במתחם  הבולטים  היתרונות  “אחד 
העיצוב  הינו  בפרט,   C  360 ובבניין  בכלל 
ברוטו-נטו  יחסי  הנותן  והאפקטיבי,  החכם 
לדיירים  תכנונית  גמישות  ומקנה  מעולים 

פוטנציאלים”, מוסיף קנטרוביץ.
הינה  בע“מ  ופיתוח  השקעות  אדגר  חברת 
אביב  בתל  בבורסה  הנסחרת  ציבורית  חברה 
שמיר.  צור  קבוצת  של  הנדל“ן  כזרוע  ופועלת 
בנות,  חברות  ובאמצעות  ישיר  באופן  החברה, 
בתחום  בעיקר  מניבים,  בנכסים  משקיעה 
פועלת  החברה  ובחו“ל.  בארץ  המשרדים 
 30 ובבעלותה  ובלגיה  פולין  קנדה,  בישראל, 
דיירים,  לכ-450  שמושכרים  מניבים  נכסים 
בשטח כולל של 360 אלף מ”ר. כמו כן, מבצעת 
החברה גם פעילות יזמית בתחום הנדל“ן המניב. 
וצמיחה  כלכלית  ביציבות  מאופיינת  החברה 
מראשית פעילותה ועד היום והיא בעלת צוות 

מקצועי עתיר ניסיון המחויב להצלחות.
“הבריף שקיבלנו מאדגר היה לתכנן חללים 
הברוטו- שטחי  את  למקסם  אפקטיביים, 
לשירותים  חללים  ולייצר  הדיירים  עבור  נטו 
חשיבה  הפרויקט,  דיירי  להנאת  משלימים 
שהיא שונה כיום בנוף”, מסביר האדריכל רואי 
הפנימיים  החללים  תכנון  על  שאחראי  דוד, 
לייצר  היה  העיצובי,  “האתגר   .C  360 בבניין 
חללים ציבוריים ששמים דגש על תוכן ולאו 
ציבוריים  חללים  לעצב  נראות,  על  דווקא 
החברה  של  הקצה  ללקוח  שמתאימים 
אחד  ורלוונטי.  אלגנטי  עיצוב  שמחפש 
נגלה  שאתה  והחשובים  הראשונים  הדברים 
אליהם כשאתה נכנס לבניין משרדים בבוקר 
מכאן  בכניסה,  סופג  שאתה  האווירה  היא 
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עיצוב משרדים - חשיבה מוכוונת דיירים 

בע"מ, ח ופיתוח  השקעות  אדגר  ברת 
בתל   360 אדגר  מתחם  של  הבעלים 
C, המהווה   360 בניין  אביב, החלה לשווק את 
המשכו של בניין A 360 בקומפלקס החולש על 
קומפלקס  מציע  המתחם  השלושה.  רחוב  כל 
טכנולוגיות  בתוכו  המשלב  מתקדם,  משרדים 
מרהיב  עיצוב  ירוקה,  אדריכלות  חדשניות, 
לניהול  הנוגע  בכל  מתפשרות  שאינן  ואיכויות 
כגון חדר  והשירות המוענק לדיירים,  הבניינים 

כושר, חניות אופניים, דאטה סנטר ועוד. 
הקמה  בשלבי  הנמצא   C  360 בניין 
מתקדמים, יכלול 17 קומות עם כ-17,000 מ”ר 
ל-4  מעל  מסחר  וקומת  משרדים  שטחי  של 
מרתפי חניה, אשר משמשים את הקומפלקס 
בכללותו. הוא צפוי להתאכלס במהלך הרבעון 
של  הצפויה  העלות   .2019 שנת  הראשון של 
הקמת מגדל C 360 עומדת על כ-150 מיליון 

שקל )לא כולל מימון וקרקע(. 
כמקום  בניין  על  מסתכלים  “אנחנו 
מנהל  קנטרוביץ,  איתי  מסביר  הוליסטי”. 
“אנשים  בישראל.  אדגר  חברת  של  הפעילות 
ואנחנו  היום,  שעות  רוב  במשרד  נמצאים 
כל השירותים תחת  צריכים לספק להם את 
קורת גג אחת, כדי לייצר להם סביבה נעימה 
טכנולוגיות  מתשתיות  החל  ואפקטיבית. 
רבי  גנרטורים  כדוגמת  ביותר,  הגבוה  ברמה 
רגילה  עבודה  המשך  שמאפשרים  עוצמה 
 UPS מערכות  דרך  חשמל,  בהפסקות  גם 
מגשרות בכל קומה, ועד חשיבה על שאטלים 
העובדים,  לנוחיות  ובערב  בבוקר  לרכבת 
כושר בתוך הבניין שיאפשר אימון מיד  חדר 
ועד חדר מיוחד  אחרי העבודה או בהפסקה, 
באפשרות  המצויד  חשמליות  לאופניים 

טעינה של הסוללות”. הוא מציין.

כיצד מייצרים מחשבה מוטת לקוח?

כיצד עוצב מגדל אדגר C 360 והאם הדיירים
    יכולים להיות רגועים בהפסקת חשמל?



ביחד וכל אחד לחוד
ולם המסעדנות תמיד היה נתון לטרנדים ע

החמים  הטרנדים  אחד  ולאופנות. 
בכלל  ובקמעונאות  המסעדנות  בשוק  ביותר 
ש-  מאז   .)Food Halls( אוכל  מתחמי  הם 
כך  על  דיווחו   Cushman & Wakefield
של  הפופולריות   ,2016 בנובמבר  לראשונה 
רואים  ואנו  וגדלה  הולכת  האוכל  מתחמי 
מתחמי אוכל שצצים בקצב עולה בארה"ב, עם 

צפי גידול של פי שלושה עד 2020.
בקרב  אוכל  מתחמי  של  הפופולריות  את 
להבין,  ניתן  נדל"ן  ויזמי  קמעונאות  חנויות 
מניעים  בצרכנים,  מלאים  שהם  מאחר  זאת 

"תנועת" מזון ואידאלים למרכזים מסחריים.
ישנם כ-3 אמצעים לפתות צרכנים למרכז 
הקניות: נוחות, ערך וחווית קנייה. בעוד שקשה 
מאוד להתחרות בצרכנות הדיגיטלית מבחינת 
קניה  חווית  האוכל מציעים  הנוחות, מתחמי 
בנוסף,  הדיגיטלית.  הצרכנות  בפני  עמידה 
מתחמי האוכל אינם רק טרנד קמעונאי אלא 
לזה  אחר  מסוג  נוחות  פתרון  מספקים  הם 
וזוהי הנוחות  שמציעה הצרכנות הדיגיטלית, 
של שימוש משולב בין משרדים ואזורי בילוי 
המקוון  המסחר  בוקסת  )ראו  המשפחה  לכל 

VS המסורתי(.
האוכל  מתחמי  החלו  כשנתיים,  לפני  כבר 
לשטחי  אורבניים  בפרויקטים  תפקיד  לשחק 
המשרדים ובילוי לכל המשפחה, במיני מתחמי 
בשטח  לרוב  אלו,  פרויקטים  ב-2016  אוכל. 
שיקגו,  במנהטן,  לצוץ  החלו  מ"ר  כ-900  של 
מתחמי  למצוא  ניתן  כיום,  וסן-פרנסיסקו. 
עבור  שנבנו  בפרויקטים  בפרברים,  כבר  אוכל 
ובילוי  מגורים  לצד  )משרדים  מעורב  שימוש 
משפחתי( כאשר אולם האוכל אינו רק מרכז 
שנבנה  מהראשונים  אחד  אלא  הפעילות 
שהפופולריות  כיוון  זאת  הפרויקט.  במסגרת 
שלו מאפשר להעלות את מחירי השכירות או 

המכירה של יתר שטחי הפרויקט.
כיום יש בניו יורק בלבד יותר מ-25 מתחמי 
כ-10  לפחות  ועוד  פעילים  קבועים  אוכל 
החשש  שקיים  בעוד  שונים.  בנייה  בשלבי 
לא  אף  נסגר  טרם  כה  עד  בתחום,  להצפה 
אולם אוכל אחד בניו-יורק! בבדיקה שנעשתה 
אורך  לכל   ,Cushman & Wakefield ע"י 
4 מתחמי אוכל נסגרו, אחד מהם  ארה"ב רק 
היה פרויקט זמני ויתר השלושה היו ממומנים 

באופן קלוקל. 
שמצליחים,  אוכל  מתחמי  מכך,  יתרה 
התחתונה.  בשורה  השפעה  לבעלי  הופכים 
בניין  גוגל  רכשה   ,2018 במרץ  לדוגמא,  כך 
משרדים בשדרה ה-9 על 75 בניו-יורק, בגודל 
שבקומת  בגלל  בעיקר  מ"ר,  כ-110,000  של 
הכניסה נמצא אחד ממתחמי האוכל הגדולים 
)כ-15,300 מ"ר( והמצליחים ביותר בכל ארה"ב.
בניין  כל  לרכוש  יכלה  לציין,  מיותר  גוגל 
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כלכלת השיתוף במסעדות

על הטרנד בקצת מספרים:
40%  מבחירות הצרכנים יהיו להזמין 

משהו אחר בכל פעם כשהם 
מבקרים באותה המסעדה.

55%    מצרכני המזון מעדיפים שולחנות 
משותפים כאשר הם אוכלים בחוץ.

44%  מהוצאות הצרכנים על מזון, יוצאים 
על אכילה בחוץ.

52%  מהמבוגרים מחפשים להרחיב את 
ניסיונם עם המטבח האתני.

61%  מהמבוגרים אומרים שהם היו 
מעדיפים להוציא כסף על חוויות, 
כולל אכילה במסעדות, מאשר על 

רכישת פריט בחנות.

66%  מהצרכנים האמריקאים אומרים 
שהם נוטים יותר לבקר במסעדה 

שמציעה פריטי מזון מקומיים.

 Cushman & Wakefield  – אוכל  אולם 
ציוד  המציע  קבע  שוק  כבניין  זאת  מגדירים 
השונים,  למפעילים  משותף  ובישול  הסעדה 
ומסעדות  דוכנים  ומגוון  ייחודיים  תבשילים 
על  בדגש  ומתחלף  אותנטי  אוכל  המגישים 

"מהשדה לצלחת". 

המסחר המקוון VS המסורתי 
בחודש מרץ ארגנה אינטר ישראל, בשיתוף עם חברת רואי החשבון והייעוץ 

EY, כנס שעסק בשאלה לאן אנו פונים עם השקעות בתחום הקמעונאות 
מספר  המומחה  הגיע  לכנס  המקוון.  המסחר  איום  עם  מתמודדים  וכיצד 
אחת בתחום, מר Garrick Brown, דירקטור בכיר במחלקת המחקר בחברת 

 Garrick בתחום הקמעונאות בארה"ב. בכנס הציג מר Cushman & wakefield
Brown בפני המשתתפים את ההזדמנויות הקיימות בעידן הסחר המקוון כיום, 
לצד המגבלות הקיימות בתחום. ממצאי הכנס הצביעו כי היום עדיין יותר חנויות 

נפתחות מאשר נסגרות וכי לאיום הסחר המקוון מגבלות שלא יאפשרו לו לפרוץ 
כן,  והאחסון. כמו  כגון עלות השליחויות  בראייה קדימה, מעבר למה שכבר פרץ, 

הנוסחה לנצח את הקרב על ליבם של הקונים טמונה בחוויה ואווירה, שני דברים 
שבעלי חנויות וקניונים יצטרכו להשקיע בהם על מנת להביא את הלקוחות אליהם. 
דבר נוסף שהעלה בהרצאתו המרתקת היה הרעיון של Food Halls, מתחמי האוכל, 

כפתרון לשטחי מסחר ריקים.

אשר חשקה בו במנהטן, אך הם בחרו בבניין 
האוכל  מתחם  של  הנוחות  עקב  כאמור  זה, 
 2.4 של  בסך  זו  רכישה  הקרקע.  בקומת 
מיליארד דולר, הינה הרכישה השנייה בגודלה 

בהיסטוריה של מנהטן.
נדל"ן,  מאשר  יותר  הינם  האוכל  מתחמי 
זאת כיוון שהם זולים יותר לתפעול ודורשים 

פחות הון התחלתי. 
מפחית  אשר  חדש  תפעול  במודל  מדובר 
את  ומגביר  נכון(  נעשה  )אם  העלויות  את 
תנועת הלקוחות. ליזמי נדל"ן מתחמי האוכל 
הגברת  ע"י  הפרויקט  ערך  חיזוק  משמע 
למפעיל  שלו,  והפופולריות  במבנה  התנועה 
בלתי  הזדמנויות  מבטא  זה  האוכל  מתחם 
נגמרות ולצרכן זה מספק חלופה זולה ומגוונת 

יותר ממסעדה.

איך זה עובד?
העתיק  המודל  על  בנויים  האוכל  מתחמי 
ביותר של מרכז הקהילה ויוצרים נקודת מפגש 
אירועי  חברתיים,  באירועים  לאוכלוסייה 

תרבות, שעורי בישול, שוק איכרים וכד'. 
למהו  מדויקת  הגדרה  אין  שעדיין  בעוד 
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בגובה ל וכן  האכלוס  בקצב  ההפתעה  אחר 
שנצפו  אביב  תל  במע"ר  השכירות  דמי 
אנו   2018 של  הראשון  בחציון  הקודם,  בחציון 
"שבים לשגרה" בנתוני קצב האכלוס, ובה בעת, 
בדמי  ירידה  נרשמת  שנים,   9 מזה  לראשונה 

השכירות הממוצעים! 
בחציון הנוכחי ראינו את השלמת האכלוס 
לשוק,  שהצטרפו  החדשים  הפרויקטים  של 
של   )Take-Up( נטו  האכלוס  קצב  כאשר 
משרדים Class A במע"ר תל-אביב עמד על 
מ"ר  אלף  כ-230  לעומת  מ"ר  אלף  כ-83,000 
בחציון הקודם וכ-90,000 מ"ר בחציון המקביל 

משמעותית  גבוה  נתון  עדיין  זהו  אשתקד. 
האחרונות,  בשנים  הממוצע  האכלוס  מקצב 
שעומד על כ-110,000 מ"ר בשנה. חובה לציין 
כי לאחרונה אנו חווים האטה בקצב השלמת 

עסקאות שכירות. 
כאמור, רוב ה-Take-Up שנרשם במחצית 
של  אכלוסם  השלמת  היווה  הנוכחית 
הפרויקטים שהתווספו לשוק במחצית השנה 
הארבעה  ומגדלי  אלון  מגדלי  כגון  שעברה, 
הפרויקטים  מכלל  ש-67%  לאחר  וזאת 
שהתווספו כבר אוכלסו עם השלמת בנייתם. 
עובדה זו מצביעה על המשך הביקוש לשטחי 

גבירותי ורבותי, מהפך!
לראשונה מזה 9 שנים: ירידה בדמי השכירות הממוצעים במע"ר ת"א

עם זאת, הירידה הינה בשיעור 1.4% וקשה להעריך האם מדובר בתחילתה של מגמה ● ציר 
מנחם בגין תפס את המקום הראשון עם דמ"ש של כ-112 ש"ח למ"ר, על חשבון שד' רוטשילד

משרדים, בחלקו כבוש, שהתפרץ עם השלמת 
בנייתם של מגדלי היוקרה החדשים בת"א.

אלף  כ-170  של  לשוק  לכניסתם  הצפי 
מתוך  מעט.  מתעכב   ,2018 סוף  עד  מ"ר 
עד  להיגמר  צפויים  שהיו  פרויקטים  מס' 
 Midtown-ל בנוסף  כי  מסתמן  השנה,  סוף 
 ,2018 של  הראשונה  במחצית  שהושלם 
החייל  ברמת  מ"ר  כ-20,000  רק  יתווספו 
במחצית הנוכחית, והשלמת שאר הפרויקטים 

נדחתה למחצית הראשונה של 2019. 
שיעור התפוסה )כולל בני ברק ורמת החייל( 
לכ-94% בחציון  עלה מכ-92% בחציון הקודם 
בגובה  להיותו במקום הראשון  בנוסף  הנוכחי. 
לגבי  נוסף שעולה  נתון מעניין  דמי השכירות, 
היצע  עם  הציר  היותו  הינו  בגין,  מנחם  ציר 
המשרדים הגדול ביותר במע"ר תל אביב - נכון 
למחצית הנוכחית וכך גם עד 2021. מתוך סך 
ההיצע, תופס הציר כיום כ-29% עם כ-870,000 
מ"ר קיימים וכאשר לוקחים את ההיצע לצורך 
 Class A )משרדים  סטטיסטים  ניתוחים 

המיועדים להשכרה( הנתון עומד על כ-38%.
בגין  מנחם  לציר  להיכנס  צפויים  ב-2019 
כ-156,000  עוד  ב-2020  מ"ר;  כ-71,000  עוד 
סה"כ  ב-2021.  מ"ר  כ-105,000  ועוד  מ"ר 
צפויים להתווסף לציר זה כ-330 אלף מ"ר ב-3 
שנים הקרובות, מה שיביא את ציר מנחם בגין 
מסך  כמחצית   – מ"ר  מליון  כ-1.2  עם  להיות 
אביב,  תל  מע"ר  בכל  כיום  המשרדים  שטחי 

כולל בני ברק ורמת החייל!

לראשונה מזה 9 שנים – ירידה 
בדמי השכירות!

עליה  נצפתה  בו  הקודם  לחציון  בהשוואה 
של כ-4.4% בדמי השכירות במע”ר ת”א, אשר 
ש"ח  לכ-104.4  גמר  ברמת  בממוצע  הגיעו 
למ”ר )לא כולל בני ברק ורמת החייל(, בחציון 
דמי  כאשר  כ-1.4%  של  ירידה  חלה  הנוכחי 
לכ- הגיעו  גמר  ברמת  הממוצעים  השכירות 

ברק  בני  את  כוללים  כאשר  למ”ר.  ש"ח   103
דמי השכירות   - מינורי  השינוי  החייל,  ורמת 
עומדים בממוצע על כ-97 ש"ח למ”ר לעומת 
כ-97.8 ש"ח בחציון הקודם, ירידה של כ-1%. 

סקירת שוק המשרדים של אינטר ישראל 
 2018 של  הראשונה  למחצית  נדל”ן  יועצי 
התבססה על כ-3 מיליון מ”ר שטחי משרדים 
דן.  בגוש  יוקרתיים  מגדלים  מ-150  ביותר 
לצורך הניתוח הסטטיסטי התבססנו על מדגם 
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כ-2.3  של  כולל  בשטח  מגדלים   88 שכלל 
המשמשים  מגדלים  כללנו  לא  מ”ר.  מיליון 
דייר בודד או מספר מצומצם של דיירים ואין 

בהם תחלופה של דיירים. 
)מרכז  מע”ר  צירי  שישה  סקרנו  בת”א 
שאול  רוטשילד,   - מרכזיים  ראשי(  עסקים 
המלך, ציר החוף, מנחם בגין, יגאל אלון ורמת 
בר”ג,  הבורסה  ציר  את  סקרנו  בנוסף  החייל. 

וה-BBC בבני ברק.
תפוסה  על  ששמר  לאחר   - רוטשילד  ציר 
השכירות  בדמי  מתמשכת  ועלייה  גבוהה 
בחציון  שנים,  מ-3  למעלה  במשך  הגבוהים 
הראשון של 2018 אנו רואים ירידה של כ-6% 
מרמה  זה,  בציר  הממוצעים  השכירות  בדמי 
של כ-117 ש"ח למ”ר בחציון הקודם לכ-110 
שדרות  הפכו  כך  הנוכחי.  בחציון  למ”ר  ש"ח 
היוקרתי  מקומן  על  שמרו  אשר  רוטשילד 
בעיקר,  ההייטק  חברות  של  מצדן  והנחשק 
גובה  בגין מבחינת  להיות שניות לציר מנחם 

דמי השכירות. שיעור השטחים הפנויים בציר 
רוטשילד זינק בחציון הנוכחי מ-1.4% ל-4.6% 
בדמי  הירידה  את  להסביר  יכול  אשר  דבר 

השכירות. 
ציר שאול המלך - בניגוד לחציון הקודם בו 
נרשמה עלייה, בחציון הנוכחי נרשמה יציבות 
עם דמי שכירות ממוצעים שנותרו על כ-108 

ש"ח למ”ר. 
- לאחר עלייה של כ-8% בחציון  מנחם בגין 
הממוצעים  השכירות  דמי  הגיעו  בו  הקודם, 
נצפתה  הנוכחי  בחציון  למ”ר,  ש"ח  לכ-115 
ירידה של כ-3% עם דמי שכירות ממוצעים של 
ציר  עלה  זו,  ירידה  למרות  למ”ר.  ש"ח  כ-112 
הראשון  למקום  הראשונה,  בפעם  בגין  מנחם 
השטחים  מבחינת  גם  השכירות.  דמי  בגובה 

הפנויים, נצפתה ירידה של כ-25% בשיעורם. 
בדמי  כ-1%  של  עלייה   - אלון  יגאל  ציר 
השכירות הממוצעים שהגיעו לרמה של כ-98 
בחציון  למ”ר  ש"ח  כ-97  לעומת  למ”ר  ש"ח 

בדמי  יציבות  להפגין  ממשיך  הציר  הקודם. 
לאחר  האחרונות.  וחצי  בשנתיים  השכירות 
של  לרמה  זינק  הפנויים  השטחים  ששיעור 
כ-16.5% בחציון הקודם, בחציון הנוכחי הגיע 
וזאת  לכ-9.7%  הפנויים  השטחים  שיעור 

בעקבות המשך אכלוסם של מגדלי אלון.
זה  ציר  גם   – ברמת-גן  הבורסה  מתחם 
שכירות  דמי  עם  יציבות  על  לשמור  ממשיך 

ממוצעים של כ-91 ש"ח למ”ר.
בקו החוף – נרשמה יציבות בדמי השכירות 

העומדים על כ-78 ש"ח למ”ר. 
בבני ברק – נרשמה יציבות בדמי השכירות 

העומדים על כ-78 ש"ח למ”ר. 
כ-1%  של  עלייה   – החייל  רמת  במתחם 
לרמה  שהגיעו  הממוצעים  השכירות  בדמי 
ש"ח  כ-78  לעומת  למ”ר  ש"ח  כ-79  של 
בהיקף  מינורית  עלייה  הקודם;  בחציון  למ”ר 
לעומת  לכ-7%  שהגיעו  הפנויים  השטחים 

כ-6.5% בחציון הקודם.

דמי השכירות )ש"ח/מ"ר/חודש( הממוצעים במע"ר תל אביב - השוואה להרצליה
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הרצליה

H1  2018 שוק המשרדים מע”ר ת”א - 

כפי שצפינו, שנת 2017 הייתה שנה רוויה בתוספת שטחי המשרדים. סך התוספת עמדה על כ-433 אלף מ"ר, כאשר מתוך כך, 
כ-200 אלף מ"ר הינם שטחים בבניינים מרובי בעלים וכ-230 אלף מ"ר בבניינים בבעלות יחידה. בעוד שהצפי לתוספת שטחי 
משרדים בכל שנת 2018 עמד על כ-170 אלף מ"ר, עמדה התוספת בחציון הנוכחי על כ-80,000 מ"ר בלבד ואנו צופים כי בסוף 
השנה תעמוד סך התוספת על כ-103 אלף מ"ר; המהווים את פרויקט Midtown בציר מנחם בגין )מע"ר צפון(, ציר שמסתמן 
כעת שימשיך להיות תחת בנייה לפחות עד סוף 2021 ופרויקט דבורה הנביאה ברמת החייל. יתרת הפרויקטים שנלקחו בחשבון 

לתוספת שטחי משרדים ב-2018 דחו את השלמתם ל-2019. 
בשנת 2019 יתווספו כ-300 אלף מ"ר, ב-2020 כ-340 אלף מ"ר וב-2021 כ-105 אלף מ"ר. בסה"כ, תוספת של כ-850 אלף מ"ר 

בארבע שנים.
מאחר וקצב האכלוס )Take-Up( לשנת 2017 עמד על נתון שיא של כ-320 אלף מ"ר, לעומת כ-110 אלף מ"ר לשנה בתנאי 
מאקרו ממוצעים, הציפיות לעודף שטחי משרדים ובהתאמה ירידת מחירים עמדו בסימן שאלה. לאחר החזרה לשגרה שנצפתה 
בחציון הנוכחי עם Take-Up של כ-83 אלף מ"ר, ביחד עם הראייה ל-2021, אנו צופים התמתנות חדה יותר במגמת העלייה בדמי 

השכירות אל מול היצע רחב של שטחי משרדים, אתו יצטרכו להתמודד היזמים ביצירתיות, כאשר יתחרו על לבם של השוכרים.

עושים סדר: צפי שוק המשרדים 2018-2021
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קרנות ההשקעה בנדל"ן של אינטר ישראל

 פעילות קרנות ההשקעה של
אינטר ישראל מתרחבת

ינטר ישראל ממשיכה בהרחבת פעילות א
כזכור,  שלה.  בנדל"ן  ההשקעה  קרנות 
אינטר  רכשה   2016 של  השניה  במחצית 
ישראל, יחד עם משקיעים אותם איגדה יחדיו, 
2 בנייני מגורים בברלין. באותה תקופה רכשה 
במתחם  משרדים  בניין  להקמת  מגרש  גם 

הבורסה ברמת גן. 
רכשה  השנה  של  הראשון  החציון  במהלך 
יועצי  ישראל  אינטר  של  המשותפת  הקרן 
מקרקע  מחצית   ,Profound וקבוצת  נדל”ן 
ביהוד המיועדת להקמת סופרמרקט, בתמורה 

ל-8 מיליון ש”ח. 
הקרן החלה בבניית מבנה של כ-4,000 מ”ר 
אשר יושכר עם השלמתו לרשת סופרמרקטים 
פי  על  שנים.  ל-10  שכירות  בחוזה  ארצית 
הסופרמרקט  של  הבנייה  עלות  הערכות, 
להערכת  נוספים.  מיליון שקל  ב-10  תסתכם 
מהעסקה  שתשתקף  התשואה  הקרן,  מנהלי 

תעמוד על כ-8.5% לשנה.
של  ממבנה  מחצית  הקרן  רכשה  במקביל 
המושכר  הרצליה,  העיר  במרכז  מ”ר   2,000
הכושר  חדרי  לרשת  שנים   12 של  לתקופה 
התשואה  הקרן,  מנהלי  להערכת   .Space

בעיסקה זו תעמוד על למעלה מ-8% לשנה.
בחודש אפריל השנה מכרה קרן ההשקעות 
של אינטר ישראל תמורת 31 מיליון ש”ח, את 
רכשה  אותו  בר”ג,  הבורסה  במתחם  המגרש 

לפני כשנה וחצי תמורת 17 מיליון ש”ח )לפני 
הוצאות רכישה(. 

“הקרן השיגה רווח גדול עבור המשקיעים 
ומנהל  שותף  גבאי,  אופק  מסביר  שלה”, 
תחום ההשקעות באינטר ישראל. “אין מדובר 
בהליך  אלא  מקרים,  צירוף  או  בקסמים 
שכלל,  הנכס,  של  ועקבי  מסודר  השבחה 
משפטיות  מחלוקות  של  פתרון  היתר,  בין 
הנכס,  רכישת  במועד  ששררו  ממושכות 
זכויות  להגדלת  תכנוניים  הליכים  וקידום 

הבנייה”.
של  ההשקעות  קרן  בוחנת  אלה  בימים 
בנכסים  נוספות  השקעות  ישראל  אינטר 

בארץ ובחו”ל, למשקיעים קיימים וחדשים. 

אודות קרנות ההשקעה של 
אינטר ישראל

בהצעות  מוצף  השוק  האחרונות  בשנים 
בארץ  הנדל”ן,  אפיקי  במגוון  שונות  השקעה 
המשקיעים  את  מחייבות  חלקן  ובעולם. 
כניסה  רף  מחייבות  אחרות  הדדית,  בערבות 
מדובר  רבים  ובמקרים  במיוחד,  גבוה  כספי 
זמן  בטווח  פרויקטים  להקמת  במיזמים 

ובסיכונים שהם נעלם גדול.
וייחודי:  שונה  מודל  מציגה  ישראל  אינטר 
רף הכניסה להשקעה נמוך יחסית, אין ערבות 
על  השפעה  יכולת  יש  למשקיעים  הדדית, 

ישראל  אינטר  במקביל  אך  הנכס,  ניהול 
בתחום,   מניסיונה  ולתרום  לנהלו  מתחייבת 
משקיעה  ישראל  אינטר  חשוב:  פחות  ולא 
מבטיחה  ובכך  הנרכשים,  בנכסים  בעצמה 
לבין  הקבוצה  מנהלי  בין  אינטרסים  זהות 

המשקיעים.
ההשקעה  כי  הבינו  רבים  “משקיעים 
או  מסחר  משרדים,  שטחי  מסחרי:  בנדל”ן 
לוגיסטיקה, הינה השקעה שמגלמת תשואה 
אך  למגורים,  מנדל”ן  בהרבה  גבוהה  שוטפת 
רף הכניסה לתחום גבוה משמעותית, ומותיר 
פרטיים  או  גדולים  גופים  בידי  התחום  את 
ואת  הצורך  את  זיהינו  בלבד.  ממון  עתירי 
ישראל  אינטר  מציעה  וכיום  הכניסה,  חסמי 
מסחרי,  בנדל”ן  להשקעה  שונים  אפיקים 

בהשקעה לא גבוהה, באופן יחסי”. 
“חשוב להדגיש” מוסיף גבאי, “בכל השקעה 
שאינו  משקיעים  קבוצת  מנהל  סיכון.  קיים 
הגלומים  הסיכונים  את  בפניהם  מפרט 
ישראל  באינטר  לתפקידו.  חוטא  בהשקעה 
אך  השונים,  לסיכונים  היטב  מודעים  אנחנו 
משוכנעים שהניסיון המצטבר שלנו מאפשר 
לנו לנהל אותם בצורה מושכלת. מעבר לכך, 
אנחנו סבורים שבמבחן התשואה מול הסיכון, 
חלופה  הינה  מסחריים  בנכסים  השקעה 

מצויינת בימים אלה.”
לפרטים נוספים: 03-7516060

בחציון הראשון של 2018 רכשה אינטר ישראל, יחד עם משקיעים, שני נכסים מניבים 
בישראל ● במקביל מימשה את הקרקע במתחם הבורסה בר"ג

מרכז בילוי ופנאי יהוד מונסון. הדמיה להמחשה בלבד
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מרווח ההשקעה מצטמצם לאור המשך 
הסטת הכספים לנדל"ן מניב

כפי  שתעשה  אחת  העלאה  כלומר,   -  0.25%
הנראה ברבעון האחרון של השנה.

שיעור  תחזית,  אותה  עפ"י   ,2019 בסוף 
הריבית יעמוד על 0.5% - שוב העלאה אחת, 
האחרון  ברבעון  תתרחש  שזו  התחזית  ושוב 

של 2019.
בארה"ב לעומת זאת הודעת הפד באמצע 
יוני השנה נתפסה בקרב האנליסטים כבעלת 
המדיניות  קובעי  כאשר  יחסית,  ניצי  גוון 
העלו התחזית לארבע העלאות ריבית השנה 

במקום שלוש עד כה. 
ההשקעות  מחלקת  מנהל  גבאי,  אופק 
במהלך  כי  מעריכים  "אנו  ישראל':  ב'אינטר 
המחצית השנייה של 2018, הריבית בישראל 
של  בשיעור  או  הנוכחית  ברמתה  תיוותר 
הציפיות  אם  אלא  היותר,  לכל   0.25% עד 
למהלך  במקביל  יתגברו  האינפלציוניות 
של  גל  או  השקל,  היחלשות  של  משמעותי 

עליות של מחירים מקומיים".

עד  אפסית  ריבית  תנאי  בהינתן  לסיכום: 
סוף שנת 2018 )לכל הפחות( ועלייה הדרגתית 
מתונה )אם בכלל( במהלך 2019, אנו מוצאים 

המשך כדאיות השקעה בנדל"ן מניב.

מחייבת  מסחרי  בנדל"ן  השקעה  הבהרה:   *
מעבר  רכיבים,  של  ארוכה  שורה  בחינת 
בחינה  ומחייבת  השכירות,  ולדמי  לתשואה 
הנכס,  אופי  מיקום,  הרכישה:  טרם  מקיפה 
רמת השוכרים )אם קיימים(, בטחונות, מחיר 
למ"ר בנוי, קיומם של מקומות חנייה, שיקולי 

מיסוי ועוד.

מחלקת המחקר של אינטר ישראל ממשיכה לעקוב: הריבית האפסית והמימושים של 
משקיעי המגורים מובילים לירידה בתשואת הנדל"ן המניב

המוסדיים  הנדל"ן  משקיעי  ביקוש.  באיזורי 
מוכנים לקנות כיום בתשואה על 6.5%-6.0%. 
יחד עם זאת אנו רואים כי בקרב המשקיעים 
היום  לרכוש  נכונות  ישנה  מוסדיים,  שאינם 
 )5.5%-6.0% )של  יותר  נמוכות  בתשואות  גם 
והערכה  השקעה  אלטרנטיבות  חוסר  עקב 
לתקופה  תשאר  הנמוכה  הריבית  שסביבת 

ארוכה. האם הם טועים?
האוצר  של  מאקרו-כלכלית  מתחזית 
האוצר  שמשרד  נכתב  לאחרונה,  שפורסמה 
יישאר  בישראל  האינפלציה  שקצב  צופה 
"קצב  לדבריהם:   .2022 שנת  עד  מ-2%  נמוך 
הקבוע  )היעד  היעד  למרכז  יתכנס  האינפלציה 
תקופת  סוף  לקראת  ל-3%(   1% בין  נע  בחוק 
)2022(". במקביל עדכן  התוכנית התלת-שנתית 
הצפוי  הצמיחה  קצב  את  מעלה  כלפי  האוצר 
ב-2018 מ-3.2% ל-3.5% "לאור עדכונים חיוביים 

בתחומי ההשקעות, הצריכה הפרטית והיצוא".
הריבית בחודש  את  הותירו  ישראל  בבנק 
מארס  מאז  שנשמרת  )רמה   ,0.1% על  יולי 
שוב,  נאמר  הבנק  מטעם  בהודעה   .)2015
את  להותיר  המוניטרית  הוועדה  בכוונת  כי 
הדבר  עוד  כל  כנה,  על  המרחיבה  המדיניות 
האינפלציה  סביבת  את  לבסס  כדי  יידרש 

בתוך תחום היעד.
יחד עם זאת, עפ"י תחזית חטיבת המחקר 
יהיה   2018 בסוף  הריבית  שיעור  הבנק,  של 

מדד כדאיות ההשקעה בנדל”ן מניב

תשואת ההשקעה בנדל”ן מניב במע”ר תל-אביב )ב-%(

ישראל מ אינטר  של  המחקר  חלקת 
ממשיכה לעקוב אחר כדאיות ההשקעה 
בנדל"ן מניב )משרדים Class A במע"ר תל-
אביב( לעומת תשואת אג"ח ממשלתי, צמוד 

מדד בריבית קבועה ל-10 שנים )"ממשל"(.
לאורך  כי  העלו  הבדיקה  ממצאי 
 ,)2003 משנת  )החל  המדידה  תקופת 
 5.9% על  ההשקעה  מרווח  עמד 
בממוצע. נכון ליוני 2018 עומד מרווח 
לעומת  זאת   6.1% על  ההשקעה 
הירידה   .2017 בדצמבר   6.3%
הירידה  מהמשך  נובעת  במרווח 
הנדל"ן  שמשקיעי  בתשואות 
מניבים  נכסים  לרכוש  מוכנים 

 אופק גבאי, שותף ומנהל
מחלקת ההשקעות באינטר ישראל



אינטר ישראל היא החברה הראשונה לייעוץ נדל”ן עסקי ומסחרי בישראל. מאז הקמתה ב-1973, אינטר ישראל 

לאחת  הנחשבת  הבינלאומית,   Cushman & Wakefield חברת  של  המקומית  הפעילות  זרוע  את  מהווה 

משלוש פירמות הייעוץ הגדולות והמובילות בעולם ואשר לאחרונה התמזגה עם ענקית נדל”ן נוספת, חברת 

DTZ, ויצרה חברת ענק עם מעל ל-45,000 עובדים ב-למעלה מ-70 מדינות.

בינלאומית  קשרים  מרשת  ליהנות  החברה  ללקוחות  מאפשרת   Cushman & Wakefield עם  השותפות 

ולבצע עסקאות נדל”ן בתנאים הטובים ביותר. עם 45 שנות ניסיון בתחום הנדל”ן, אנו מלווים חברות ועסקים 

האחרון. הפרט  עד   – לקוח  כל  של  ולצרכים  לדרישות  מדויקת  בהתאמה  עבורם,  האידיאלי  הנכס  באיתור 

קבוצת אינטר ישראל
נדל”ן עסקי ומסחרי ברמה בינלאומית

המומחיות שלנו

  ייעוץ וליווי לחברות ולעסקים. שירותינו מקיפים את כל ההיבטים הקשורים בנכסים )משרדים, מסחר, 
אפיון  של  הראשוני  מהשלב  החברה,  ידי  על  להשקעה  או  לאכלוס  המיועדים  ולוגיסטיקה(  תעשייה 

הצרכים ואיתור הנכס המתאים ביותר, דרך ליווי העסקה ועד לאכלוס הנכס.

  השקעות. אנו מלווים את לקוחותינו לאורך כל התהליך מאפיון הנכס המבוקש ואיתורו ועד להשלמת 
בענף  המגמות  השוק,  מצב  על  בהתבסס  סיכונים,  לניהול  והמלצות  שוטף  ייעוץ  לצד  בפועל,  העסקה 

ותחזיות עתידיות העשויות להשפיע על הנכס – הכל על מנת למקסם את התשואה על ההשקעה.

בנדל”ן של  בתקופה האחרונה הרחבנו את פעילות קבוצות ההשקעה  נכסים.  וניהול    קרנות השקעה 
משקיעים ישראלים בנכסים בארץ ובחו”ל. אינטר ישראל מציגה מודל שונה וייחודי: רף הכניסה להשקעה 
נמוך יחסית, אין ערבות הדדית ולמשקיעים יש יכולת השפעה על ניהול הנכס. במקביל, אינטר ישראל 
בנכסים  בעצמה  ישראל משקיעה  אינטר  חשוב:  פחות  ולא  בתחום  מניסיונה  ולתרום  לנהלו  מתחייבת 

הנרכשים, ובכך מבטיחה זהות אנטרסים בין מנהלי הקבוצה לבין המשקיעים.

  שיווק פרויקטים. ליווי יזמים ובעלי קרקעות בתהליכי יזום והקמה של פרויקטים מסחריים ברחבי הארץ, 
משלב התכנון ורכישת הקרקע ועד לשיווק הפרויקט ואכלוסו המלא. אנו מלווים כל פרויקט מתחילתו 
ועד סופו תוך ביצוע בקרה צמודה מול תקציב השיווק, לוחות הזמנים, כוח האדם הדרוש וכל הגורמים 
המעורבים, על מנת לייעל את התהליכים, למנוע סיבוכים ועלויות מיותרות ללקוח ולבצע את העבודה 

בצורה האופטימלית ביותר.

ובעולם. ביצוע מחקרי שוק חציוניים בארץ בעולם, כמו כן גם מחקרים  וניתוחי שוק בארץ    מחקרים 
התייחסות  תוך  הנדל”ן  ענף  של  מקיף  ניתוח  כוללים  השוק  מחקרי  ציבוריים.  וגופים  ליזמים  ייעודיים 
עתידיות. השקעה  ולתחזיות  השוק  מגמות  התפוסה,  שיעורי  המבוקשים,  באזורים  למחירים  מעמיקה 

משרדי הנהלת הקבוצה
רח’ אבא הלל סילבר 15, רמת גן 
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