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 שינוי בתפיסה המרחבית |
אזורי התעסוקה המושפעים העיקריים

בעשור האחרון נרשמו הישגים אדירים בתחום התשתיות, אשר 
פחות  מהווים  המרחקים  כך,  המרחבית.  בתפיסה  לשינוי  הביאו 
תעסוקה.  לאזורי  חברות  של  הנגישות  בבחינת  חסמים  ופחות 
אלו כוללים בין היתר את השלמת כביש 6 מדרום לצפון, בשילוב 
כבישי רוחב מתקדמים )431, 471 ו- 531(, פתיחת הקו של הרכבת 
המהירה לירושלים, התקדמות בנייתה של הרכבת הקלה, הסכם 
מבחינת  המשתמע  כל  על  דב  שדה  סגירת  פתוחים",  "שמיים 
התכנון העירוני בת"א, הקמת שדה התעופה רמון בנגב, התפתחות 

נמלי הים ועוד. 

ב-2023 מתוכננות העבודות של פרויקט הנתיב המהיר באיילון 
שימוש  ייאלץ  שכנראה  מה  בשיאן,  להיות  קרקעי(  ותת  )עילי 
שעד  הציפיות  קיימות  זה,  בהקשר  ציבורית.  בתחבורה  רחב 
בכחצי  יפחת  לעבודה  להגעה  ככלי  ברכב הפרטי  2025 השימוש 
לטובת  באירופה(,  כ-30%  לעומת  בישראל  ב-61%  מדובר  )כיום 
תחבורה שיתופית וציבורית מסוגים שונים. רק לאחרונה הודיעה 
חברת נתיבי איילון על פרויקט חדשני – אופני דן – הכולל רשת 
אוטוסטרדות אופניים בינעירונית של כ- 100 ק"מ נתיבי אופניים 

רחבים ורציפים, שיחברו בין 14 רשויות במרכז הארץ. 

הנגישות  לפקטור  שהחל,  העשור  לתוך  שנתקדם  ככל 
חברות, שנדרשות  בשיקולי  עליונה  תינתן חשיבות  התחבורתית 
לאפשר לעובדיהם את האיזון הנכון בין העבודה לחיים הפרטיים 
בשנים  לעבודה  נגיע  כיצד  לשאלה  בנוסף,  דורשים.  הם  אותו 
הקרובות מייחסים גישה ירוקה – כך שכבר היום ניתן למנות את 
ונוספים, כמי שמתמרצות את  מיקרוסופט, צ'ק פוינט, אמדוקס 

עובדיהן להגיע בתחבורה ציבורית ושיתופית. 

התפתחות התשתיות והתחבורה

קוראים יקרים,

 InterNews אנו שמחים להוציא אל האור את גיליון

לחציון השני של 2019.

העשור האחרון טמן בחובו התפתחויות אדירות, כאלו 

שישראל לא חוותה בלפחות ארבעת העשורים שקדמו 

לו - הן בתחום הכלכלה והן בתשתיות והקדמה. 

נעלמו  להגיד  ניתן  חלקם  נרשמו;  שונים  טרנדים 

וחלקם התחזקו ואנו צופים שהם כאן כדי להישאר.

בגיליון הנוכחי ריכזנו דוגמאות להן השפעה ישירה 

על עולם הנדל"ן, כמו גם להבנת השאלה – מה יהיה 

בסביבת  עשור  כוללות  אלו  היתר  בין  הבא?  הדבר 

בנדל"ן  ההשקעות  עולם  השתכללות  אפסית,  ריבית 

כגון חברות  לזירה  נוספים  עם כניסתם של שחקנים 

והנגישות  הריט, התפתחות אדירה בתחום התשתיות 

לעבודה, כניסתם של חללי העבודה המשותפים ועוד.  

החודשיים  השכירות  בדמי  עליה  נרשמה  בת"א 

באזורי  למ"ר.  ש"ח  ל-107  הגיעו  שאלו  הממוצעים, 

מפתח  חוץ  האזורים,  ברוב  עליות  נרשמו  התעסוקה 

תקווה וכפר סבא, שחוו ירידה של כ-3% ו-2% בהתאמה. 

להתפתחות צירי התחבורה השפעה מרכזית באזורים 

אלו - הן על ביקושים והן על מחירים - כזו שאנו צופים 

שרק תתעצם בשנים הקרובות.

תוכלו  מניב  בנדל"ן  ההשקעה  כדאיות  מדד  אחר 

לעקוב כמדי חציון בעמוד 11.

.InterNews כל זאת ועוד במגזין הנוכחי של

קריאה מהנה,

יורם בלומנטל, מנכ"ל משותף אינטר ישראל

מגזין אינטר ניוז * גיליון ינואר 2020 

 מחקר ועריכה: קושמן אנד וויקפילד אינטר ישראל

עיצוב גרפי: סטודיו אורנה כהן

 אינטר ישראל, שותפתה הישראלית של

Cushman & Wakefield הבינלאומית, הינה חברת 
ייעוץ נדל”ן עסקי ומסחרי המובילה בישראל והמתמחה 

בשירותי ייעוץ, שיווק וניהול פרויקטים ונכסים בישראל 

ובעולם, השקעה בנכסים מניבים לרבות רכישה ומכירה 

בארץ ובחו”ל.

 משרדי החברה:

אבא הלל סילבר 15, רמת-גן. 03-7516060

office@cw-inter-israel.com
www.cw-inter-israel.com
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התפתחות התשתיות והתחבורה



גיליון ינואר 42020

ריכוז גדול בערים הגדולות | מעבר מפארקי 
עסקים לפארקי "כל תחומי החיים"

על  שבע,  ובאר  ירושלים  קיסריה,  חיפה,  שומרות  שנים,  מזה 
האטרקטיביות של פארקי העסקים בהן. אזורי התעסוקה כוללים את 
ומרכז  רחובות  ציונה  בנס  המדע  פארק  תקווה,  בפתח  עופר  פארקי 
בראשון  ושלוחותיו  האלף  מתחם  כעת  נבנים  בנוסף,  בחולון.  עזריאלי 

לציון, פארק "נצבא סיטי" במחלף קאסם ופארק "אינפיניטי" ברעננה.

אנו סבורים כי הביקושים הגוברים של החברות המבקשות להתאכלס 
one-stop-"-דווקא במתכונת פארק עסקים, מגיעים הודות למאפיין ה

shop”. בעוד שבעבר היה נהוג שמקום העבודה שירת צורך תעסוקתי 
בלבד, פארקי העסקים המודרנים כוללים מגוון שירותים שעוטפים את 
העובדים בזמן העבודה, כמו גם כאלו שתורמים להיותם סביבת מגורים 
ומרכז בילוי עבור הקהילה האזורית, מעבר לשעות העבודה. זה כולל, 
שירותים תומכים, גני ילדים, יחידות מגורים ומלונאות, שטחים ציבוריים 
למוסדות  בקרבה  מתאפיינים  העסקים  פארקי  כן,  כמו  ועוד.  וירוקים 
מחקר שונים )לדוג' פארק מת"ם-טכניון, פארק גב ים נגב לאוניברסיטת 
ויצמן(, מרכזי אנרגיה שיוצרים לדיירים  ופארק המדע למכון  גוריון  בן 
חיסכון משמעותי בעלויות החשמל ומאפיין הגמישות לקיטון או גידול 
בשטחים, אשר בעל חשיבות אדירה לחברות כיום, שמתקשות לצפות 

את האופק העסקי שנים קדימה.

שייבנו  ככל  או  הקיימים  הפארקים  הקרובות,  בשנים  כי  צופים  אנו 
חדשים, יעדיפו גישת פארקים "פתוחה יותר" לעומת אלו שנבנו בעבר, 
כחלק מהגישה ההוליסטית שתפגוש ותלווה את עולם הנדל"ן בכללותו 

בעשור הקרוב.

פארקי העסקים 
Live,Work,Play

מספר  ב-2019  כי  בישראל  המלונות  התאחדות  פרסמה  לאחרונה 
מיליון  כ-3  לעומת  מיליון  כ-5  על  עמד  לישראל  שהגיעו  התיירים 
תפוסת  במקביל,  האחרונות.  השנים  בעשר   70% של  עליה  ב-2009; 
שיא נרשמה בחדרי המלונות בתל אביב עם 76% ב-2019, לעומת 70% 
בכלל הארץ. כך גם בעולם הנדל"ן העסקי, הורגשה בשנים האחרונות 

תאוצה בתחום המלונאות. 

שנחשבו  התעסוקה,  לאזורי  מלונות  בכניסת  התעצמות  ראינו 
בתחילת העשור כמתחמי עבודה בלבד. דוגמאות כוללות את רשת 

המלונות פרימה, שפתחה מלון בפתח תקווה ורעננה ורשת מלונות 
פתאל, בהרצליה ופארק עוגן ברחובות. צריכתם של חדרי מלונות 

בצמידות למשרדים מגיעה בהשפעת הגלובליזציה, שכן עובדים 
אחרות  במדינות  עבודה  לשעות  עצמם  להתאים  נאלצים 
זמני  עם  לעיתים  חופפות  אשר  הרחוק,  והמזרח  ארה"ב  כמו 
המנוחה בארץ. בנוסף, התגברות אורחי חברות המתאכלסים 

בצמידות למשרדי החברה.

במבט קדימה, אנו רואים את המשך התעצמות כניסת 
פעילות מלונאית לבנייני משרדים, כחלק מקידום בניית 
Live-Work--ה גישת  חיזוק  ושוב,  שימושים  עירוב 
חדשים  בפרויקטים  למצוא  ניתן  לכך  דוגמאות   .Play
להיכנס לשוק מע"ר ת"א בשנים  או כאלה העתידיים 
כגון מידטאון ת"א, עזריאלי טאון, לנדמרק  הקרובות, 
ברוטשילד,  אביב  מגדל  ספירלה,  עזריאלי  שרונה, 
מגדלי ויתניה לה-גוורדיה ת"א, המגדל המרובע במרכז 

עזריאלי ת"א, המגדל החדש בקריית עתידים ועוד. 

צמיחת תחום
המלונאות
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 פארק גב ים נגב - חיבור לסביבה ולקהילה
ע"י השילוב של עסקים-מגורים-אזורי בילוי

HOTEL
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עירוב שימושים וגישה הוליסטית בנדל"ן העסקי

בשנים האחרונות נראה כי עירוב שימושים הינו אג'נדה, בדיוק כמו 
שהוא סוג של ייזום נדל"ני. פרויקטים חדשים מתגאים בשטחים מרובי 
השימושים שבהם, הכוללים קומות למלונאות, משרדים, מגורים, מסחר, 
לעתיד  התוכניות  ונוספים.  בילוי  מתחמי  כנסים,  מרכזי  כושר,  חדרי 
הקרוב מדברות על חללים רב-פונקציונליים, המאפשרים גמישות ומתן 

חוויות שונות למשתמשים, כמו גם ניצול חללים מקסימלי 24/7. 

כמשרד  שמתפקדים  לשטחים  דוגמאות  בעולם  רואים  היום  כבר 
קמפוסים  בלילה,  חברתי  למפגש  למקום  והופכים  היום  בשעות 
בנוסף,  ועוד.  באוניברסיטה שהפכו לחללי עבודה במהלך חופשת קיץ 
הציפיות לאורח חיים עירוני ללא גבולות, כזה שמשלב עבודה, קניות, 

פנאי ובית יגדלו. 

תכנון  דורשת  שימושים  מעורבי  פרויקטים  בניית  כי  שמובן  למרות 
בהחלט  הם  העירוני,  והפיתוח  התב"עות  בקידום  ותלויה  יותר  מורכב 

מתגמלים ונראה כי הם הפורמטים של העתיד.

תופעה מעניינת נוספת שנראתה בשנים האחרונות כוללת את יצירתם 
של רובעים עירוניים שלמים בפרק זמן קצר יחסית. כך נפתחו מתחם 
שרונה ת"א, מתחם "רצועת המע"ר הצפוני בת"א" ומתחם חסן עראפה 
)יצחק שדה(. גם ברובעים אלו קיים מתווה ברור של זכויות בנייה לעירוב 

שימושים .

 הופעתם של
מגה פרויקטים 

פרויקט לנדמרק תל אביב
משרדים, מגורים, מלונאות, 

מסחר ושטחי בילוי
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* שטחים )מ"ר( בכל ציר, לצד חלקם היחסי  מסך השטחים.

טק פנימה, פיננסים החוצה

הבנקים  הגדולים,  הפיננסים  הגופים  החוצה של  היציאה  לצד  לת"א  הטכנולוגיה  חברות  החזרה של 
שונות הייטק  חברות  תפסו  מקומם  את  שחלף.  בעשור  שהחלה  תופעה  היא  הביטוח,   וחברות 

המבקשות למשוך אליהם טאלנטים ויוקרה, בקבלת כתובת ״תל אביבית״.

בעשור שחלף, הגמישות החוזית הפכה למרכזית יותר ויותר בשיקולי 
הצליחו  כך,  קדימה.  שנים  העסקי  האופק  לצפות  המתקשות  חברות 
חלק  לתפוס  הגמישה  ההשכרה  ומודלי  המשותפים  העבודה  חללי 
נכבד בנוף הנדל"ן העסקי.  מצד המאכלסים, נצפו השפעות על בחינת 
המבנה הארגוני ועל הכוח לדרוש שירותים מקיפים בהשכרת משרדים. 
על השטחים.  לצד תחרות  לשינויים בתמהיל  אלו תרמו  היזמים,  מצד 
Cushman & Wakefield אינטר ישראל,  ע"פ מחלקת המחקר של 

קיימים כיום במע"ר תל אביב כ-80 מתחמים לכ-40 מפעילים.

בשלוש  כאשר  מ"ר,  אלף  כ-200  על  עומד  לנו  הידוע  המטראז'  סך 
השנים האחרונות )2017-2019( מתחמי העבודה המשותפים היו אחראים 
בין היתר את  לכ-13% מסך השטחים שנלקחו באותם שנים, הכוללים 
 BE ומידטאון,   TOHA בפרויקט   WEWORK בעזריאלי שרונה,   LABS
C 360 ועוד. המטראז'  BRAIN EMBASSY באדגר  ALL במגדלי אלון, 
העולמי של מתחמי העבודה המשותפים עומד על כ-11.6 מיליון מ"ר 

כאשר מתוכם 4.6 מיליון מ"ר בארה"ב. 

עיקרי  משימוש  המשתמשים,  אופי  את  גם  כללו  בתחום  שינויים 
גדולות  חברות  של  גם  לביקושים  בודדים  ושחקנים  עצמאיים  ע"י 
יזמים וחברות, כגון  ויותר  יותר  ומוסדיות, כמו גם כניסתם לתחום של 
רשת המלונות פתאל עם מתחמי ROOMS או אדגר השקעות ופיתוח, 
 ,Brain Embassy-שפתחו ב-2019 את מתחם החללים המשותפים ה
וזאת לצד מחקרים רבים שעוסקים בשאלה, האם מדובר בטרנד חולף 

או מגמת שינוי של ממש בנוף הנדל"ני העסקי. 

המובהק,  הגמישות  נושא  את  כוללים  זה  במודל  היתרונות  היתר,  בין 
של  בחיסכון  שמגיעה  כספית  התייעלות  ואף  בהתעסקות  הצורך  היעדר 
בנוסף  בזהות  לחיסרון משמעותי  חברות  טענות של  לצד  הוצאות מעבר, 

לירידה בפרודקטיביות. 

חזרה לתל אביב

 התפלגות מתחמי החללים המשותפים
בצירי המע"ר של ת"א*

70,000 37,000

19,000

21,800

4,800 10,000

21,000

18,900

34% 18%

9%

11%

5%2%

10%

9%

משרדים בהשכרה 
גמישה
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20הטרנדים המשפיעים של העשור האחרון
20

איכות הסביבה
 התעצמות נושא הקיימות ובנייה ירוקה

במעבר משרדים

שינוי דפוסי פעולה והעלאת המודעות לאיכות הסביבה תפסו 
מקום רב בחיינו בעשור האחרון.  השפעתם הנדל"נית נראית כאשר 
עומדים  שאינם  פרויקטים  הסף  על  פוסלות  רבות  בינ"ל  חברות 
בבנייה ירוקה, הכוללת תקני LEED, לצד מתן תמריצים לשימוש 
של  חשיבותו  התחזקות  עם  ועוד.  וציבורית  שיתופית  בתחבורה 
נושא זה בבחירת משרדים, לצד הצורך למצוא פתרונות ירוקים, 

אנו צופים חידושים מעניינים בנוף הנדל"ני העסקי.
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 VS בעלות יחידה
מרובה בעלים
היחלשותן של קבוצות הרכישה?

מבנה הבעלות בבנייני משרדים הפך בשנים האחרונות לשיקול מרכזי 
מהיתרונות  נובעת  זו  עובדה  בינ"ל.  חברות  של  מעבר  בחינת  בתהליך 
של בנייני משרדים בבעלות יחידה, הכוללים בין היתר את ההתנהלות 
והניהול  הבניין, רמת התחזוקה  בתוך  וקיטון  לגידול  החוזית, האופציה 

ועוד. 

וחלוקתם   2015 מאז  ת"א  במע"ר  המשרדים  שטחי  תוספת  מניתוח 
לפי בעלות יחידה אל מול פרויקטים מרובי בעלים )קב' רכישה(, נמצא 
מרובי  בפרויקטים  שנבנו  המשרדים  שטחי  של  חלקם   2015 בשנת  כי 
בעלים היווה כ-35% )מסך שטחי המשרדים שנבנו(, כאשר בשנת 2019 
חלקם היווה 32% ואילו ב-5 שנים הבאות יורד חלקם לרמה של מתחת 
הירידה  עקב  האחרון,  בעשור  נראתה  היזמי,  העולם  בבחינת  ל-20%. 
לפרויקטים  להיכנס  ריט  וחברות  ביטוח  חברות  של  נכונות  בתשואות, 
כבר בשלב היזמות, לעומת העשורים הקודמים בהם ההתעסקות הייתה 

רק עם נדל"ן מניב.

כך ראינו לדוגמא את החברות מגדל והראל במגדלי אלון, כלל במגדל 
השחר והפניקס בפרויקט אקרו ביצחק שדה.

מבנה הבעלות של שטחי המשרדים במע"ר ת"א - בעלות יחידה ומרובה בעלים

בעלות יחידהמרובה בעלים

81,000 61,500

160,000
202,000

33,500

198,000

83,000

346,000 329,000

232,500

167,000
164,500

94,50023,000



דמ״ש חודשיים ממוצעים באזורי תעסוקה במרכז הארץ
ש"ח/מ"ר ברמת גמר*

*  הבהרה: דמי השכירות המצוינים כוללים גימור סטנדרטי בגובה של כ-2,500 ש״ח למ"ר ברוטו 
)AS IS( וכ-500 ש״ח למ"ר במשרדים קיימים )במשרדים חדשים )מצב מעטפת

H1 2019 H2 2019
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הארץ ס במרכז  התעסוקה  אזורי  קירת 
הממוצעים  השכירות  דמי  את  כוללת 
בתשעה אזורים שונים, מנתניה בצפון ועד נס 
ציונה/רחובות בדרום. בחציון המסוקר נרשמה 
יציבות בדמי השכירות הממוצעים בכל אזורי 
ש״ח   68 של  ברמה  נותרו  כשאלו  התעסוקה, 

למ"ר.
השפעה  שציינו,  העשור  מגמות  בין 
בהתפתחות  נראית  אלו  אזורים  על  מרכזית 
המרחקים  כאשר  והתחבורה,  התשתיות 
הנגישות  צירי  והשתכללות  מינורים  הופכים 
של  ובחוזקתם  חדשות,  הזדמנויות  מייצרים 
פארקי העסקים והמבנה ה-"הכל כלול" בהם, 

שמביאה חברות לשקול אזורים בהתאמה.
בדמי  כ-3%  של  ירידה   - תקווה  פתח 
ש״ח  לכ-72  שהגיעו  הממוצעים  השכירות 
בחציון  למ"ר  ש״ח  כ-74  לעומת  למ"ר, 
הקודם. עד 2024, צפויה תוספת שטחים של 
שאושרה  התכנית  כולל  לא  מ"ר,  כ-700,000 
בכל  בנייה  זכויות  להגדלת   ,2019 בתחילת 
שטח  שסך  כך  אריה,  קריית  התעשייה  אזור 
המתחם המתוכנן יעמוד על כ- 5.8 מליון מ"ר. 
השכירות  בדמי  יציבות   - העין  ראש 
הממוצעים, אשר נותרו על כ-49 ש״ח למ"ר. 
זה אשר קפא על שמריו  כי אזור  אנו צופים 
ולא לקח חלק בפיתוח המואץ של ערי השרון 
בעשור  חדשים  משרדים  מתחמי  מבחינת 
של  הקמתו  בעקבות  שינוי  יחווה  שחלף, 
"נצבא סיטי" של חברת נצבא, אשר  פרויקט 
למשרדים,  מ"ר  כ-120,000  של  שטח  כולל 

השלב  ובילוי.  מסחר  מגורים,  שטחי  לצד 
הראשון עתיד להסתיים בסוף השנה.

נס ציונה/רחובות - בחציון הנוכחי נרשמה 
כ-5%,  עליה בדמי השכירות הממוצעים של 
לעומת  למ"ר  ש״ח  כ-72  על  עמדו  כשאלו 
בין  הקודם.  בחציון  למ"ר  ש״ח   69 לעומת 
הפרויקטים החדשים שנבנים בפארק עומדת 
להסתיים בנייתו של בית סטרטסיס 2, הכולל 
פנויים  מתוכו  למשרדים  מ״ר  כ-16,300 
זה  ייחודי  פרויקט  מ"ר.  כ-9,000  להשכרה 
מתאפיין בסביבת עבודה המותאמת במדויק 
בשל  ידע,  עתירות  מחקר  חברות  לצרכי 
העובדה שהיזמים – חברת סטרטסיס – בונים 

חלק מהשטחים לעצמם. 
דגן  בית  יהוד,  יהודה,  אור   - נתב"ג  סובב 
דמי  עם  כ-2%  של  עליה  סיטי.  ואיירפורט 
ל-63 ש״ח למ"ר,  שכירות ממוצעים שהגיעו 

לעומת 61 ש״ח למ"ר בחציון הקודם. 
הרצליה פיתוח - יציבות עם עליה מזערית 
של כ-1%, כשדמי השכירות הממוצעים הגיעו 
ל-93 ש״ח למ"ר לעומת 92 ש״ח למ"ר, וזאת 

לאחר שבחציון הקודם נרשמה לראשונה מזה 
18 החודשים שקדמו לו, ירידה של כ-7%.

הרצליה  בולטת  שחלף  העשור  כל  לאורך 
ברמת  התעסוקה  אזורי  שאר  לעומת 
נובעת  שלה  האטרקטיביות  הביקושים. 
בין  שבה,  והמאכלסים  איכותיות  מתשתיות 
המשרדים,  בשטחי  או  המגורים  בעולם  אם 
 Business & Pleasure של  השילוב  לצד 
ומקומות  ברים  מסעדות,  ים,  חוף  שמציעה; 
השכירות  דמי  עלו  החולף,  בעשור  בילוי. 
בהרצליה בכ-20% )בהשוואה לת"א, שם עלו 

דמי השכירות ב-27% בתקופה זו(.
בהסתכלות קדימה, לא צפויים כניסתם של 
שטחי משרדים חדשים בשנים הקרובות ואלו 
לגלות  ייאלצו  בעיר  להתאכלס  המבקשים 
יקבל  הנגישות  ככל שנושא  כן,  כמו  סבלנות. 
משקל רב יותר בקרב חברות, ייתכן והרצליה 
תאלץ להתחרות מול הערים השכנות בשרון 
התחבורה  צירי  שם  ורעננה,  סבא  כפר  כמו 
מנגד,  ויותר.  יותר  ונוחים  נגישים  נעשים 
של  פרויקטים  בקידום  מתמקדת  העיר 
אזורי  את  להחיות  מנת  על  שימושים  עירוב 
בין  העבודה.  לשעות  מעבר  גם  התעשייה 
היתר, חברת מבני תעשייה לדוגמא, מקדמת 
בבעלותה  בפרויקט  זכויות  להגדלת  תוכנית 
כדי  ואריה שנקר(,  אבן  )פינת הרחובות אבא 
להקים מגדל מעורב שימושים בן 30 קומות, 
שישלב מסחר, משרדים, מגורים, חדרי מלון 

ושטחי ציבור. 
כפר סבא - ירידה של כ-2% עם דמי שכירות 
ממוצעים שהגיעו ל-67 ש״ח למ"ר לעומת 68 
ש״ח למ"ר בחציון הקודם. ב-2019 הסתיימה 
 O-TECH בפרויקט  א'  שלב  של  בנייתו 
הנוכחית  השנה  ובסוף  אושירה  חברת  של 
יושלם שלב ב של פרויקט זה, כמו גם צפויה 
השלמתו של מגדל "מניבים – מיטב" של קרן 
עדים  אנו  מ"ר משרדים(.   25,000 )כ-  מניבים 
לביקושים גוברים לאזור הודות לאטרקטיביות 

התחבורתית שבו.
יציבות בדמי השכירות הממוצעים   - נתניה 

שנותרו על כ-59 ש״ח למ"ר .
רעננה - יציבות מתמשכת עם דמי שכירות 
שנותרו על 71 ש״ח למ"ר. ללא תוספת שטחי 
משרדים חדשים ברוב העשור שחלף, רעננה 
השנים.  לאורך  קלה  מחירים  ירידת  רשמה 
 Infinity”" של  היתר  בין  בנייתו  עם  כעת, 
)כ-58,000  זהב  וס.ע.ן   1 ריט  בבעלות   Park
הנגישות  צירי  חיזוק  לצד  משרדים(,  מ"ר 
הטיית  לראות  צופים  אנו  בעיר,  והתחבורה 

מסה בביקושים כמו גם עליית מחירים.
הוד השרון - עליה של כ-2% עם דמי שכירות 
ממוצעים שהגיעו ל-70 ש״ח למ"ר לעומת 68 

ש״ח למ"ר בחציון הקודם.

ירידה של 3% בפתח תקווה

9392

70 71 67

59

49

63

72 7268 71 68

59

49

61

69
74

H2  2019 אזורי התעסוקה במרכז הארץ - 

התפתחות התשתיות 
והתחבורה, כאשר 
המרחקים הופכים 

מינורים והשתכללות 
צירי הנגישות מייצרים 

הזדמנויות חדשות



H1 2019 H2 2019
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מגמות שוק המשרדים בערים הגדולות

ש"ח/מ"ר ברמת גמר*

*  הבהרה: דמי השכירות המצוינים כוללים גימור סטנדרטי בגובה של כ-2,500 ש״ח למ"ר ברוטו 
)AS IS( וכ-500 ש״ח למ"ר במשרדים קיימים )במשרדים חדשים )מצב מעטפת

דמ״ש חודשיים ממוצעים בערים הגדולות

76 74
80

61 61

70
75 74

80

61 63
70

הופכת  שבע  באר  העשור  בתחילת 
עם  מוביל  וטכנולוגיה  הייטק  למוקד 
קריית  הקמת  על  הממשלה  הצהרת 
נגב. עם היצע  ים  גב  התקשוב לצד פארק 
CLASS A, שיעורי  מצומצם של משרדים 
האכלוס באלו הקיימים נותרו גבוהים. דמי 
ל-76  בכ-1%  עלו  הממוצעים  השכירות 
ש״ח למ"ר בחציון המסוקר, לעומת 75 ש״ח 
למ"ר בחציון הקודם. שטחים חדשים בעיר 
גב-ים  בפארק  הרביעי  הבניין  את  כוללים 
של   O-TOWER פרויקט  מ"ר(,  )כ-13,000 
אושירה )כ-16,000 מ"ר שהושכרו במלואם( 
בשד'  השקעות  א.א.  חברת  של  והפרויקט 

בן גוריון )כ-9,000 מ”ר(.

שלושה  נכללו  הנוכחית  בסקירה 
משמעותי  משרדים  ריכוז  בעלי  מוקדים 
הממוצע  וקיסריה.  יקנעם  חיפה,  בצפון: 
בכל אזור הצפון נותר בחציון המסוקר על 

כ-65 ש״ח למ"ר.
גב  בבעלות  מת"מ  פארק  נבדקו  בחיפה 
קבוצת  בבעלות  החיים  מדעי  פארק  ים, 
ושטחי  חיפה,  הכלכלית  והחברה  מבנה 
בשער  מליסרון  שבבעלות  המשרדים 
שמרו  העסקים  פארקי  כאמור,  הכרמל. 
העשור   לאורך  שלהם  האטרקטיביות  על 
דמי  עם  יציבות  נרשמה  המסוקר  ובחציון 
ש״ח  כ-70  על  שנותרו  ממוצעים  שכירות 
התכנון  מחלקת  הודיעה  לאחרונה  למ"ר. 
והבנייה של מחוז חיפה על כוונתה להקים 
 – בעתלית  הפעם   – נוסף  עסקים  פארק 
וכ-4,000  מ"ר למשרדים  כ-80,000  שיכלול 

מ"ר למסחר.
ששונה  אזור  זאת,  לעומת  יקנעם 
חווה  בו,  המשרדים  ריכוז  וניהול  בתמהיל 
המסוקר  ובחציון  השנים  לאורך  שינויים 
השכירות  בדמי  כ-3%  של  ירידה  נרשמה 
למ"ר  ש״ח  כ-60  על  שעמדו  הממוצעים, 

לעומת 63 ש״ח למ"ר בחציון הקודם.
בדמי  יציבות  נרשמה  בקיסריה  גם 
השכירות המבוקשים עם כ-60 ש״ח למ"ר. 
פארק העסקים בעיר ממשיך להוות מוקד 
משיכה לחברות הייטק ועומד על כ-100% 

תפוסה. 

עדיפות  כאזור  מעמדה  על  שומרת 
יציבות  עם  כלכלי,  לפיתוח  לאומית 
בשיעורי האכלוס הגבוהים ובדמי השכירות 
הקיימים.  ההייטק  בפארקי  הממוצעים 
השכירות  דמי  נותרו  המסוקר  בחציון 
ש״ח   80 על  חוצבים  והר  מלחה  בפארק 

למ"ר ו-74 ש״ח למ"ר בהתאמה.
כניסתם  צפויים  הקרובות  בשנים 
לשוק  חדשים  משרדים  מ"ר  אלפי  של 
 – ת"א  הרכבת  קו  פתיחת  עם  ביחד  ואלו, 
הביקושים  ריכוז  את  ויטו  ייתכן  ירושלים, 
בעיר.  אחרים  לאזורים  גם  מהפארקים 
)כ- העיר  שער  פרויקט  נכללים  היתר  בין 
720 אלף מ"ר למלונאות, משרדים, מסחר, 
בינת  רד  של  והפרויקט  ותיירות(  תעסוקה 
למשרדים,  מ"ר  )כ-50,000  חוצבים  בהר 

 .)Data Center -מתוכם כ-14,000 מ"ר ל

באר שבע ירושלים חיפה והצפון

H2  2019 סקירת שוק המשרדים – 

תוספת בנייה בפארק מת"מ – ישר אדריכלים. הדמייה להמחשה בלבד - ויופוינט בע"מ



רמת החיילבני ברקבורסהיגאל אלוןמנחם בגיןשאול המלךרוטשילד וקו החוף

H2 2019107110115109937280

H1 2019106110115108917882

2%-8%-1%3%יציבותיציבות1%מגמה 

* הבהרה: דמי השכירות המצוינים כוללים גימור סטנדרטי בגובה של כ-2,500 ש״ח למ"ר ברוטו 
)AS IS( וכ-500 ש״ח למ"ר במשרדים קיימים )במשרדים חדשים )מצב מעטפת
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H2  2019 שוק המשרדים מע”ר ת”א - 

דמ״ש חודשיים ממוצעים במע"ר תל אביב
ש"ח/מ"ר ברמת גמר*

רוטשילד וציר החוף, שאול המלך, מנחם בגין, 
בנוסף,  גן.  ומתחם הבורסה ברמת  יגאל אלון 
ורמת  ברק  בבני   BBC-ה מתחם  את  סקרנו 

החייל.
מ"ר  אלף  כ-225  להיכנס  צפויים  ב-2020 
כ-10%  רק  מתוכם  חדשים,  משרדים  שטחי 
אלף  כ-226  צפויים  ב-2021  בעלים.  מרובי 
מ"ר, הפעם עם תמהיל לטובת שטחים מרובי 
אלף  כ-255  של  סך  וב-2022   )73%( בעלים 
ב-2023  37% שטחים מרובי בעלים.  מ"ר עם 
וכ-330  אלף  כ-345  להיכנס  צפויים  ו-2024  
אלף מ"ר בהתאמה, כולם בבעלות יחידה. סך 
הכל בחמש השנים הקרובות צפויים כניסתם 

של כ-1.38 מיליון מ"ר.

חציון המסוקר דמי השכירות הממוצעים ב
למ"ר,  ש"ח  ל-107  הגיעו  ת"א  במע"ר 
לעומת 106 ש"ח בחציון הקודם. קצב האכלוס 
)Take-Up( נטו בחציון הנוכחי עמד על כ-78 
בחציון  מ"ר  אלף  כ-104  )לעומת  מ"ר  אלף 
קצב  עמד   2019 שנת  שבכל  כך  הקודם(, 
האכלוס על כ-182 אלף מ"ר – גבוה בכ-40% 
מקצב האכלוס השנתי הממוצע בתנאי מקרו. 
של  ירידה  נרשמה  בעיר  התפוסה  בשיעור 
2.6%, שזה עמד על 94% לעומת 96.5% בחציון 

הקודם.
בנייתם  הושלמה  הנוכחי,  החציון  במהלך 
בהיקף  ת"א,  במע"ר  פרויקטים  ארבעה  של 
בניין  רק  מתוכם  מ"ר,  אלף  כ-164  של  כולל 

אחד בבעלות יחידה והשאר מרובי בעלים;

אדגר C 360 בבעלות אדגר השקעות ופיתוח 
של  המשכו  המהווה  מ"ר(,  כ-17,500  של  )סך 
ואשר שיעור  קומפלקס אדגר ברח' השלושה 
האכלוס בו עומד על יותר מ-90%, מגדל ספיר 
מ"ר(, )כ-60,000  גן  ברמת  הבורסה   במתחם 
מ"ר(  )כ-38,000  בגין  במנחם   H TOWER
ופרויקט הכשרת היישוב בבני ברק )כ-48,000(. 
השנייה  למחצית  המשרדים  שוק  סקירת 
מ”ר  מיליון  כ-3.4  על  התבססה   2019 של 
שטחי משרדים ב-168 בנייני משרדי פרימיום 
דן. לצורך הניתוח הסטטיסטי, התבסס  בגוש 
בנייני  ב-95  מ"ר  מיליון  כ-2.6  על  המדגם 
דייר  המשמשים  מבנים  נכללו  לא  משרדים. 
ללא  מצומצם  מאכלסים  מספר  או  בודד 
צירי מע"ר מרכזיים;  תחלופה. סקרנו שבעה 
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אזורי עדיפות לאומית

גיליון ינואר 2020

תשואות האג"ח השליליות מגדילות 
את מרווח ההשקעה

נראית  אינה  מחדש  העלאתה  כי  ואותת 
באופק. בתקופה האחרונה מצביעים החוזים 
מ-50%  גבוהה  הסתברות  על  העתידיים 
הריבית  של  הפחות  לכל  אחת  להפחתה 
התפשטות  עקב  הקרובה,  בשנה  ב-0.25% 

הקורונה, והפגיעה בכללה העולמית.
ההשקעות  מחלקת  מנהל  גבאי,  אופק 
במהלך  כי  הינה  "ההערכה  ישראל':  ב'אינטר 
ונגלוש  במידה  תרד  בישראל  הריבית   ,2020
האינפלציה  הקורונה.  עקב  עולמית  להאטה 
הם  גם  יתמכו  השקל  והתחזקות  האפסית  

בהחלטה להוריד הריבית".
עד  אפסית  ריבית  תנאי  בהינתן  *לסיכום: 
כדאיות  המשך  מוצאים  אנו   ,2020 שנת  סוף 
המשקיעים  על  אולם  מניב,  בנדל"ן  השקעה 

להתנהל בזהירות יתרה.
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: הנדל”ן 
המניב נסחר בתשואות נמוכות מתמיד

נסחר   529 ממשל  )אג"ח  באג"חים  בתשואה 
הירידות  והתחדשות  שלילית(  בתשואה 
לרכוש  מוכנים  הנדל"ן  שמשקיעי  בתשואות 
נכסים מניבים באזורי ביקוש. משקיעי הנדל"ן 
כיום בתשואה של  לקנות  מוכנים  המוסדיים 
5.5%-6.0% ואף למטה מכך. בקרב המשקיעים 
שאינם מוסדיים, ישנה נכונות לרכוש היום גם 
עקב   ,5.5%-5% של  יותר,  נמוכות  בתשואות 

חוסר אלטרנטיבות השקעה.
בבנק ישראל הותירו בחודש פברואר 2020 
את הריבית על כנה ברמה של 0.25%, בהתאם 

לתחזיות הכלכלנים. 
וירוס  התרחבות  לאור  זאת,  עם  יחד 
הקורונה, כלכלנים רבים צופים הורדת ריבית 
בהמשך השנה ל-0.1% ואולי אפילו ל-0% כבר 
לאור  באפריל,  ב-8  הבאה,  הריבית  בהחלטת 
וגם  העולמית  ההאטה  להחמרת  החששות 
עקב הרמה הנמוכה של האינפלציה בישראל. 
ב-12  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  כידוע, 
החודשים האחרונים ירד בינואר ל-0.3%, והוא 

צפוי לרדת לרמה אפסית במדד פברואר.
בארה"ב הפחית הפדרל ריזרב את הריבית 
פעם,  בכל  ב-0.25%  רצופות  פעמים  שלוש 

מדד כדאיות ההשקעה בנדל”ן מניב

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 
)"ממשל"(.  שנים  ל-10  קבועה  בריבית  מדד 
תקופת  לאורך  כי  העלו  הבדיקה  ממצאי 
מרווח  עמד   ,)2003 משנת  )החל  המדידה 
לסוף  נכון  בממוצע.   5.9% על  ההשקעה 
על  ההשקעה  מרווח  עומד    ,2019 דצמבר 
6.4% לעומת 6.2% ביוני 2019 ו-5.6% בדצמבר 
מהירידה  נובעת  במרווח  .הירידה   2018

 אופק גבאי, שותף ומנהל
מחלקת ההשקעות באינטר ישראל

תשואת ההשקעה בנדל”ן מניב במע”ר תל-אביב )ב-%(
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מאז הקמתה ב-1973 אינטר ישראל היא החברה המובילה לייעוץ נדל”ן עסקי ומסחרי בישראל. החברה מהווה 
משלוש  לאחת  הנחשבת  הבינלאומית,   Cushman & Wakefield חברת  של  המקומית  הפעילות  זרוע  את 

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

השותפות עם Cushman & Wakefield מאפשרת ללקוחות החברה ליהנות מרשת קשרים בינלאומית ולבצע 
ועסקים  חברות  מלווים  אנו  הנדל”ן,  בתחום  ניסיון  שנות   45 מעל  ביותר.  הטובים  בתנאים  נדל”ן  עסקאות 
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.

  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.

מחקרים  גם  כמו  ובעולם,  בארץ  חציוניים  שוק  מחקרי  ביצוע  ובעולם.  בארץ  שוק  וניתוחי    מחקרים 

התייחסות  תוך  הנדל”ן  ענף  של  מקיף  ניתוח  כוללים  השוק  מחקרי  ציבוריים.  וגופים  ליזמים  ייעודיים 
מעמיקה למחירים באזורים המבוקשים, שיעורי התפוסה, מגמות השוק ותחזיות השקעה עתידיות.

  בדיקות נאותות וניתוח חוזים. בין אם למטרות השקעה, ייזום או פעולות עסקיות, אנו בודקים היטב את 

יסודות הנכס ואת חובות הציות, 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.


