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 כאשר החברות המרכזיות בענף  ,1022-ב ן המניב בישראל המשיך ליהנות מרוח גבית חזקה גם"ענף הנדל

 ,במבט מלמעלה. ויציבות בדמי השכירות אחוזי תפוסה גבוהים, סחר ומשרדיםממשיכות לדווח על גידול בשטחי מ

כאשר האצה בצריכה הפרטית תומכת בביקוש  ,כי הסביבה המאקרו כלכלית תורמות לצמיחת הענף ,אנו למדים

  .טק תומכת בביקוש למשרדים-וצמיחת הפעילות בענף ההיי ,לשטחי מסחר

 פרויקטים  מעודדים, עלויות המימון של היזמים את מוזילים וזמינות האשראי העסקימוכה סביבת הריבית הנ

האינטרס של העיריות לקדם פרויקטים מסחריים , כמו כן. ן"נדלותומכים בביקוש לשטחי ( צד ההיצע)חדשים 

 .זירוז תהליכים בירוקרטייםלעסקיות ו תמוביל לשותפויו

 עם צמיחה פרטית  ,צפויה להמשיך ולתמוך בצמיחת הענףאנו למדים שהסביבה המאקרו כלכלית , בראיה קדימה

. טק המקומית-של תעשיית ההיי" תבגרותה"עלייה מתונה בלבד בעלויות המימון ו, שוק עבודה חזק, איתנה

צפויות לשמר את  ,(מסחרי ומשרדים)בין הביקוש להיצע בכל אחד מהמגזרים , שכבר ניכרות בשטח, התאמות

 . יציבות המחירים ושיעורי התפוסה

נות מרוח גבית היהמשיך ל ן המניב בישראל"ענף הנדל

כאשר החברות המרכזיות בענף  ,6102-ב גם ,חזקה

 (0איור ) רחגידול בשטחי מסממשיכות לדווח על 

 .בדמי השכירותיציבות אחוזי תפוסה גבוהים ו, ומשרדים

המאקרו כלכלית  כי הסביבהים אנו למד ,במבט מלמעלה

כאשר האצה בצריכה הפרטית  ,ת לצמיחת הענףתורמ

תומכת בביקוש לשטחי מסחר וצמיחת הפעילות בענף 

סביבת הריבית , כמו כן. ההייטק תומכת בביקוש למשרדים

הנמוכה וזמינות האשראי העסקי מעודדת פרויקטים 

 . ן"ותומכת בביקוש לשטחי נדל( צד ההיצע)חדשים 

 

  ביקוש מתמתןפחות מרכזים מסחריים חדשים עם 

עיקר הצמיחה מקורה בהרחבה ושדרוג של  מסחרין ה"נדלב

 :לדוגמה)הממוקמים באזורים מבוקשים  ,קיימים שטחי מסחר

בשילוב עם בנייה של מרכזיים  ,(קניון בתים ועוד, קניון איילון

 ישפארו, מתחם ביג בגלילות, קניון ראשונים ,כדוגמת ,חדשים

נהנה מעלויות מימון ( או צד היצע)היזם  .ש ועוד"פלאנט בב

 ,שנהנות מתעריפי ארנונה מוגדלים, העיריותנמוכות והרצון של 

אסטרטגיית  ,בצד הביקוש. מסחרייםפרויקטים  לקדם

שיטת הזיכיון , (מזוןוקמעונאות ) רשתותהההתרחבות של 

חים את הביקוש לשט ולאימ ,והשיפור בסביבה המאקרו כלכלית

  .החדשים

 

 ן המניב דרך משקפת המאקרו"הנדל
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 האצה בצריכה הפרטית לנפש:1איור 
 שינוי במחצית בשיעור שנתי

ממוצע דמי שכירות ותפוסה במרכזיים : 2איור 
 מאן נכסים: מקור, מסחריים
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 להאצה אשר במהלכן היינו עדים ,מהמגמות בצריכה הפרטית הושפעה, בשנים האחרונות, ן המסחרי"הנדלהפריחה של 

סביבת הריבית הנמוכה , עליית השכר הריאלי, לאור הגידול במספר המועסקים, בין היתר .(6איור )פש לנ הפרטית בצריכה

   .י הקמעונאיוהזמינות של האשרא

כי חלה עלייה  ,עולה ומדוחותיהן, (באמצעות סניפים חדשים) מהר מדי כר כי הקמעונאיות הגדולות התרחבוינ, זאתעם 

ביקוש מתון יותר  נצפה לראות, בעתיד הלא רחוקש, נההיהדברים משמעות . ר"ת לצד ירידה בפדיון הכללי למבמכירו

נכונותו  ינהה ,מסחרי ן"מתן את הביקוש לנדלשעשויה בעתיד ל ,מגמה נוספת אצל הצרכן הישראלי. שטחי מסחרל

. לוותר על חווית הקניות במרכזים מסחריים לטובת רכישה מהירה באמצעות האינטרנטההולכת וגוברת של הצרכן 

כי איום זה צפוי  ,ב ובריטניה ניתן להסיק"וממגמות דומות בארה ,שינוי זה בהרגלי הצריכה אינו ייחודי לצרכן הישראלי

 .להתעצם בשנים הבאות ולצמצם את חווית הקניות המסורתית בקניון

 

 טק בתנופה וכך גם מגדלי המשרדים -סקטור ההיי

חלה האצה בגזרת המשרדים , לצד גידול מתון בהיצע ,ן בביקושיםאנו מזהים גידול מתו ,בעוד שבמרכזים המסחריים

בגזרת  .רדיםהיצע המשלצד האצה ב יםבביקוש

ו הפקטור המשמעותי ביותר הינ ,הביקוש למשרדים

 6101-מכאשר  ,טק המקומי-הפריחה של סקטור ההיי

, במקביל .(3איור ) חברות חדשות 1000-נפתחו כ

ויותר חברות מנהלות אסטרטגיית " מתבגרת"התעשייה 

החברה לעומת הרצון במטרה להגדיל ולפתח צמיחה 

אנו רואים יותר , כתוצאה מכך. להגיע לאקזיט מהיר

טק -שהופכים לחברות היי קטנים start-upsויותר 

 383-כ לות בשוקועפ ,כיום(. עובדים ויותר 011)גדולות 

והביקוש  ,6103-מ יותר 61, טק גדולות-חברות היי

 .עולה בהתאמה יםמשרדהרחבת הל

אינה  ן למשרדים"הנדלאנו רואים שצמיחת , עם זאת

אחוזי ( א"ת)ובעוד שבאזור ציר רוטשילד  ,אחידה

 ומחירי השכירות מגיעים ,79%-התפוסה עוברים את ה

חלה  ,רמת החייל :כמו ,באזורים אחרים ,לרמות שיא

  .בביקושיםירידה 

מרכזי העסקים המרכזיים נותרו  ,לאזור המרכז מחוץ

טק -ההיי יפארקמ בחיפה ו"מת, פתח תקוה, ירושלים

נהנים מאחוזי תפוסה  ,אלו. ובבאר שבעביקנעם 

וביקושים למשרדים  מחירי שכירות עולים ,גבוהים

את הביקוש הגובר למגדלי משרדים  .(4איור ) נוספים

צפוי  6107עד ו ,זיהו היזמים כבר לפני מספר שנים

 ,אביב-תל בהיצע המשרדים באזור משמעותי גידול

 .בני ברקורמת גן 
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 פתיחה נטו של חברות הזנק: 3איור 

 נכסיםמאן : מקור, 4איור 
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 חולון ,(0111ראשונים ופארק ) ראשון לציון :דוגמתכ, קמים מרכזים חדשים וזולים יותר ,מרכזי העסקים הוותיקים לצד 

( לדוגמא ,עיריית חולון)העיריות  ,ביקוש לעודד את היזמים לבנות מחוץ לאזורי מנת-על .ובאר שבע (מרכז עזריאלי ועוד)

פ מסוג זה מבטיח לעירייה תזרים "שת. ותפעיל ותת אחוזים כשותפומקבל ,ובתמורה לקרקע ,קטבפרוי תות מעורבונשאר

היציבות במחירי השכירות ובשיעורי התפוסה  .זירוז הליכים בירוקרטים מול הרשויות ,בין היתר, וליזם ,הכנסות עתידי

. 1במרכזיים המסחריים 9.2%-ן למשרדים ו"בנדל 9.8%-כואלו עומדים על  ,היווןהת בשיעור באים לידי ביטוי ביציבו

, גם בשנים הבאות, וצפוי ,2%-5%-ח ממשלת ישראל הינו גבוה ועומד על כ"הפער אל מול השקעה אלטרנטיבית באג

  .לפצות את היזמים עבור נטילת הסיכון

צמיחת . לפריחתו המואצת בשנים האחרונות מספר גורמים שתרמושילוב של מהמניב נהנה  ן"ענף הנדל, לסיכום

תרמו חיובית הן לצד ההיצע והן לצד זמינות האשראי ו סביבת הריבית הנמוכהו ,המשק האיצה את הביקושים

 .הביקושים

במהלך  במתינות יעלואולם סביר להניח שאלו  ,ויות המימוןהסיכון העיקרי בענף עשוי להיות עליית על, בראיה קדימה

במגזרים השונים  ,בהיקפי הפרויקטים החדשים ,שכבר ניכרות בשטח, התאמות ,היצעהבצד  .הקרובותשנים ה

, בעוד שבצד הביקושים. היציבות בדמי השכירותאת עורי התפוסה הגבוהים וילשמר את ש יםצפוי ,(מסחרי ומשרדים)

  .תומכים בצמיחת הענף גם בשנים הקרובות ,"מתבגרת"הטק -עשיית ההייות איתנההצריכה הפרטית ה

 בנק דיסקונט, ואנליזה בנקאית הסקירה הוכנה על ידי מחלקת מאקרו כלכלה

 shay.gvily@dbank.co.il ,אנליסט מאקרו ושווקים, שי גוילי: נכתב על ידי

 nira.shamir@discountbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר:  מנהלת המחלקה

 

 וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע
 למכור/לקנות/להחזיק הצעה או כאמור לייעוץ הזמנה אוהמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה

הניתוח .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק: "להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני
בלתי , העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, מתפרסם בהתבסס

בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של , מדויקים
הדעות האמורות נכונות . ת עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנקהדעות המובאות בסקירה מייצגות א. הקורא

וגם אם במסגרת , הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת
אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים , או מדיה אחרת ל או בכל דרך"הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא, תפוצה רחבה זו

ככל שיהיו ולא מכל , ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"לא מבחינת סוגי הניי, לא מבחינת תוכן הניתוח, לצרכיך ולנתונים האישיים שלך
או /או בעלי מניותיו ו/וכל חברה קשורה אליו ו הבנק. או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה/עשוי להיות למחברי הסקירה ו .בחינה אחרת

 או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם כל או שגיאה, דיוק אי לכללא יהיו אחראים או מי מטעמו אינם /ועובדיו 
אין . פורטמלמהימנות המידע ה ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים, סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה, ייגרם אם, שייגרם, עקיף

ופרסומה במלואה או  הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהאו לעשות כל שימוש אחר ב לפרסם, להעתיק, להפיץ
ר בין הית, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט, בחלקה

, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, מסחר בניירות ערך, בניהול תיקי השקעות
תיתכן אפשרות  .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור , ככל שנזכרים ,וז או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה/ו עסקאות בנייר הערך

 חשוף באינטרנט השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט שהבנק למרות' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, שבסקירה נפלו שיבושי הגהה
, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות

 התקשורת בקווי הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות הבנק ישא לא לפיכך. כאמור
 .סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק בשליטת שאינן מתקלות נגרמו שאלו ככל הנתונים בהעברת או/ו
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