אוגוסט 2020

סקירת מאקרו
שוק המשרדים בצל הקורונה
עבודה מהבית או מכל מקום?

סקירת שוק המשרדים H1 2020

קוראים יקרים,
חוסר הוודאות ואי היציבות הכלכלית עקב משבר הקורונה העולמי
משפיעים כמובן גם על שוק הנדל"ן העסקי.
מצד אחד ,מורגש שהרגל שלחצה על דוושת הגז ,ירדה לחלוטין מצד
חברות ועסקים שלאור המצב מחשבים מסלול מחדש ובונים אסטרטגיות,
הסתגלות ,בנושאים שונים :אופי והיקף גיוסים ,צורת העבודה,
מבנה ארגוני ,קיטון בהוצאות השוטפות וכיו"ב .מצד שני ,המשבר
יצר הזדמנויות חדשות – בעיקר לשוכרים; בין היתר השכרות משנה
אטרקטיביות והתעניינות מוגברת בפתרונות מסוג חללים משותפים.
מצד יזמי הנדל"ן ,אנו מבחינים בהירתמות להקלות ושימור שוכרים
קיימים וגמישות גבוהה למציאת פתרונות יצירתיים לשוכרים חדשים:
תקופות גרייס ארוכות יותר ,מקדם מימון נמוך יותר לעבודות ההתאמה
וגמישות כללית בהסכם השכירות.
מאחר והתנודתיות וחוסר הבהירות שולטים כרגע בתחום המשרדים,
התמקדנו במחקר הנוכחי בטרנדים שחווינו בארץ וכאלו שנצפו בעולם
וזה בשונה מהניתוח המעמיק שהצגנו בעבר.
מחקר ועריכה :קושמן אנד וויקפילד אינטר ישראל

מאחלים לכל קוראינו הרבה בריאות ,יציאה מהירה מהמשבר בכל
המובנים ,הסתגלות מהירה והרבה הצלחה עם פתיחת הזדמנויות
חדשות שנוצרו בעקבותיו.

עימוד ועיצוב :רותם אביר
אינטר ישראל ,שותפתה הישראלית של
 Cushman & Wakefieldהבינלאומית ,הינה
חברת ייעוץ נדל”ן עסקי ומסחרי המובילה בישראל

קריאה מהנה,

והמתמחה בשירותי ייעוץ ,שיווק וניהול פרויקטים
ונכסים בישראל ובעולם ,השקעה בנכסים מניבים
לרבות רכישה ומכירה בארץ ובחו”ל.
משרדי החברה:
אבא הלל סילבר  ,15רמת-גן
03-7516060

יורם בלומנטל
מנכ"ל משותף אינטר ישראל

office@cw-inter-israel.com
www.cw-inter-israel.com
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כיצד נעבוד?
מהמשרד ,מהבית או מכל מקום?

מדי חציון סוקרת מחלקת המחקר שלנו
את מגמות שוק המשרדים בישראל כמו גם
בשווקים שונים בעולם.

ומה בעולם?

בהסתכלות קדימה :עודפי משרדים?
פני המשקיעים לאן?

להרשמה לקבלת סקירות עתידיות:
cw-inter-israel.com/market-research
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סקירת מאקרו:
ההייטק
הישראלי רושם
צמיחה גם
בחציון הראשון
של 2020
ל

אחרונה פורסם כי קרן המטבע העולמית צופה מיתון עולמי קשה
יותר משחזתה תחילה בעקבות משבר הקורונה .לפי ההערכה
המשבר יגרום לירידה של  4.9%מהתוצר העולמי ,לעומת  3%בלבד
שהעריכו בתחזית בחודש אפריל .הקרן סבורה גם שההתאוששות
תהיה חלשה יותר משחשבו תחילה ובשנת  2021נתון הצמיחה
העולמי יעמוד על .5.4%
לפי תחזית קרן המטבע ,תוצר האיחוד האירופי יצנח ביותר
מ .10%-כמו כן ,כלכלת ארצות הברית תרד ב.8%-
בארה"ב נותרה ריבית הפד על כנה ,ורוב הכלכלנים מעריכים כי זו
תיוותר ברמה האפסית לפחות עד  .2021במקביל פורסם כי התוצר
המקומי הגולמי ( )GDPשל ארה"ב צלל ברבעון השני ב32.9%-
במונחים שנתיים ,הנפילה החדה ביותר מאז החלה ממשלת ארה"ב
לפרסם את נתוני התמ"ג בשנת  .1947גם הנתונים מגרמניה לא
מעודדים ,שם התמ"ג רשם צניחה של  10.1%ברבעון השני ,הצניחה
החדה ביותר בתפוקה מאז .1970
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אצלנו בישראל ,בנק לאומי עדכן לאחרונה
כלפי מטה את תחזיות הצמיחה למשק לשנת
 .2020אליבא דלאומי ,עודכנה הירידה בתוצר
בשנת  2020ממינוס  4.6%למינוס ,7.9%
כאשר בסקטור העסקי הירידה עלולה להיות
דו-ספרתית.
באשר לשנת  ,2021בתרחיש שמניח חזרה
לפעילות בשלב מאוחר יותר השנה ,צופים
בלאומי צמיחה של  .5.5%במידה שההגבלות
על הפעילות יימשכו לתוך השנה הבאה,
צפויה צמיחה של  3.2%בלבד.
הכלכלנית הראשית של משרד האוצר ,שירה
גרינברג ,פרסמה כי המשק הישראלי יתכווץ
השנה ב 5.7%-ואילו הגירעון השנה יגיע
ללמעלה מ 13%-בתרחיש הסביר ולמעלה
מ 14%-אם ההתאוששות תהיה איטית יותר,
מה שיביא לכך שיחס החוב-תוצר יעלה
בשנים הקרובות למעל ל.80%-

ההייטק :המאיץ העיקרי של כלכלת ישראל
במבט אופטימי ובהסתכלות על תחום
ההייטק ,מהמשפיעים העיקריים של תחום
הנדל"ן העסקי בארץ ,נרשמה צמיחה בחציון
הנוכחי וזאת למרות פריצתה של הקורונה
והשפעתה על כלכלת המאקרו עולמית.
ממחקר שנעשה ע"י פירמת עו"ד מיתר
בשיתוף עם  ,IVCפורסם לאחרונה כי בחציון
הראשון של השנה ,לעומת החציון השני של
 ,2019מספר האקזיטים אמנם קטן (מ77-
ל )55-אך נרשם גידול הן בגובה האקזיט
הממוצע ( 112מיליון דולר לעומת ,)98
הן בסך סכום ההשקעות שנעשו (כ5.2-
מיליארד דולר לעומת  3.7בחציון השני של
 )2019והן במספרן.

חלק מרכזי במנוע הצמיחה של
ההייטק בארץ הוא ההון האנושי
והייחודיות של סיעור המוחות הישראלי.
עם מחקרים רבים שהוכיחו כי לעיצוב,
לפונקציונליות ולנוחות של החלל בו
עובדים ,השפעה ישירה על מקדם
היצירתיות ועבודת הצוות בחברות
הייטק ,לצד הגדלת מרכיב זה בתקציב
מעבר משרדים של חברות והשפעתו
הגדולה על אסטרטגיית הגיוס בשנים
האחרונות ,עולה השאלה עד כמה
יוכלו החברות לוותר על מרכיב חשוב
זה בשגשוגן ,אל מול מגמת העבודה
היחידנית מהבית או מרחוק?

הצפי הוא שתחומי הביו-רפואה
והטכנולוגיה יגיעו לשיא הגיוסים
ברמה שנתית
עדיין ,יש הטוענים כי יחסי הכוחות בין
המשקיעים ליזמים השתנו והערכות
השווי בסבבי ההשקעה נראות פחות
נדיבות .עם תחזיות בעולם שמצביעות על
צמיחה שלילית ב־  ,2020ההערכה היא,
שהמשק הישראלי לא יתאושש בקלות לפני
שהכלכלה העולמית תתאושש.
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ומה
בעולם
השווקים שוב
נפתחים

ביזנס
& פלז'ר

ממחקר שנעשה לאחרונה (יולי )2020
ע"י  Cushman & Wakefieldאשר סוקר
את רמת פתיחת השווקים מחדש ,נראה כי
אירופה מובילה עם רוב וממוצע של מדינות
עם מעל ל 80%-פתיחה .המחקר כולל 86
מדינות בכל היבשות ומתייחס ל 10-מרכיבים
מאקרו-כלכליים:

בסקירתה האחרונה ציינה & Cushman
 Wakefieldגם את ההשפעה של התפרצות
הקורונה על תחום המלונאות ,עם ירידה
בכלל ההכנסות בחציון הראשון של 2020
באירופה ,אסיה פסיפיק ,ארה"ב ו-המזה"ת
ואפריקה ,של  46% ,55% ,59%ו41%-
בהתאמה.

 שירותים חיוניים פעילות קמעונאית פתיחת גבולות שירותים אישיים ייצור בידור  /אוכל ומשקאות חזרה לשגרת בתי ספר היקף העבודה שמבוססת על משרד פתיחת אתרי בניה -התכנסויות פומביות

במקביל ,נרשמת התאוששות מהירה של
התחום ,אולי המהירה ביותר מבין התחומים,
כשמלונות מוצאים פתרונות הכנסה מגוונים
לטווח הקצר :הצעת שירותי משלוחים,
שימוש חוזר וניצול חדרי המלון בתור שטחי
משרדים או חדרי אוכל פרטיים.
אחד הפתרונות היצירתיים שנרשמו כוללים
"אג"ח בילויים" כשלמשקיעים ניתנת
האופציה לקנות שובר לאירוח עתידי:
"משלמים עכשיו (בתעריף מוזל) ,נוסעים
אחר כך" .לונדון האוס הוטל בשיקגו לדוגמא,
סיפק 'אגרות חוב' ב $ 100-ולאחר  60יום,
שוויים עלה ב .50% -המימוש מתייחס לכל
השירותים הניתנים במלון לבחירת המשקיע:
מהלינה ועד קניית משקאות בבר המלון.
בשונה מבנייני משרדים ,שם יישום טכנולוגיה
חכמה קיים במספרים בודדים ,בתחום
המלונאות  -בין אם במטרה לייעל הוצאות
ותהליכים ובין אם למשוך לקוחות אקלוסוביים

* מעל ל ,70%-מכל מדינות העולם
מקורCushman & Wakefield’s :
Global Reopening Tracker Report 2020

 6אינטר ניוז

לצרכי מיתוג ,היישום קיים כבר מספר שנים
(מעליות  ,TOUCH-LESSאפליקציות
שירות חדרים ,מערכות ניקוי חכמות ,שירותי
 HVACאוטומטיים ועוד) .ייתכן שיהווה מרכיב
משמעותי בתרומה להתאוששות מהירה
יותר .במקומות בהם מלונות נכנסו למצוקה
קריטית בחציון השני של  ,2020ישנה בחינת
האפשרות להסבתם למבני בריאות ,מגורים
משותפים לסטודנטים ועוד.

SIX FEET OFFICE
כחלק מהצורך ליישם את 'המציאות החדשה'
להבין איך להכניס כוח עבודה גדול וגלובלי
חזרה למקום העבודה תוך מתן הרגשה
בטוחה ,הוציאו Cushman & Wakefield
מיד עם פרוץ המגפה ,מסמך מדיניות שנקרא
"."Six feet office
מדיניות זו מתבססת על עבודתם של C&W
עם כ 10,000-ארגונים בסין ,לצד התייעצות
עם גורמים ויועצים רפואיים וממשלתיים
במדינות מובילות באירופה והיא כוללת
שישה כללים מומלצים שעל חברה ליישם על
מנת לחזור לשגרה בטוחה .מספר ארגונים
גלובליים כבר יישמו ואף שבחו מדיניות זו.
בין היתר כולל המתווה שימוש ברמזים
חזותיים על מנת לייצר "כיווני הליכה"
מופרדים לבאים ולחוזרים ,מה שמבטיח
הפרדה של  2מטרים בין עובד לעובד,
יצירת כללים פשוטים להתנהלות היומיומית,
אבזור עמדות העבודה באמצעי בטיחות
רלוונטיים ועוד.

שוק המשרדים בצל הקורונה
ב

חודשיים וחצי הראשונים של השנה ועד ערב התפרצות
המגפה ,נרשמה יציבות בדמי השכירות המבוקשים כמו גם
באחוזי התפוסה ,שלא 'הספיקו' לרשום שינוי ובמע"ר תל אביב
שמרו על יציבות מסוף שנת  2019עם כ .94%-נראה היה ששנת
 2020תהיה במובן הזה שנה יציבה ,עם  134אלף מ"ר שצפויים
להיכנס לשוק מע"ר ת"א לעומת כ 222-אלף בשנת  2021אל מול
קצב אכלוס ממוצע של כ 130-אלף בשנה .זאת ,בנוסף לתנודות
מעניינות בכל הקשור להאצת המגמה לקידום זכויות לעירוב שימושים.

עם התפרצות המגפה ועד היום* ראינו במקביל:
 הקפאה/עצירה של חברות שעמדו להתחיל ערב טרום הקורונה,תהליכי מעבר בהיקף כולל של מעל ל 30,000-מ"ר.
 הנעת תהליכים חדשים; בין אם לצרכי התחדשות ,צמיחה או קיטון,ייעול בדמי השכירות ועוד ,בהיקף של מעל ל 85,000-מ"ר.
 התקדמות תהליכים וסגירתם תוך כדי משבר הקורונה,(חלקם התחילו לפני והמשיכו לסגירה וחלקם התחילו ונסגרו
בתקופה זו) בהיקף של כ 60,000-מ"ר.
 השכרות משנה – אנו חוזים במגמה הולכת וגוברת של שוכריםגדולים הפועלים לקיטון השטחים אותם הם שוכרים.
יהיה מעניין לראות האם מדובר במקרים בודדים עם השלכות לטווח
קצר או במגמה ,ומה תהיה מידת השפעתה על דמי השכירות
המבוקשים .בעסקאות שנרשמו נכון להיום ,שטחי המשרדים המוצעים
להשכרת משנה (לרוב לטווח של עד  3שנים) ,מגיעים לכ50%-
מהשטחים המושכרים ומוצעים אף ב 30-40%-פחות מדמי השכירות
שמשלמים השוכרים הישירים.

ירידה בדמי השכירות?
ומה עם השמאים?
בבחינת רמת דמי השכירות ,ישנה חלוקה ברורה בין יזמים מובילים
שבבעלותם פרויקטים בשלמות (בעלות יחידה) לעומת בעלי נכסים
קטנים יותר ,המהווים חלק מקבוצת רכישה (פרויקטים מרובי בעלים):
ליזמים המובילים יש יכולת לראות מעבר לאופק כמה שנים קדימה,
ועל כן אינם מגלים 'לחץ' .ברוב שטחי המשרדים  CLASS Aנצפתה
ירידה מינורית של כ 5-10%-בדמי השכירות המבוקשים וגם כאן מדובר
במקרים ספציפיים לפי פרויקט ,איכות השוכר ומשך תקופת השכירות.
במרבית המקרים ,אין מדובר בהפחתה משמעותית בדמי השכירות,
אלא מתן הטבות כמו הארכת תקופת הגרייס ,מקדם החזר הקצב
לעבודות גמר נמוך יותר ,נכונות לגמישות רבה יותר במתכונת החוזה
וכיו"ב .המצוקה האמיתית נרשמת בקרב בעלים בנכסים מרובי בעלים:
עודף השטחים שאף נצפה בטרם משבר הקורונה ,במיוחד בסביבת
ה BBC-ופתח תקווה הוריד כבר אז את המחירים וכעת ,כשהתחרות
על שוכרים קטנים עלתה מדרגה ,מורגשת מצוקה של ממש ,עם
נכונות להורדת מחירים עד ל .40%-הירידה המשמעותית ביותר
נרשמה בציר ה BBC-בבני ברק ופתח תקווה.
בכנס שערך מכון אלרוב לחקר הנדל"ן ,הוצגה תחזית לפיה שווי
הנכסים של חברות הנדל"ן המניב צפוי לרדת בשל משבר הקורונה.
לדעת המשתתפים מבני משרדים ישנים ,נכסים מניבים שמתאפיינים
בריבוי בעלויות ונכסים שמושכרים לשוכרים קטנים ולא בטוחים כלכלית
עם הסכמי שכירות קצרים ,צפויים לסבול מעלייה של עד חצי אחוז
בשיעור ההיוון.

* הנתונים נאספו מיום  15.3.2020ועד 15.07.2020
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עבודה מהבית
או מכל מקום?
סקרי מנהלים של גרטנר ומיקרוסופט מצאו כי כ 82%-מהחברות מתכננות להתיר עבודה מרחוק
לפחות בחלק מהזמן ,גם בחלוף המשבר .כ 47%-אמרו שהן מתכוונות להתיר עבודה מלאה מרחוק.
לעבודה מהבית רשימה ארוכה של יתרונות :נוחות ,ייעול וחיסכון בזמני תחבורה ,יצירת איזון
טוב יותר בין העבודה לחיים האישיים ,עלייה בפרודוקטיביות וחיסכון ,כמובן ,בעלויות משרד .מנגד,
רשימה לא מבוטלת של חסרונות :ירידת מוטיבציה לאורך זמן ,ערבוב שעות העבודה עם מטלות
הבית והיווצרות ימי עבודה ארוכים מהרגיל ,רעשי רקע וחוסר התאמה בתשתיות הנדרשות ,קושי
בשמירה על זהות עובדי החברה עם החברה והכשרת עובדים ,בדידות חברתית ,פגיעה ביצירתיות
וסיעור המוחות ועוד.
בנוסף ,לאחרונה מתפרסמים יותר ויותר נתונים סטטיסטיים על כך שמקום ההדבקה העיקרי הוא
בכלל בבית ולא ב :חופי הים ,המסעדות ומקומות העבודה .חשוב לזכור כי בסוף ,אנשים עושים
עסקים עם אנשים .לא חשוב מהיכן הם עובדים .כך שבשקלול כל המשתנים דלעיל ,נראה כי
מציאת האיזון תתורגם ליותר ויותר "עבודה היברידית" גמישה ,שמשלבת עבודה במרחב הפיזי
והוירטואלי כאחד ומאפשרת עבודה מכל מקום למתן גמישות ,גיוון העסקה ושמירה על בריאות
העובדים .בהתאמה ,נדמה כי ישנו ביקוש גובר למשרדי שדה (מרכזי עסקים להשכרה גמישה)
לעומת משרדי מטה ,יחד עם שינויים במרחב בבנייני המגורים.
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עודפי משרדים?

פני המשקיעים לאן?

בחמש השנים הקרובות ( ,)2020-2024שוק המשרדים בצירי
העסקים הראשיים בת"א והערים השכנות לה (גבעתיים ,מתחם
הבורסה בר"ג ,סביבת רמת החייל וה BBC -בבני ברק) אמור "לעכל"
את כניסתם של כ 1.1-מיליון מ"ר (ועוד כ 320-אלף מ"ר במתחם
ה BBC-בבני ברק בלבד) .בהתפלגות השטחים ישנו רוב של משרדים
בבעלות יחידה אל מול מרובי בעלים ,של  80%ו 62% -בהתאמה.

חם חם – לוגיסטיקה ,דאטה סנטר ומדעי החיים:
עוד לפני המשבר ,הביקוש למרכזים לוגיסטיים בעולם הראה צמיחה
נאה ,בין השאר בשל גידול עקבי במכירות האונליין שצמחו בכ10%-
מדי שנה ,והסתכמו בארה"ב בלבד בכ 600-מיליארד דולר ב– 2019-
יותר מ 16%-ממכירות הריטייל בארה"ב.

מתוך סך שטחי המשרדים בבעלות יחידה שצפויים להיכנס
עד סוף  ,2021מעל ל 75%-כבר אוכלסו בצירי המע"ר בת"א
לעומת כ 35%-בלבד ב BBC-בבני ברק .כמו כן ,נכון לעכשיו
לא התקבלו החלטות לעצירת בניית הפרויקטים בצירי המע"ר,
הצפויים להיכנס לשוק עד  .2023יחד עם זאת ,ייתכן ונראה 'עצירות'
בניה בעתיד (בדומה ל'עצירות' בניה שהתרחשו בתחום המשרדים
במשברים כלכליים קודמים).
תוספת שטחי משרדים (מ"ר) במע"ר ת"א*

גם תחום מרכזי הנתונים ( ,)Data Centersמוצר המשלב בין
טכנולוגיה לנדל"ן מניב ,זוכה לביקושים גבוהים שהלכו והתגברו
בחודשים האחרונים :השימוש באינטרנט ממשיך לזנק ,העבודה
מהבית נהפכה לסטנדרט והשימוש ברשתות החברתיות ,רכישות
אונליין ושירותי סטרימינג צמחו בעשרות אחוזים ,כאשר גם המעבר
הכמעט מוחלט של ארגונים לענן ,תורם לביקושים אדירים לנושא.
תחום מדעי החיים פורח אף הוא בתקופה האחרונה ,כשבארגון
סטארט-אפ ניישן מציינים כי כבר בחודש מרץ ,בתחום הטיפול במשבר
הקורונה בלבד ,היו מעורבות כ 70-חברות ,וכיום ישנם מעל ל250-
חברות הזנק שעשו שינוי כיוון מהיר לנושא זה על בסיס טכנולוגיות
קיימות שלהן.
גם בוול סטריט ג'ורנל מציינים ,כי משבר מגפת הקורונה התברר
כבוננזה למשכירי שטחים לחברות ביוטכנולוגיה ,חברות תרופות ועוד
חברות מתחומי מדעי החיים – "בעלי הנכסים כבר עשו הרבה עסקים
עם חברות שעובדות על פתרונות למחלות כמו סוכרת וסרטן .כעת הם
רואים ביקושים חזק מצד חברות שעובדות כדי לפתח תרופה וחיסון
לנגיף הקורונה .מדיניות העבודה מהבית אמנם שוחקת את הביקוש
לשטחי משרד ,אבל עבודה במעבדות ובפרט בתחום מדעי חיים ,לרוב
אינה ניתנת לביצוע מרחוק".

*כולל מתחם הבורסה ורמת החייל ,אך לא כולל את תחם ה BBC-בבני ברק
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צפי קדימה

שובם של הפרברים?
בעולם מתגברת ההערכה כי שוק המשרדים בערים הפריפריאליות
יזכה לעדנה .אין לדעת כמה זמן תרחף מעלינו עננת הקורונה ,אולם
במידה שעובדים רבים ימשיכו לעבוד מהבית ,במתכונת מלאה או
חלקית – הדבר יכול להביא לביקוש גדול לשטחי עבודה שאינם זמינים
בבית המגורים הטיפוסי ,עם כל המורכבות מבחינת הפרדת עמדת
העבודה מענייני היומיום של הבית ורעשי הרקע שלו .בנוסף ,קיים
החשש מהידבקות בתחבורה ציבורית ולכן החיסכון של כל בעיות
התחבורה והעמידה בפקקים ,ישחק גם הוא תפקיד חשוב.
בבחינת שוק המועסקים ,אנו מעריכים כי ככל שדור ה Z-והמילניאלים
יתפסו נתח גדול יותר בשוק העבודה ,יגבר האיכלוס של משרדי
השדה .העובדה שהם אינם מסוגלים לעבוד באופן קבוע מהבית
היות שבד"כ מדובר בדירת קטנות עם מגוון שותפים בדירה ,בשילוב
העובדה שרבים חזרו להתגורר אצל ההורים .זאת ,מבלי לקחת בחשבון
את טענת הקיטון בהוצאות דמי שכירות – המחירים בערי השדה
נמוכים יותר וההזדמנות לפתיחת שוק העסקה מגוון יותר ,מאפשר גיוס
עובדים ללא תלות גיאוגרפית של המשרדים.
תחום נוסף שעלה בכותרות בעקבות משבר הקורונה הוא חללי
העבודה המשותפים ,שנראה היה כי חוו קושי גדול במיוחד בתחילתו.
מנגד ובהקשר לצפי עליית הביקוש למשרדי שדה ,הצפי הוא
שבישראל ,בדומה למתרחש בעולם ,נראה יותר ויותר חללים משותפים
שייכנסו תחת צורך זה.
במקביל אנו צופים שינוי במקדם הצפיפות ,לעומת זה שהכרנו בחללי
העבודה המשותפים עד היום .במרכזים חדשים של המפעילים
בישראל הגענו לכ 5-מ"ר לעובד  -מספר חסר תקדים ביחס למספר
המסורתי של כ 12-מ"ר לעובד במשרדים סטנדרטיים של חברות.
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;WELL WELL
בנייה ירוקה וסביבה בריאה או
 BOOMטכנולוגי?
כבר מספר שנים שתחום ה WELLNESS-וה WELLFARE-ממשיכים
לתפוס מקום רחב בשיקולי חברות בבחירת משרדים .ייתכן ומשמעותן
תתגבר בעקבות המשבר:
מצד אחד ,פרויקטים שעומדים בתקני בנייה ירוקה ,הינם בעלי ערך
לחברות  -בחיסכון בעלויות ולעובדים בסביבה בריאה יותר וליזמים -
בשוכרים איכותיים .נכון שהפרמטרים לתקני הבנייה הירוקה בישראל
וגם הבינלאומיים ( )LEEDמשתנים מעת לעת ,אך במרכזם חשיבותה
של הבריאות לצד איכות הסביבה בראייה רחבה ,נושאים שעלו ,גם
הם ,בין היתר לכותרות בתקופה זו.
מצד שני ,ההערכות בעולם מדברות כעת יותר ויותר על בנייה
טכנולוגית ,בעקבות משבר הקורונה .יזמים יצטרכו לשקול את תמהיל
השקעתם; בין שטחים לרווחת החברות והעובדים בהם התפארו עד
היום (אולמות כנסים ,חדרי כושר BUSINESS LOUNGE ,וכו') ,אל מול
הצורך והדרישה לבניינים חכמים עם מגוון טכנולוגיות ,TOUCH LESS
שידרשו מהיזמים השקעות לא מבוטלות.

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

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

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.

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

השקעות

שיווק פרויקטים

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

בדיקות נאותות

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

הערכות שווי

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
מתן ייעוץ על פי הממצאים.

נדל"ן ברמה בינלאומית
אינטר ישראל הינה חברת הייעוץ בתחום הנדל"ן העסקי-מסחרי
המובילה בישראל ,ושותפתה של  ,Cushman & Wakefieldפירמת
הייעוץ לנדל"ן עסקי-מסחרי מהמובילות בעולם .ביחד ,אנו מתמחים
בהכנת לקוחותינו את לקוחותינו לדבר הבא בעולם הנדל"ן וליווים עד
מציאת הפתרון הנכון עבורם.

* 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.

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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מומחים בנדל"ן עסקי ומסחרי בארץ ובעולם
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