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סקירה לסיכום שנת 2018

שוק המשרדים 2018 סקירה שנתית עיסקאות ענק ב 2018  מה מעניין בשוק המשרדים 
סקירת שוק המשרדים ומחירי המשרדים שוק המשרדים בתל אביב מתחם הבורסה רמת גן
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קוראים יקרים
בהמשך לסקירה חצי שנתית, אנו מתכבדים 

לצרף לכם את ההשלמה שלנו, לסקירת שוק 
המשרדים במרכז – לסיכומה של שנת 2018.

בגדול – שוק המשרדים המשיך והפגין 
יציבות. מגמת “חלל העבודה” מתעצמת 

– והשכרת שטחי משרדים גדולים הופכת 
למשימה מורכבת וזאת כתוצאה מתנודות 
של גופים גדולים ושכירת משרדים , יחד 
עם חברות חללי עבודה שבולעים שטחי 

משרדים.

במקביל, שטחים קטנים יותר עד -150
200 מר, ושטחי משרדים “יד 2” סופגים 
– ומחירי ההשכרה יורדים. ההסבר טמון 

בעיקר בחליפה אותן מציעות חברות “חללי 
העבודה” לשוכרים שכאלה.

מחירי המכירה שומרים על יציבות עם נטיות 
קלות לעליות שערים ומחירים.

שוק “משרדים למכירה” הינו מושג 

שוק המשרדים 2018 סקירה שנתית

גיל ורדי מנכ"ל סטאטוס יועצי נדל"ן

אטרקטיבי, ומושך אליו גם אנשים פרטיים 
ללא הבנה נדלנית לצערי, שרוצים להשתייך 
לקהילת “משקיעי הנדל”ן” – אלה “שמוכרים 

להם” חדר להשקעה במחירים מטורפים 
וחסרי כל הגיון עם הבטחת תשואה , וכבר 
היום רואים שללא יד מכוונת וניהול נכון, 

הטעויות שלהם אקוטיות.

הנדל”ן המניב, למרות עליית ריבית במהלך 
2018, עדיין שומר על רמתו היציבה ונסחר 

בתשואות של 6% בממוצע, כאשר למעשה   
ציפיות המשקיעים היום, הינן לתשואות של 

7% בגין היחלשות השוק.
מכיוון שאין בפועל ,ירידת מחירים 

במשרדים – השוק “קפוא” ושומר על 
יציבותו

קריאה מהנה,
גיל.
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‹‹ בנק אוצר החייל מכר את מטה המשרדים שלו בבורסה ברמת גן ב 82 מיליון ₪. הבנק התגורר במגדל 
רוגובין תדהר בקומות נמוכות והמכירה משקפת מחיר של 17,000 ₪ למ"ר. שטחי הבנק התפרסו על פני 4,000 מ"ר.

‹‹ בשוק התל אביבי ראינו את עסקת הענק של פירמת עורכי הדין גורניצקי, שרכשו מחברת ויתניה 5 
קומות במגדל דלק מוטורס, כ 6,300 מ"ר משרדים. המכירה משקפת מחירי מכירה לפי "עיתון גלובס" של כ 11,000 ₪ למ"ר 

מעטפת.

‹‹ חברת מיקרוסופט משתלטת על WE WORK תל אביב ברחוב דובנוב. מיקרוסופט חתמה על הסכם 
שכירות ל 5 שנים ותאכלס את הבניין ברח' דובנוב 7, כ 2,500 מ"ר.

‹‹ בהרצליה פיתוח, החברות קנדה ישראל, אקרו נדל"ן ותדהר, מקדמות את "קמפוס מייקרוסופט" על פני 
10 דונם והמתחם נבנה על פני 40,000 מ"ר משרדים.

‹‹ קבוצת עזריאלי ממשיכה את התבססותה בתל אביב. בדרך להגשמת "AZRIELI TOWN" רכשו את 
בית מבני גזית בדרך מנחם בגין ב 260 מיליון ₪. הבניין בן 5,500 מ"ר ומרתפי חניות, כ 400 חניות, ויש לו זכויות בנייה של 
20,000 מ"ר למשרדים. אם נבטא זכויות בשווי של 100 מיליון ₪ וחניות לפי 80 מיליון, מכך יוצא כי שטח משרדים ממוצע 

נמכר סביב 16,000 ₪ למ"ר. במקביל, מקדמת קבוצת עזריאלי את המגדל הרביעי במתחם המער הצפוני, ועל המבנה הישן 
של ידיעות אחרונות ברחוב מוזס מקימים מגדל בן 90 קומות, כ 350 מטר גובהו.

‹‹ בזק עוזבת את מגדלי עזריאלי בתל אביב הקבוצה מפנה כ 30,000 מר משרדים 
במגדל המשולש בעזריאלי , לטובת מגדל משרדים חדש אותו תשכור בחולון מקבוצת עזריאלי.

‹‹ קבוצת איילון אחזקות מעמיקה את אחזקתה בשוק הנדל"ן המניב ורכשה את בית דרום אפריקה 
במתחם הבורסה ברמת גן, תמורת סכום של 45.5 מיליון ₪. בית דרום אפריקה כולל כ 4,200 מ"ר שטח עילי וחניות תת 

קרקעיות. שווי הרכישה משקף מחירי מכירה של 12,000 ₪ למ"ר משרדים )העסקה הנ"ל הינה 80% מהבניין(.

‹‹ מוטורולה שוכרת במגדל TOHA בתל אביב 6,700 מ"ר – 2 קומות עליונות 19 + 20. מחירי השכירות נעים 
סביב 115 ₪ במעטפת.

עיסקאות ענק ב 2018 מה מעניין בשוק המשרדים 



השוק התל אביבי התאפיין בפעילות עירני במיוחד בשנת 2018 ב-2 צירים ראשיים.

.TOHA ציר יגאל אלון מגדלי אלון ומגדל

ציר מנחם בגין מגדלי הארבעה ARMANI, מגדל עזריאלי שרונה ומגדל מידטאון.

שוק המשרדים בתל אביב
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סטאטוס יועצי נדל"ן 
עסקאות ומספרים

‹‹ במגדלי אלון בתל אביב השכרנו משרדים 
בקומה מרכזית למשרד עורכי דין, ששכר כ 300 

מ”ר לפי 100 ₪ למ”ר בגמור מלא.

במגדלי הארבעה קבוצת רפאל שכרה את 
הקומות העליונות, כ 5,000 מ”ר, במחירי שיא 

של מעל 100 ₪ למ”ר מעטפת.

‹‹ במגדלי הארבעה מכרנו קומה, כ 700 
מ”ר, לחברה בתחום התעופה ב 19,000 ₪ 

למ”ר מעטפת.

‹‹ במגדלי אלקטרה סיטי תל אביב  
משקיע רכש קומת משרדים של 400 מ”ר 

במחיר מכירה של 16,000 ₪. הנכס מושכר 
במחיר של 90 ₪, המשקף תשואה של 6.5%.

‹‹ במגדל מידטאון חברה פיננסית שכרה 
160 מ”ר לפי מחיר של 117 ₪ למ”ר.

‹‹ במגדל אלקטרה סיטי חברתנו השכירה 
400 מ”ר משרדים במחיר של 80 ₪ למשרד 

יועצים.

‹‹ במגדל מידטאון השכרנו למרפאה 130 
מ”ר במחיר של 110 ₪ למ”ר. 

‹‹ במגדלי בסר 2 בני ברק השכרנו 
משרדים, 160 מ”ר, בקומה נמוכה, ב 55 ₪ 

למ”ר.

‹‹ בבורסה רמת גן השכרנו משרדים 
בחילזון 5, שטח של 160 מ”ר לפי 78 ₪.

‹‹ בבורסה רמת גן מכרנו משרדים בבית 
גרניט, החילזון 5, לפי מחיר של 16,000 ₪ 

למ”ר, כ-300 מ”ר משרדים.
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סקירת שוק המשרדים ומחירי המשרדים

בתל אביב – מגדלי היוקרה מלאים ושומרים על יציבות. אנו רואים המשך שחיקה וירידת 
מחירים במשרדים יד 2 – ירידות של 10% נוספים והשלמת ירידות של 20% במהלך 2018.

מתחם איילון מזרחי 
 יגאל אלון

ציר איילון מזרח נבדקו כ 365,000 מ”ר 
משרדים. רוב ההיצע של מגדלי אלון 
נקלט ב 2018. אחוזי התפוסה גבוהים, 

כ 97%.

מחירי השכירות CLASS B נעים סביב 
.₪ 65-70

הסיטי תל אביב
מתחם הסיטי תל אביב מאבד מחוזקו. 
המתחם שנבדק מכיל כ 140,000 מ”ר 

משרדים. 
אחוזי התפוסה בסיטי משקפים כ 94% 
תפוסה. מחירי השיא במגדלים נשחקו, 

ומגדלי היוקרה כיום מתומחרים סביב -100
110 ₪ בלבד.

הקושי והנגישות בשל עבודות הרכבת 
הקלה מאלצות חברות רבות לצאת לכיוון 

ציר מנחם בגין.

 מתחם הסיטי החדש 
ומרכז העיר

זהו ציר שמאופיין ברובו בבנייה ותיקה 
יותר, בשילוב של מגדלים מכובדים, 

כמו סונול ולוינשטיין. במתחם זה נבדקו 
200,000 מ”ר משרדים. אחוזי התפוסה 

הינם של כ 93%. מחיר ממוצע של 
משרדים במגדלים אלו נע סביב 80-85 

 ₪ למ”ר. 
בנייני משרדים CLASS B יתומחרו 

סביב 60 ₪.

 מרכז תל אביב 
 בית המשפט 

והמער הצפוני
במתחם זה מהגדולים והמרכזיים של תל 

אביב נדגמו כ 560,000 מ”ר משרדים. 
מתחם זה מהיוקרתיים של תל אביב וכולל 
את בתי המשפט, ציר שאול המלך ומתחם 

המער הצפוני, עזריאלי ומידטאון. אחוזי 
התפוסה משקפים רמת אכלוס של 93%. 

מחירי השכירות למשרדי היוקרה נעים 
 סביב 100-110 ₪ בממוצע. 

מחירי משרדים CLASS B נעים סביב 
.₪ 80-85

זוהי הפגנת עוצמה של שוק המשרדים 
באזור יוקרתי ועמוס במשרדים .

מתחם הבורסה רמת גן
במתחם הבורסה ברמת גן נדגמו ונבדקו בו 

משרדים בשטח של כ 500,000 מ”ר. 
גם מתחם הבורסה ברמת גן עובר תהליך של 
 “מימוש”. המתחם חזק ומדד היציבות בו הינו 

כ 96%.
מחירי המשרדים ירדו במהלך שנת 2018 ובמגדלי 

 היוקרה מתומחרים סביב 90-100 ₪ בממוצע. 
משרדים CLASS B נפגעו ומושכרים 

במחירים של 68-75 ₪ בלבד.

מתחם BBC בני ברק
 מתחם BBC הינו מתחם שבו נבדקו 

כ 270,000 מ”ר משרדים, ב 10 מגדלים. 
אחוזי התפוסה נעים עדיין סביב 93%. 

מחירי השכירות במגדלי היוקרה נעים סביב 
75 ₪ בממוצע. במגדלים אלו קומות נמוכות 

 יושכרו גם ב 60 ₪. 
בניינים CLASS B יושכרו סביב 45-50 ₪.
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ההיצע שהוצג לשוק במהלך 2018 נקלט.
שימו לב לאזורי הביקוש- דגמנו והגדלנו השנה את הסקירה בתוספות של מגדלי היוקרה. זה 

מצביע על איכות הסקירה, ובטח על עוצמות השוק.
השוק קלט את היצע היוקרה של מגדלי המשרדים בישראל, למרות מימוש וירידות מחירים של 

שוק המשרדים, וזוהי למעשה נקודה רגישה והשאלה הנשאלת – מה יהיה ב 2019?

שוק המשרדים יד CLASS B + 2 ספג ונחבט. אנו עדים לירידת מחירים בשוק זה.
מתחמי בני ברק והבורסה ברמת גן נחבטו ב 2018 בסביבות 25% וזה המון.

.H RECITAL + WE .בתל אביב נערכים לקליטת ההיצע של 2019 המרוכז במער הצפוני
בבורסה רמת גן מתכוננים למגדל ספיר – מגדל אשר יאתגר מאוד את שוק המשרדים בבורסה.
במתחם בני ברק ההיצע נקלט במקצב איטי. תהליך ירידת המחירים, לדעתנו, מוצה ומכאן אנו 

רק עם הפנים למעלה.

הערה – סקירה זו נעשתה על דעתו של הח”מ ואינה מחליפה ייעוץ.
בכבוד רב
גיל ורדי

לסיכום

 


