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מטרות ומתודולוגיה

בנייה  -מ"בערמט"מגדל אחד במשותף עם חברת )מגדלים 2מ זכתה במכרז להקמת "בעייזמותרייסדורחברת 

במגדל . במתחם משרדים ומסחר בבני ברק בסמיכות לתחנת הרכבת ומדרום לאזור התעסוקה רמת החייל, "(ופיתוח

ר מסחר"אלף מ3-כ, ר משרדים"אלף מ40-כ)ר "אלף מ60-של כ( שירות+עיקרי)שטח תעסוקה ומסחר 

לאור גודלו של הפרויקט והמגמות בשוק  . ר תעסוקה ומסחר"אלף מ120-כ כ"סה, (ר חניות"אלף מ15-וכ

.פיתוח ושיווק הפרויקט, ביקוש, עבודה זו כוונה לספק כלים תומכי החלטה לגבי אפיון, המשרדים בסביבה

:שלבי העבודה הם כדלהלן

ניתוח המקום

סקירת ההיצע הקיים והעתידי

ניתוח ביקוש מול היצע למשרדים 

המלצה על אומדן הביקוש לפיתוח משרדים במתחם הנחקר
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תרחישי הביקוש  

לשטחי תעסוקה בבני ברק
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על הפרויקט

הפרויקט

רמת החייל

שכונת מגורים 

אלף  2.1בבנייה 

ד"יח

קריית 

אריה

קניון  

איילון

BBC

דונם באזור  4.1מגרש של 

ברחוב  , התעשייה של בני ברק

,  דיזייןסמוך למתחם דן י"הלח

. קניון איילון ותחנת הרכבת

:זכויות במגרש

ר משרדים"אלף מ40-כ▪

(.  ר עיקרי"אלף מ22-כ)

ר מסחר "אלף מ3-כ▪

(.ר עיקרי"אלף מ2.4-כ)

מקומות חניה450-כ▪

' במגרש הצמוד זכתה חב

במכרז לשטח דומה  רייסדור

ביעוד  ( ר"מ4,188בשטח 102מגרש )

.צמוד ממערב. תעסוקה ומסחר

וסופרמרקטים  , בילוי, אופנה והנעלה, רכב:מ מהמתחם היצעי מסחר מגוונים"ק1.5ברדיוס של : סביבת הפרויקט

.  ועיצוב, (אושר עד וטיב טעם ברמת החייל, רמי לוי, שופרסל דיל צמוד)

ר משרדים  "מ60,000-שיכלול כ( ן"נדלואליידאמות )מוקם בימים אלה מתחם תעסוקה י"הלחבצד המערבי של רחוב 

.2024שנת –צפי סיום הפרויקט . חניות1,100-כ, במתחם, במפלס הכניסה, למסחר15,000-בשני בניינים וכ

מגרשים נוספים לתעסוקה

התחדשות  

708-עירונית 

ד"יח

התחדשות  

עירונית בנווה  

אלף  1.6-שרת 

ד"יח

משרדים  

בהקמה
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-א 1045תמלהפרויקט המדובר הוא חלק מתכנית 

1045ל"לתמתוספת 

דונם  788תכנית המתפרשת על שטח של –1045תמל

מדרום  , גובל מצפון בנחל הירקון, במתחם צפון בני ברק

ממערב מבצע קדש , אם המושבות-בדרך ששת הימים

.  4וממזרח כביש 

השטח סיים את תקופת החכירה ועבר לבעלות המדינה  

.ד"יח2,100אשר מתכננת להקים בו 

:התכנית מציעה גם תעסוקה ומסחר בהיקף של

ר לתעסוקה"מ180,000•

ר למסחר"מ24,050•

:סטטוס

מ זכתה במכרז  "חברת ארזי הנגב ייזום ובנייה בע•

30%מהם )ד במחיר מופחת "יח413להקמה של 

ד  "יח1,183ובמכרז להקמה של ( לשוק החופשי

ד  "יח1,065מהם פורסמו הזוכים של )במחיר למשתכן 

(מ"ר כולל מע"למ₪ 11,555במחיר של 

דירות  220-זכתה במכרז להקמת כאשטרוםחברת •

.להשכרה ארוכת טווח בשכונה

1045תמל–בני ברק 

הדמיה של השכונה
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ניתוח נגישות
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תרחישי הביקוש  

לשטחי תעסוקה בבני ברק
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הנגישות למתחם

רכבת כבדה

היצ

הליכה ישירה  ' מ700-תחנת הרכבת במרחק כ

.מהמתחם

רכבות  5מזינות את התחנה , בשעות השיא

בשעה בקו ישיר שזמין למאות אלפי מועסקים  

דרך פתח תקווה ועד תל אביב , מערי השרון

635-עברו בתחנה כ2019בשנת . והשפלה

ביחס לשנת  10%-עליה של כ)אלף נוסעים 

2016)

משרד התחבורהGIS:מקור .  יותהמידע הינו מבדיקה שנערכה על ידי החברה ובחלקו צופה פני עתיד ואין באמור להוות התחייבות ועל המסתמך לבצע בעצמו את הבדיקות הרלוונט:הערה

תחנת רכבת
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הגעה באוטובוס–הנגישות למתחם 

מצב קיים, תחנות האוטובוס 

מ"ק1

'מ460

י"הלחתחנות האוטובוס שמשרתות היום את מתחם 

(  קו אווירי' מ460-כ)ממקומות בדרך אם המושבות 

'מ920-ובגשר מבצע קדש מרחק של כ

,  (ראה תשריט מטה)עם אכלוס השכונה וגשר הגישה אליה 

.  יוצבו תחנות אוטובוס מרחק עשרות מטרים מהמתחם

לא ניתן להצביע על מיקום  , שנים3-מכיוון שאכלוס השכונה יהיה בעוד כ

.  אך מדובר על שיפור משמעותי בגישה ביחס להיום, התחנות

'מ570

אתר מפות הממשלתי:מקור זילברשטיין, שטרק, לוי:מקור

.  יותהמידע הינו מבדיקה שנערכה על ידי החברה ובחלקו צופה פני עתיד ואין באמור להוות התחייבות ועל המסתמך לבצע בעצמו את הבדיקות הרלוונט:הערה
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הנגישות למתחם

קווי המטרו והרכבת הקלה
.בשנים הקרובות יפותחו מערכות תחבורה להסעת המונים

עם תחנה במרחק אווירי  , בוטינסקי'הקו האדום של הרכבת הקלה יעבור דרך רחוב ז

.  מ מהפרויקט"ק1.2של 

.'מ600עם תחנה במרחק , הקו הירוק יעבור ברחוב הברזל ברמת החייל

.מ"ק1-יעבור דרך רמת החייל עם תחנה במרחק אווירי של כM3הקו הוורוד של מטרו 

משרד התחבורה GIS:מקור
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זמני נסיעה למתחם מהערים הגדולות במחוזות מרכז ותל אביב

(דקות, בשעות העומס, חזור+הלוך)
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זמני ההגעה ברכב מערים במעגל 

:ראשון ושני עומדים על

דקות למתחם15-30

דקות לגלילות25-40

נגישות טובה מאוד לצירי תנועה  

מרכזיים במטרופולין וברמה הארצית  

היצעי חניה נוחים וזמינים לאורך רחוב  

. י"הלח

100מהן מעל , חניות900במתחם 

.ציבוריות

צפוי להיפתח לפני השלמת הפרויקט ותווי הגשר נלקח בחשבון עבור הישובים  הרלינגגשר *

4הנבחרים המגיעים מכביש 
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סיכום הנגישות למתחם

על פארק הירקון צמוד  י"הלחפרויקט משרדים חדש ומודרני ברחוב 

לשכונת מגורים חדשה ומוקד תעסוקה ומסחר שעתיד להתחדש

הגעה  ( 20-ו, 2, 5, 4)נגישות טובה מאוד לצירי תנועה מרכזיים 

מרוב ערי המטרופולין תוך פחות מחצי שנה

.  י"הלחהיצעי חניה נוחים וזמנים ברחוב 

.ציבוריות100מהן מעל , חניות במתחם900

חיבור ישיר לערי  . בלבד מהפרויקט' מ700תחנת רכבת במרחב 

בטווח  . ש"אשקלון עד ב, אשדוד, צ"ראשל, א"ת, ת"פ, השרון

.הארוך נבחנת אפשרות לקרב את תחנת הרכבת למתחם

ובמבצע  ( קו אווירי' מ460)תחנות אוטובוס באם המושבות 

.  קווים לכל המטרופולין ומוקדים נוספים',מ920-כ, קדש

יוצבו תחנות קרוב לפרויקט , שנים3-כ, עם אכלוס השכונה

.  וישפרו במידה רבה את הנגישות באוטובוס(טרם ידוע מיקום מדויק)

בתכנון הנוכחי לרכבת הקלה ולקווי המטרו אין השפעה על הנגישות 

.  למתחם

.  יותהמידע הינו מבדיקה שנערכה על ידי החברה ובחלקו צופה פני עתיד ואין באמור להוות התחייבות ועל המסתמך לבצע בעצמו את הבדיקות הרלוונט:הערה
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בבני ברקרייסדורהמשרדים של הנגישות לפרויקט 

סיכום

אתר נתיבי איילון:מקור

רמת החייל
קניון איילוןסנטרדיזיין

'מ920

'מ700
'מ570

''מ460

.  יותהמידע הינו מבדיקה שנערכה על ידי החברה ובחלקו צופה פני עתיד ואין באמור להוות התחייבות ועל המסתמך לבצע בעצמו את הבדיקות הרלוונט:הערה

תחנת רכבת

מיקום אפשרי  
לתחנות עתידיות
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ZOOM IN–הרלינגגשר 

פירשט-הדמיה מזור

,  (572/בב)במסגרת תכנית בני ברק צפון 

חברת נתיבי איילון מקימה בימים אלה מכלול  

הממוקמים בצמוד לפרויקט הרלינגגשרי 

כשמדרום אם . בצפון בני ברק, רייסדור

.  י"הלחהמושבות מצפון תל אביב ובטווח רחוב 

עובר מעל למסילת הרכבת ונועד הרלינגגשר 

המסחר ושכונת  , את מבני המשרדיםלהנגיש

לאורך . 1045ל"תמהמגורים הנבנית במסגרת 

מתוכננים להיבנות מסופי אוטובוסים  , ציר הגשר

י"הלחאשר ישפרו את רמת הנגישות של רחוב 

.עם הערים במרחב

:במקום יהיו שלושה מקטעים
'מ50רוחב ' מ294אורך (: מרכזי)הרלינגגשר 1.

'מ30רוחב ' מ157אורך ( צפוני)ל "גשר האצ2.

רוחב  ' מ228אורך ( דרומי)רמפת אם המושבות 3.

'מ16

נמצא במיקום הקרוב ביותר לגשר  רייסדורמגדל 

ולמסופי התחבורה לאורכו ופתיחתו תתרום לשיפור  

.הנגישות מהבניין ואליו
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תרחישי הביקוש  

לשטחי תעסוקה בבני ברק

משרדים
קיים ועתידי–סקירה מרחבית 

מוצג בפרק הבא–ללא בני ברק 
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ההיצע התחרותי במרחב

רמת  

החייל

קריית  

אריה

מתחם אצטדיון  

רמת גן

אזור תעסוקה

בני ברק

מתחם  

הבורסה

מנחם 

בגין

:ברקבבנילמתחמיםהחיצוניבמעגלמשמעותייםתעסוקהאזורי

גבוהבמימושאזור–ועתידיםהחיילרמתאזור-

אלוןויגאלבגיןמנחםורחובותהבורסהמתחם-

.אביבלתלמחוץבולטתעסוקהמוקד–(ת"פ)אריהקריית-

מהווים,אביבמתלהראשוןבמעגלאחריםתעסוקהאזוריגםכמו,אלומתחמים

.ברקבבנימשרדיםלפיתוחאלטרנטיבה/ישירהתחרות

שטחישלהמתוכננתוהתוספתבמרחבהתעסוקהאזורישלפירוטזהבפרק

הקרובותבשניםכברלתעסוקהר"מאלפישלתוספותעלהמעדיםהתעסוקה

שימושי תעסוקה
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תל אביב–רמת החייל 

Class Aמיקום

ר"למ₪ 71.5שכירות

91%תפוסה

ר לשנה"למ₪ 20דמי ניהול

התמחויות
משרדים  , מרפאות,טק וותיקות-חברות היי

.גדולים

ר"אלף מ450-כמשרדיםשטחי

ר"אלף מ600עד קיבולת

מגמות
והגדלת  , המרחב הציבוריהתחדשות

בהתחדשותזכויות

תוספת שנתית  

של שטחי  

תעסוקה

2010-09/2021

31,473 
43,045 

8,734 

27,039 

11,814 15,194 
7,768 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 09/21

יש שחיקה במעמדו של מתחם רמת החייל כמוקד משיכה של עסקים על רקע עומסי התחבורה  , בשנים האחרונות

תחום הרפואה מתפתח מאוד ולצד בית החולים אסותא  , לצד זאת. בהגעה למתחם והקמת המגדלים בבני ברק

.התפתחו היצעים של מרפאות ובתי רופאים נוספים

משפרת את תפקודו ופיתוח ובעיקר  2018שפורסמה במאי ( 507-0278200' מס)תכנית המתאר לרמת החייל 

.מרחיבה את השימושים בעלי אופי ציבורי

ובעתיד כאשר יבשילו התנאים לכך יש לצפות להגדלת מתחמים קיימים  , רוב השטים המיועדים לתעסוקה באזור מוצו

.  על ידי הגדלת זכויות
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תל אביב–קריית עתידים 

בניינים בני  7,(ר בנוי"מ250)דונם 87.8הפארק כולל 

בניין חניון  , 5' בניין מס-מרכז אנרגיה , קומות2-18

. קומות ותחנת דלק35ומגדל בן 

( א"ת' בבעלות העירייה ואונ)חברת קריית עתידים 

ר "מ70,000מגדלים נוספים בשטח של 2מקדמת 

המתאפשרים , ולהשלים את מגדלי המשרדים

(ראה תמונה)של קריית עתידים ע"בתב

חתמה על חוזה שכירות של בניין  ב.ר.מחברת 2017-ב

מדובר על מרכז רפואי  , שנים25-ר ל"אלף מ13בשטח 

יחד עם אסותא הקיים וקליניקות  . שיעבור מבת ים

ן  "שנכנסו למרחב מייצר חדירה משמעותית של נדל

.עסקים מתחום ההיי טק" על חשבון"רפואי 

עם הקו הצהוב  האזורבהנגשתמתוכנן שיפור ניכר 

הרחבת מחלף  , שיעבור לאורך הצלע הצפון מערבית

.ומטרו, מורשה שיחבר את האזור

ניתן לראות ביקוש של עוגנים במרחב עם 

בקריית  טסלההקמת פעילות המטה של 

טק במקום  -מצטרפת לתעשיית האוטו)עתידים 

' הכולל את מעבדות חדשניות של יבואנים וחב

(.סטארט אפ בתחום הרכב

עתידי

9

עתידי

11

(:  חלקו ברמת החייל וחלקו בעתידים)רחוב דבורה הנביאה פיתוח , בנוסף

למבנה משרדים בן  , ת לרמת החייל"חברת טבע מעבירה את משרדיה מפ

.  בחודש₪ מיליון 2.2-כדמי השכירות יעמדו על,  (ויתניהמגדל )קומות 17

קומות ברחוב  42ותכנית של חברת הפניקס לבנייה של מגדל משרדים בן 

(צפון הפארק)דבורה הנביאה 

ר  "אלף מ400תכנית המתאר של תל אביב מוסיפה בקריית עתידים 

נוספים
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אביב-מרכז תל

מצב קיים–שטחי המשרדים בציר מנחם בגין ויגאל אלון 

אזור
שטח 

,  משרדים

ר"במ

*תפוסה

בעלות לעומת שכירות*רמת גימור

AB+C
ן "נדל

מניב

ריבוי

בעלויות

550,000צפוניר"מע
90-95%75%25%85%15%

650,000דרום הקריה

650,00090-95%65%35%75%25%יגאל אלון

בתקופת , ברוב האזור90%-95%התפוסה עומד על שיעור•

.קורונה" פוסט"ה

( מכירה ללקוחות קצה)ן מניב ובעלויות מרובות "החלוקה בין נדל•

כאשר שיעור המשרדים למכירה גבוה  , נמצאת במגמת שינוי

השטחים שנרכשים הם בשטחים קטנים  , על פי רוב. ביחס לעבר

.ר המתאימים לעוגנים"ר ולא בהיקפים של אלפי מ"של מאות מ

ר לאזורים אלו עם  "יתווספו מאות אלפי מ, בשנים הקרובות•

הצפוני ויגאל  ר"המע, אזור שרונה, בנייה במתחם חסן ערפה

אפריקה  , גב ים, מבנה, אמות, עזריאלי:אלון על ידי יזמים רבים

.קנדה ישראל ועוד, אקרו, ישראל

אומדנים והערכות החברה* 

מתחם  

יגאל 

אלון

הצפוניר"המע

דרום 

הקרייה
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.  מרכז המטרופוליןמיקום

–2040-יעד אוכלוסייה ל. בשנה1.4%קצב גידול , אלף תושבים134-כאוכלוסייה
אלף תושבים337

שטחי  

תעסוקה

השטח המתוכנן בשנת היעד של . ר רובם באזור הבורסה"ממיליון 1-כ

.ר"מיליון מ6-תכנית המתאר הוא כ

גבוהה לנתיבי איילון תחנת הרכבת ,לצד המיקום בלב המטרופוליןנגישות

.הקו האדום של הרכבת הקלה נגיש בצפון העיר. ארלוזורוב

:אזורי תעסוקה מאושרים כיום

,  נתיבי איילון–נגישות טובה מאוד לצירי תנועה מרכזיים . ריכוז רוב הפעילות העסקית של העיר–מתחם הבורסה 

אבא –בתכנון ושתי תחנות בקרבת המתחם ( הקו האדום)לקו רכבת קלה . ותחנת רכבת סבידור, בוטינסקי'רחוב ז

.הלל וארלוזורוב

.  באזור מקודמות כיום מספר תכניות מתאר המוסיפות זכויות לשימושים מגוונים

המוסיפים זכויות רבות למסחר  , מקודמות כיום תכניות למגורים מעורב בתעסוקה, בוטינסקי'בציר ז, בסמיכות אליו

עם מספר תחנות ( אדום)ציבורית וקו רכבת קלה עתידי , לציר נגישות תחבורתית גבוהה בתחבורה פרטית. ומשרדים

ר  "וממערב למתחם הבורסה והמע, לאורכו והמחבר אותו ממזרח לפתח תקווה ואזור תעסוקה קריית אריה ולבני ברק

.של תל אביב

רמת גן
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(.טרם הופקדה)נמצאת בהכנה 2040תכנית מתאר כוללנית לשנת 

:ר כמפורט בטבלה להלן"מיליון מ6היקף התעסוקה המתוכנן לשנת היעד הוא 

:מיצוי הפוטנציאל ייעשה במספר אופנים

ר תל אביב ולצירי  "נהנה מיתרונות סמיכות למע–העצמת אזור הבורסה הקיים •

.תחבורה ראשיים

נ  "הכוללים תעסוקה ומסחר לאורך צירי מתעמגורים בשימושים מעורבים אזורי •

(.בוטינסקי'ז' רח)

, שימושי תעסוקה לצד צורכי ציבור ושטחים פתוחים באזור האצטדיוןשילוב •

אזור זה נהנה מסמיכות לאזור רמת החייל  . על תיקוניה5מ "תוך התאמה לתמ

מדובר על  . וכן מנגישות תחבורתית גבוהה, ואזור תעסוקה ראשי בבני ברק

.תכנית למימוש בטווח הבינוני והארוך שתהווה תחרות

תעסוקה בתכנית מתאר כוללנית  

(ממצגת חלופה נבחרת)

1

3
2

6

5

4

ר"תוספת תעסוקה באלפי מאזור

800אצטדיון1

1,515בוטינסקי'ז' רח2

3,700מתחם הבורסה3

175מרכז העיר4

650מסחר ומשרדים בשכונות5

1,153מזרח תל השומר6

8,000נתונים לפני אחוזי מימוש       כ"סה

רמת גן



הכלכליתהחטיבה

22

ממזרח למחוז תל אביבמיקום

יעד אוכלוסייה לשנת . בשנה1.5%קצב גידול , אלף תושבים250-כאוכלוסייה

.אלף תושבים על פי תכנית כוללנית בשלבי תכנון340–2040

שטחי  

תעסוקה

השטח המתוכנן  . רמת סיב, סגולה, ר רובם בקרית אריה"מיליון מ2-כ

התכנית טרם )ר "ממיליון7בשנת היעד של תכנית המתאר הוא מעל 

(.אושרה וייתכן ששטחי התעסוקה יהיו רבים יותר

לאזור התעשייה סגולה  , 4בוהה מאוד מקרית אריה לכביש נגישות גנגישות

מתוכנן לעבור לאורך ציר  ( הקו האדום)רכבת קלה . 40מכביש 

.וקו נוסף שיגיע עד קריית אריה, בוטינסקי עד התחנה המרכזית'ז

: קריית אריה

תוספת שנתית  

של שטחי  

תעסוקה

2010-09/2021

אומדן תוספת  

שטחי משרדים  

ת לפי  "בפ

אזורים באלפי  

ר"מ

פתח תקווה

51,203

5,657
25,071 25,937 19,126 31,769

4,224
45,031

3,068

134,352

50,249

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 09/21

144 174
130

92

45
46

40
53

189
220

170
145

0

100

200

300

2022 2023 2024-2025 2025+

קריית אריה רמת סיב
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(2040/פת)תכנית מתאר –פתח תקווה 

,ר"ממיליון3.8שלתכנוניהיצעלעירמוסיפההעירשלהמתארתכנית–(2040/פת)תקווהפתחשלהמתארתכנית

:המתארבתכניתשמופיעיםכפיהתעסוקההיצעיחלוקתלהלן.מרכזייםמוקדיםבשלושהממוקםההיצעעיקר

:אזורי תעסוקה עיקריים3בתכנית

תוספת שטחי תעסוקה מיקוםאזור

ר"במ

כ שטחי תעסוקה"סה

41,000,0007,890,000מערבי בסמוך לכביש קריית אריה

רמת סיב
מערבי בין בלינסון 

מטלוןוקריית 
600,0002.090.000

974,0003,000,000צפוני מזרחיסגולה

2,574,00012,980,000כ"סה

מהווה  ה, קריית אריהמטרופולינילאזור התעסוקה 2200/ תכנית המתאר של העיר מכילה בתוכה את תכנית פת

דונם  2,236-חלה על שטח של כהתכנית. 21/3מ"תממשניים במסגרת מטרופולינייםאחד משישה אזורי תעסוקה 

,  תעשייה ואחסנה( קלינטקביוטק)תעסוקה רפואית , תעשיה עתירת ידע, ומייעדת את אזור קריית אריה למשרדים

, זאת לצד. 'וכושימושים ציבוריים , מתקני ספורט ובידור, אולמות תצוגה וירידים, מתחמי תקשורת, מעבדות, מסחר

.שטחים לשימוש לתעשייה מסורתית ומלאכה כגון מוסכים
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בעשור האחרון מדי שנה נבנים בממוצע בכל פתח תקווה  

:בוטינסקי'להלן פרויקטים בולטים לאורך ציר ז, ר משרדים"אלף מ60-כ

בצומת הרחובות(:מתחם אסם הישן)סיטי ר.ס.במגדלי •

.  במודל של קבוצת רכישה, בוטינסקי ויצחק רבין'ז

ר משרדים"אלף מ160-קומות שכוללים כ30מגדלים בני 4כולל 

כיום הפרויקט נמצא בעיצומה של הבנייה  . אלף מסחר22-וכ

הפרויקט מציע. 2021וחלקו הראשון עתיד להתאכלס לקראת סוף 

ר ועד קומות שלמות  "מ100-משרדים בתמהיל מגוון החל מ

.תלוי קומה ושטח, ר"למ10,500-ל9,400רמת המחירים למכירה היום נעה בן . בהיקפים משתנים

אלף  30-קומות משרדים בהיקף של כ21הפרויקט כולל . בצומת הרחובות המגשימים והשילוח במודל השכרה:oneמגדל חוגי •

.2022הפרויקט נמצא כיום בשלבי סיום הבנייה וצפוי להתאכלס לקראת תחילת שנת . בנוסף לקומת ראשונה של מסחר, ר"מ

•GLOBAL TOWERS : בוטינסקי ויצחק רבין בפתח תקווה'משווקת את מתחם המשרדים בצומת הרחובות ז" מגדלי ישראל"חברת  .

. ר"אלף מ40-לאחרונה  אושרה תכנית למגדל נוסף בפרויקט בהיקף של כ. מגדלי משרדים שיווק המגדל הראשון הסתיים ברובו2

אלף  500-600-פרויקטים בהיקפים מצטברים של כ15עד אמצע המחצית השנייה של העשור עתידים להיבנות בפתח תקווה מעל •

ן הגדולות בישראל  "של יזמים קטנים ופרטיים ושל חברות הנדל, כוללים פרויקטים במודלים של רכישה או השכרה. ר משרדים"מ

.כ שטחי המשרדים המתוכנים עתידים להיבנות בקרית אריה"מסה75%-כ. וסופריןויתניה, מליסרון, ובהם עזריאלי

פתח תקווה

פרויקטים עיקריים-היצעי משרדים 
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התחרות הצפויה בשנים הקרובות

שלפניהן3-השנים האחרונות בהשוואה ל2.75-היקפי הבנייה לתעסוקה כמעט הוכפלו ב

הוד השרון, ס"כ, רעננה

פתח תקווה ובני ברק

חולון  , ראשון לציון

ובקעת אונו

הרצליה, א"ת, ג"ר

עד אמצע העשור שוק התעסוקה יקלוט  

. ר באזור המרכז בפיזור רחב"מיליון מ3-כ

פתח תקווה ובני ברק , באזור מרכז תל אביב

תנופה של בנייה ופוטנציאל של , (פירוט בהמשך)

לעומת , הגדלת זכויות בתוך אזורי התעסוקה

זאת באזור של רמת החייל וקריית עתידים  

פוטנציאל ההתרחבות הינו מוגבל וקיים  

פוטנציאל למשיכה של עסקים הרוצים להתרחב  

או מעוניינים להתמקם במגדל חדש ומודרני יותר  

.במרחב

אזור

תוספת

שטחים עד

אמצע העשור  

פרויקטים נבחרים

מעגל ראשון
700-800

ר"אלף מ

,עזריאלי טאון, בבורסהרוגובין
,חסן ערפהמתחם,שרונהלנדמרק

BEYOND, קמפוס מיקרוסופט

גזרה מזרחית
700-כ

ר"אלף מ
אמות, ששון חוגי, טאוארגלובל, ת"בפבסר

BBC-הפניקס ב, אלייד, LYFE, ואלייד

צפוניתגזרה
500-600

ר"אלף מ
רעננה-גב ים, מבנה, אינפיניטי, מניבים

גזרה דרומית

ודרומית מזרחית

900-כ

ר"אלף מ
,  מתחם האלף, אמות חולון,עזריאלי חולון

במסוביםנעימי, צומת סביון
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תרחישי הביקוש  

לשטחי תעסוקה בבני ברק

פיתוח תעסוקה בבני ברק  

י"הלחומיקוד ברחוב 

ניתוח היצעים–משרדים ומסחר 
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BBC-אזור התעסוקה 

בוטינסקי  'ז, בצפוןי"הלחרחוב : גבולות האזור. דונם900-כ- BBCאזור

כבישים עירוניים  , בשטחו תחנת רכבת. ודרך בן גוריון במערב, בדרום

.ובסמוך לו האצטדיון הלאומי הישן וכן קניון איילון. ובינעירוניים

: מהם, ר בנויים"אלף מ450-כ, באזור התעסוקה הנדון

.  ר למסחר"אלף מ50-ר למלאכה ועוד כ"אלף מ100-כ, רובם במגדלים, ר משרדים"אלף מ300-כ

והם  , ר"אלף מ550-660בשטח כולל של , מגדלים15במסגרתה תוכננו ב /566/בבתכנית אושרה 2001בשנת 

במתחם שמותג תחת . בנוסף לשטחי המלאכה והתעשייה הוותיקים באזור, קומות משרדים ושטחי מסחר426יכללו 

.  קומות משרדים600-מגדלים שיכללו כ19יהיו לאחר השלמת התכנון הקיים " BBCבני ברק ביזנס סיטי ": השם

ת"ופ, ג"ר, א"של המטרופולין גובלת עם תבגבול המזרחימיקום

–2035-יעד אוכלוסייה ל. בשנה2.5%קצב גידול , אלף תושבים208-כאוכלוסייה
אלף תושבים230

שטחי  

תעסוקה

השטח המתוכנן בשנת היעד של . ר רובם באזור התעשייה"מיליון מ1-כ

.ר"מיליון מ3.8-תכנית המתאר הוא כ

-ובקרבה לצירים ראשיים  ( בני ברק וארלוזורוב)נגישות גבוהה ברכבת נגישות

פתח תקווה ממזרח  המחבר למחלף אם המושבות, מצפון לדרום4כביש 

אזור התעשייה סמוך לרמת החייל בתל אביב ולאזורי  . ורמת גן ממערב

.  עובר בסמיכות( אדום)קו הרכבת הקלה . העסקים של רמת גן

בני ברק

70,836 

139,751 

58,476 

17,771 

111,872 

22,000 

62,328 

115,725 

66,034 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 09/21

BBC-התחלות בנייה של שטחי תעסוקה ב
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BBCמתחם –בני ברק 

ההתפתחות העתידית של אזור התעסוקה

2ר.ס.ב1

3ר.ס.ב2

קונקורד3

4V-Tower  

מפיון'צ5

כוכבא-בר6

נועה7

4ר.ס.ב8

אלייד9

הכשרה/ארגמן10

עץ השקד, הפארק11

12LYFE מתחם

גריאטרי+הישובהכשרת 13

(2022)מגדל הפניקס 14

(תדהר)בית ישראכרט 15

מרכז דן16

קדש17

סטימצקי18

היהלום19

20MK  

:מקרא

קייםמגדל

בבנייהמגדל

בתכנוןמגדל

B.S.R.1 1

12

11

20

5

17
18

9
2

4

3

19

16 6

7

8

14 13

10

15
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י"הלחברחוב אלייד–פרויקט אמות 

הפרויקט

סמוך למתחם דן  , מקימות בימים אלוואליידאמות 

:סנטר פרויקט תעסוקה חדש שיכלולדייזן

ר "אלף מ13+ קומות 40-ר משרדים ב"אלף מ62

.קומות3-בHome Styleמסחר באפיון 

2024: צפי אכלוס. ₪מיליארד 1.2-כ:עלות ההקמה

מדובר בפרויקט משרדים מודרניים ראשון שמוקם  

BBCבמתחם התעשייה הישן ובטווח שבין אזור 

.ורמת החייל

.הפרויקט בשלבי שיווק ראשוניים

ופרויקט אמות מייצרים סנוניות  רייסדורפרויקט 

לרחוב בעל אופי י"הלחראשונות להפיכת רחוב 

בין שני , של תעסוקה ומסחר מתקדמים

מרחק של )מטר בלבד 800-הפרויקטים מפרידים כ

(כדקה נסיעה
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תמהיל שוכרים-- BBCמגדלי משרדים חדשים ב 

4ר.ס.ב3ר.ס.ב

:קומות35-עסקים ב198

עסקים בכל  2-4: קומות6-ב

,קומה

עסקים בכל 5-6קומות 25-ב

,  קומה

.עסקים בכל קומה8-9קומות 4-וב

מתוך  )קומות 38-עסקים ב353

(:קומות למשרדים39

עסקים בכל  1-5: קומות9-ב

,  קומה

עסקים בכל 6-10קומות 12-ב

,  קומה

עסקים בכל  11-16קומות 17-וב

.קומה

78
39%

11
6%

33
17%

24
12%

28
14%

24
12%

153
43%

20
6%

33
9%

46
13%

37
11%

64
18%

חברות 550-כ3+4במגדלי בסר 

.  ר"מ180-בשטח ממוצע של כ
שהם, ד"משרדי עו230מהם 

,  מכלל החברות בבניינים42%-כ

,  חברות לראיית חשבון6%-כ

,  מתחום הביטוח ופיננסים12%-וכ

(.א"כ)ן והיי טק "נדל

במגדלים יש בעיקר משרדים 

קטנים עד בינוניים בתחומים  

.הקשורים למקצועות חופשיים
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BBCמאפייני הגעה של מועסקים באזור  

33%

17%
12%

6% 5% 5% 4%

18%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

ג גבעתיים"ר א"ת , בת ים, חולון
צ ויישובי  "ראשל

הסביבה

,  כפר סבא
נתניה  , רעננה

ויישובי הסביבה

רמת , הרצליה
השרון

בני ברק פתח תקווה 
ראש העין 

ויישובי הסביבה

ישובים אחרים  
מרוחקים יותר

התפלגות מקום המגורים של המועסקים

6%

36% 37%

16%

3% 1% 2% 3%
8%

32%
42%

13%
4%

0%

20%

40%

60% הגעה לעבודה

יציאה מהעבודה 

מחצית המועסקים באזור מגיעים  

,  רמת גן וגבעתיים, מתל אביב

נוספים גרים בערים  30%-וכ

.מ מהאזור"ק15שבמרחק של עד 

מהמועסקים באזור מגיעים  73%

,07:00-09:00אליו בין 

שעות העומס של אחרי הצהריים הן  

74%בהן עוזבים 16:00-18:00

.מהמועסקים את האזור

כמחצית המועסקים מגיעים ברכב  

.ויותר מועסקים מהשרון, פרטי

צ"בתחמהמועסקים מגיעים 30%-כ

כולל השלמת )מגיעים ברכבת 6%-כ

(.  אמצעי הגעה לרכבת וממנה

המגיעים ברכבת הם בעיקר תושבי  

שקו הרכבת שלהם מגיע  , השרון

לתחנת בני ברק וכן מועסקים מערי  

.דרום המטרופולין

זמני הגעה לעבודה ויציאה מהעבודה
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הוועדה המחוזית אישרה להפקדה תכנית 2019-ב-BBCתכנית מתאר 

דונם393בשטח של , (501-0511154' תכנית מס)שיזמה עיריית בני ברק 

(.  השטח הצבוע במפה)של בני ברק ר"למעהמייעדת את האזור 

,  ר מאושרים לתעסוקה"אלף מ800-כBBC-זכויות בנייה מאושרות היום ב

ר  "מיליון מ1.6-התכנית החדשה מכפילה את השטחים לכ

.ר לשטחי ציבור"אלף מ270-קומות ועוד כ60במגדלים עד 

כך ישנם  . אחד המאפיינים הבולטים במתחם הוא הקמת מגדלים במסגרת קבוצות רכישה או מכירה של משרדים

או שוכרים  ( ר"מ100עד -ריבוי של שוכרים קטנים )שוכרים מבעלי משרדים בודדים , בעלי משרדים: דיירים שהם

.במגדלים שמיועדים להשכרה בכללותם

ר לתעסוקה במצטבר בהתחשב בהגדלת זכויות בחלק מהפרויקטים  "כמיליון מBBCיהיו במתחם , בטווח הארוך

,  אפריקה ישראל, אפריקה ישראל, ר.ס.ב:היזמים הבולטים שפועלים במרחב. העתידיים והשטחיים שכבר קיימים

.  אשטרום אלייד ולאחרונה אמות השקעות, הכשרת הישוב

32

BBCמתחם –בני ברק 

BBCמתחם 

תכנית 

מתאר 
BBC
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היצע מסחרי סביב המתחם

בסמוך שני פרויקטים  )הפרויקט המדובר 1.

(נוספים לתעסוקה
מרכז  –י"הלחסנטר ורחוב דיזייןדן 2.

לעיצוב הבית ועסקים משלימים מהתחום  

שכירות של אולמות  , י"הלחלאורך רחוב 
-לכתצוגה ומכירה של ריהוט ברחוב מגיע 

(.פירוט עסקים בשקף הבא)ר "למ₪ 180

חנות קונספט של גולף  –מתחם גולף 3.

ללא מותגי  Golf&co)שעברה מהדר יוסף 

צמודה לה , ר"מ1,180-שטח כ(. ההלבשה
"מקס סטוק"–דיסקאונטחנות 

סניף קיים המייצר תנועה  –שופרסל דיל 4.

למרחב הקרוב
במתחם , קניון אזורי מצליח–קניון איילון 5.

.גם בית קולנוע לכל ההיצעים הנדרשים

במגוון תחומים  חנויות עתירות שטח 6.

(כולל רמי לוי ואושר עד)ובמחירים נוחים 

מוסכים  אזור מלאכה מדרום לקניון איילון 7.

וסוכנויות רכב פעיל ורווי בעסקים

היצעי משרדים  עם BBCמרכז מתחם 8.

בסטנדרטים גבוהים הכוללים את מגדל 

.1-4ר.ס.בומגדלי מפיון'צ

3

,  ר"אלפי מ2-3-שטחי המסחר במתחם בהיקף של כ

צריכים להבטיח שירות למשרדים ולסביבה הקרובה 

.  ולספר צרכים מסחריים של תושבי השכונה

12

5

6 7

8

6

3

4
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תמהיל שוכרים–בני ברק י"הלחרחוב 

אלונגיארמני 

מטבחי רגבה 

מרכז השינה  

קמחי תאורה

יפתח הררי 

אדריכלים

דל פק מחסן

silestone

החממה

knekash

שומרת  

הזורע  

אלתרה  

מדיקל

דיאמנט

ליברמן

מ"טרנסווי בע

dekton

פיאה

בית שקד

בית תאורה  

עלית 

נט סטופ

ק 'גרין צ

2000דלקן

cosentino

רשפים

לוגו תאורה  

zaga  פינות

אוכל

אדריכלות 

בית מטלון

רפק

טכנולוגיות  

kstone

פרקטיםדוקו

ריצופים חדרי 

אמבט

נייט סליפ

טק רכאמ

בית הפסנתר

חלמיש 

ריצופים

נגב קרמיקה

אוטודיל

genesis

חברת חשמל 

בלוך . א

תשתיות  

תאורה יאיר  

דורם

חלמיש 

קרמיקה  

מודי קרמיקה

ellita living

שבירו 

רהיטים

המרכז  

לעיצוב גרפי

ליאם ניהול 

אחזקות

גולף

פנדה  

תקשורת

ארקדיהויה 

זהבי

גלריה לעיצוב 

חדרים

מי עדן

י.ס.מ.שיש מ

שעריי ברכה 

רביבו סוכנות  

לביטוח 

מקס סטוק

.דיזייןהמייצרים סביבה משלימה ומתחרה למתחם דן , מהם קשורים לעיצוב הבית70%-כ, מבנים20-עסקים בכ50-כי"הלחברחוב 

,  יתר על כן. תנועת הלקוחות והעובדים בעסקים אלה יעברו בסמיכות לקומת המסחר במתחם המדובר וחלקם אף יהיו לקוחות במתחם

. גם משרדים וגם מסחר. נוכח מצבם של הנכסים באזור ניתן יהיה גם להעביר שוכרים למתחם החדש

י"הלחרשימת העסקים והמבנים ברחוב 

עיצוב הבית-מסחר 

משרדים
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תרחישי הביקוש  

לשטחי תעסוקה בבני ברק

ן העסקי במרחב"נדלבביקוש למגמות
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שטחי תעסוקה–ן מניב "מגמות בנדל

גידול בשיעור הבנייה למשרדים על פני תעשייה ומסחר

הקמת פרויקטים קטנים למשרדים בדגש על אזור בני ברק לצד פרויקטים גדולים של יזמי על

(דגש על עירוב פעילות בשעות היום)קידום פרויקטים עם עירוב שימושים 

וגופים , חברות ממשלתיות, פיננסים: א"יציאה של גופים גדולים בתחום השירותים העסקיים מת

.פתח תקווה-תנועת חברות טכנולוגיה בציר תל אביב. ציבוריים נוספים

כוח האדם הפך –בעיקר כוח אדם צעיר –בתל אביב ( מרכזי פיתוח)התחזקות ענף ההייטק 

"טאלנטים"ללמשאב נדיר וחברות טכנולוגיה מתמקמות בזיקה לנגישות 

מנהלת , הסכמי קומבינציה של עריית חולון, מתחם האלף: פעילות אקטיבית של הרשות המקומית

.יתרון יחסי לערים ידידותיות לעסקיםאזור התעשייה בבני ברק 
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מגמות בשוק העבודה במחוזות תל אביב והמרכז

של רכזי פיתוח  התכנסותמצד אחד 

ופירמות גדולות לתל אביב

מעבר של גופים פיננסיים  מצד שני

וחברות ממשלתיות למעגל שני
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BBC מקורות שונים–מחירי השכירות ברמת גמר -בני ברק

בין היתר על רקע אכלוס של , 2020חברות התיווך הגדולות מדווחות על שחיקה בתפוסה ובמחירים החל משנת 
ר בחודשים  "למ₪ 70דמי השכירות לרמת גמר ירדו מתחת לרף של . 2019-2020-ר ב"אלף מ100מעל 

דמי  . שוכרים ומגדלים, ר עם שונות בין קומות"למ₪ 70-ל65השכירות הממוצעת לגמר בין , היום. האחרונים

ניתן לשכור ברמה מעטפת במחירים שנעים  + Aמשרדים ברמת . ר"למ₪ 17-הניהול הממוצעים עומדים על כ

70-80עומדים על 4ר.ס.וב3ר.ס.במחירי שכירות במגדלי . ר"ח למ"ש65-85ר וברמת גמר "למ₪ 55-65בטווח 

.ר"מ150-200ר בממוצע ובשטח ממוצע הנע בין "למ₪ 
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Class Aשכירות ממוצעת גמר  תפוסה

27,214 
30,632 

1,429 

97,595 
104,449 

17,771 

58,763 60,431 
73,672 

10,302 

גמר בנייה של שטחי משרדים בבני ברק
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BBC רשות המיסים–מחירי מכירה -בני ברק

עומדים על BBC-ב, מחיר מכירה של משרדים במגדלים חדשים בעסקאות שבוצעו לאחרונה, מנתוני רשות המיסים

.ר"מ200-בשטח ממוצע כ, ר"למ₪ אלף 12-13-כ

12,815 
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–מגדל שבעת הכוכבים , 2020-2021עסקאות מכירה 
הכשרת הישוב

ר"מחיר למ ממוצע

13,660 
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ודן  אשטרום–" לייף"מגדל , 2020-2021עסקאות מכירה 

ן"נדל

ר"מחיר למ ממוצע

בבעלותכאשר,ר"מאלף64-כשלבשטחקומות52-ככוללהבניין

החברה,2023תחילת,2022סוףסיוםמועד.בלבדקומות41החברה

בבעלותשלאבקומות.שבבעלותהלקומותעוגןשוכרלאיתורפועלת

13,000-כשלכוללבשטחמכירהעסקאותהתבצעוהיישובהכשרת

.12,815₪-כעלעומדר"למממוצעמחירכאשרר"מ

113,000שלהבניהזכויות.ומסחרמשרדיםשלתעסוקהמגדלי3

מודלמציע.נוסףבמגדלנוספים90,000-ללהגדלהאופציהעם,ר"מ

ממוצעמחירהמיסיםרשותנתוניפיעל.והשכרהמכירהשלמשולב

.₪אלף13,660-כעלעומדזהבפרויקטר"למ
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שיקולים של בעלי עסקים בבחינת מיקום העסק

3-4-הגורמים המרכזיים שמשפיעים על מנהלי משרדים בקבלת ההחלטות בבחינת מיקום העסק מורכבים מ

.סביבה עסקית משלימה, קרבה לעובדים וללקוחות, נגישות גבוהה, מיקום מרכזי: פרמטרים מובילים

לזמינות ואיכות כוח  , לרמת ההיצעים, העדפות העסקים הן דינמיות ומשתנות בהתאם לאופי התעסוקה

אבל הצורך בהתמחויות  , החשיבות של קרבה לעובדים הייתה פחותה, בעבר. לתדמית האזור ועוד, האדם

עלות השימור  של עובדים ובכוח אדם איכותי לצד תעסוקה כמעט מלאה יצרו מצב של שוק של עובדים 

וההעסקה של כוח אדם איכותי גבוהה יותר מעלות המיקום לכן עסקים שבעבר בחרו בנייני משרדים שלא 

.  למקומות אלו על רקע הצורך להיות קרוב לעובד" לחזור"בפריים לוקיישן נאלצים היום 

54%

42%

25%
23%

14% 13%
11%

8%
6%

נגישות גבוהה מיקום מרכזי חנייה בשפע קרבה לעובדים קרבה ללקוחות שכר דירה קרבה לעסקים  
דומים

מחיר קנייה יוקרתיות המיקום

הגורמים המשפיעים על בחירת מקום העסק עבור עסקים מאזור גוש דן
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339,936 326,400 319,200 304,392 
266,736 267,288 

224,208 219,120 215,520 203,472 198,504 
174,240 

80,768 
80,768 80,768 

80,768 

72,954 69,870 

81,874 80,768 
64,816 71,722 67,140 

46,028 

420,704 
407,168 399,968 

385,160 

339,690 337,158 

306,082 299,888 
280,336 275,194 265,644 

220,268 

יגאל  -א "ת
ן ו אל

תל   מרכז 
אביב

-א "ת
ן י מנחם בג

ת -א "ת בי
משפט

-הבורסה
ג"ר

ה   י הרצל
פיתוח

וה ו ל פתח תק י רמת החי
א"ת-

כפר סבא ת  -רחובו
פארק  

המדע

י ברק   בנ ה  י -נתנ
לג פו

כ"סה

2022-ארנונה 

דמי ניהול+שכירות
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-עלות מיקום שנתית לעסק בהשוואה בין אזורים 

ר"מ200אומדן משוער למשרד בשטח 

נמוכה ביחס  BBCעלות המיקום באזור העסקים בני ברק . המרחק מתל אביב משפיע על עלויות המיקום של עסקים

,  גם לאחר כניסה של היצעים חדשים. כתוצאה מהעדר היצעים חדשים של משרדים, בין היתר, למקומות המוצגים

.  דהיינו נמוכות ביחס לשאר האזורים במחוז תל אביב-עלויות המיקום יהיו כמקובל בבני ברק 
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תובנות לגבי העדפות צרכנים ביחס לאזור בני ברק

משפרת את התדמית של האזור והיום עבור יותר עסקים הבחירה בבני ברק , BBC-הבנייה החדשה והמודרנית ב•

עדיין מעטים הם עוגני התעסוקה שפועלים באזור ועדיין לא התמקמו באזור חברות טכנולוגיה  . לגיטימית יותר

.ן שונות ומשרדי עורכי דין"חברות נדל, (מקס וישראכרט)עוגנים גדולים יותר כוללים חברות אשראי . רבות וגדולות

משווקים היום בחלקם , ר"שטחי המשרדים בקבוצות רכישה שבעבר נרכשו בשטחים של עשרות ומאות מ•

. בשטחים גדולים יותר למשקיעים וללקוחות קצה

(  בשל השיוך לתל אביב)ברמת החייל , נתפס היום נחות ביחס לאזורי תעסוקה סמוכיםי"הלחהאזור של רחוב •

הנגישות לרכבת ובעתיד דרך הגשר יכולה  , לצד זאת. בשל הנגישות והפיתוח של היצעים מודרנייםBBC-וב

בשילוב שני המגרשים הסמוכים שביחס מייצרים מסה של קרוב  , לשפר מאוד את תפיסת המיקום של הפרויקט

.BBC-רמת המחירים הצפויה תהיה דומה לזו שנהוגה היום ב. ר"למאות אלפי מ

גררו ירידה חדה בשביעות הרצון של , עומסי התנועה שהתפתחו לאורך השנים בכניסה וביציאה מרמת החייל•

פרויקטים מודרניים של משרדים בנגישות טובה לרכבת ולצירי  . זאת לצד התיישנות ההיצעים, עסקים מאזור זה

זאת בשעה שברמת החייל יש התמקדות . אך באותה סביבת מחירים וסביבה עסקית יכולה לייצר ערך, התנועה

.  בזמן הקרוב בעסקים מתחום הרפואה
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אולי צמצום שטחים של עוגנים בהיקפים  . לא צופים ירידה דרמטית בתפוסה של שטחי המשרדים: תפוסה

מוגבלים

במקומות נקודתיים או בבניינים ישנים10%-5%ירידה של :דמי שכירות

מגמות במיקום של עסקים

עסקים הנמצאים בבניינים ישנים יעברו לחדשים▪

אוניברסיטה, כבישים ראשיים, כבדה/עזיבה ממקומות לא נגישים למקומות הקרובים לרכבת קלה▪

עסקים בשולי תל אביב יעברו  , יציאה מרמת החייל וממרכז תל אביב לכיוון אזור כביש איילון: תל אביב▪

.לבניינים ישנים בתוך תל אביב

,  עם הירידה בהתחלות הבנייה, בביקושיםירידה קלה (: 'צומת סביון וכו, אלף,BBC)בנייה חדשה שהחלה▪

.  יחזרו בהדרגה להתנקז לאזורים הללוהביקושים

השפעת משבר הקורונה על עולם המשרדים במרחב

חזרה למתכונת מלאה: תחבורה ציבורית

יחד עם זאת בשנים הבאות היא תפחת , (בעיקר בהיי טק)העבודה מרחוק לא הולכת להיעלם : היברידיות

15%-10%והשפעתה על שטח נדרש יכול להיות סביב 2020באופן משמעותי ביחס למציאות של שנת 
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בניינים יוקרתיים, מקומות חנייה, באמצעות הוזלה במחירי השכירות והארנונה: משיכה של עוגנים

השפעת משבר הקורונה על עולם המשרדים במרחב

תוספת של מקומות חנייה, חוזים גמישים וקצרים עם נקודות יציאה רבות: דרישות בעלי העסקים

: מאפייני המשרדים החדשים

חללים משותפים בכניסה▪

מקומות ישיבה חיצוניים לאכילה▪

תקרות גבוהות▪

התאמה של משרדים קטנים לשוכרים קטנים שילכו ויתרבו▪

חללים ציבוריים גדולים יותר▪

יותר חלונות▪

(כולל בקומות נמוכות)יותר מרפסות ▪

חדרי ישיבות גדולים יותר▪
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: הגורמים החשובים ביותר לבחירת מיקום העסק: הראשון

נגישות גבוהה וחנייה בשפע

תפיסות של עסקים במרחב  

רמת גן ופתח  , העדפה להתמקם בערים כמו תל אביב: השני

.הלגיטימיות של בני ברק עולה, תקווה עם זאת

דומה  BBC-ההעדפה ל, מבין אזורי תעסוקה במרכז: השלישי

,  גבוהה מאזורי תעסוקה דרומית לתל אביב, לאזור פתח תקווה

(.כולל רמת החייל)אך נמוכה מאזורי התעסוקה של תל אביב 

נתפס כאטרקטיבי מבחינת נגישות  י"הלחאזור רחוב : הרביעי

לצירי תנועה אם פחות אטרקטיבי ברמת היוקרה ותדמית

הם בעיקר  , העסקים הפוטנציאלים למתחם: החמישי

המבקשים בניין  , עובדים50עד –עסקים קטנים ובינוניים 

.משרדים מודרני עם תקן חנייה גבוה

החיבור לשכונה חרדית מודרנית מייצר הזדמנות  : השישי

גם בחללי עבודה משותפים וגם  )נוספת ליזמים חרדיים 

(.  מנהלי חברות

6
:תפיסות של עסקים במרחב בהקשר למתחם

הביקוש יהיה בעיקר ביקוש של עסקים מהערים בסביבה אבל גם משרדים שפועלים היום בשטחים ישנים לאורך 

המיקוד בעסקים  . ומשרדים גדולים הנמצאים היום בהיצעים מיושנים או מוגבלים ברמת החיילי"הלחרחוב 

שיתמקד בשיווק  ואליידקטנים ובינוניים יכול לייצר סגמנט נוסף שלא יתחרה ישירות עם הפרויקט של אמות 
.BBC-לעוגנים בשכירות וההתחשב בביקוש המוגבל לעוגנים באזור ה
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תרחישי הביקוש  

לשטחי תעסוקה בבני ברק

ניתוח תרחיש ביקוש

בפרויקט המדובר
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SWOTניתוח –רייסדורמגדלי 

נגישות גבוהה לרכבת ולצירי  •

התנועה

קרבה לקניון איילון ושאר הפעילות •

המסחרית בסביבה

קרבה לפארק הירקון ולפעילות  •

הפנאי בפארק

מחירי שכירות זולים ביחס למרכז •

א"ת

חיבור בין אזורי מגורים יוקרתיים  •

.ואוכלוסייה חרדית( צפון תל אביב)

ניתן לייצר תמהיל מסחר התומך •

במשרדים

מייצר לאזור  ואליידפרויקט אמות •

לגיטימיות

חוזקות

תדמית שעדיין לא גובשה ביחס •

לשימושי משרדים

שנים 5-אזור בבנייה שייקח לו כ•

להתבסס

א"מרחק תפיסתי ממרכז ת•

עיצוב הבית , נתפס כאזור מלאכה•

וסופרמרקטים

עדיין תדמית נמוכה יחסית לרמת •

החייל

פרויקטים צמודים של מגדלי משרדים •

אשר ינגסו בביקוש בטווח הארוך

ר "השלמת הבנייה של מאות אלפי מ•

א ופתח תקווה"בת

הקמת מתחמי תעסוקה גדולים  •

דוגמת מתחם אצטדיון רמת )חדשים 

מתחם האלף בראשון לציון  , גן

(והרצליה צפון

חולשות

שיפור הנגישות התחבורתית עם •

הרלינגגשר 

המשך גידול בתעסוקת חרדים •

.וחרדיות

משיכת מועסקים מהשכונה •

.הסמוכה

משיכה של שוכרים שיתקשרו עם •

ההיצעים הקיימים ושוכרים קיימים  

בסביבה הקרובה 

הקלות בארנונה ביוזמת העירייה  •

יכולות לעודד תאגידים לצאת מתל  

אביב

הזדמנויות
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משמעויות שוק העבודה במגזר החרדי במרחב  

של עבודה  , בייחוד ביחס לתעסוקת נשים, בראיונות עם יזמים במגזר החרדי וגם במחקרים רבים עולה החשיבות

מתחם תעסוקה מודרני  , ולכן(. הפרדת נשים גברים, מתקני דת)קרובה לבית ושל סביבת עבודה מותאמת לקהל חרדי 

:  צמוד לשכונה יכול לשלב ביקוש נוסף של יזמים חרדיים שיזהו את הפוטנציאל בנגישות לאוכלוסייה בשכונה

אומדן שמבוסס ביקוש של מועסקים חדשים שיעברו לשכונה החדשה ועל מגמות בתעסוקת חרדים מלמד על ביקוש  

ככל  . ר משרדים שיכול להגיע מהשכונה עצמה ויכול להזין את הפרויקטים שמיועדים לתעסוקה"אלף מ10-13-של כ

שחלקם של המועסקים בענפים שצורכים משרדים יהיה גדול יותר ושתעסוקת גברים תגדל הביקוש המקומי יכול  

.  ר"אלף מ20-לעלות עד לכ

2,100מספר משקי בית בשכונה

גבריםנשיםמגדר

2,0002,000גודל אוכלוסייה

76.1%50.3%השתתפות בשוק עבודהשיעור

1,000-כ1,500-כמספר מועסקים

30%20%(צרכני משרדים)המועסקים במקצועות חופשיים שיעור

200-כ450-500מועסקים פוטנציאליים במשרדים מהשכונהמספר

7,000-9,0003,000-4000השכונהשטח משרדים נדרש לביקוש אפשרי מתוך

.ר משרדים"אלף מ10-13ביקוש אפשרי שנובע מהשכונה החדשהכ"סה
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סיכום

אחד . עם הקמת מגדלי משרדים חדשים, בתנופת פיתוח ובעשור הקרוב מגמה זו תימשךBBCמתחם העסקים •

בעלי  : כך ישנם דיירים שהם. המאפיינים הבולטים במתחם הוא מגדלים במסגרת קבוצות רכישה או מכירה

מעבר לפיתוח  . בעיקר קטנים או שוכרים במגדלים שמיועדים להשכרה, שוכרים מבעלי משרדים בודדים, משרדים

.  ר בשנים הקרובות"ת וקריית עתידים בהיקף של מאות אלפי מ"צפויה תחרות בציר שמתל אביב לכיוון פ, BBC-ב

תהיה נגישות גבוהה לצירי תנועה המחברים בין תל אביב ורמת גן למזרח המטרופולין  י"הלחלרחוב , בעתיד הקרוב•

.וכן לתחנת הרכבת ובני ברק

₪  75ר והיא התבססה סביב "למ₪ 70-את רף הBBC-לפני מספר שנים חצתה השכירות ברמת גמר באזור ה•

ר  "למ₪ 70בדמי השכירות שחזרו מתחת לרף של 5%-10%חלו ירידות של 2020מאמצע שנת . ר בממוצע"למ

.בגמר

.  'וכואדריכלים , סוכני ביטוח, רואי חשבון, עורכי דין: העסקים המתמקמים באזור כוללים מגוון שירותים עסקיים•

באזור מספר עוגנים בתחומי  (. טק-היי)המדיה וטכנולוגיה , מהעסקים הם מתחום התקשורת20%-פחות מ

דקלה חברה  , ETORO, ישרכארט, משרדי מקס: טק-עורכי דין ומספר שוכרים בינוניים בתחום ההיי, הפיננסים

אף זליגה של ( אפקהנאות , רמת החייל)לאחרונה במרחב הסמוך . ועוד' ד שרקון ושות"משרד עו, אורליצקי, לביטוח

(והפארמהטק -מתחום האוטו)עוגנים 
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סיכום

הבורסה ברמת גן והשרון ומייצר משיכה  , תל אביב, הפך להיות בהדרגה המרקם שמחבר בין פתח תקווהBBCאזור •

בפרויקטים חדשים שמוקמים היום יש יותר  . א הרוצים להתרחב"א ונתח קטן של עסקים מתוך ת"מחוץ לת, לעסקים

.  אשטרוםלייף של בפרוייקטקבוצת קו מנחה וקבוצת חנן מור שיתמקמו , מעבר של עוגנים למשל קבוצת יפעת

מעבר חנות הדגל של גולף , עדיין נמוכה ובתהליכי השיווק צפויה התנגדות לאזור לצד זאתי"הלחהתדמית של אזור •

.  יתרמו רמות לשיפור התדמית של המתחםי"הלחברחוב ( 2024שנת )ואליידלאזור והפרויקט של אמות 

בעיקר בעקבות צמיחתו המתמשכת של ענף , הביקוש לשטחי המשרדים הולך וגדל, הקורונה" פוסט"בתקופת •

מרמת החייל ומאזורים ישנים  , י"הלחמחוללי ביקוש העיקריים הצפויים למתחם יהיו משרדים מתוך רחוב . טק-ההיי

.צפוי ביקוש גם לחברות מתוך תל אביב שרגישות למחירים הגבוהים בעיר, בנוסף. בבני ברק ופתח תקווה

ר  "אלף מ20-כוח העבודה שצפוי להתגורר בשכונה יכול לייצר ביקוש מצטבר לכ, "סטנדרטי"לביקוש ה, בנוסף•

.  בהנחה ויזמים יציעו להם מקומות תעסוקה קרובים לבית. ר בטווח הקצר"אלפי מ10-ולכ, משרדים בטווח הארוך

.  היתרון של תעסוקה קרובה לבית ונכסים שמותאמים לתעסוקת חרדים יכול לקבל ביטוי במתחם הנבחן

שנים ברמת שכירות של  2-3שיווק פרויקט המשרדים יכול להיות בקצב של אכלוס כמעט מלא תוך , להערכתנו•

ברמת מחירים של גבוהה יותר קצב האכלוס יהיה ארוך יותר ויתמודד עם תחרות  , ר מעטפת"למ₪ 65-70-כ

.  משמעותית וזולה יותר במרחב



פרסום ודעת קהל, שיווק

ככלי תומך החלטות  , מגוון פתרונות מחקר וסקרים

בתכנון אסטרטגיה עסקית ושיווקית למקבלי  

.צ"משרדי פרסום ויח, החלטות

איכות השירות וחווית הלקוח

למדידה  , שיטות ופתרונות אופרטיביים, מודלים

מתהליכי שירות  , ושיפור שביעות רצון לקוחות

.חיזוק נאמנות ושימור לקוחות, ומכירה

ורפואהפארמה

התמחות במחקרים אפידמיולוגיים ומחקרי שיווק  

לשוק  , תרפאוטייםבמגוון שטחים , רפואיים

OTC-הפרמצבטי ולשוק ה

לקוחות ומיפוי קהליםסגמנטציית

איתור לקוחות פוטנציאליים  , מיפוי ואפיון לקוחות

ברזולוציה של  , זיהוי וניתוח הזדמנויות שיווקיות

שכונות ובנייני מגורים/ישובים

התכנות כלכלית ופוטנציאל שוק

שיטות וכלי מחקר ייחודיים לאומדן  , מודלים

קבלת החלטות בתהליכי תכנון  , פוטנציאל כלכלי

.פריסת סניפים וייזום רעיוני

תכנון אורבני

מוסדות  , סל רחב של פתרונות לרשויות מקומיות

קבלת מידע ותמיכה  , ניתוח, לאבחון, תכנון ויזמים

.בהחלטות לקידום התכנון האורבני

מודלים ופתרונות עתירי מידע

מחקר ופיתוח של מודלים ופתרונות עתירי מידע  

מבוססי מערכת מידע כלל ארצית ייחודית ומיפוי  

(GIS)אנליטי ממוחשב 

גיאוקרטוגרפיהקבוצת 


