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כיפורסםנובמברשלהי
מקיימתמליסרוןחברת
שרתיםחוותלהקמתמגעים

ואכןקריסיה.חברתעםבשיתוף
עופרליאורהאמרהמאיבחודש
השליטהבעלתהשקעותעופריו"ר
צריכההחברהכיבמליסרון
הזדמנויותלזהותמוכנהלהיות
אפשרויותובוחנתזובתקופה
היתרביןאחזקותיהאתלגוון
שרתיםחוותרכישתבאמצעות
לוגיסטיים.מחסניםגםכמו

בקרבהיחידהאינהמליסרון
שהחליטוהמניבהנדל"ןחברות
ביולישרתיםבחוותלהשקיע
כניסתהעלעזריאליהודיעה9102

ssapmoCקומפאסלחברת
שרתים.חוותבהקמתהמתמחה
עזריאלירכשה0202בשלהי
תנובותהתעשייהבאזורקרקעות
הקמתלצורךבשוהםפארקובהיי
הקמעונאותלענקיתשרתיםחוות

אבנרשל mrafrevreS.ואילואמזון
להקמתתש"ילקרןחברהפפושדו
שרתיםחוותשתפתחמשותפתחברה
בישראל.

מניבנדל"ןחברתאיןכינראה
לתחוםכניסהבוחנתשאינה
תחוםבצדשהפךהשרתיםחוות
ביותר.לטרנדיהלוגיסטיקה
הקורונהמגפתהלוגיסטיקהכמו
התחוםשלקרנואתהעלתהרק
מהביתעובדיםמהעובדיםרבים
רובלומדיםוהסטודנטיםהתלמידים
גוברצורךשישכךמהביתהזמן
הרביםלשרתים"אכסניות"בהקמת
הזו.הנתוניםתעבורתאתהמאפשרים

רינתאומרתהקורונה""משבר
רוסאריושלהנדל"ןאנליסטיתשילה
שהיהמהאת"חשףוייעוץמחקר
לכלכמעטחדרההטכנולוגיהברור
ועודעודוייצרהבחיינוהתחומים
לפניגםולאחסן.לעבדשישנתונים
וגוברהולךביקושראינוהקורונה
הפךזההקורונהמאזאךענןלשירותי
קריטי.יותרלהיות

נהנהשרתיםחוותשל"התחום
ישמאוד.גבוהיםצמיחהמשיעורי
42שלממוצעתשנתיתעלייה

וזהבעולםהשרתיםבחוותבתעבורה
שסביבברמותלתשואותתורגם
שוקהאלה.הנכסיםעלה51
שלמהכנסותנהנהסנטרסהדאטה
עםבשנהדולרמיליארדכ071
למעלהשלשנתיצמיחהשיעור
שנתשעדהיאוהתחזיתמ53
003שללרמותיגיעזה2202
נדל"ניתחוםאףאיןשקל.מיליארד
כאלה".ברמותשצומחבעולם

הייתהאדגרהמניבהנדל"ןחברת
הנדל"ןחברותמביןהראשונהאולי
תחוםאתלזהותבישראלהמניב
להיכנסוהראשונההשרתיםחוות

"התחלנושנה.51לפניכבראליו
קנטרוביץאיתימספרזה"

באדגרישראלפעילותסמנכ"ל
נוכלשירותיםאילו"כשחשבנו
בבנייניםשלנוללקוחותלהציע
אטרקטיבייהיהשזהכדישלנו
שרתיםחוותעלהחלטנולשוכרים.
כלשבהבנייןבכלקטנהמרכזית
ולהפעיללאחסןיוכלבבנייןדייר
שוכרשכלבמקוםשלוהשרתיםאת
בעצמו.לזהלדאוגיצטרך

הפונקציהאתלהקים"התחלנו
שעבורוראינושלנובנייןבכלהזו
עבורםמצוין.פתרוןזההשוכרים
היאשרתיםחדרהקמתשלעלות
לרמתמגיעיםולאמאודגבוהה
זהמרכזית.שרתיםחוותשלהשרידות
בנייהזוכיניסיוןהרבהשמצריךתחום
מורכבת.מסוימת

בראשבנייןקנינושניםכמה"לפני
שהתקשינוהתעשייהבאזורהעין
רעיוןלנועלהשוכריםלולמצוא
ולהציעשרתיםחוותהשטחעללהקים
התחילזהתקשורת.לחברותזהאת

מכהשחטפולאחר

ובמסחרבמשרדים

המניבהנדל"ןחברות

התיקאתמגוונות

שדווקאתחוםבעזרת

חוותבקורונהשגשג

מגןהדסהשרתים

ההשקעהאפיק
חברותשלהלוהט
שרתיםחוותהנדל"ן

גדוליםמהלכים
האחרוןמהזמן

מליסרון
שרתיםחוותתקים
החברהעםבשיתוף
קריסיההבינלאומית

עזריאלי
קרקעותרכשה
חוותהקמתלצורך
אמזוןעבורשרתים

לקרןחברה mrafrevreS
חברהלהקמתתש"י
שרתיםלחוותמשותפת

לאזהשרתים"חוות
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האידאליהמיקום
שרתיםחחתשל

תקשורתלרשתותקרבה

מקורותשלנגישות
חשמל

עלויותעםקריםאזורים
נמוכותחשמל

עזריאל׳קבוצתמקור:

I,WA
"זהשרתים.חוות

שמצריךתחום
ניסיון"הרבה
צילום:

/Shutterstock
קריא"סיב.פ.א.ס

דולרים

דולרכליניב

בהקמתשמושקע
שרתיםחוות

הערמת!|עפ"י

שבהמשךמ"ר,600עםפרטנר,עם

עםבינלאומיבזקעםאח"בהורחבו,

מ"ר".1,1כ־סס

ברקוביץ,נדבאומרשרתים","חוות
לא"זה:1B1שלהנדל"ןאנליסט

ביןשנעהפעילותזוהקלאסי.הנדל"ן

שפועלתחוםזהתפעולי.לעסקנדל"ן
הרגיל,הנדל"ןלשוקהפוכהבקורלציה
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לפצותכדילזהנכנסותנדל"ןחברות

בנדל"ן".אחריםבתחומיםהקושיעל
לשניטובעשתהשהקורונהנראה
התחומים.

תחוםהואשרתיםחוותאבל"נכון,

מלוגיסטיקה,מורכביותרהרבה
מ"ר,לפינקבעהדירהשכרששם
שלהפעילותלתחוםקשרואין
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לפירקלאנקבעיםהשכירותדמי
לצורךהחשמל.צריכתלפיאלאמ"ר
ידענדרששרתיםחברתהקמת

יידרשלתחוםשייכנסומימסוים,

למשל,עזריאליזה.אתללמוד
כניסהבאמצעותהזההידעאתרכשה

בכך".שעוסקתלחברה
המניב",הנדל"ןחברות"מבחינת
וייעוץ,מחקרמרוסאריושילהאומרת
ההכנסות.אתלגווןאמצעיעוד"זה

הנהלתמליסרון,אתלדוגמהניקחאם
תיקלגיווןלפעולמשכילההחברה
לאפיקיכניסהידיעלשלההנכסים
הנכסיםתיקמרביתחדשים.נדל"ן

מביניםאנחנואבללמסחר,מיועדשלה

וייקחהישועה,תבואמשםשלאהיום

לרמתויחזורלמסחרשהנדל"ןעדזמן

נוספותפעולותלנקוטחשובולכן

ההאטהתחוםעכשיו.כברויצירתיות

ולפצות".לאזןעשויסנטרס

יכ1לאחדכל"לא
לזה"להיכנס

כימסביריםבמליסרוןגורמים

לדבריהם,התחום.אתשםבוחנים
צומחתפעילותהיאסנטרהאטה

כילנדל"ן,ומשיקמתפתחבשוק

השקעותדורשזהדברשלבסופו
מאודוידעמאודמשמעותיותהוניות

ו"לאמקצועי,מאודופיתוחמשמעותי
זה".אתלעשותיכולהחברהכל

אומרמניבנדל"ןבחברתאחרגורם

עללהסתכלשנוטיםמי"ישלגלובס:
הטכנולוגיהלתחוםששייךכמשהוזה
לכלמניבנדל"ןזהאךתשתית,או
רוחהעניקהבהחלטהקורונהדבר.

העיקריהדוחףאךלתחום,גבית
באמצעותענןלשירותיהמעברזה

חוץ".מיקוד
בעודל־9102,עזריאלידוחותפיעל
חוותמשירותי12%רקשב־6102

והיתרחוץבמיקודסופקוהשרתים

2019בשנתעצמן,בחברותנוהלו

ל־%54.עלההחוץמיקודשלהנתח

ובשנתבתחום,החלוצההיאאמזון

היווהשלההענןשירותיתחום,2019

ו־2019%87בשנתמהמכירותכ־%31

המרכזת,AWSהתפעולי.מהרווח

35הניבהאמזון,שלהענןשירותיאת

לאמזוןמכירותשלדולרמיליארד
ואומדניהחברהנתונילפיב־9102,

שלהתחום2019בשנתאנליסטים.

דולרמיליארד270הכניסענןשירותי
יגיעזה2024שבשנתהןהתחזיותוכל
דולר.מיליארדל־573

המניב,הנדל"ןבתחוםגורמיםפיעל
שרתיםחוותהתחום,אתהמכירים

אחדדולרכלעלדולריםשבעהמניבה

בהקמתה.שמושקע
,2019לשנתעזריאליבדוחות

החלטהקיבלהכיהחברהמדווחת

פוטנציאלבשלבתחום,להשקיע
כוונהומתוךבו,שקייםהצמיחה

נוסףצמיחהמנועיהווהשהוא

החליטה.לכןהקבוצה.לפעילות

ב־%02להיכנסראשוןכצעד

ההאטהבתחוםהפועלתלקומפאס,

ובמונטריאולבארה"בסנטרס

תחוםהחברה,להערכתבקנדה.

בקצבלגדולצפויהשרתיםחוות

צמיחהמנועלהוותויכולמשמעותי

הקבוצה.לפעילותנוסף
השרתיםחוותכימצויןבדוחות

יששבוגיאוגרפימיקוםדורשים

לרשתותומהירהרחבהחיבוריות

אופטייםסיביםבאמצעותתקשורת,

וזמינה,גדולהחשמללהספקתוגישה

המידעבהעברתתמיכהלצורך

עיבודולצורךואליהםמהלקוחות

שבההסביבהוקירוראחסונוהמידע,

השרתים.נמצאים

ההאטה"שוקעזריאלי,מציינתכיום,

הצומחיםמןהואהגלובליסנטרס

שנתיצמיחהצפיעםהנדל"ן,בתחום

בביקושיםהעלייה.7.23%שלממוצע
נובעתסנטרסבהאטהאחסוןלשירותי
מעברשלהעולמיתמהמגמהגם

שהנז־ד"ועדזמן"ייקח
דרמתויחזורדמסחר

דנקועחשובולכו
יצירתיות.פעולות

שלהפעולהשיתוף

קומפאסעםעזריאלי
אידיאלי"הוא

חוץ.מיקורעל־ידימידעלניהול
השרתים,חוותשל"רווחיותם
אחרים,ותשתיותנדל"ןלנכסיבדומה
עלות,החזרשלבמודלנמדדת
גבוהותבתשואותמתאפייןזהושוק

נדל"ןלתחומיבהשוואהמשמעותית,
הבינלאומיים".בשווקיםאחריםמניב

ישעזריאלי,מציינתזה,בתחום

שהםעל","לקוחותשלמצומצםמספר

ענןשירותיספקיכמוגדולים,צרכנים
לקוחותשהםתקשורת,וחברותגדולים
מאודדרישותבעלימתוחכמים

היכולתכן,עלוספציפיות.מורכבות

מרכיבמהווהאלולקוחותעםלהתקשר

בתחום.להצלחהחשוב

השוקאתבוחנים"כשאנחנו

מרוסאריו,שילהמסכמתהמקומי",

והנגישותההוןיש"לעזריאלי

ותכנוןבישראל,לקרקעות

השיתוףהזו,שברמהכךובנייה,

קומפאסעםעשתהשהיאפעולה
יודעתעזריאליאידיאלי.הוא
פורצתהיאהבא.הדבראתלצפות

השאר".כלואחריהדרך

שילה,רינת
מחקררוסאריו

וייעוץ
ירחנצילום:
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שנייהידעסקהעשו

נתניה

זלמןרחובחדרים,3.5דירת
,8מתוךקומהמ"ר,70שביאור,
נמכרהמעלית,משותפת,חניה

שקלמיליוןב־62.1

שבעבאר

עיןרחובחדרים,דירת

,9מתוךקומהמ"ר,131גדי,

מיליוןב־1.1נמכרהמעלית,
שקל

אשדוד

רחובחדרים,דופלקס

211המרינה,בשכונתאקסודוס

42מרפסותמחסן,מ"רמ"ר,

,8מתוךקומהמ"ר,ו־21מ"ר

נמכרהומעלית,ממ"דחניה,עם

שקלמיליוןב־58.2

3.45
1 iשקלוילי1ו יליו

קוטג,נמכרשבוהמחיר
עדולםברחובחדרי?5.5

80גינהמ"ר,160בשוהם,

חניהמ"ר,

ירושלים

מל"לרחובחדרים,דירת

מ"ר,73הגרמנית,במושבה

ללאחניה,ללא,3מתוךקומה

מיליוןב־52.2נמכרהמעלית,
שקל

אביבתל

קינגרחובחדרים,3.5דירת

,3מתוךקומהמ"ר,85ג׳ורג;
שקלמיליוןב־21.3נמכרה

חייםרחובחדרים,דירת

מ"ר,35פלורנטין,שכונתויטל,

ב־58.1נמכרה,4מתוךקומה

שקלמיליון

הרצליה

בארי,רחובחדרים,קוטג׳
חניה,מ"ר,255מגרשמ"ר,155

שקלמיליוןב־86.3נמכר

רי/כ7קססכסון,אע7ודיווחו:
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עכשיוהירשמו
נדלניסםלניוזלטר
מעודכניםוהישארו
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