ינואר 2021

שוק המשרדים בצל הקורונה;
שיא בגיוסי ההייטק הישראלי
לראשונה מזה עשור -
ירידות בדמי השכירות בת"א
יתרונות מול חסרונות -
כיצד נעבוד ביום שאחרי?
תשואות האג"ח השליליות
מגדילות את מרווח ההשקעה

סקירת שוק המשרדים H2 2020

תוכן עניינים

קוראים יקרים,
שנת  2020הייתה מאתגרת בכל המובנים ,בארץ ובעולם .בתוך זמן
קצר ,תחומים שלמים השתנו – חלקם אף נעלמו ומנגד היו כאלה
שצמחו מאפס .השינויים לוו במשמעויות בריאותיות מצערות ,הרעה
וחוסר יציבות כלכלית.
אי הוודאות בנוגע לאופן ולקצב ההתאוששות עדיין קיים בארץ ובעולם
ואופף אותנו גם בשוק הנדל"ן העסקי בכלל ובתחום המשרדים בפרט.
עם האילוץ לעבודה מהבית במחצית השנייה של חודש מרץ ,הסתמן
שזו תטמון בחובה שיפור באפקטיביות ותחושת איזון טובה בין העבודה
לחיים האישיים .כיום ,לאחר מספר רב של חודשים ,אנו עדים ליותר
ויותר מסרים שמצביעים על חסרונות העבודה מהבית כגון פגיעה בזהות
המקצועית ,בשייכות ,בנאמנות ובחיבור לערכי הארגון.

08

שוק המשרדים באזורי התעסוקה
במרכז הארץ

קיימות כיום גישות רבות בקרב חברות לגבי אופן החזרה למשרדים
ותזמונה ומכאן נוצר קושי לצפות את השפעות משבר הקורונה לטווח
הקצר ,של שנה-שנתיים קדימה .באשר למשבר הכלכלי החמור,
בראייה של שנתיים שלוש קדימה ,אנו נאחזים באופטימיות שהחיסונים
מביאים עמם ומצפים לחזרה לצמיחה ולשגשוג ,כדרכה של ההיסטוריה
האנושית בעידן המודרני.
בהחלט ייתכן שהדרך בה עבדנו והתנהלנו בשנה האחרונה תהיה
 GAME CHANGERבאופן שבו נשתמש במשרד ,אך לאו דווקא תשפיע
או תפגע בכמות שטחי המשרדים שנצרוך .יחד עם זאת ,ככל שיחול
שינוי דרמטי לרעה בהיקף הביקוש לשטחי משרדים ,כתוצאה משינוי
"אבולוציוני" ,אנו מאמינים שעודף ההיצע שיווצר ,יוסב לשימושים
אחרים כגון השכרה גמישה ( ,)HOTELINGשירותים רפואיים ,מלונאות,
מגורים ועוד.
לצד נתוני מאקרו כלכלה מאתגרים ביותר בארץ ובעולם ,כאמור אנו
מעריכים שיחלפו עוד מספר חודשים עד לחזרתו של השוק כפי שהיה
טרם המשבר  -חזק ויציב .בינתיים כבכל משבר ,גם המשבר הנוכחי טומן
בחובו הזדמנויות ייחודיות בראייה ארוכת טווח.

04

סקירת מאקרו

מחקר ועריכה :קושמן אנד וויקפילד אינטר ישראל
עימוד ועיצוב :רותם אביר
אינטר ישראל ,שותפתה הישראלית של

קריאה מהנה והרבה בריאות,

10

שוק המשרדים במע"ר ת"א

 Cushman & Wakefieldהבינלאומית ,הינה
חברת ייעוץ נדל”ן עסקי ומסחרי המובילה בישראל
מאז  .1973החברה מתמחה בשירותי ייעוץ ,שיווק

הבהרה :בסקירה זו השווינו הנתונים לחציון
המקביל אשתקד ,שנותרו כמעט זהים לQ1-
 ,2020בשונה משנים קודמות בהן ערכנו
השוואה חציונית .זאת עקב חוסר הודאות ואי
היציבות בחודשים הראשונים לפרוץ הקורונה,
שהקשו על איסוף וניתוח מהימן של נתונים
לאותה תקופה.

וניהול פרויקטים ונכסים בארץ ובעולם ,השקעה

יורם בלומנטל
מנכ"ל משותף אינטר ישראל

 2אינטר ניוז

בנכסים מניבים לרבות רכישה ומכירה בארץ ובחו”ל.
משרדי החברה:

מדי חציון סוקרת מחלקת המחקר שלנו

אבא הלל סילבר  ,15רמת-גן

את מגמות שוק המשרדים בישראל כמו גם

03-7516060

בשווקים שונים בעולם.

office@cw-inter-israel.com

להרשמה לקבלת סקירות עתידיות:

www.cw-inter-israel.com

cw-inter-israel.com/market-research
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כדאיות ההשקעה בנדל”ן מניב

3

סקירת מאקרו

כמות ואחוז הבלתי מועסקים* במהלך המשבר ב2020-

למרות משבר
הקורונה ,שיא
בגיוסי ההייטק
הישראלי

*הגדרה רחבה מתוך כוח העבודה ,לפי רכיבי אבטלה )נתונים מקוריים ,בקרב גיל  15ומעלה ,מרץ  -דצמבר (2020
הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום

אחוזים

המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף

40

1,500

בלתי מועסקים

35
30

938
517

597

603

נובמבר
H2

נובמבר
H1

956

767

733

471

474

497

481

ספטמבר
H1

אוגוסט

יולי

יוני

25

875

20
15
10
5

דצמבר
H1

ג

יוסי ההייטק בשנת  2020טיפסו לשיא הן ברמה השנתית והן
ברמה הרבעונית .ע"פ הדוח האחרון של  IVCבשיתוף עם
פירמת עוה"ד מיתר ,השיא נרשם בהשוואה ל 5-השנים האחרונות,
הן בהיקפו עם כ 10-מיליארד דולר ,צמיחה של  27%מ 2019-והן
בכמות העסקאות ,עם ( 578לעומת  506ו 512-ב 2019-ו2018-
בהתאמה) .הכוכב היה תחום האבטחה ,עם חברת Sentinel One
במקום הראשון שב 2-עסקאות גייסה השנה מעל ל 450-מיליון דולר.
ממוצע הגיוסים השנה עמד על  17.7מיליון דולר .בניתוח רבעוני,
היקף הגיוסים הגדול ביותר היה ברבעונים הראשון והאחרון עם כ2.6-
מיליארד דולר ברבעון.

אוקטובר
H2

ספטמבר
H2

אוקטובר
H1

תחזיות הצמיחה בעולם  -ממוצע בתי השקעות

אפריל

מאי

2022

0

מרץ

2020

2021

*מספרים בסוגריים מייצגים את התחזית הקודמת .היכן שאין סוגריים -התחזית הנוכחית זהה לקודמת

8.2
)(-8.0

5.1

5.1

4.6

5.5

5.5

5.2

2.7
1.9

3.6

)(-2.5

)(-5.1

3.9

)(-4.7

3.1

3.7

)(-3.8

-0.7
-3.5

שיא בפעילות ההייטק למרות משבר הקורונה

-3.8

)(-3.6

-5.3
-7.4
)(-7.3

היקף ההשקעות )מיליארד דולר(

מספר העסקאות

מספר המיזוגים והרכישות

מתפתחות

יפן

ארה"ב

700

12
578

10

512

506

432

429

407

4
143

120

131

127

ינואר  2013עד דצמבר 2020
אחוזים

500

6

93

ריביות הבנקים המרכזיים במשקים העיקריים ובישראל

600

8

2

סין

אירופה

העולם

128

0

2.5

ישראל
ארה"ב )אמצע טווח הריבית(
גוש האירו

400

2.0

300

1.5
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0
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מקור :בנק ישראל
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יציבות מפתיעה
על אף הקורונה

קרדיט :משה צור אדריכלים ובוני ערים .סטודיו אלכס לובימוב.
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אזור הצפון

ל 62-ש"ח למ"ר לעומת כ 61-ש״ח בתקופה
המקבילה אשתקד.

סקירת שוק המשרדים באזור הצפון כוללת
שלושה מוקדי משרדים מרכזיים :חיפה,
יקנעם וקיסריה .בחציון המסוקר נרשמה
יציבות בשלושת המוקדים עם דמי שכירות
ממוצעים של כ 64-ש"ח למ"ר.

ירושלים

בחיפה ,השטחים שנסקרו כוללים את פארק
מת"ם ,פארק מדעי החיים ושטחי המשרדים
שבבעלות חברת מליסרון ,בשערי הכרמל.
הדמ"ש הממוצע נותר על כ 70-ש"ח למ"ר.
בפארק ההייטק ביקנעם נרשמה יציבות
בדמי השכירות הממוצעים שנותרו על 61
ש"ח למ"ר.
בפארק התעשייה והעסקים בקיסריה,
עם כמעט  100%תפוסה בבניינים הקיימים
ואלו שקיבלו טופס  4בתחילת השנה ,דמי
השכירות הממוצעים הגיעו בחציון הנוכחי

אחוזי תפוסה גבוהים וחוסר בשטחי משרדים
איכותיים טרום הקורונה ,שמרו על יציבות
האזור .דמי השכירות הממוצעים בפארקי
העסקים מלחה והר חוצבים נותרו יציבים עם
 80ש״ח למ"ר ו 74 -ש״ח למ"ר בהתאמה.
לאחר מספר שנים ללא שטחים איכותיים
חדשים ,ברבעון הראשון של  2021צפויים
להתווסף כ 52-אלף מ”ר (מתוכם כ 14-אלף
מ”ר עבור דאטה סנטר) של מגדל רד בינת
בהר חוצבים וכ 9,000-מ"ר בפרויקט סיטי
קורט ,הפרויקט הראשון ברובע שער העיר.
לאחרונה פורסם כי חברת גב ים ,בשיתוף
האוניברסיטה העברית והרשות לפיתוח
ירושלים מקימות קמפוס עסקים המוקם
בצמידות לאוניברסיטה ויכלול ,בהשלמתו,

כ 270-אלף מ"ר למשרדים ,מעבדות מחקר
ופיתוח ,מסחר וחניונים .שיתוף הפעולה
עם האוניברסיטה יאפשר יצירת אקו-סיסטם
המהווה מקום מפגש לאקדמיה ולתעשייה
עתירת ידע.
בפרויקט מתוכננים שטחים ירוקים והבנייה
תהיה ע"פ תקני  LEEDגבוהים עם מערכות
טכניות מתקדמות .לאחרונה פורסם כי נחתם
הסכם שכירות ל 10-שנים בהיקף של כ16-
אלף מ"ר בקמפוס זה.

באר שבע
בפארק גב ים נגב נחנך בשלהי הקורונה
בניין  – 4עם כ 13,000 -מ"ר .הפארק מהווה
מוקד עיקרי לחברות טכנולוגיות ושטחי
משרדיים איכותיים בעיר מזה מספר שנים וגם
כאן נרשמה יציבות בחציון הנוכחי ,עם דמי
שכירות ממוצעים של  76ש"ח למ"ר.

דמ״ש ממוצעים בערים הגדולות
)ש"ח  /מ"ר  /חודש(

H2 2020
H2 2019
קמפוס גב ים ירושלים.
הדמיה להמחשה בלבד

ב

סביבת שלוש הערים הגדולות  -חיפה
ירושלים ובאר שבע ,שריכוז שטחי
המשרדים  CLASS Aבהן מתאפיין בעיקר
במתכונת פארקים ,נרשמה יציבות יחסית
על אף משבר הקורונה וזאת בניגוד לשינויים
שנצפו בחלק מאזורי התעסוקה במרכז הארץ
ולירידות החדות בצירי המע"ר (מרכז עסקים
ראשי) של ת"א.

80 80
70 71
61 61

74 74

76 76

61 61

בערים הללו לא נרשמו צמצומי שטחים
משמעותיים ואף לא ירידות בדמי השכירות
בעסקאות החדשות שנחתמו.
נראה כי אחוזי התפוסה הגבוהים לצד חוסר
באלטרנטיבות ,תרמו להמשך הביקושים .יחד
עם זאת יש לציין שבמהלך המשבר נחתמו
מעט מאד עסקאות ,למרות שחלקן היו
בהיקפים גדולים.

חיפה

יקנעם

קיסריה

ירושלים
מלחה

ירושלים
חוצבים

באר שבע

דמי השכירות המצוינים כוללים גימור סטנדרטי ממוצע בשווי של כ 2,000-ש״ח למ"ר ברוטו במשרדים חדשים וכ 500-ש״ח למ"ר במשרדים קיימים .AS IS
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שוק המשרדים באזורי התעסוקה במרכז הארץ

בית סטרטסיס  ,2פארק המדע רחובות .אכלוס :רבעון שני .2021

ירידה קלה
בדמי השכירות
הממוצעים

דמ״ש ממוצעים באיזורי התעסוקה במרכז הארץ
)ש"ח  /מ"ר  /חודש(

H2 2020
H2 2019
93 92
72 71

72 71

63 63

49 49

פתח תקווה

ראש העין

נס ציונה רחובות

סובב נתב"ג

59 55

נתניה

67 66

כפר סבא

71 70

רעננה

70 68

הוד השרון

הרצליה

דמי השכירות המצוינים כוללים גימור סטנדרטי ממוצע בשווי של כ 2,000-ש״ח למ"ר ברוטו במשרדים חדשים וכ 500-ש״ח למ"ר במשרדים קיימים .AS IS

ב

התפלגות דמי השכירות באזורי התעסוקה במרכז הארץ H2 2020 -

חודשים הראשונים לפרוץ הקורונה ,ההערכה היתה
כי שוק המשרדים בערים הסובבות את הבירות
העסקיות בארץ ובעולם יזכה לעדנה בשנים הקרובות.
החיסכון בעמידה בפקקים ,לצד רעיונות בדבר מודלי אכלוס
הכוללים ביזור משרדי שדה כנגד ריכוז משרדי מטה (שמוביל
גם לקיטון בהוצאות דמי השכירות ופתיחת שוק העסקה
מגוון יותר) ,ייתכן ויגדילו את הביקוש למרכזי עסקים איכותיים
בערים הפריפריאליות.

4

2

20 Km

15 Km

2

מנגד ,טרם התפרצות הקורונה נראה היה כי בשנים
הקרובות יחוו אזורי התעסוקה במרכז הארץ קושי באכלוס
שטחים חדשים – בין אם עקב עודף שטחי משרדים ובין אם
עקב חוסר בתשתיות תחבורתיות איכותיות ,עד שאלו יושלמו
בעתיד הרחוק יותר.
במהלך  2020התווספו לאותם אזורים שטחי משרדים
בהיקף של יותר מ 100-אלף מ"ר ,עם אחוזי תפוסה נמוכים
במיוחד .אלו כוללים בין היתר את פרויקט מניבים כפר סבא
(כ 25,000-מ"ר) ,פרוייקט  Global Towersבפתח תקווה
( עם מגדל ראשון של כ 55,000-מ"ר) ובנייני  Aו B-בפארק
עופר החדש בסך של כ 26,000-מ"ר .בנוסף ,שטחים
איכותיים בהיקף של כ 10,000-מ"ר התפנו על ידי חברות
הייטק ברעננה.

20

6

531

531

4
2
20

571

6

1
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20

1

4

1

6

בחציון הנוכחי נרשמו ירידות קלות בדמי השכירות ברוב
האזורים ,כשהירידה החדה ביותר של כ 7%-נרשמה
בנתניה .בשקלול כלל אזורי התעסוקה ,דמי השכירות
הממוצעים רשמו ירידה של  1.7%ועמדו על  67ש"ח למ"ר
לעומת כ 68-בסוף  .2019חשוב לציין שבכל האזורים
הנסקרים ,נחתמו במהלך המשבר מעט מאד עסקאות.

10 Km

431

1

נתניה

55

יקום

-

רעננה

70

כפר סבא

66

הוד השרון

68

הרצליה

93

ראש העין

49

פתח תקווה

71

רמת החייל

74

רמת גן

88

תל אביב

98

משולש נתב“ג

63

חולון

-

ראשון לציון

-

רחובות/נס ציונה

72

פתח תקווה – יציבות עם ירידה מינורית
בדמי השכירות הממוצעים שעמדו בחציון
המסוקר על כ 71-ש"ח למ"ר ,לעומת כ72-
ש"ח למ"ר בחציון המקביל אשתקד .בארבע
השנים הקרובות ( )2021-2024צפויים
להתווסף כ 600-אלף מ"ר שטחי משרדים
חדשים מתוכם  55%בבעלות יחידה .נזכיר
כי בקיץ  2019אישרה הוועדה המחוזית
את הגדלת זכויות הבנייה לתעסוקה ומסחר
באזור ב– .600%משמעות הדבר היא שבעלי
הקרקעות במתחם קיבלו זכויות נוספות
לבניית שטחי תעסוקה ומסחר בהיקף
של  2.2מיליון מ״ר ,שיגדילו את המתחם
שמשתרע על כ– 2,200דונם ל– 5.8מיליון
מ״ר בנויים.

כפר סבא  -יציבות עם ירידה מינורית בדמי
השכירות הממוצעים שהגיעו לכ 66-ש"ח
למ"ר לעומת כ 67-ש"ח למ"ר בחציון המקביל
אשתקד .בחציון המסוקר אוכלס שלב  2של
פרויקט אושירה (כ 15,500-מ"ר מתוכם
מאוכלסים כ )80%-ומגדל מניבים-מיטב,
עם סך של כ 25,000-מ"ר שמתוכם הושכרו
כ 4,000-מ"ר.
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סובב נתב"ג :אור יהודה ,יהוד ,בית דגן
ואיירפורט סיטי – יציבות בדמי השכירות
הממוצעים שנותרו  63ש"ח למ"ר.

נתניה – הירידה החדה ביותר בדמי
השכירות הממוצעים שהגיעו לכ 55-ש"ח
למ"ר לעומת כ 59-ש"ח למ"ר בחציון המקביל
אשתקד  -ירידה של  ,7%ללא צפי לפיתוח
משמעותי בעיר בשנים הקרובות.

הוד השרון  -ירידה של כ 3%-עם דמ"ש
ממוצעים שעמדו על כ 68-ש"ח למ"ר לעומת
 70ש"ח למ"ר בחציון המקביל אשתקד.

הרצליה פיתוח – יציבות בדמי השכירות
הממוצעים שעמדו על כ 92-ש"ח למ"ר.
העיר נותרה מבוקשת ע"י החברות המובילות
המשתכנות בה אך אין צפי לתוספת
משמעותית של שטחי משרדים חדשים
בשנים הקרובות.

רעננה – יציבות עם ירידה מינורית בדמי
השכירות הממוצעים שעמדו על כ70-
ש"ח למ"ר ,לעומת  71ש"ח למ"ר בחציון
המקביל אשתקד .מבחינת תוספת שטחים
בעיר ,ניתן לראות לדוגמא את בנייתו של
מתחם שופרסל בבעלות משותפת עם גב
ים ,הכולל כ 40,000-מ"ר למשרדים ומסחר;
ופרויקט  Infinity Parkשל סען וריט ,1
עם כ 60,000-מ"ר בשלב הראשון שצפוי
להסתיים בסוף .2022

נס ציונה/רחובות – התפרצות הקורונה
הובילה לעדנה כאשר נרשמה האצה
בהשקעות בחברות בתחומי הביו-רפואה
ומדעי החיים .ייתכן וזו תביא לגידול בביקוש
לאזור פארק המדע ,הידוע ביתרונותיו
לתחומים הללו הודות לקרבה למכון ויצמן
והתשתיות המתאימות בו .בינתיים ,בחציון
הנוכחי נרשמה ירידה מינורית (כ )2%-בדמי
השכירות הממוצעים לרמה של  71ש"ח
למטר רבוע .בפארק המדע בולטת התקדמות
הבנייה של בית סטרטסיס  2הצפוי להתאכלס
באפריל  .2021הפרויקט נבנה בחשיבה
מוכוונת לתחומי מדעי החיים וכולל גמרים
איכותיים עם שטחי מעבדות ,פירים ,רצפות
צפות ועוד.

ראש העין – יציבות מתמשכת מזה
מספר שנים ,עם דמי שכירות ממוצעים של
כ 49-ש"ח למ"ר .בחציון המסוקר נרשמה
התקדמות של ממש בבנייתו של פרויקט
"נצבא סיטי" של חברת נצבא הצפוי לקבל
טופס  4באפריל  .2021הפרויקט כולל
כ 120,000-מ"ר משרדים ,מגדלי מגורים
ומתחם נוסף למסחר ותעסוקה בשטח של
כ 80-אלף מ"ר.
חשוב לציין שעל אף היציבות המסתמנת
בנתונים ,במהלך המשבר נחתמו מעט מאד
עסקאות ,למרות שחלקן היו בהיקפים גדולים.
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שוק המשרדים במע"ר ת"א

הקורונה הורידה את
הדמ"ש ב9%-
לראשונה מזה עשור,
שיעור השטחים הפנויים
נושק ל • 10%-דמי
השכירות חזרו לרמת
מחירים של 2014

ס

קירת שוק המשרדים למחצית השנייה
של  2020התבססה על כ 3.5-מיליון
מ”ר שטחי משרדים ב 171-בנייני משרדי
פרמיום במרכזי עסקים ראשיים (מע"ר) בת"א
רבתי .לצורך הניתוח הסטטיסטי ,התבסס
המדגם הנוכחי על  101בנייני משרדים
בשטח כולל של כ 2.7-מיליון מ"ר .לא נכללו
מבנים המשמשים דייר בודד ואין בהם
תחלופה .דמי השכירות המצוינים מתייחסים
לשטחים ברמת גמר .סקרנו שבעה צירי
מע”ר :רוטשילד ,שאול המלך ,מנחם בגין,
יגאל אלון ,מתחם הבורסה( BBC ,בני ברק)
ורמת החייל.

סיכום נתוני מע"ר ת"א
*דמי שכירות חודשיים ממוצעים משוקללים – ש"ח  /מ"ר ברמת גמר ,לפי הקצב עבודות פנים ממוצע של  2,500ש"ח למ"ר.

ציר

שטחים )אלפי
מ"ר( לניתוח
סטטיסטי

מס' בניינים
לניתוח
הסטטיסטי

 %שטחים
בבעלות
יחידה

H2 2020
דמ"ש*

H2 2019
דמ"ש*

רוטשילד וציר החוף

148

11

76%

101

107

-6%

12%

3%

שאול המלך

141

8

88%

97

110

-12%

5%

4%

מנחם בגין

849

21

71%

103

115

-10%

6%

4%

יגאל אלון

387

11

79%

101

109

-8%

7%

2%

מתחם הבורסה ר"ג

520

18

44%

88

93

-6%

9%

9%

 BBCבני ברק

434

11

30%

67

72

-7%

23%

16%

רמת החייל

263

21

75%

74

80

-8%

10%

9%

בחודשים הראשונים לפרוץ הקורונה לא
נרשמו שינויים דרמטיים בשוק המשרדים
בת"א רבתי .ראינו פתרונות יצירתיים מצד
היזמים ,כגון תקופות גרייס ארוכות יותר
ותקציב עבודות גמר גדול יותר ,אשר שמרו
על דמי שכירות יציבים (פחות או יותר).

השכירות החודשיים שהתקרבו חזרה לרמה
בה שהו בשנת  .2014ממוצע הדמ"ש בחציון
השני של  2020עמד על כ 98-ש"ח למ"ר
לעומת כ 107-ש"ח למ"ר ערב הקורונה .זוהי
הפעם הראשונה בעשור האחרון שנרשמה
ירידה בדמי השכירות הממוצעים בת"א.

תופעה נוספת שבלטה בשוק המשרדים
ב 2020-כללה השכרות משנה של חברות
שביקשו לחסוך בעלויות ולמרות השיח
המרובה בנושא ,הללו לא תפסו נפח רחב מדי
על מנת להשפיע על שקלול השטחים ו/או
על שינוי בדמי השכירות.

ככל שהתקדמנו לתוך הסגר השני והשלישי,
לא ניתן היה להתעלם יותר מהשפעת
הקורונה על שוק המשרדים בעיר ,והירידה
בדמי השכירות הלכה והעמיקה .בחציון
המסוקר נרשמה ירידה של כ 9%-בדמי

גם בשיעור התפוסה נרשמה ירידה
משמעותית לרמה של  90.1%לעומת 93.3%
בחציון המקביל אשתקד ,כששיעור השטחים
הפנויים הגדול ביותר נרשם במתחם הBBC-
עם .23%

השפעה נוספת של הקורונה נרשמה באופן
מובהק גם בקצב האכלוס ( ) Take-Up
נטו בשנת  2020שהיווה  35%בלבד מזה
שנרשם ב.2019-

) TAKE UPאלפי מ"ר( ושיעור שטחים פנויים לאורך השנים
) TAKE UPאלפי מ"ר(
12%
10%

שיעור שטחים פנויים
350

321
9.9%

300

277

8%
6.7%

6%

250

7.7%

200

5.5%

131
4%

0%

150

127
76

80

82

2.8%

2.5%

2%
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שינוי בדמ"ש

שיעור שטחים
פנויים H2
2020

שיעור שטחים
פנויים H2
2019

52

1.8%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2.9%

2014

2013

100
50
0
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משוק של משכירים לשוק של
שוכרים ,לצד צפי לעודפי משרדים -
שוק המשרדים בשנים הקרובות

תוספת שטחי משרדים 2021 - 2023

תוספת שטחי משרדים 2018 - 2020

)אלף מ"ר  /שנה(

)אלף מ"ר  /שנה(

86

274

728k

292

540k
2021

ח

וסר הוודאות הנוכחי בשל משבר הקורונה העולמי ואי היציבות
הכלכלית איתם אנו נכנסים ל ,2021-הינם בעלי השפעה רבה
גם על שוק הנדל"ן העסקי כמובן.

נתוני המאקרו הצופים המשך אבטלה של כ 10%-בארץ ב2021-
(לעומת כ 3%-ערב כניסתנו למשבר) ,לצד חוסר בהירות כלכלית
בעולם וחברות גלובליות רבות הדוחות קבלת החלטות (חלקן אף
מצהירות על השהייה בחזרה לעבודה מהמשרדים) ,מצביעים על
היתכנות לירידה בביקושים ואף צמצום שטחים.
בנוסף ,נראה כי המכשול התחבורתי צפוי להתעצם לבאים לת"א
בשנים הקרובות .פיתוח תשתיות הרכבת הקלה בעיר ,תשתיות
המטרו ופתיחת נתיבי תחבורה ציבורית (נת"צים) רבים ,צפויים לגרום
לעומסים ובהתאמה לרצונם של עובדים רבים לעבוד חלקית מהבית,
ללא קשר לקורונה ,כדי לחסוך את זמן העמידה בפקקים.
מצד שני ,האסכולה האופטימית כוללת את מי שנאחז בהגעת
החיסונים ומאמין כי העבודה מהבית אינה צפויה להישאר לנצח ואף

אינה מהווה חלופה ראויה .להיפך ,היא פוגעת במרכיבים רבים כגון
הזהות המקצועית ונאמנות העובדים ,היכולת לעבוד ולפתח רעיונות
חדשים בצוות ,החיבור הפיזי לערכי החברה ועוד .מרכיב נוסף העולה
בסקרים בקרב עובדים חושף כי עובדים רבים מדווחים על תשישות
המאפיינת אותם במהלך החודשים הארוכים של העבודה מהבית.
לאור זאת ,אנו מאמינים שמי שמתכנן מעבר משרדים בעתיד הקרוב
לא בהכרח יצמצם שטחים באופן משמעותי אלא יסב וישקלל שטחים
שחושבו כעמדות עבודה לדוגמא ,לטובת חללי מפגשים חברתיים
ועבודת צוות ,תופעה שכבר נראתה ללא קשר למשבר בשנים
האחרונות.
אנו מאמינים שכל אלו יובילו את בעלי הנכסים לנקוט בגישה גמישה
הרבה יותר ,בין אם באמצעות הסכמי שכירות קצרים יותר" ,בליעת"
המשמעות של מתן הקצב לעבודות גמר על אף הגמישות ,מתן
אפשרויות יציאה ללא קנסות ,אימוץ מודלים גמישים הזהים לאלו של
חללי העבודה המשותפים ועוד.

דמי שכירות ממוצעים במע"ר תל אביב 2005-2020
)ש"ח  /מ"ר  /חודש(

110

2014

2017

97

97

2013

98

102 103

100 101

2015

107

100

94

89

84

90

80

82

81

70
60

60

H2 2020

2019

2018

2016

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

*דמי השכירות המצוינים כוללים גימור סטנדרטי ממוצע בגובה של כ 2,500 -ש״ח למ"ר ברוטו במשרדים חדשים וכ 500 -ש״ח למ"ר במשרדים קיימים .AS IS

50

187

2018

2022

2019

2023

2020

צפי לעודפי משרדים :תוספת של  730אלף מ"ר עד 2023
נראה כי גם בהתעלמות רגעית מהקיטון
ב Take-up-עקב הקורונה ,שוק המשרדים
במע"ר ת"א צפוי לחוות עודף היצע
משמעותי בשלוש השנים הקרובות :שטחי
המשרדים שצפויים להתווסף ב2021-2023
עומדים על כ 730 -אלף מ"ר ,כ35%-
יותר מהשטחים שנכנסו ב 3-שנים שחלפו
( - )2018-2020כ 540-אלף מ"ר.
היקף השטחים הפנויים נכון לסוף 2020
עומד על כ 270-אלף מ"ר .בתוספת השטחים
שצפויים להיכנס עד סוף  ,2023אנו אמורים
לעמוד על כמיליון מ"ר של שטחי משרדים
שהשוק אמור לעכל .כך ,בתנאי שוק רגילים
בהם קצב האכלוס השנתי עמד בשנים
האחרונות על כ 175-אלף מ"ר בממוצע,
אכלוסם המלא אמור לקחת כ 6-שנים.
בהינתן קצב ה TAKE UP-נטו בשנת ,2020
צפי האכלוס מתארך ל 12-שנים.

90

70
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162

267

מ"ר כאשר  39%בלבד הינם בבעלות יחידה.
ב 2023-סך של כ 300-אלף מ"ר צפויים
להתווסף ,מתוכם  76%בבעלות יחידה.
הציר המוביל בכניסת שטחים חדשים הינו
מנחם בגין עם כ 360-אלף מ"ר ב 3-השנים
הקרובות ובמקום השני ציר ה BBC-עם
כ 280-אלף מ"ר.

ירידות חדות בדמי השכירות
הממוצעים בכל צירי המע"ר
של ת"א
ציר רוטשילד :לאחר יציבות בחודשים
הראשונים לפרוץ הקורונה ,נרשמה בחציון
המסוקר ירידה של  6%בדמי השכירות
הממוצעים שהגיעו לכ 101-ש"ח למ"ר
לעומת  107ש"ח .במקביל שיעור השטחים
הפנויים זינק לכ 12%-לעומת  3%בחציון
המקביל אשתקד .לציר זה לא מתוכננים
להתווסף משרדים חדשים בשנים הקרובות
ונראה כי שטחים נוספים יתפנו ,בהמשך
ליציאתם של הבנקים מהשדרה המבוקשת.

כאמור ,במהלך  2020הושלמה בנייתם של
כ 270-אלף מ"ר משרדים בצירי המע"ר של
ת"א ,רובם בפרויקטים מרובי בעלים (.)56%
אלו כוללים בין היתר את מגדל ספיר במתחם
הבורסה (כ 62-אלף מ"ר) ,מגדל הכשרת
היישוב של קב' סופרין ב( BBC -כ 80-אלף
מ"ר) ומגדל סוזוקי ביגאל אלון ,עם כ 21-אלף
מ"ר .מתוך סך השטחים שהתווספו ב2020-
אוכלסו רק כ.50%-

ציר שאול המלך :דמי השכירות הממוצעים
הגיעו לכ 97-ש״ח למ"ר לעומת כ110-
ש״ח – ירידה חדה של  .12%גם בציר זה לא
צפויים להתווסף שטחים עד . 2023

ב 2021-צפוי מהפך עם מרבית הפרויקטים
בבעלות יחידה (כ )74%-וסך של כ 275-אלף
מ"ר .ב 2022-צפויים להכנס כ 162-אלף

ציר מנחם בגין :הציר היקר והנחשק ביותר
בת"א ממשיך לשמור על המקום הראשון עם
דמי שכירות ממוצעים שהגיעו ל 103-ש"ח

למ"ר ,לעומת  115ש"ח בחציון המקביל
אשתקד  -משקף ירידה חדה של .10%
ציר יגאל אלון :ירידה של  8%בדמ"ש
הממוצעים שהגיעו לכ 101-ש"ח למ"ר
לעומת  109ש"ח .שיעור השטחים הפנויים
בציר זינק מ 2%-ל 7%-בחציון המסוקר.
מתחם הבורסה ברמת-גן :הדמ"ש
הממוצעים הגיע לכ 88-ש"ח למ"ר לעומת
 93ש"ח בחציון המקביל אשתקד  -משקף
ירידה של  .6%בחציון הנוכחי המשיך אכלוסו
של פרויקט ספיר ובנוף המתחם ניתן כבר
לראות את התקדמות בנייתו של פרויקט
 ONEבבעלות רוגובין ואקרו ,עם כ 50-אלף
מ"ר וצפי אכלוס לסוף .2022
בני ברק :ירידה של  7%בדמ"ש הממוצעים
שעמדו על כ 67-ש"ח למ"ר לעומת  72ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .בחציון האחרון
הסתיימה בנייתם של שני פרויקטים במתחם
עם סך של כ 114-אלף מ"ר ,מתוכם אוכלסו
כ .60%-אלו כוללים את בניין לאומי כארד
(כ 50-אלף מ"ר) ופרויקט הכשרת היישוב
בשיתוף קבוצת סופרין (כ 64-אלף מ"ר).
שיעור השטחים הפנויים בבני ברק נסק
בחציון האחרון ל ,23%-נתון שאין לו אח ורע
הנובע בעיקר מההיקף הגדול של פרויקטים
מרובי בעלים.
מתחם רמת החייל :צניחה של  8%בדמי
השכירות שהגיעו לכ 74-ש"ח למ"ר לעומת
כ 80-ש"ח בחציון המקביל אשתקד .שיעור
השטחים הפנויים במתחם עמד על .10%
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תשואות האג"ח השליליות
מגדילות את מרווח ההשקעה

רוצים לדעת עוד?
המומחיות שלנו היא יצירת פתרון
נדל"ני מותאם צרכים ואסטרטגיה

למרות הקורונה ,הנדל”ן המניב נסחר בתשואות
נמוכות עקב חוסר באלטרנטיבות השקעה

מ

בנק ישראל הותיר בחודש ינואר את שיעור
הריבית הבסיסית במשק על  ,0.1%וזאת על
אף הסגר השלישי ,היעדר תקציב מאושר
והבחירות הקרבות והולכות .עם פרסום
החלטת שיעור הריבית ציין נגיד בנק ישראל
כי על הממשלה יהיה לבצע העלאות מיסים
ולרסן את הוצאותיה כדי להימנע מעלייה
דרסטית בחוב ובגירעון.

חלקת המחקר של אינטר ישראל
ממשיכה לעקוב אחר כדאיות
ההשקעה בנדל"ן מניב (משרדים Class
 Aבמע"ר תל-אביב) ,לעומת תשואת אג"ח
ממשלתי ,צמוד מדד בריבית קבועה ל10-
שנים ("ממשל") .ממצאי הבדיקה העלו כי
לאורך תקופת המדידה (החל משנת ,)2003
עמד מרווח ההשקעה על  6%בממוצע .נכון
לסוף דצמבר  ,2020עומד מרווח ההשקעה
על  6.5%לעומת  6.4%בדצמבר 2019
ו 5.6%-בדצמבר  .2018העלייה במרווח
נובעת מהירידה בתשואות האג"חים (ממשל
 529נסחר בתשואה שלילית של )0.75%
והתחדשות הירידות בתשואות שמשקיעי
הנדל"ן מוכנים לרכוש עמן נכסים מניבים
באזורי ביקוש.

אופק גבאי ,שותף ומנהל מחלקת
ההשקעות באינטר ישראל" :הריבית
נותרה ברמה של  0.1%וההערכה הינה כי
במהלך  ,2021הריבית בישראל תרד לאפס,
גם האינפלציה השלילית שנרשמה ב2020-
והתחזקות השקל ,תומכות בהערכה זו".

שירותים מקיפים מהשלב
הראשוני של אפיון הצרכים
ואיתור הנכס דרך ליווי
העסקה ועד לאכלוס הנכס.

לסיכום :בהינתן תנאי ריבית אפסית עד
סוף שנת  ,2021אנו מוצאים המשך כדאיות
בהשקעה בנדל"ן מניב ,אולם על המשקיעים
להתנהל בזהירות יתרה.

בארה"ב נותרה ריבית הפד ברמה של
 .0.25%הפד שב והתחייב שלא להעלות את
הריבית עד שהאינפלציה לא תעלה על ,2%
גם אם התעסוקה תשוב לרמות נורמליות.
ההערכות הן שאין מקום להעלות את הריבית
לפני  2023גם בתרחיש כלכלי אופטימי.

משקיעי הנדל"ן המוסדיים מוכנים לקנות
כיום בתשואה של  6.0%-5.5%ואף למטה
מכך .בקרב המשקיעים שאינם מוסדיים,
ישנה נכונות לרכוש היום נכסים עם שוכרים
טובים לטווח ארוך ,גם בתשואות נמוכות יותר,
של  ,5.5%-5%עקב חוסר באלטרנטיבות
השקעה.

ייעוץ וליווי

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

מחקרים וניתוחי שוק
ביצוע מחקרי שוק חציוניים
בארץ בעולם ,מחקרים ייעודיים
ליזמים וגופים ציבוריים וכן
ניתוח מקיף של ענף הנדל”ן,
תוך התייחסות מעמיקה
למגמות השוק ולתחזיות.

תחזיות האינפלציה והריבית
האינפלציה )טווח התחזיות(
הריבית )טווח התחזיות(

בנק ישראל

שוק ההון

החזאים הפרטיים

0.1 - 0.6
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)0.5 (-0.4-1.3

0 - 0.1

0.06

(0.1-0.2-) 0.08
מקור :בנק ישראל

ניהול פרויקטים

תשואת ההשקעה בנדל"ן מניב במע"ר תל אביב )ב(%-
תשואת נדל"ן מניב
תשואת "ממשל"  10שנים

6.5
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3.97
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בין אם למטרות השקעה ,ייזום
או פעולות עסקיות ,אנו בודקים
היטב את יסודות הנכס וחובות
הציות על מנת לצמצם ולמזער
חוסר ודאות פיננסית.

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

נדל"ן ברמה בינלאומית
אינטר ישראל הינה חברת הייעוץ בתחום הנדל"ן העסקי-מסחרי המובילה
בישראל מאז  ,1973ושותפתה של  Cushman & Wakefieldמאז ,1994
פירמת הייעוץ לנדל"ן עסקי-מסחרי מהמובילות בעולם.
ביחד ,אנו מתמחים בהכנת לקוחותינו לדבר הבא בעולם הנדל"ן וליווים עד
למציאת הפתרון הנכון עבורם.
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2005
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בדיקות נאותות

הערכות שווי

5
4

3.98

2004
FY

הכל על מנת למקסם את
התשואה על ההשקעה -
ניהול סיכונים בהתבסס על
מצב השוק ,המגמות בענף
ותחזיות עתידיות העשויות
להשפיע על הנכס.

ליווי יזמים ובעלי קרקעות
בהקמת פרויקטים מסחריים
ברחבי הארץ ,משלב התכנון
ורכישת הקרקע ועד לשיווק
הפרויקט ואכלוסו.
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9
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5.87
3.73

0.64
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ניהול ,ייעוץ תכנוני ,הנדסי
וסטטוטורי – אנו מציעים
סל שירותים בתחום עבודות
הפנים באמצעות הצוות שלנו,
בשיתוף פעולה עם המשרדים
המובילים בשוק.

השקעות

שיווק פרויקטים

2003
FY
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* 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 של העושה בו שימוש.

מדי חציון סוקרת מחלקת המחקר שלנו את מגמות שוק המשרדים בישראל ובעולם .להרשמה לקבלת סקירות עתידיות:
cw-inter-israel.com/market-research
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בנדל"ן עסקי ומסחרי בארץ ובעולם
מומחים
אינטר ניוז
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