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באר שבע
 יציבות בדמי השכירות

ובשיעורי התפוסה הגבוהים

 Class A משרדים  בנייני   5 נבדקו  הנוכחית  בסקירה 
ונראה שהביקוש  )לא כולל את קריית הממשלה(,  בעיר 
הייטק  למוקד  הפיכתה  עקב  נמשך,  בעיר  למשרדים 
בשנתיים  הסתיימה  חדשים,  שטחים  מבחינת  מתפתח. 
וחצי האחרונות בנייתם של שלושה מבנים בפארק הטכנולוגי גב-

הבניין  של  בנייתו  במקביל  החלה  כאשר  הסייבר(,  )פארק  נגב  ים 
ויתווסף לכ-45,000 מ”ר  הרביעי שיהיה בהיקף של כ-15,000 מ”ר 
כן,  כמו  תפוסה.  ל-100%  קרוב  עם  הבניינים,  בשלושת  הקיימים 
של  החדש  המשרדים  בניין  של  בנייתו  תחילת  גם  צפויה  בקרוב 
'אושירה', בסמוך לקריית הממשלה בעיר, אשר יכלול 16 אלף מ”ר 

למשרדים, מסחר, מלון בוטיק בן 100 חדרים, ומרתפי חניה.
לאחר העלייה שנצפתה בתחילת השנה לעומת החציון השני של 
על  שנותרו  ממוצעים  שכירות  דמי  עם  יציבות  כעת  נראתה   ,2017

כ-76 ש״ח למ”ר בחציון המסוקר.

קוראים יקרים,

אנו שמחים להוציא אל האור את גיליון InterNews לחציון 

בעשייה  מבורכת  היתה  החולפת  השנה   .2018 של  השני 

העבודה,  בהיקף  ניכרת  עלייה  חווינו  בה  שנה  והתפתחות, 

האזרחית  השנה  איכותי.  כ"א  לתוכנו  לקלוט  והמשכנו 

כי  מעריכים  ואנו  רבים,  אתגרים  בחובה  טומנת  החדשה 

תוביל להמשך ההתרחבות בישראל ומעבר לים, תוך שימוש 

ברחבי   Cushman & Wakefield של  בפריסה  יעיל 

העולם.

 /  Cushman & Wakefield של  ההשקעות  מחלקת 

עבור  איכותיות  השקעות  לאתר  ממשיכה  ישראל  אינטר 

ממשיכות  ישראל  אינטר  של  ההשקעה  קרנות  משקיעינו. 

להתרחב בארץ, ולאחר שלוש שנים של בחינת הזדמנויות 

השקעות  שתי  של  בפתחן  עומדים  אנו  הספרדי,  בשוק 

בספרד )עמ' 10(.

כיום,  מובילה  שהמחלקה  הרי  הפרויקטים,  שיווק  בתחום 

בין היתר, את שיווקו של מגדל אדגר C בתל-אביב ● בניין 

בית  שטחי  מלוא  השכרת  )לאחר  ברחובות   2 סטרטסיס 

נתנאל( ● בנתניה, את שיווק מתחם המשרדים של שופרסל 

לציון, השקנו לאחרונה את שיווקו של פרויקט  ובראשון   ●
.WeTube

לאחר הירידה שנצפתה בחציון הקודם אחרי 9 שנים, דמי 

השכירות בצירי מע"ר תל אביב מתייצבים!

ציר מנחם בגין שומר על המקום הראשון, עם דמי השכירות 

הגבוהים בעיר. )עמ' 8-9(.

אזורי  ברוב  השכירות  בדמי  יציבות  נצפתה  הנוכחי  בחציון 

התעסוקה, מלבד הוד השרון, שם נצפתה העלייה הגבוהה 

ביותר החציון. )עמ' 4-5(.

ל'מפגע  נחשבו  סטודנטים  מעונות  רחוק  הלא  בעבר  אם 

היזמים  מבינים  וכיום  התהפכה  שהמגמה  הרי  נדל"ני׳, 

שהפרויקטים הללו הם אוצר. אדריכל אורי הלוי חושף עוד 

טפח. )עמ' 6-7(.

כדאיות  מדד  אחר  חציון,  כמידי  לעקוב  תוכלו   11 בעמ' 

ההשקעה בנדל"ן מניב.

.InterNews כל זאת ועוד במגזין הנוכחי של

קריאה מהנה,

יורם בלומנטל, שותף אינטר ישראל

מגזין אינטר ניוז * גיליון ינואר 2019 
מחקר: אינטר ישראל - אופק גבאי, שותף
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QuickBrand עיצוב שער: זאב זינגר סטודיו

 עריכה והפקה:  אורית שחם-וואלך,
 יחסי ציבור ותקשורת שיווקית

סתיו כהן, אינטר ישראל

 “אינטר ישראל", שותפתה הישראלית של
 ,DTZ הבינלאומית וענקית הנדל"ן Cushman & Wakefield 
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חיפה והצפון
 התייצבות לאחר העלייה

בחציון הקודם 

בסקירה זו נבדקו שלושה מוקדים בעלי ריכוז משמעותי 
של בנייני משרדים באזור הצפון: חיפה, יקנעם וקיסריה. 
גמר. לאחר העלייה  הינם ברמת  דמי השכירות שנבדקו 
אזור  בכל  הקודם,  בחציון  הממוצעים,  השכירות  בדמי 
בחציון  נצפתה   ,2017 של  השני  החציון  לעומת  כ-4%,  של  הצפון 
יציבות, עם דמי שכירות חודשיים שנותרו ללא שינוי על  הנוכחי 

כ-64 ש״ח למ"ר.
פארק מת"ם, הפארק  את  הנוכחי  בחציון  סקרנו  חיפה,  באזור   
הצמוד - פארק מדעי החיים, בבעלותם של מבנה והחברה הכלכלית 
חיפה, ושטחי המשרדים שבבעלות חברת מליסרון, בשער הכרמל. 
בכל אלו אחוזי התפוסה גבוהים כמעט ללא תחלופה, ודמי השכירות 

הממוצעים נותרו על כ-69 ש״ח למ"ר.
פארק ההייטק ביקנעם, המוקד השני שנבדק בסקירה זו, מהווה 
את אזור המשרדים הפרברי העיקרי. לאחר העלייה הגדולה ביותר 
בשנים האחרונות באזור, שנצפתה בחציון הראשון של השנה )של 
ש”ח  כ-62  של  לרמה  שהגיעו  ממוצעים  שכירות  דמי  עם  כ-9% 
למ”ר(, אנו עדים לעלייה נוספת בחציון הנוכחי של כ-1.6%, כאשר 
דמי השכירות הממוצעים הגיעו לרמה של 63 ש״ח למ"ר. הסיבה 
נעוצה כנראה באטרקטיביות המתמשכת של חברות הייטק באזור, 
לצד מחסור בשטחים פנויים וללא תכנון עתידי של שטחים נוספים 

בטווח הנראה באופק.
השלישי  המוקד  הוא  בקיסריה  והעסקים  התעשייה  פארק 
כ-3%  של  עלייה  לאחר  יציבות  נצפתה  שם  שבדקנו,  והאחרון 
בחציון הקודם, עם דמי שכירות ממוצעים שנותרו בחציון הנוכחי 
שלושת  של  בנייתם  הושלמה  לאחרונה  למ”ר.  ש”ח  כ-60  על 
המבנים במתחם החדש ששטחו הכולל עומד על כ-40,000 מ”ר 
כשליש  שכרה  הסינית  אלמה  כאשר  במלואם!  אוכלסו  ואשר 
שלו  האטרקטיביות  על  לשמור  ממשיך  בכללותו,  הפארק  מהם. 
בשל מיקומו האסטרטגי, הסמיכות לצירי תנועה ראשיים, ותחנת 

הרכבת בו.

ירושלים
 תנופת בנייה חדשה בשער העיר

והר חוצבים 

מתקדם  טכנולוגי  מרכז  להוות  ממשיכה  ירושלים 
ומתפתח, בין היתר הודות למעמדה כאזור עדיפות לאומי 
מצומצם  בה  המשרדים  שטח  עדיין,  כלכלי.  לפיתוח 
יחסית, ללא בנייה חדשה בשנים האחרונות. אנו צופים 
כי, הפרויקט החדש של שער העיר, אשר עבודותיו החלו כבר השנה 
מסחר,  משרדים,  למלונאות,  מ"ר  אלף  כ-720  להכיל  צפוי  והוא 
תעסוקה ותיירות, לצד פרויקט ההייטק של רד בינת בהר חוצבים, 
אשר צפוי לכלול כ-50,000 מ"ר למשרדים מתוכם כ-14,000 להקמת 

DATA CENTER, ימשוך עסקים ויזמים נוספים.
מחלקת המחקר שלנו סקרה את פארקי ההייטק בהר חוצבים 
הגדולים  הטכנולוגיה  פארקי  את  מהווים  אשר  מלחה,  ופארק 
הודות  בינלאומיים.  דומיננטיים  מאכלסים  ולהם  בעיר,  ביותר 
לאטרקטיביות שלהם לצד חוסר בשטחים חדשים, שיעורי האכלוס 
נצפתה  הנוכחי  בחציון  השכירות,  דמי  מבחינת  גבוהים.  נותרו 
נותרו 80 ש״ח  והר חוצבים, כאשר דמי השכירות  יציבות במלחה 
למ"ר ו-72 ש״ח למ"ר בהתאמה, וזאת לאחר שראינו ירידה של 2% 

בהר חוצבים בחציון הראשון של השנה.
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 פרויקט הכניסה לעיר בהובלת חברת עדן 
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בתחילת השנה הפתעה; 
בסופה רגיעה...

יציבות ברוב אזורי התעסוקה

סקירה הנוכחית סקרנו את דמי השכירות ב
הארץ,  במרכז  שונים  אזורים  בתשעה 
בדרום.  ורחובות  ציונה  נס  ועד  בצפון  מנתניה 
לשטחי  מתייחסים  שנבדקו  השכירות  דמי 

משרדים ברמת גמר. 
עליות  ראינו  הקודם  בחציון  כזכור, 

מפתיעות בדמי השכירות, באזור סובב נתב”ג, 
כצפוי  וברעננה.  ציונה/רחובות  נס  באזור 
נצפתה  הנוכחי  בחציון  שכזו,  הפתעה  לאחר 
יציבות בדמי השכירות ברוב האזורים, מלבד 
הוד השרון שם נצפתה העלייה הגבוהה ביותר 
החציון, כאשר דמי השכירות הגיעו לרמה של 
)עלייה  למ"ר  ש״ח   65 לעומת  למ"ר  ש״ח   68
עלייה  נצפתה  שם  והרצליה,  כ-5%(  של 

מינורית של כ-1%. 
דמי  ממוצע  כי  נראה  הסקירה  מנתוני 
אזורי התעסוקה, רשם עלייה  לכל  השכירות 

גיליון ינואר 2019

ההדפסה  בתחום  המובילה  החברה  בבעלות  אשר  חדש  בניין 
הקמה  בשלבי  נמצא   ,Stratasys שנה,   30 מזה  מימד  בתלת 
מתקדמים בימים אלו בפארק המדע ברחובות. המבנה כולו צפוי 
בבניין  2019. מדובר  בסוף  ומבקריה  לעובדי החברה  להיות פתוח 
מרשים, אשר משלים קומפלקס עם בניין קיים. ניכרת ההשקעה 
בעיצוב אדריכלי יחד עם פונקציונליות גבוהה, והוא ממוקם בציר 
 Stratasys 1 לבניין  יצטרף  הבניין  התעשייתית.  ברחובות  מרכזי 
 Stratasys המאוכלס במלואו ע"י החברה ויהיה חלק מקמפוס בית

השלם.
- מובילה בתחום מדפסות תלת-מימד- הנה   Stratasys חברת 
היזמית ובעלת הפרויקט, ומכאן אחראית על תכנונו ועיצובו הייחודי 

מתוך ראיית המשתמש. בכוונת Stratasys להשכיר 4 קומות. סך 
שטח בניין 2 הינו כ-16,000 מ"ר הפרוסים על פני 6 קומות משרדים 
טיפוסיות של כ-2,158 מ"ר ברוטו כל אחת, בנוסף לקומת כניסה 
ומרתפי חנייה. מבואת לובי הבניין מרשים ביופיו ונבנה ברמת גימור 
גבוהה מאד, עם אטריום זכוכית ענק בגובה הבניין כולו, הכולל 3 
מעליות שקופות, בנוסף ל-3 מעליות בגרעין המרכזי, גשרים תלויים, 
צמחייה דקורטיבית, פינות ישיבה מעוצבות ועוד. על עיצוב הבניין 
אחראי משרד האדריכלים לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.

המפואר,  וללובי  הבניין  של  המרשימה  לארכיטקטורה  מעבר 
מתקדמים,  ומדעיים  תפעוליים  פתרונות  לדייריו  מספק  הבניין 
ליצור סביבת עבודה בסטנדרטים  והכל מתוך הכרה שעל הבניין 
בקומת  ובעולם.  בארץ  החברה  למשרדי  והמקבילים  הגבוהים 
לכ-150  ואודיטוריום  כושר  חדר  גדול,  הסעדה  אזור  יבנה  הלובי 
מראש  נבנה  הבניין  כן,  כמו  אור-קולית.  מערכת  שיכלול  איש, 
בהתאמות  צורך  ללא  טכנולוגיות,  לחברות  המוכוונת  בחשיבה 
הנדסיות משמעותיות לאחר השלמתו. זה כולל, בין היתר, רצפה 
גבוהים  רצפה  עומסי  מרבית,  ואסתטיקה  גמישות  לצורכי  צפה 
במיוחד )עד 500 ק"ג למ"ר(, ריבוי פירים להתקנת מנדפים כימיים, 
LEED )האמריקאי(, מעלית  ביולוגיים וכיו"ב, בנייה ירוקה בתקן 

משא ענקית ועוד.
ואם כל זה לא מספיק – הבניין כולו טובל בירוק; מסביבו עוצבו 
תכנון  מילר-בלום  משרד  אמונים  עליו  נופי  ופיתוח  נוי  בריכות 

סביבתי.
התמנתה  ישראל  אינטר   /  Cushman & Wakefield חברת 

לשיווק הבלעדי של הפרויקט.

Stratasys 2
חברה פורצת דרך בבניין חדש, חוויתי ופונקציונלי
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בחציון הנוכחי נצפתה 

יציבות בדמי השכירות 

ברוב האזורים, מלבד 

הוד השרון שם נצפתה 

העלייה הגבוהה ביותר

נוספת של כ-1% לאחר זו שנצפתה בתחילת 
שהגיעו  ממוצעים  שכירות  דמי  עם  השנה, 
לרמה של 69 ש״ח למ"ר לעומת 68 ש״ח למ"ר 
)גם בנטרול הרצליה, נצפתה עלייה של כ-1% 
על  עמדו  הממוצעים  השכירות  דמי  כאשר 
כ-65 ש״ח למ"ר, לעומת 64 ש״ח למ"ר בחציון 

הקודם(.

ניתוח אזורי התעסוקה 
פתח תקווה – לאחר הירידה שנצפתה בחציון 
נרשמה  הנוכחי  בחציון  השנה,  של  הראשון 
שנותרו  ממוצעים  שכירות  דמי  עם  יציבות 
מאמינים  אנו  למ"ר.  ש״ח  כ-73  של  ברמה 
הודות  בביקושים,  עצירה  ישנה  כעת,  כי 
בשנים  הצפוי  וזה  הקיים,  השטחים  לעודף 
עופר  היתר את פארק  בין  הכולל  הקרובות, 
החדש של קבוצת מליסרון )סה"כ כ-50,000 
מ”ר שרובם אוכלסו והיתרה צפויה להסתיים 
ב-2021(, מגדל המשרדים של קבוצת ששון 
חוגי – “חוגי ONE״ )כ-25,000 מ”ר הצפויים 
 Global פרויקט   ,)2021 סוף  עד  להיבנות 
Towers )כ-105,000 מ”ר המשתרעים על פני 
2 מגדלים(, ופרויקט “בסר סיטי” )כ-180,000 
מ”ר המשתרעים על פני 4 מגדלים(. כל זאת, 
לאחרונה  שאושרה  המתאר  לתכנית  בנוסף 
את  להגדיל  המבקשת  העירייה,  ביוזמת 
שטחי  מ"ר  מיליון  ל-5.1  אריה  קריית  אזור 
תעסוקה מסחר ותעשייה. התוכנית מייעדת 
ועתירת  רפואית  תעשייה  משרדים,  לבניית 
תקשורת,  מתחמי  מעבדות,  מסחר,  ידע, 
לחזק  וצפויה  ועוד  וירידים  תצוגה  אולמות 
אזורי  מכל  כמובילה  העיר  את  משמעותית 

התעסוקה.
שכירות  דמי  עם  יציבות   - העין  ראש 
וזאת  כ-48 ש״ח למ"ר,  ממוצעים, שנותרו על 
של  הראשון  בחציון  שנצפתה  הירידה  לאחר 
השנה של כ-5%. האזור, אשר קפא על שמריו 
ולא לקח חלק בפיתוח המואץ של ערי השרון 
מבחינת מתחמי משרדים חדשים, מממשיך 
לעומת  השכירות  בדמי  הפער  את  להגדיל 
פ”ת  סבא,  כפר  כמו  קרובים  תעשייה  אזורי 
לעומת  כ-31%  של  הבדל  עם  השרון,  והוד 
28% בחציון הקודם. אנו מאמינים כי זה עתיד 
להשתנות עם התקדמות הפרויקט של חברת 
נצבא – "נצבא סיטי" – אשר מתכננת הקמת 
פארק עסקים בצומת קסם, בשטח של כ-120 
יוקם בסמוך לפארק  זה  אלף מ"ר משרדים. 
מעורב שימושים, עם מגדלי מגורים ומתחם 
נוסף למסחר ותעסוקה בשטח של כ-80 אלף 
מ"ר. בין היתר יכלול הפארק שטחים ירוקים, 
בילוי.  ומתחמי  תערוכות  קפה,  בתי  חנויות, 
הכבישים  במפגש  הממוקם  כולו,  המתחם 
ייבנה בשלבים כאשר השלב הראשון  ו-6   5

מתוכנן להסתיים ב-2020.
חד  שזינוק  לאחר   - ציונה/רחובות  נס 
הממוצעים  השכירות  בדמי  נצפה  ומתמשך 

באזור ב-18 החודשים האחרונים, בחציון השני 
של 2018 נרשמה יציבות, כאשר דמי השכירות 
של  יחסית  הגבוה  ברמתם  נותרו  הממוצעים 

כ-71 ש״ח למ"ר.
ויצמן  וקריית  תמר  הסמוכים  הפארקים 
כיום למעלה מ-450,000 מ"ר  למדע מהווים 
לחברות  משיכה  מוקד  להיות  וממשיכים 
מחקר  למוסדות  הקרבה  ידע.  עתירות 
הגבוהה  התשתיות  רמת  מובילים, 

ב-18 החודשים שקדמו לו. בחציון השני של 
דמי  עם  יציבות  נצפתה  זאת,  לעומת  השנה 
כ-65  של  ברמה  שנותרו  ממוצעים  שכירות 

ש״ח למ"ר.

אזור השרון
בשנה  שנמנמה  לאחר   – פיתוח  הרצליה 
וחצי האחרונות, וזאת הודות לחוסר בשטחים 
חדשים ו/או שוכרי עוגן ללא תחלופת דיירים, 

בחציון הנוכחי נצפתה עלייה, אמנם מינורית, 
על  עמדו  השכירות  דמי  כאשר  כ-1%,  של 
98 ש״ח למ"ר בחציון  99 ש״ח למ"ר, לעומת 

הראשון של השנה.
כפר סבא – עלייה של כ-1% עם דמי השכירות 
 66 ממוצעים שהגיעו ל-67 ש״ח למ"ר, לעומת 

ש״ח למ”ר בחציון הקודם. 
נתניה – יציבות ברמה של 57 ש"ח למ"ר.

 2018 של  הראשון  שבחציון  לאחר   – רעננה 
נצפתה העלייה הגדולה ביותר בשנתיים וחצי 
שקדמו לו באזור, בחציון השני של השנה דמי 
השכירות הממוצעים הראו יציבות ונותרו על 

כ-71 ש״ח למ"ר.
מתחם  בהקמת  ים  גב  חברת  החלה  לאחרונה 
מ"ר  כ-40,000  יכלול  אשר  ברעננה,  שופרסל 
למסחר ומשרדים בתוספת של כ-1,000 מקומות 

חניה, פרויקט אשר יבנה בשני שלבים.
הוד השרון – עלייה מפתיעה של כ-5%, כאשר 
68 ש״ח למ"ר,  דמי השכירות הגיעו לרמה של 
אנו  הקודם.  בחציון  למ"ר  ש״ח   65 לעומת 
של  מבנייתם  נובעת  זו,  עלייה  כי  מעריכים 
שנים  מס'  לאחר  באזור  חדשים  פרויקטים 
קב'  של  המשרדים  בניין  ביניהם  בנייה,  ללא 
בניין  עם  בסר,  עם  בשילוב  פנדום-סופרין 
להסתיים  צפויה  ובנייתו  שווק  כבר  שרובו 

בתחילת 2021.

יחד  יחסית,  קטן  שטח”  ב”תא  וההומוגנית 
את  משמר  הרכבת,  לתחנת  הסמיכות  עם 
הייטק  לחברות  מובילים  כפארקים  מעמדם 
ועסקים. בין היתר בנוף הפארק ניתן לראות 
את בנייתו של פרויקט חדש - בית סטרטסיס 
המתוכנן   - סטרטסיס  חברת  בבעלות   2
)ראו   2020 של  הראשון  ברבעון  להתאכלס 

בוקסה בעמ' 4(.

סובב נתב"ג 
אור יהודה, יהוד, בית דגן ואיירפורט סיטי 
- כזכור, בתחילת השנה היה האזור "הפתעת 
החציון", כאשר רשם עלייה של כ-5% בדמי 
מחירים  יציבות  לאחר  הממוצעים  השכירות 
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אוניברסיטאות  מגורים,  מבחינת  מגוריהם. 
וגופים פרטיים מפעילים כ-350,000 אלף מ"ר 
אפשרויות מחיה עבור הסטודנטים. השכירות 
התשואה  וערך  לשבוע  יורו   50-350 בין  נעה 

נעה בין 4.25-6%.
ומה קורה בגרמניה?

יש  לגרמניה  האירופאיות,  המדינות  בין 
הגדולה  הסטודנטים  אוכלוסיות  אחת  את 
הסטודנטים  במספר  חדה  עלייה  עם  ביותר 
האחרונות.  שנים  ב-10  הבינלאומיים 
כ-2.8  מונה  הסטודנטים  אוכלוסיית 
סטודנטים  אלף  כ-340  שמתוכם  מיליון, 
וכ- הסטודנטים(,  מכלל   12%( בינלאומיים 
75% מהסטודנטים הגרמנים גרים מחוץ לבית 
ממקום  מרוחק  באזור  לומדים  או  הוריהם 
אוניברסיטאות  מגורים,  מבחינת  מגוריהם. 
וגופים פרטיים מפעילים כ-275,000 אלף מ"ר 
אפשרויות מחיה עבור הסטודנטים. השכירות 
התשואה  וערך  לשבוע  יורו   30-270 בין  נעה 

נעה בין 3.75-6.5%.
כיצד מתפקד השוק הבריטי?

מבחינת  בעלייה  נמצא  הבריטי  השוק 
שחלפה  בשנה  שלה,  הסטודנטים  אוכלוסיית 
)מ2017( ניכרת עלייה של כ-2.6%, ואם מודדים 
משנת  בבריטניה  הסטודנטים  נדידת  את 
2012 ניכרת עלייה של כ-7%. מבחינת נתונים 
הבינלאומיים,  הסטודנטים  לאוכלוסיית  בנוגע 
אוכלוסיית  כיום  ב-70%.  צמח  בשוק  זה  נתח 
הסטודנטים במשרה מלאה מונה כ-1.7 מיליון, 
בינלאומיים  סטודנטים  אלף  כ-397  שמתוכם 
מופעלות  כיום  הסטודנטים(.  מכלל   23%(
מחיה  אפשרויות  מ"ר  אלף  כ-602,000 
מחוץ  שבועי  שכירות  ממוצע  לסטודנטים. 
לכותלי לונדון הוא 133 יורו כאשר בתוך לונדון 
הממוצע הוא 213 וערך התשואה הוא 4.25%. 

ואצלנו?
לדבר  יכולים  לא  עדיין  אנחנו  בישראל, 
אירופה  בבירות  כמו  מרשימים  נתונים  על 
כי לסטודנטים  השונות, אולם הצליחו להבין 

יכולת הנאה של הכלכלה המקומית.

פירמת האדריכלים אורבך 
הלוי, מציגה שני פרויקטים 

של אדריכלות ועיצוב פנים של 
מעונות סטודנטים בארץ:

מעונות סטודנטים ומרכז 
אקדמי של אוניברסיטת ניו יורק 

)NYU( בתל אביב
יורק )NYU( הקימה  ניו  אוניברסיטת 
נוספות  לשלוחות  בדומה  בישראל,  שלוחה 

 Cushman & Wakefield הבינלאומית, 
עולה כי, תחום מגורי הסטודנטים הוא תחום 
שהתפתח וממשיך להתפתח ומוסדות החינוך 
הופכים בהדרגה לעסקים מסחריים לכל דבר 
להשכלה  העולמי  התאבון  סיבות:  מכמה 
יותר  הצעירים  הדורות  וגדל,  הולך  גבוהה 
הופכות  בעולם  האוניברסיטאות  ניידים, 
יותר, האפשרויות  לתחרותיות ואטרקטיביות 
הופכות  בשוק  כבר  שקיימות  למגורים 
משמעותי  חלק  הם  וסטודנטים  למיושנות, 
מוסדות  והעולמית.  המקומית  בכלכלה 
העסקיים  המודלים  את  מתאימים  החינוך 
ותחרותיים,  רלוונטיים  להישאר  כדי  שלהם 

כמו גם לשמור על נתח שוק. 
להשכלה  במוסדות  הסטודנטים  כל  סך 
 OECD הנתונים  ריכוז  לפי  בעולם  גבוהה 
 165  -  2009 מיליון,   28  -  1970  :2014 לשנת 
מספר   2025 בשנת  כי  ההשערה  מיליון, 

הסטודנטים יהיה 262 מיליון.

צרפת על המפה
שוק הסטודנטים הצרפתי הוא אחד הגדולים 
במשרה  סטודנטים  מיליון  כ-2.6  בו  באירופה, 
סטודנטים  אלף  כ-310  שמתוכם  מלאה, 
ועוד  הסטודנטים(,  מכלל   12%( בינלאומיים 
כ-35% מהסטודנטים הצרפתיים שגרים מחוץ 
לבית הוריהם או לומדים באזור מרוחק ממקום 
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ם בעבר הלא רחוק, מעונות סטודנטים "א
נחשבו ל'מפגע נדלנ״י' בכלל ואקוסטי 
אנחנו  היום  התהפכה.  שהמגמה  הרי  בפרט, 
הם  סטודנטים  מעונות  שפרויקטיי  מבינים 
אוצר - הן לחיים תוססים של עיר והן כמיזם 
נדלנ״י המניב תשואות יפות", מסביר אורי הלוי, 

אדריכל ומבעלי חברת אורבך הלוי אדריכלים.
הגדולות  הערים  של  התכנון  "צוותי 
קטליזטור  הם  סטודנטים  כי  הבינו  בישראל 
לצמיחת קהילה. מעונות סטודנטים מושכים 
אקדמאים  יהיו  אשר  צעירים,  אנשים  אליהן 
על  הנשענת  צבעונית  אוכלוסייה  זו  בקרוב. 
תחבורה ציבורית ואופניים ולא מייצרת עומס 
הגשם,  אחרי  פטריות  כמו  ההיפך,  תחבורתי. 
וחיי  למעונות,  בסמוך  יצוצו  ומסעדות  ברים 

לילה יתפתחו ואחריהם מרכזי תעסוקה.
בין  במעונות  המבלים  רבים,  סטודנטים 
שנים ספורות לעשור, יבחרו להקים משפחות 
דם חדש לשכונה.  ויזינו  עיר  באותה  צעירות 
מבחינה נדל"נית, הפרויקטים )כאשר יתוכננו 
ומניבים  מלאה  בתפוסה  מאופיינים  נכון( 
הפתגם,  על  כפרפראזה  גבוהה.  תשואה 
סטודנטים אינם... הם מתחלפים. באופן ישיר 
את  מחזקים  סטודנטים  מעונות  ערכי,  וחד 
הנדל״ן  ערך  את  ומעלים  והקהילה  השכונה 

בה", מוסיף הלוי.
הנדל”ן  ייעוץ  חברת  שערכה  מדו”ח 

הדמיות: אורבך הלוי אדריכלים

מעונות סטודנטים - לא מה שחשבתם
בעבר הלא רחוק נחשבו ל״מטרד״, כיום הם אוצר



Source: Cushman & Wakefield

בתל  השלוחה  בעולם.  מרכזיות  בערים  שלה 
אביב כוללת שלושה מבני מעונות לסטודנטים 
)כ-90 מיטות( ומרכז אקדמי עצמאי הממוקם 

בבניין סמוך.
האתר שנבחר שייך לאנ״א )ארגון אכסניות 
הנוער( ומתופעל על ידו בסינרגיה עם אכסניית 
הנוער הסמוכה. הפרויקט התבסס על שדרוג 
קומה,  הוספת  תוך  ישנים  מבנים  שלושה 
מודרניים  לתקנים  והתאמה  השלד  חיזוק 
של בטיחות ונגישות. שלושת המבנים אוחדו 
ויצרו מיני קמפוס  לכדי שפה עיצובית אחת 
ברחוב בני דן בתל אביב, מול הגדה הדרומית 

של הירקון.
מיקומו האידאלי של הקמפוס במרכז תל-

העיר  רוח  את  המהדהד  תכנון  מזמין  אביב 
הלבנה מכל פינה ומייצר חוויה נוספת לשהות 
בעיר, דרך יצירת חללי מפגש ושהות באזורים 

המשותפים. 
המרכז  תוכנן  המעונות  למבני  בסמוך 
לימוד, משרדי הסגל  כיתות  האקדמי, הכולל 
מאופיין  העיצובי  הקו  ציבוריים.  ושטחים 
שחור  של  ניגודיות  לצד  עשירה  בצבעוניות 
ולבן ושימוש בחומרים טבעיים היוצרים יחד 

אפקט מכובד וצנוע.

תחרות רעיונית לתכנון מעונות 
סטודנטים עבור הטכניון בחיפה

לתפיסת  אלטרנטיבה  מציגה  ההצעה 
המגורים הטיפוסית ומציעה מודל לחיי קהילה 
במבנה ורטיקלי אשר מקבץ את יחידות הדיור 
סביב מרחב ציבורי משותף שמתאים לאורח 
יממוש  הקונספט  הסטודנטיאלי.  החיים 
מזוין,  מבטון  קונסטרוקציה  בניית  באמצעות 
חסכונית  לביצוע,  ומהירה  פשוטה  שהיא 
ובעלת נוכחות, שתשמש מצע לבניית יחידות 
המחברים  ציבוריים  חללים  וליצירת  דיור 

ביניהן.
מאפשרת  המזוין  הבטון  קונסטרוקציית 

כפול  חלל  בעלות  קומות  שמונה  יצירת 
דיור  יחידות  משולבות  בהן  )"דאבל-סלאב"(, 
בשני  קלים,  מאלמנטים  הבנויות  עצמאיות 
מפלסים, ובחפיפות משתנות, היוצרות חללים 
יחידות  של  המודולים  ומאווררים.  מוארים 
הדיור הצבעוניות, המונחות בחופשיות בתוך 
ועם  וחיות,  מגוון  עניין,  יוצרות  הבטון,  שלד 

זאת יכולת הבדלה בין היחידות השונות.

הנחת היחידות במרחב שלד הבטון מייצרת 
"עיר אנכית", בה חללי הבניינים המתקבלים 
"חללים  כמעין  מתפקדים  היחידות  בין 
המדמים  וגמישים,  מקריים  אורבניים" 
פעילות  מתרחשת  בהם  ו"פיאצות"  רחובות 
פתוח  המבנה  גג  יום.  יום  חיי  של  ספונטנית 
אל  הצופה  ציבורי  כשטח  המשתמשים  לכל 

נוף המרהיב של מפרץ.
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מעונות סטודנטים

סה"כ  
סטודנטים
)במליונים(

מס' סטונדטים 
בינלאומיים
)באלפים(

תשואה
)%(

0.3364שוודיה

2.83403.75גרמניה

0.71124.5הולנד

1.73974.25אנגליה

0.2155אירלנד

0.9667פולין

2.63104.25צרפת

0.4376פורטוגל

1.51135.5ספרד

0.32ישראל

הדמיות: אורבך הלוי אדריכלים
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לראות ב הופתענו  חציון הראשון של 2018 
השכירות  בדמי  מינורית,  אמנם  ירידה, 
הממוצעים בצירי המע”ר של תל אביב. בחציון 
השני של השנה נוכחנו כי זו איננה תחילתה של 
יציבות  על  שומרים  השכירות  דמי  וכי  מגמה 
בשלוש  לפחות  שהיו  כפי  הגבוהה  ברמתם 
ש״ח   103 של  ממוצע  עם  האחרונות,  השנים 

למ"ר )ברמת גמר(.
קצב האכלוס נטו בחציון השני הראה האטה 
כאשר עמד בחציון הנוכחי על כ-48 אלף מ"ר, 
לעומת כ-83 אלף מ”ר בחציון הקודם וכ-230 

אלף מ”ר בחציון המקביל אשתקד.
האכלוס  קצב  שנתית,  בהסתכלות  עדיין, 
בכל שנת 2018 עמד על כ-130 אלף מ"ר, נתון 
גבוה מהממוצע שעמד בשנים האחרונות על 

כ-110 אלף מ"ר לשנה.
ורמת  ברק  בני  )כולל  התפוסה  בשיעור 
הגיעה  כשזו  מינורית,  עלייה  נצפתה  החייל( 
של  הראשון  בחציון   94% לעומת  ל-94.4% 
ציר  מלבד  פנויים,  שטחים  מבחינת   .2018
בשיעור  עלייה  נרשמה  בו  המלך,  שאול 
בחציון  ל-5.4%  שהגיעו  הפנויים  השטחים 
הקודם,  בחציון  בלבד   3.8% לעומת  הנוכחי 
הפנויים הצטמצמו  בשאר הצירים השטחים 
ביותר,  הגדול  הצמצום  יציבים.  נותרו  או 

בהיקף של כ-50%, נרשם ברמת החייל. 
הסתיימה  לא  הנוכחי  החציון  במהלך 
שמביא  מה  חדשים,  פרויקטים  של  בנייתם 

משרדים  שטחי  מ"ר  אלף  לכ-250  אותנו 
חדשים לאכלוס שייכנסו לשוק במהלך 2019, 
ביניהם פרויקטים שאכלוסם נדחה מהחציון 
המסוקר. הציר עם היקף הבנייה הגדול ביותר 
יגאל אלון, עם כ-81 אלף  בשנה הבאה יהיה 
השטחים  סך  מתוך  כ-33%  המהווים  מ"ר 

הצפויים להתווסף.

התייצבות בדמי השכירות 
החודשיים

יציבות  נרשמה  הנוכחי  בחציון  כאמור, 
על  נותרו  אשר  הממוצעים,  השכירות  בדמי 
כ-103 ש”ח למ”ר. כאשר כוללים את בני ברק 
ורמת החייל, דמי השכירות הממוצעים נותרו 

יציבים על כ-97 ש”ח למ”ר.
השנייה  למחצית  המשרדים  שוק  סקירת 
מ”ר  מיליון  כ-3.1  על  התבססה   2018 של 
שטחי משרדים ביותר מ-150 בנייני משרדים 
יוקרתיים בגוש דן. לצורך הניתוח הסטטיסטי, 
התבסס המדגם הנוכחי על 90 בנייני משרדים 
בשטח כולל של כ-2.3 מיליון מ"ר. לא נכללו 
מספר  או  בודד  דייר  המשמשים  מבנים 
תחלופה.  בהם  שאין  מצומצם  מאכלסים 
בת”א סקרנו שישה צירי מע”ר )מרכז עסקים 
המלך,  שאול  רוטשילד,  מרכזיים;  ראשי( 
מנחם בגין, יגאל אלון, קו החוף ורמת החייל. 
 BBC-בנוסף, סקרנו את ציר הבורסה בר”ג, וה

בבני ברק.

תל אביב מתייצבת
ציר מנחם בגין משמר מקומו עם דמי השכירות הגבוהים במע"ר ת"א ● התפוסה בציר 

עלתה משמעותית ● בשאר הצירים - יציבות בדמ"ש

הראשון  לחציון  בהמשך   – רוטשילד  ציר 
ירידה  נצפתה  הנוכחי  בחציון  גם  השנה,  של 
הממוצעים  השכירות  דמי  כאשר  כ-1%,  של 
עמדו על כ-109 ש״ח למ"ר, לעומת 110 ש״ח 
למ"ר בחציון הקודם. השטחים הפנויים בציר 
לעומת  לכ-3.3%,  הגיע  ושיעורם  הצטמצמו 
שדרות   .2018 של  הראשון  בחציון   4.6%
היוקרתי  מקומן  על  שמרו  אשר  רוטשילד, 
בעיקר,  ההייטק  חברות  של  מצדן  והנחשק 
בגין  מנחם  לציר  שניות  להיות  ממשיכות 
לציר  ונצמדות  השכירות  דמי  גובה  מבחינת 

שאול המלך, שנמצא כרגע במקום השלישי.

יציבות בדמי השכירות   – ציר שאול המלך 
למ”ר.  ש”ח  כ-108  על  שנותרו  הממוצעים 
לכ-5.4%  הגיעו  הפנויים  השטחים  שיעור 

לעומת 3.8% בחציון הקודם. 

ציר מנחם בגין - ממשיך לשמור על המקום 
תל  במע"ר  השכירות  דמי  בגובה  הראשון 
 2018 של  הראשון  שבחציון  לאחר  אביב; 
נצפתה ירידה של כ-3%, בחציון הנוכחי דווקא 
ממוצעים  שכירות  דמי  עם  עלייה  נצפתה 
שהגיעו לרמה של כ-113 ש״ח למ"ר לעומת 
מבחינת  השנה.  בתחילת  למ"ר  ש״ח   112
נוספת של  ירידה  נצפתה  הפנויים,  השטחים 

כ-30% בשיעורם. 

נרשמה  מינורית  ירידה   – אלון  יגאל  ציר 
בחציון  שעמדו  הממוצעים  השכירות  בדמי 
למ”ר  ש”ח  כ-97.5  על  השנה  של  השני 
בחציון  למ”ר  ש”ח   98.4 לעומת  לחודש 
זינוק   2017 כזכור, בחציון השני של  הקודם. 
שהגיעו  הפנויים  השטחים  בשיעור  נצפה 
להמשך  הודות  השנה,  מתחילת  לכ-16.5%. 
צמצום  נרשם  אלון,  מגדלי  של  אכלוסם 
כ-8%  על  השיעור  עמד  הנוכחי  ובחציון 
לעומת כ-9.7% בחציון הקודם. כאמור, שנת 
2019 הולכת להוסיף לציר זה כ-81,000 מ"ר 
 C שטחי משרדים חדשים המהווים את בניין
בפרויקט אדגר 360 של חב' אדגר השקעות 
ופיתוח בע"מ, המהווה את המשכו של מגדל 
אמות  של   TOHA ופרויקט   A  360 אדגר 
להתאכלס  צפויים  הפרויקטים  שני  ים.  וגב 

בחציון הראשון של 2019.

מתחם הבורסה ברמת-גן – לאחר יציבות 
על  עמדו  אשר  החודשיים  השכירות  בדמי 
האחרונות,  וחצי  בשנה  למ"ר  ש״ח  כ-91 
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H2  2018 שוק המשרדים מע”ר ת”א - 

בשונה ממה שצפינו, סך תוספת שטחי המשרדים בשנת 2018 עמדה על כ-102 אלף מ"ר וזאת לעומת הצפי משנים 
קודמות שעמד על כ-170 אלף מ"ר. בשל פרויקטים שנדחו לשנת 2019, סך התוספת בשנה הבאה תעמוד על כ-250 אלף 
מ"ר; בשנת 2020 יתווספו כ-200 אלף מ"ר; ב-2021 כ-280 אלף מ"ר וב-2022 כ-152 אלף מ"ר. בסה"כ, תוספת של כ-880 

אלף מ"ר בארבע שנים, מתוכם כ-53% הינם בבעלות יחידה.
כאמור, אמנם בראייה שנתית ציר יגאל אלון יהיה המוביל עם תוספת שטחי המשרדים אשר יעמדו ב-2019 על 81 אלף 
מ"ר ויהוו כ-33% מסך השטחים שיתווספו בשנה זו, בארבעת השנים הקרובות עדיין שומר ציר מנחם בגין על מקומו הראשון 

עם סך תוספת שטחי משרדים של כ-412 אלף מ"ר, המהווים 44% מסך התוספת לתקופה זו. 
קצב האכלוס )Take-Up( לשנת 2018 עמד על כ-131 אלף מ"ר שנלקחו וזאת לעומת כ-110 אלף מ"ר בתנאי מאקרו 
ממוצעים לשנה בשנים הקודמות. כך, הציפיות לעודף שטחי משרדים ובהתאמה ירידת מחירים עומדים כעת בסימן שאלה. 
בכל זאת, היזמים יצטרכו להתמודד ביצירתיות מול ההיצע הרחב של שטחי משרדים, כאשר יתחרו על לבם של השוכרים. 

)משקיעים פרטיים(  נכסים קטנים  בעלי  לכך( מצד  )ואף מעבר  כוונה  לראות מגמה של  אנו מתחילים  כי  לציין,  חובה 
שמוכנים להתגמש במחיר השכירות. כאמור, אנו בדעה כי מגמה זו תחריף ככל שייתווספו שטחים.

צפי שוק המשרדים 2019-2022

של  ירידה  נרשמה   2018 של  השני  בחציון 
כ-1% כאשר אלו הגיעו לרמה של כ-90 ש״ח 
יציב  נותר  הפנויים  השטחים  שיעור  למ"ר. 

על כ-2.8%.

החלה  שלא  שנים  מזה   – החוף  קו  ציר 
בנייתם של שטחי משרדים חדשים בציר זה 
לצד תפוסה מלאה בפרויקטים הקיימים. כך, 
גם בחציון הנוכחי כמו בשנתיים האחרונות, 
על  שנותרו  השכירות  בדמי  יציבות  נרשמה 
של  הקטן  ההיקף  בשל  למ”ר.  ש”ח  כ-78 
בתכנון  חוסר  לצד  בציר  המשרדים  שטחי 
בנייה עתידית, אנו צופים כי הרלוונטיות שלו 
ותצטמצם  תלך  במחקר  מייצג  חלק  להוות 

בשנים הקרובות.

ליציבות  עדים  אנו  זה  בציר  גם   – ברק  בני 
ממוצעים  שכירות  דמי  עם  מתמשכת, 
לחוסר  הודות  וזאת  למ"ר  ש״ח  כ-78  של 
קטן  שיעור  לצד  חדשים  משרדים  בשטחי 
יציבות  כי  צופים  אנו  פנויים.  שטחים  של 
מ"ר  כ-280,000  של  כניסתם  עם  תשתנה  זו 
בשנים הקרובות, בין היתר בפרויקט הכשרת 
כארד  לאומי  מגדל  מ"ר(,  )כ-50,000  היישוב 
)כ-40,000 מ"ר( והפרויקט של חברת הפניקס 
)כ-40,000 מ"ר(, מה שעשוי להפוך את הציר 

לאטרקטיבי גם בעיני מאכלסים חדשים. 

כ-2%  של  עלייה   – החייל  רמת  מתחם 
הממוצעים  החודשיים  השכירות  בדמי 
שעמדו בחציון המסוקר על כ-81 ש"ח למ"ר 
הראשון  בחציון  למ"ר  ש"ח  כ-79  לעומת 
במתחם  הפנויים  השטחים  השנה.  של 
והגיעו  בכ-50%,  משמעותית  הצטמצמו 

הראשון  בחציון  כ-7%  לעומת  לכ-3.5% 
של השנה. בחציון הנוכחי נחתמה העסקה 
בשנים  זה  בציר  ביותר  המשמעותית 
האחרונות עם כ-20,000 מ"ר שיאוכלסו ע"י 
של  הנביאה  דבורה  בפרויקט  טבע  חברת 

חברת ויתניה.

תוספת שטחי משרדים )מ"ר(

2018 2019 2020 2021 2022

 105,000  250,000  200,000 280,000 152,000

 התפלגות דמי שכירות ממוצעים במע"ר ת״א;
ש"ח/מ"ר/חודש ברמת גמר
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בהשקעות ע הגידול  הדו״ח,  ”פ 
בנדל”ן מסחרי מובל ע”י אסיה, גם 
להשקעות,  כיעד  וגם  הון  של  כמקור 
הפעילות  מכלל   52% של  השקעה  עם 
ל-45%  אסיאתיים  קונים  של  ואחריות 

מכלל ההשקעות הבינלאומיות.
על  שומרת  עדיין  יורק  ניו  העיר 
שבוחנים  בעולם  הראשון  המקום 
מקומיות  השקעות  של  עסקאות  מס’ 
נמצאת  אינה  הראשונה,  בפעם  אך 
השקעות  של  הפותחת  בחמישייה 
מטפסת  זו  בחמישייה  בינלאומיות. 
לוס- אחרי  ונכנסת  הונג-קונג  בדירוג 
מחזקת  לונדון  ופריז.  לונדון  אנג’לס, 
ה-9  )בפעם  ומובילה  מעמדה  את 

הכי  שמושכת  כהעיר  שנים(  בעשר 
גידול  עם  זרות,  השקעות  הרבה 
נפח  הגדלת   .2017 לעומת   22% של 
ב-47%  בעיר  הוא  גם  גדל  עסקאות 
מיליארד  ל-10.9  והגיע  במהלך השנה 

דולר. 
למרות שאין נציגות צפון אמריקאית 
להשקעות  הנחשקות  הערים   5 בתוך 
בינלאומיות, עדיין 6 מהן נמצאות ב-25 
טורונטו   .2017 בשנת  כמו  המובילות, 
אשר  הראשונה  הקנדית  העיר  הינה 
השנים  ב-5  המובילות  ל-25  נכנסה 
הגדיל  גובר  ביקוש  כאשר  האחרונות, 
לאורך  ב-50%  העסקאות  נפח  את 

השנים. 

שוק הנדל”ן רותח -
ב-2018 נרשם שיא חדש בהשקעה הגלובלית 

בנדל”ן שהגיעה ל-1.8 טריליון דולר

 Cushman & Wakefield המחקר החדש של
 מראה שמשקיעים אסיאתיים אחראים ל-18%

גידול בהון המושקע ● לונדון - העיר האטרקטיבית 
ביותר עבור משקיעים זרים
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קרנות ההשקעה בנדל"ן של אינטר ישראל

 פעילות קרנות ההשקעה של
אינטר ישראל מתרחבת

במהלך 2018 רכשה אינטר ישראל, יחד עם משקיעים, שני נכסים מניבים בישראל; 
 במקביל מימשה את הקרקע במתחם הבורסה בר"ג ● בחציון הראשון של 2019

מתוכננות, בין היתר, שתי השקעות בספרד

ינטר ישראל ממשיכה בהרחבת פעילות א
כזכור,  שלה.  בנדל"ן  ההשקעה  קרנות 
אינטר  רכשה   2016 של  השניה  במחצית 
איגדה  אותם  משקיעים  עם  יחד  ישראל, 
יחדיו, 2 בנייני מגורים בברלין. באותה תקופה 
משרדים  בניין  להקמת  מגרש  גם  רכשה 
החציון  במהלך  גן.  ברמת  הבורסה  במתחם 
הראשון של 2018 רכשה הקרן המשותפת של 
ההשקעות  ובית  נדל"ן  יועצי  ישראל  אינטר 
PROFOUND, מחצית מקרקע 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 
ש״ח  מיליון   17 תמורת  ומחצה  כשנה  לפני 

)לפני הוצאות רכישה(. 
המשקיעים  עבור  גדול  רווח  השיגה  "הקרן 
ומנהל  שותף  גבאי,  אופק  מסביר  שלה", 
תחום ההשקעות באינטר ישראל. "אין מדובר 
בקסמים או צירוף מקרים, אלא בהליך השבחה 
היתר,  בין  שכלל,  הנכס,  של  ועקבי  מסודר 
ממושכות  משפטיות  מחלוקות  של  פתרון 
הליכים  וקידום  הנכס,  רכישת  במועד  ששררו 

תכנוניים להגדלת זכויות הבנייה".
של  ההשקעות  קרן  מגבשת  אלה  בימים 
אינטר ישראל קבוצת משקיעים לשתי עסקאות 
בספרד: האחת מימון גישור ליזם ספרדי )הלוואה 
מגובה בבטוחה נדל"נית( והשנייה רכישת בניין 

מגורים, שיפוצו ומכירת הדירות. 

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   –
בעצמה בנכסים הנרכשים, ובכך מבטיחה זהות 
אינטרסים בין מנהלי הקבוצה לבין 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



אירופה אחראית ל-4 מתוך 5 הערים 
עם  בינלאומיות,  להשקעות  המובילות 
וה-4  ה-3  במקומות  ואמסטרדם  פריז 
בפעם  ה-5  במקום  ומדריד  בהתאמה 
גרמנית  עיר  רק   .2009 מאז  הראשונה 
אחת בעשירייה הפותחת - ברלין – מה 
שמהווה שינוי מ-2017 בהן שלוש ערים 
הפותחת.  בעשירייה  הופיעו  גרמניות 
הונג-קונג עולה 14 מקומות )!!!( למקום 
השני כתוצאה מכך שמשקיעים סינים, 
מהשקעה  מעודדים  פיקוח,  עקב 
גידול  נרשם  ולפיכך  לסין,  בקרבה 
בשנה  ההשקעות  בהיקף   256% של 

החולפת.

מחלקת  ומנהל  שותף  גבאי,  אופק 
 Cushman & בחברת  ההשקעות 
“ההון  ישראל:  אינטר   Wakefield
ברמות  הינו  המשקיעים  בידי  המצוי 
הגבוהות ביותר מזה שנים, דבר שמוביל 
נדל”ן.  להשקעות  בביקושים  לעלייה 
יחד עם זאת, העלייה בריבית בארה”ב 
בשנת 2018 והצפי לעלייה נוספת בשנה 
הבאה, מוביל לבחינת השקעות בנכסי 
פרימיום לעומת קנייה של נכסים מכל 

הבא ליד בשנים עברו”.
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 עליית התשואות באג”ח הובילה
לצמצום מרווח ההשקעה

הרביעית  הריבית  בהעלאת  מדובר   .2.5%
לשנת 2018, והעשירית מסוף שנת 2015, אז 

החל הפד במדיניות המוניטרית הנוכחית. 
האחרונה  להחלטה  שהתלוותה  בהודעה 
הצפוי  העלאות  מספר  את  הפד  הפחית 
לשנת 2019 משלוש לשתיים, ויש המעריכים 
השנה  במהלך  אחת  העלאה  רק  שתהיה 

הנוכחית.
ההשקעות  מחלקת  מנהל  גבאי,  אופק 
במהלך  כי  הינה  "ההערכה  ישראל':  ב'אינטר 
של  בשיעור  תעלה  בישראל  הריבית   ,2019
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: 
כדאיות  המשך  מוצאים  אנו   2019 שנת  סוף 
המשקיעים  על  אולם  מניב,  בנדל"ן  השקעה 

להתנהל בזהירות יתרה.
* הבהרה: השקעה בנדל”ן מסחרי מחייבת 
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: התנודתיות בשווקים שאפיינה את 
סוף 2018 תשפיע על הנדל”ן המניב

מרווח  עמד   ,)2003 משנת  )החל  המדידה 
ההשקעה על 5.9% בממוצע. נכון לסוף דצמבר 
זאת   5.6% על  ההשקעה  מרווח  עומד   2018
לעומת 6.1% ביוני 2018 ו-6.3% בדצמבר 2017. 
בתשואה  מהעלייה  נובעת  במרווח  הירידה 
שמשקיעי  בתשואות  יציבות  מול  באג"חים 
הנדל"ן מוכנים לרכוש נכסים מניבים באיזורי 
מוכנים  המוסדיים  הנדל"ן  משקיעי  ביקוש. 
בקרב   .6.0%-6.5% של  בתשואה  כיום  לקנות 
נכונות  ישנה  מוסדיים,  שאינם  המשקיעים 
יותר )של  לרכוש היום גם בתשואות נמוכות 
6.0%-5.5%( עקב חוסר אלטרנטיבות השקעה.

הריבית בחודש  את  העלו  ישראל  בבנק 
ראשונה  )העלאה   0.25% של  לרמה  דצמבר 
להותיר  והחליטה  שנים(,  וחצי  שבע  מזה 
פברואר  ינואר  לחודשים  הריבית  שיעור  את 
בנק  כי  צופה  המחקר  חטיבת   .0.25% בגובה 
ישראל יעלה את הריבית פעם נוספת ברבעון 
השלישי של 2019 ל-0.5%. בנק ישראל צופה 
שנת  בתחילת  רק  שלישית  ריבית  העלאת 
העלאות   4 צפויות  הכל  בסך  ל-0.75%.   2020
ריבית. אחת ב-2019 ו-3 ב-2020 עד לרמה של 

1.25% בסוף 2020.
ריזרב,  הפדרל  זאת  לעומת  בארה"ב 
במשק  הריבית  שיעור  את  בדצמבר  העלה 
האמריקאי ב-0.25% לטווח שבין 2.25% לבין 

מדד כדאיות ההשקעה בנדל”ן מניב

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

מדד בריבית קבועה ל-10 שנים )"ממשל"(.
תקופת  לאורך  כי  העלו  הבדיקה  ממצאי 

 אופק גבאי, שותף ומנהל
מחלקת ההשקעות באינטר ישראל

תשואת ההשקעה בנדל”ן מניב במע”ר תל-אביב )ב-%(
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מרווח תשואת “ממשל” 10 שנים תשואת נדלן מניב



מאז הקמתה ב-1973 אינטר ישראל היא החברה הראשונה לייעוץ נדל”ן עסקי ומסחרי בישראל. החברה מהווה 
Cushman & Wakefield הבינלאומית, הנחשבת לאחת משלוש  זרוע הפעילות המקומית של חברת  את 

פירמות הייעוץ הגדולות והמובילות בעולם עם מעל ל-45,000 עובדים ביותר מ-70 מדינות.

בינלאומית  קשרים  מרשת  ליהנות  החברה  ללקוחות  מאפשרת   Cushman & Wakefield עם  השותפות 
ולבצע עסקאות נדל”ן בתנאים הטובים ביותר. מעל 45 שנות ניסיון בתחום הנדל”ן, אנו מלווים חברות ועסקים 
באיתור הנכס, ההשקעה והעסקה האידיאליים עבורם, בהתאמה מדויקת לדרישות ולצרכים של כל לקוח – 

עד הפרט האחרון.

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  קבוצות ההשקעה  פעילות  נכסים. בתקופה האחרונה הרחבנו את  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 
ובכך  מתחייבת לנהלו ולתרום מניסיונה בתחום ולא פחות חשוב: משקיעה בעצמה בנכסים הנרכשים 

מבטיחה זהות אינטרסים 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 

מעמיקה למחירים באזורים המבוקשים, שיעורי התפוסה, מגמות השוק ולתחזיות השקעה עתידיות.

  בדיקות נאותות וניתוח חוזים. בין אם למטרות השקעה, ייזום או פעולות עסקיות, אנו בודקים היטב את 
יסודות הנכס ואת חובות הציות על מנת לצמצם ולמזער חוסר ודאות פיננסית ולחפש דרכים חדשות 

למקסם הזדמנויות נדל”ן בשוק.

  הערכות שווי. באמצעות שמאים מקצועיים, מנוסים ומקובלים על המערכת הבנקאית, אנו מעריכים את 
שווי הנכס לכל צורך, כמו גם מתן ייעוץ על פי הממצאים.

  ניהול פרויקטים. ניהול, ייעוץ תכנוני, הנדסי וסטטוטורי – אנו מציעים  סל שירותים בתחום עבודות 
הפנים באמצעות הצוות שלנו, בשיתוף פעולה עם המשרדים המובילים בשוק.

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

 0 3 - 7 5 1 6 0 6 0

office@cw-inter-israel.com
www.cw-inter-israel.com 

* על אף מהימנות המידע בדו"ח זה, יצוין כי כלל נתוניו אינם מחייבים ואין לעשות בהם כל שימוש כבסיס לבדיקת היתכנות ו/או קבלת 
החלטות עסקיות ללא 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.


