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הצורןפוטנציאל

מ"ראלף200שבוניםרואיםהאלה

לרכ־נוסףמשרדים".מגדלישל
בת

$TS1$לרכבת$TS1$
$DN2$לרכבת$DN2$,הטלנטיםשבהםבמקומותהקלה

לידיותרספציפיובאופןלגור,יעברו
עתי־מטרוותחנותרכבתתחנות
דיות

$TS1$עתידיות$TS1$
$DN2$עתידיות$DN2$רעננה,מערברעננה,בצומת
קרייתגלילות,צומתהסירה,צומת

בלינסון,צומתשמואל,גבעתאריה,
אורסביון,צומתסביבברק,בניצומת

חולון.וצומתיהודה
חשבוןעלבאלאהואהזההמוצר

והואבנוסף,אלאתעסוקה,שטחי

הקרובות.בשניםלהתפתחצפוי

היתחנות

ללקוחות,שירות
תעסוקתיותהזדמנויות

חדשה.המצאהאינםהלווייןמשרדי

במש־שותף־מנהלנרקיס,יצחקעו"ד

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$.קרובהמעסיקושות',פירוןמ
"הרגשנוכיאומרעובדים,ל־004

משפחותבעלימהםשלנו,שהעובדים

שלאשוהים,לעיר,מחוץומתגוררים
בדר־מדירבזמןמבזבזים,לומר

כים.

$TS1$.בדרכים$TS1$

$DN2$.בדרכים$DN2$היור־העבודהלשעותמעבר

דות

$TS1$היורדות$TS1$

$DN2$היורדות$DN2$,איכותהמשפחה,זמןגםלטמיון

והסיכוניםהנסיעהעלויותהחיים,

לרעה.בחשבוןנלקחיםבדרכים
נוסףהיום,כברהזה,הרקע"על

אנח־אביב,בתלהמרכזילסניף

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שוניםבגדליםסניפיםמחזיקים

הגלילנצרת־נוףחיפה,שבע,בבאר
האלהלסניפיםבנתניה.גםולאחרונה

שלהצורךלצדבפקקים,לעמודלאאבלמהביתלצאתהעובדיםשלהרצון

משרדיחדשה:תופעהיצרואביב,לתלמחוץשגריםלטאלנטיםלהגיעהחברות

האתגריםומהטובזהלמיהראשילמטהבנוסףודינמייםקטניםלוויין

גולןברמע?דפנה

השלכותישההיברידיתלעבודה

היחסיםעלרקלאלכתמרחיקות

מאזןועללמעסיקיםמועסקיםבין
עלגםאלאהעבודה,בשוקהכוחות
המשרדי.הנדל"ןייראהשבוהאופן

הביתליד"עבודההכנסלמשתתפי

work near homeהמש־בשוקמגמה: מגמ

רדים",

$TS1$,"המשרדים$TS1$

$DN2$,"המשרדים$DN2$אחד:בנושאהסכמההייתה

תוךשמשתנהדינמיבשוקמדובר
מהדרי־מאודומושפעתנועה,כדי

שות

$TS1$מהדרישות$TS1$

$DN2$מהדרישות$DN2$הראיה,העובדים.שלהחדשות

מאודמעורבתאנושמשאבימחלקת

שהיהמההמשרדים,בחירתבתהליך

הכנסאחרות.למחלקותבעברשמור

לחקרגלובגזיתמכוןידיעלנערך
ומשרדרייכמןבאוניברסיטתנדל"ן

דין.עורכיושות׳פירוןמ.
מנכ"ליתטולקובסקי,אפרתד"ר

שערכוסקרהציגהגזית־גלוב,מכון
Urban Land Institue"lEYבקרב, בקרב

מהםכ־%05הנדל"ן.עולםבכירי

עבודהכיגבוההבסבירותהעריכו
רקלעומתבעתיד,תתעצםמהבית

שעבו־גבוההבסבירותהעריכו12%
דה

$TS1$שעבודה$TS1$
$DN2$שעבודה$DN2$מהמשרדיםלאכלומרמרחוק

להתרחב.צפויהמהביתלאאבל

₪1ץנ1"ראלף200
המרכזיותלערים

ישההיברידית,לעבודהבמקביל

משרדבשטחילגידולציפייהדווקא

נתו־לפיההייטק.צמיחתבעקבות

ני

$TS1$נתוני$TS1$

$DN2$נתוני$DN2$,גדולהביקושגיאוקרטוגרפיה

2021שלהשלישיברבעוןמההיצע:

ובשכ"דהתפוסהברמותעלייהחלה

הרצ־אביב,תלבאזורבמשרדים

ליה
$TS1$הרצליה$TS1$

$DN2$הרצליה$DN2$יותרמרוחקותעריםגן.ורמת

תפוסהבשיעורייציבותמציגות

צפוילאשההיצעניכרושכירויות.

אפשרותוקיימתהביקושעללענות

השנייה.לטבעתזליגהשלסבירה

יציאתצופיםבגיאוקרטוגרפיה

אביב.מתלוהייטקפיננסיותחברות

מכוןמנכ"ליתדגני,רינה

סקרממצאיהציגהגיאוקרטוגרפיה,

לפילוויין.משרדיבהקמתשתומך

עבו־עובדיםאישמיליון1.5הסקר,
דה

$TS1$עבודה$TS1$
$DN2$עבודה$DN2$.התמקדההבדיקההיברידית
משפ־בעלי,30+בניבאוכלוסיית

חות,

$TS1$,משפחות$TS1$

$DN2$,משפחות$DN2$בצורהאומהביתרקשעובדים

יותרשלנסיעהלהםוישהיברידית

וכללריוויוביזנסבהרווארדשפורסםסקרלפי

מעסיקיםו־003אמריקאיםידעעובדי5,000

המתגבשתהנורמהמנהלים,עםשיחותבסיסעלוכן

ושנייםמהמשרדימיםשלושההעבודה,בעולם

אתלאאבלהמשרד,ימיאתב־%03חתכהמהבית,

משרד.לשטחיהביקוש

נוחהלאשצפיפותהיאאחתסיבות:שלושלכךיש

היחי־והדרךהבריאותייםהסיכוניםבגלללעובדים

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$מבליבמשרדהעבודהבימילחתוךהיאלצמצמה
המועסקיםשרובהיאהשנייההשטחים;אתלצמצם
הזו,והדרישהושישי,בשנימהביתלעבודרוצים
לאבמשרדעובדיםאותםשלקבועיםימיםשמגלמת
השלישיתהסיבההמשרדים;בשטחילחתוךמאפשרת
המש־אתלהפוךצריכיםעובדיםלמשוךשכדיהיא

רדים

$TS1$המשרדים$TS1$

$DN2$המשרדים$DN2$שיאפשרוכאלהיותר,ומגווניםיותרלמזמינים

אירוחאזורילכלולצריכיםהםחברתיים.מפגשיםגם

וסו־זוםשיחותלביצועאטומיםתאיםוגםרחבים

גים

$TS1$וסוגים$TS1$

$DN2$וסוגים$DN2$תופסיםהאלההחלליםישיבות.חברישלשונים

מקום.חוסכיםולאמקום

בסקירהלעבודה?להגיעעובדיםמפתיםעודאיך

יותרבהםשישלמשרדיםיגיעושעובדיםעודנקבע

יישארוהעריםמרכזיולכןומסעדות,בילויאזורי

העתיד.למשרדיביותרהטובהמקום

גולןברנזלידפנה

בלוםיונתןצילום:דודרואיהאדריכל

מאודלהןקשהקטטתבחברותעובדלא"זה

יותרעםלחברותרקמתאיםזהבזה.להתעסק

לס"שלבביןשנמצאותעובדיםנר057

מצפיתמרצילום:דעירינהד"ר

למשרד.שעהמרבע
175מצאהחוקריםשלהחישוב

יכו־שהיופוטנציאלייםעובדיםאלף

לים
$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$מרכזילהםהיואםמהביתלעבוד

החב־כללאדגנישלפיאלאמשנה.

רות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$לפצללעצמןלהרשותיכולות
פוטנציאלקייםולכןהמשרדים,את
לעבודשיוכלועובדיםאלף20של
כאלה.במרכזים

לפילעובד?דרושיםמ"רכמה

השטחצומצםהאחרונותבשניםדגני,

בלבד,מ"רל־6והגיעבהדרגהלעובד
והגיענסקהואהאחרונהבתקופהאך
מ"ר10שלבחישובמ"ר.ל־01־51

מטריםאלף200דרושיםלעובד,

כ־07המרכזיותלעריםמחוץ

מ"ר.3,000שלמשרדים

צפוייםכאלה"מרכזיםדגני,לדברי

מפתחהקלה,הרכבתבצירלהתפתח

העריםבשתיואכןים,בתועדתקווה

ריוויו:ביזנסהווואוד

מהבית,העבודהלמוות
"רדלאלמשרדהביקוש

יכולותלפחותעובדי?50שסעסיקותוונחוויוק

המועסקיםסשוה.נאזור׳משוויםלשבור
שבוים'אלףנ־02הםהאלהבחברות

תומאססטודיוצילום:פירוןמ.נרקיס,יצחקעו"ד

מהםמבוטללאשחלקשהעובדים,"הדגשנו

שוהים,לעיר,מחוץומתגורריםמשפחותבעלי

בדרכים"מדירבזמןמבזבזים,לומרשלא

ואשימשוד
קטנים:משוויםוכמה
העבודהשוקשרהעהיו
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לחיפההאזורמכלעובדיםזורמים

ומלה־ממיתרשבעלבארמהקריות,
בים

$TS1$ומלהבים$TS1$
$DN2$ומלהבים$DN2$.במגמתהללוהסניפיםוכיו"ב

)רחו־בשפלהנוספיםסניפיםהרחבה.

בות־נס

$TS1$רחובותנס($TS1$

$DN2$רחובותנס($DN2$,)אשדוד/דרומיחוףציונה

בתכנון.נמצאיםאשקלון
מהווהאינושהסניףעובדיםגם"יש

הםאבלשלהםהעיקריהמשרדאת

לקו־בוולפגושבולשבתיכולים
חות

$TS1$לקוחות$TS1$
$DN2$לקוחות$DN2$יוםכללנסועבלילעבודאו

בהתפרסותלזאתמעבראביב.לתל

אנח־אביב,לתלמחוץהגיאוגרפית

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$תעסוקתיותהזדמנויותמייצרים
הפריפריה.לתושבי

המש־אתהמצדיקהנוספת"סיבה

רדים

$TS1$המשרדים$TS1$

$DN2$המשרדים$DN2$הצורךהיאאביבלתלשמחוץ

ברמהמשפטימענהללקוחותלספק

הארץ".רחביבכלגדולהפירמהשל
שלהכספיםסמנכ"לכרמון,אלי

אףשהשתתףישראל,מיקרוסופט
האביםלנו"ישאמר:בבנם,הוא

גםובקרובובירושליםשבעבבאר

היאהמטרההדרומית.השפלהבאזור

לאפשרוגםיושבשהטלנטלאןלהגיע
זהאלינו.להגיעאחרותלאוכלוסיות

טווחאתלאנשיםלקצרמרעיוןהתחיל

זהאיפהלשאולוכשהתחלנוהנסיעה,

אמרואנשיםשלקבוצהפתאוםיהיה,

קבוע.באופןשםלשבתרוציםשהם
לאעודואנחנודינמימאודהואהמודל

יעבוד.זהאיךיודעים
שהםמזהערךיקבלו"המשרדים

שלמקוםופחותמפגשמקוםיאפשרו

מ"ראלף50עודלוקחיםאנחנועבודה.

Ashtrom Portהשרוןהוד, הוד הש
בניתואיתידודרוע׳צילום:

בהרצליהמיקרוסופטבית

גרוןעמיתצילום:

\mm\w
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII

SSlYril

נכון?זההאםלהרצליה.אביבתלבין
יודע".לאנשנה?האםיודע.לא

הקמ־נחנךמשנהיותרקצתלפני
פוס

$TS1$הקמפוס$TS1$
$DN2$הקמפוס$DN2$בשטחמיקרוסופט,שלהראשי

במשרדתוכנןהקמפוסמ"ר.אלף46

חברתידיעלונבנהאדריכלים""ישר

משרדים,קומותשמונהוכוללתדהר,
עלתת־קרקעי.חניוןקומותוחמש
מיק־קנדה,ישראלחברתדוחותפי
רוסופט

$TS1$מיקרוסופט$TS1$
$DN2$מיקרוסופט$DN2$שלשנתיתשכירותמשלמת

של)החלקהבנייןעלשקלמיליון58
ושות־,24%הואבנכסקנדהישראל

פותיה

$TS1$ושותפותיה$TS1$

$DN2$ושותפותיה$DN2$לפיואלייד(.אקרותדהר,הן
היאהרצליה,עירייתשלהארנונהצו

בשנהשקלמיליוןכ־31עודמשלמת

ולפ־החניות.כולללאהארנונה,על

חות

$TS1$ולפחות$TS1$

$DN2$ולפחות$DN2$העוב־רובהאחרונותבשנתיים

דים

$TS1$העובדים$TS1$

$DN2$העובדים$DN2$נמצאים.אינםכלל

"אניכרמון:אומרהכספיבנושא

הוצאותשלשהמרכיבלהדגישרוצה

כללאהואהכספייםבדוחותהנדל"ן

העוב־שכרלעומתבטחגבוה,כך

דים.

$TS1$.העובדים$TS1$

$DN2$.העובדים$DN2$מבי־אנחנופנימיותמשיחות

נים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$שבולמקוםלהגיערוצהשהעובד

הקודאתלכתובכימפגש,לויהיה
מקום.בכללעשותיכולהואלבדשלו
החי־אתיוצראתהאיךהיאהשאלה

בור

$TS1$החיבור$TS1$

$DN2$החיבור$DN2$,לקולגות".למנהל,לארגון

]!שותפיםחללים

פתשסלחשל1ש1שה

לימודוכיחש
מחוץביציאההצורךאתמכתיבמי
רצו־אובשטחיםהמחסוראביב,לתל

נות

$TS1$רצונות$TS1$

$DN2$רצונות$DN2$?לפיוגם.שגםכנראההעובדים
השכי־מחיריגיאוקרטוגרפיה,נתוני

רות

$TS1$השכירות$TS1$

$DN2$השכירות$DN2$צפוייםהמטרופוליןבמרכז

מעטפתלמ"רשקלה־002אתלחצות

יביאהדברהקרובות.שלושבשנתיים

המט־ממרכזקטנותחברותליציאת

רופולין
$TS1$המטרופולין$TS1$

$DN2$המטרופולין$DN2$זולות.אלטרנטיבותוחיפוש

מהמהלךחלקהמומחים,להערכת
בחללישימושבאמצעותייעשההזה

מהחב־חלקאבלמשותפיםעבודה

רות

$TS1$מהחברות$TS1$

$DN2$מהחברות$DN2$ממותגמשרדלשכוריעדיפו

גיאוקרטוגרפיה,נתונילפימשלהן.

מתחמי320היו2021שנתבסוף

קצרלזמןלהשכרהקטניםעבודה

ישי־חדרימשרדים,עבודה,עמדות

בות

$TS1$ישיבות$TS1$

$DN2$ישיבות$DN2$ב־8102,בלבד180לעומת
ביישוביםגםאבלהמרכזבאזוררובם

ומודיעין.רחובותכמו
אשטרוםמנכ"לרוקמן,ירוןלדברי

הטאלנ־אתמחפשים"בהייטקנכסים:

שלביאינגהוולעללחשובוצריךטים

המשר־אתמביאיםאנחנוהעובדים.

דים

$TS1$המשרדים$TS1$

$DN2$המשרדים$DN2$בראשוןציונה,בנסלביתקרוב

בוניםשבעבבארבירושלים,לציון,

להםשישאיכותייםמשרדיםבנייני

שיפתחוענקחברותבקרבגםביקוש

מביאיםאנחנושנימצדלוויין.משרדי

פרויקטיםובוניםלמשרדיםהביתאת

ומשר־מגוריםשלשימושיםמעורבי

דים

$TS1$ומשרדים$TS1$

$DN2$ומשרדים$DN2$לשרתשיכוללהשכרהדיורעם
לגורשירצוהצעיריםהטלנטיםאת

העבודה.למקוםקרוב

מספקפורטאשטרום"מותג
תחו־שכולליםהעבודהחללי

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$לימוד.וכיתותפתוחסלוןשל
רקבהכרחלהישארלאהיאהמגמה
שיעדי־חברותיהיואביב.תלבמרכז
פו

$TS1$שיעדיפו$TS1$
$DN2$שיעדיפו$DN2$יעדי־ואחרותאביבבתללשבת
פו

$TS1$יעדיפו$TS1$
$DN2$יעדיפו$DN2$בפתחמפואריםמשרדיםלשכור

נכנסהעובדמסחרי.קניוןעםתקווה

בתלהקלהלרכבתהקורקינטעם
כךאחרתחנותשמונהויירדאביב
לדאוןטאוןאפביןכמותקווה.בפתח
דינמימאודהשוקיורק.בניוטאון

הכיווניםאתלזהותשלנווהאחריות

טוב".הכיהבנייןאתולתתהאלה

המגבלות

גדזלשסברש"רק
כזה"סערולנהליזכלז

הדב־אתרואהדודרואיהאדריכל

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$,הםהשיאשביקושיוסבוראחרת

שאנ־העבודהחללי"כלבמרכז.עדיין

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$אחוזבמאההםבת"אמתכננים

60עודלתכנןהולכיםב־2202תפוסה.

תפיסהמשותפים.חלליםשלמ"ראלף

גסהמילהכמעטזולוויינימשרדשל

שלנו.הלקוחותבקרב
היחידותהןהגדולות"החברות

הוטלינג.שלמערךלנהלשיכולות
קשהכיקטנותבחברותעובדלאזה

מתאיםזהבזה.להתעסקמאודלהן

עובדיםמ־057יותרעםלחברותרק
ל־ס.שלבביןבמעברשנמצאות

סוב־בהייטקהחברות"רוב

לות
$TS1$סובלות$TS1$

$DN2$סובלות$DN2$%03האנו־ההוןשלעזיבהמ־

שי.

$TS1$.האנושי$TS1$

$DN2$.האנושי$DN2$חברותשלהקושיאתרואהאני

הקשראתמאבדיםשלהןשהעובדים
עלשמענוהרילארגון.והשייכות
שונות.חברותבשתישעובדיםעובדים

ויר־משרדעכשיומתכנניםאנחנו

טואלי
$TS1$וירטואלי$TS1$

$DN2$וירטואלי$DN2$שכולוVRמצלי־שלאלחברה
חה

$TS1$מצליחה$TS1$
$DN2$מצליחה$DN2$לפחותוזההעובדיםאתלהחזיר
להיפגש".העובדיםאתיביא
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