אנו שמחים לשתף אתכם בפרסום מבית  KPMGסומך חייקין לענף הנדל”ן,
הבנייה והתשתיות.

לקוחות
וידידים נכבדים

בגיליון הנוכחי אירחנו את ג’קי מוקמל ,יו”ר זרוע הייעוץ בישראל של ענקית ייעוץ
הנדל”ן  ,CBREאשר סיכם עבורנו את שנת  2019בנדל”ן המניב.
בנוסף בגיליון זה כללנו את עיקרי הממצאים והתובנות העיקריים שעלו מהסקר
הגולבלי של  KPMGבתחום ה .PropTech-הסקר ,שנערך בפעם השלישית ,בוחן
בעיקר את ההתפתחויות בחיבור של תעשיית הנדל”ן לעולם הטכנולוגיה.

מערך נדל”ן
בנייה ותשתיות
ינואר 2020

בגיליון זה אירחנו גם את הדר גולדמן ,מייסד  Goldman Investmentsואת ירון
שוורץ ,מייסד משותף ומנכ”ל  Skyline Roboticsאשר נתנו לנו הצצה לפעילותם
החדשנית בתעשיית ה PropTech-המתפתחת.
אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה ועניין ומאחלים לכם קריאה נעימה והמשך
פעילות פורה.
בברכה,
מערך נדל”ן ,בנייה ותשתיות
 KPMGסומך חייקין

אשר אדרי,
שותף ,ראש מערך הנדל”ן

איהאב עסלי,
שותף ,מערך הנדל”ן

חי לגזיאל,
שותף ,מערך הנדל”ן

ישראל אליהו,
שותף ,מערך הנדל”ן

aedri@kpmg.com
03-6848133

aehab@kpmg.com
03-6848442

hlagziel@kpmg.com
03-6848372

ieliahu@kpmg.com
03-6848758

נכתב על ידי שותפי מחלקת הנדל”ן בשיתוף עם מאור גבאי ,סניור במערך הנדל”ן

תוכן העניינים
ל 4-מכל  10חברות נדל”ן עדיין אין אסטרטגיית דיגיטל
ממצאי הסקר  Global PropTechשל KPMG
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ראיון עם ג׳קי מוקמל ,יו”ר זרוע הייעוץ בישראל של
ענקית ייעוץ הנדל”ן  ,CBREבסיכום שנת  2019בנדל”ן
המניב בישראל
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פינת החדשנות:
ראיון עם הדר גולדמן וירון שוורץ

8

2

10
ל 4 -מכל
חברות נדל”ן עדיין

אין אסטרטגיית דיגיטל
על פי סקר  Global Proptechלשנת  ,2019חברות הנדל”ן אמנם עושות
מאמצים להתאים את עצמן לעולם הדיגיטלי ,אבל האופי השמרני של
הענף עדיין מקשה עליו לעשות קפיצת דרך אמיתית

ב

שנים האחרונות חברות הנדל”ן עושות מאמצים  KPMGמראה שחברות הנדל”ן עדיין צריכות להתגבר
רבים להשתלב במהפכה הטכנולוגית ולאמץ על לא מעט אתגרים רציניים ,בעיקר בכל מה שקשור
פתרונות פרופטק .הן מבינות שהדיסרפשן בענף להטמעה בהיקף מלא של אותן טכנולוגיות דיגיטליות.
כבר קורה ,וחברה שלא תיכנס לקצב של השוק המשתנה
הממצאים והתובנות העיקריים שעלו
ותיתן מענה לציפיות והדרישות החדשות ,תתקשה
מהסקר:
לשרוד בעשור הקרוב.
רק ל 58%-מהחברות יש אסטרטגיה דיגיטלית
אמנם מדובר בעלייה מה 52%-שנרשמו ב 2017-וב-
בסך הכל אפשר לומר שהיו בשנה האחרונה התפתחויות
 ,2018אבל בפועל עדיין ל 4-מכל  10חברות נדל”ן
מעודדות בתחום .חברות הנדל”ן מתחברות יותר ויותר
עדיין אין היום בכלל אסטרטגיה דיגיטלית .בנוסף,
לעולם הדיגיטל ,שמות דגש על נושא הדאטה ,בוחנות
לפחות משליש מהחברות ( )29%מהחברות יש
דרכים לשיפור המודל התפעולי שלהן ולשפר את חוויית
אסטרטגיה דיגיטלית חוצת-ארגון .כמו כן ,ככל
הלקוח .אולם סקר “ ”Global Proptech 2019שערכה
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שהחברה גדולה יותר ,כך עולה הסבירות שיש לה אסטרטגיה דיגיטלית,
ככל הנראה מפני שיש להן את המשאבים לגייס את המומחים הדרושים.

לאור כל אלה,
מה אנחנו ממליצים?

המשמעות היא שהחברות מתחילות להבין עד כמה קשה ליישם אסטרטגיה
חוצת-ארגון ולכן ההערכות שלהן לגבי מצבן נעשות ריאליסטיות יותר.

לצמצם את פערי היכולות :חברות הנדל”ן צריכות להעסיק מומחה
דיגיטל אין-האוס שייקח את העסק קדימה.

ב 95%-מהחברות יש אדם שתפקידו להוביל חדשנות וטרנספורמציה
דיגיטלית
ב 62%-מתוך החברות האלה מדובר באדם דרגת סמנכ”ל .הנתון הזה אמנם מראה
שחברות הנדל”ן לוקחות מאוד ברצינות את נושא הטרנספורמציה הדיגיטלית,
אבל יחד עם זאת ,ברוב המקרים ( )65%מי שמוביל את הטרנסופורמציה
הדיגיטלית בחברות נדל”ן הוא לא איש דיגיטל או טכנולוגיה ,אלא אנשים
שמגיעים מרקע של נדל״ן בנייה או מימון.

לא לפחד לנסות ולטעות :כשעובדים עם טכנולוגיות חדשות ופתרונות
מתקדמים צריך להריץ הרבה תוכניות פיילוט ,להתנסות וללמוד .החברה
צריכה לעודד את האנשים האלה לנסות רעיונות חדשים .העובדים צריכים
להרגיש שמותר להם להיכשל כשהם מנסים דברים חדשים.

ופרופטק:
IT
בדיגיטל,
להשקעה
העיקריות
הסיבות
שיפור היעילות ( ,)65%הפחתת עלויות ( )47%ושיפור תהליכי קבלת החלטות
( )44%יותר מאשר הגדלת מחזור ההכנסות .גם חברות הפרופטק שהשיבו
לסקר דיווחו שאלה הסיבות העיקריות שחברות נדל”ן פונות אליהן.
החסמים העיקריים בדרך לטרנסופורמציה דיגיטלית
חוסר בהירות לגבי ( ,ROI (40%לא שמים את נושא הדיגיטל בעדיפות גבוהה
( ,)40%לא מינו בעל תפקיד שידחוף את האסטרטגיה קדימה ( ,)34%מחסור
בכוח אדם מיומן אין-האוס (.)27%
ברוב המקרים ,אסטרטגיית הדיגיטל לא כוללת אסטרטגיית דאטה
רק ל 25%-יש אסטרטגיית דאטה חזקה שיודעת לאסוף את הדאטה
המתאימה ולהוציא ממנה את האנליזות הנכונות.
רמת האינטגרציה בין המערכות עדיין נמוכה
מרבית החברות עובדות עדיין בשיטת ה”טלאים” – כלומר ,מערכות שונות
שלא יודעות לתקשר ביניהן .רבות מהמערכות האלה לא עברו הטמעה
מלאה ,הן לא מבוססות ענן ולא מותאמות למובייל .מעט מאוד חברות
עובדות עם מערכת אחת שמרכזת את כל סוגי הפעילות .חוסר אינטגרציה
בין המערכות מייצר חוסר יעילות ,כפל משימות ובעיקר דיווחים לא אמינים.

להטמיע את נושא הדיגיטל בתרבות הארגונית עצמה :יש איזשהו חוסר
התאמה תרבותי בסיסי בין תחום הנדל”ן ,שהיא תעשייה שמתקשה
לוותר על הפרקטיקות ישנות ,לבין התרבות המהירה שמאפיינת את
עולם הדיגיטל ,כזאת שלא מפחדת להעז ,ליפול ולקום שוב .המאפיינים
השמרניים של תעשיית הנדל”ן עדיין מהווים מחסום משמעותי עבורה ,הן
צריכות לשאוף לייצר תרבות של חדשנות שמושכת אליה את הטאלנטים
המתאימים ומטפחת אותם.
לייצר יותר שיתופי פעולה :להקצות תקציבים מיוחדים לשיתופי פעולה
עם חברות פרופטק ולראות בתקציבים האלה השקעה ולא הוצאה .כדאי
להשקיע בחברות סטרטאפ או לייצר נוכחות באקסלרטורים או חממות
כדי להתחבר לחברות פרופטק .ובעיקר ,חשוב לאפשר לחברות הפרופטק
לבדוק את הפתרונות בשטח.
לייצר אינטגרציה בין המערכות :חשוב לייצר תמונת מצב מפורטת של
כל המערכות הקיימות ,כדי לזהות נקודות כשל ולהגדיר במדויק את יעדי
הטרנספורמציה הדיגיטלית.

לקריאת הסקר המלא ,ניתן להיכנס ללינק המצורף
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“

אזורי התעסוקה ישתנו
לחלוטין בתוך  3שנים.
משרדים רחוקים מהרכבת
יספגו פגיעה קשה

“

ש

ג’קי מוקמל ,יו”ר זרוע הייעוץ בישראל
של ענקית ייעוץ הנדל”ן CBRE
מסכם את שנת  2019בנדל”ן המניב

נת  2019כבר מאחורינו ,ובסיכומה מתברר שבעוד שחלקים גדולים במשק סובלים מהקיפאון הפוליטי המתמשך,
בענף הנדל”ן דווקא די מרוצים ממנו“ .דווקא בזכות העובדה שאין ממשלה שמחר תוציא חוקים חדשים או תשנה
חוקים קיימים ,תחום הנדל”ן המסחרי עובד במלוא המרץ ,חברות מצליחות לגייס הון ,יש כסף” ,מכריז ג’קי מוקמל,
יו”ר זרוע הייעוץ בישראל של  ,CBREאחת מחברות הנדל”ן המסחרי המובילות בישראל“ .כולם נמצאים עם האצבע על הדופק
לראות מה יקרה כי הרי אין ספק שיהיו גזירות ושינויים ברגע שתהיה ממשלה ,אבל בינתיים הקיפאון משחק לטובתנו”.

מוקמל עומד בראש הנציגה הישראלית של  CBREהעולמית ,שנחשבת לחברת ייעוץ הנדל”ן המסחרי הגדולה בעולם.
בתור מי שרואה את התמונה הגדולה ,בסיכום  2019ברור לו שבראש סדר היום של כל מי שמעורב בנדל”ן למשרדים,
בין אם בצד השוכר ,המשכיר או המשקיע ,צריכה לעמוד מילה אחת – רכבת .או בעצם בשתי מילים – קרבה לרכבת.
“בתוך  3שנים אזורי התעסוקה ישנו את פניהם .אנחנו כבר רואים פיתוח עסקי מואץ מאוד בסמיכות לכל קווי הרכבת
האפשריים .במידה והרכבת תתחיל לפעול ב 2023-2024-כפי שמתכננים ,הביקושים למשרדים שסמוכים לרכבת רק
יגברו ובמקביל ,המשרדים המרוחקים מהרכבת יספגו פגיעה קשה”.
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נוחות לפני משכורת
מחקרי עומק שערכו ב CBRE-מראים שמי שלמעשה מכתיבים היום
את הביקושים לנדל”ן מסחרי הם העובדים הצעירים“ .חברות הייטק
מחפשות להיות קרובות לטאלנטים שהן רוצות לגייס .הצעירים רוצים
להגיע למקום העבודה בנוחות על אופניים או קורקינט ושתהיה להם
גישה לכל קשת הבילויים .זו הסיבה שהצמיחה הגדולה ביותר בתחום
הנדל”ן המסחרי ב 2019-היתה בתל אביב ,והשכירות שם כבר הגיעה
לאזור ה 110-שקל למ”ר”.
לפעמים ,הנוחות הזו חשובה לעובדים
הצעירים אפילו יותר מגובה המשכורת“ .ראינו
את זה במגוון העסקאות שנעשו ,וגם בדקנו
את התנועה הדמוגרפית של הקהל שהגיע
לתל אביב .מצאנו שאחת המגמות המרכזיות
היא שגם חברות שיושבות באזורים מרוחקים
מתל אביב פתחו נציגויות בעיר .כך הן דואגות
לא לפספס טאלנטים שלא מוכנים להגיע
להרצליה ,רעננה או פתח תקווה .הם יכולים
פשוט להיכנס למשרד של החברה בתל אביב
ולעבוד משם”.

"

אבל מה עושים עם העובדים שבכל זאת נאלצים להגיע ברכב
למשרד? “ישראל מתנהגת כמו ישראל” ,מוקמל אומר בצער“ .בונה
בצורה מואצת ,מורידה מכסות חניה של בנייני משרדים בסמיכות
לרכבת ,אבל בעצם לא עושים שום דבר כדי למנוע את העומס
בכניסה לערים .התרעתי מספר פעמים בפני משרד התחבורה וראשי
ערים והצעתי לייצר מעין מועדון חברתי פשוט ויעיל :בונים מתחמי
חניה גדולים בכניסות לערים ומתנים כניסה של כלי רכב לעיר בנסיעה
שיתופית (קארפול) בתפוסה מלאה .החזרה לחניון היא בשאטלים.
אם רוצים שעניין הקארפול יצליח ,לא מספיק להכריז על נתיב ייעודי,
חייב להיות מקום ריכוז שממנו הנהגים יוכלו
לאסוף את הנוסעים בצורה נוחה ומסודרת.
מתחמי החניה האלה ייצרו כניסה שיתופית
לעיר ויפחיתו את העומסים .אבל לצערי
נתקלתי באוזניים אטומות והעומס בעתיד רק
יילך ויגדל”.

הצמיחה של נדל"ן מניב תלויה
בדור הצעיר – 'איפה נוח לי'
חשוב להם יותר מ'איפה אני
מרוויח' .לכן חברות ההייטק
נוהרות לתל אביב

וזה עובד גם בכיוון ההפוך“ :הבדיקות שלנו הראו
שהרבה יותר קל ומהר לגייס כוח אדם בתל
אביב .הדרישות של עובדים בתל אביב פחות
תובעניות בהשוואה לערי הלוויין הסמוכות .אכלוס של בניין משרדים
בפתח תקווה ,למשל ,הוא תהליך הרבה יותר אטי”.
ההשפעה של המגמה הזו ,טוען מוקמל ,תביא לכך שבעתיד הקרוב
תחום הבניינים המעורבים שמשלבים תעסוקה ומגורים יצבור
תאוצה“ .זה כבר קורה היום בפרויקט מידטאון תל אביב ובפרוייקט
הרצליה הייטס .הסמיכות של המגורים והמשרדים נותנת ערך מוסף
עצום בגיוס עובדים .אנחנו רואים גם תופעה כלל-עולמית של
חברות הייטק יציבות וחזקות ששוכרות לעובדים יחידות מגורים
שקרובות למשרד”.

"

ה Co-Working-ממשיך
לנגוס במשרדים

אחד האירועים המכוננים בעולם הנדל”ן
המסחרי ב 2019-היה המשבר בענקית מתחמי
העבודה המשותפים  WeWorkשבעקבותיו
רבים מיהרו לצפות שהתחום כולו עומד
בפני קריסה .מוקמל לחלוטין לא שותף
להנחה הזאת“ .כל הנושא של co-working
ממשיך לנגוס חזק במשרדים הקטנים וממשיך לגדול ולהתפתח כל
הזמן .חשוב לזכור ש WeWork-לא הפסיקה את הפעילות שלה ולא
החזירה משרדים שהיו בידיה ,אלא רק האטה את הפעילות ועשתה
רה-ארגון .במקביל קמו חברות נוספות בתחום שהולכות ומתרחבות.
הן נותנות מעטפת טובה יותר של שירותים לעומת שכירת משרד ,עם
מועדון קהילתי גדול ומערכות שמתקשרות עם כל העולם בכל תחומי
התעסוקה .גם החברות הגדולות לוקחות עמדות בחללים האלה כדי
לראות איזה סטרטאפים הולכים ומתפתחים .גם אם בעלי נכסים
קצת חוששים להיכנס לעסקאות כאלה עכשיו בהשפעת מה שקרה
ל ,WeWork-זה זמני בלבד”.
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ההצלחה של מתחמי העבודה המשותפים היא גם אחת הסיבות שמוקמל
מתריע מפני מה שהוא מכנה התופעה של קבוצות רכישה גדולות וחברות
יזמיות שמוכרות משרדים קטנים לכל מי שיש לו הון מינימלי .דוגמה לכך
היא המגה-פרויקט של בסר בפתח תקווה” .בנושא הזה אנחנו מזהירים
את הרוכשים שהשקעה במשרד קטן מסוכנת יותר היום מרכישת אג”ח.
רוב האנשים ששואלים את דעתי על קניית משרדים ,אני אומר שאם
הבטיחו לכם תשואות של  8%תבקשו ביטוח על  6%ותקנו .אבל בפועל
אף אחד לא מוכן לתת ביטוח לזה ואז נוצר משבר”.

קניונים :להשתנות או לחדול
סימן שאלה גדול נוסף שריחף בשנה החולפת מעל עולם הנדל”ן המניב
הוא עתידם של הקניונים“ .הקניונים מדווחים על רווחים ובמקביל בעלי
החנויות מדווחים על הפסדים” ,אומר מוקמל“ .במצב הנוכחי ,בעלי
עסקים שלא יעמדו בשכר הדירה ינטשו את הקניון ויהיה קשה למצוא
להם מחליפים .בעלי הקניונים בישראל עדיין מנסים להחזיק בשיניים
את הדיירים הקיימים ולא לשנות את התמהיל ,אבל אני מאמין שבסוף
הם יתקפלו ויתחילו להכניס מוצרי צריכה גדולים שלא ראינו בעבר כמו
מכוניות ,אופנועים וקופות חולים .הקניונים לא יכולים לשרוד מביגוד,
כדי למשוך קהל הם יהיו חייבים להביא אטרקציות מיוחדות שאנשים
מתרגשים מהן ורוצים לגעת בהן .זה מה שקרה בעולם וזה מה שיקרה
בישראל .פגשתי את כל בעלי הקניונים והסוחרים בכנס הקניונים באילת
ושמעתי את כאבם .לא היתה שום אפשרות לתת להם תשובה שתיתן
להם אופק עתידי .הם צריכים להבין שחברת רכב לא תשלם להם 300-
 400שקל למ”ר ,כי היא צריכה מאסת שטח”.
הצמיחה המטאורית של הקניות באינטרנט היא אחד מהגורמים לדעיכת
הקניונים ,אבל במקביל היא גם מייצרת ביקושים מסוג חדש .בפתחה של
שנת  ,2020מוקמל מציע לשים לב לביקושים הבוערים למרכזים לוגיסטיים.
“השוק כמהה אליהם ויש ביקושים אדירים לאחסון .מגיעות לפה ענקיות
כמו אמזון ויש גופים שונים שמגיעים לארץ בתחום הטקסטיל ומחפשים
מקומות אחסון למוצרים מידיים .הטרנד הזה בתחום הלוגיסטיקה נותן
תשואות חיוביות כי מחירי השכירות הולכים ומאמירים בקצב די מסחרר.
מרכז לוגיסטי שממוקם על פרשת דרכים מרכזית  -נחטף מיידית”.
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פינת החדשנות

אנחנו שמחים לארח בפינת החדשנות
את הדר גולדמן מGoldman Investments-
ואת ירון שוורץ ,מייסד משותף ומנכ”ל Skyline Robotics

ישראל אליהו,
שותף ,מוביל תחום חדשנות בנדל"ן
 KPMGסומך חייקין

סביר להניח שרובכם מכירים את הדר גולדמן בתור מי שהיה הבעלים המשותף של משרד הפרסום
זרמון-גולדמן ,או אולי מתכנית הטלוויזיה “הכרישים” ו”גולסטאר” .מה שלא בטוח ידעתם הוא
שגולדמן הוא גם אחד מחלוצי תעשיית ה ,PropTech-והוא מוביל חברה שמפתחת פלטפורמה
דיגיטלית כוללת לצרכי ניהול עדכני של מקבצי דירות גדולים.
 Skyline Roboticsשל ירון שוורץ פיתחה מערכת שהופכת כל מנוף או מתקן הרמה סטנדרטי לרובוט
חכם ומתכוונת לעשות אוטומציה לכל עבודות הגובה באשר הן.
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1
שנת הקמה2010 :
מייסדים :הדר גולדמן
מספר עובדים28 :
תחום פעילות:
רכישה ,ניהול והשבחה פיזית וטכנולוגית של
מקבצי דיור בארה”ב
מה הם מפתחים?
פלטפורמה דיגיטלית כוללת לצרכי ניהול עדכני
של מקבצי דירות גדולים

2

ספר לנו על המוצר שאתם מפתחים ועד כמה
הוא משנה סדרי עולם בתעשיית הנדל”ן
המסורתית
השינוי המהותי שאנחנו מביאים לשוק הנדל”ן להשכרה
הוא התמקדות בשוכר עצמו .בכל שנה מצטרפים לשוק
הנדל”ן כ 1-מיליון שוכרים ,רובם בני  .45-18הדיירים
האלה הם צרכנים מודרניים שרגילים לקבל שירותים
זמינים ונוחים בלחיצת כפתור ,אבל דווקא במקום שבו
הם גרים עדיין שולט העולם הישן :שירות נרפה ,אנלוגי
ועצל ,המתנה ארוכה לתיקונים ,בעלי נכסים מבוגרים
ומנותקים משוק הצרכנות המודרני .המצב הזה פוגע
אנושות בשוק הנדל”ן להשכרה :מדי שנה כ 60%-מכלל
השוכרים עוברים דירה ועלות כל עזיבה היא 10-8
שבועות של שכר דירה.
איתנו הסיפור נגמר .כל תקלה זוכה למענה מיידי  -בנינו
אלגוריתם שפועל כמו הזמנת נסיעה ב - UBER-בלחיצת
כפתור נוצר “מכרז” בין בעלי מקצוע ,כשהזוכה נבחר על
פי קרבתו לנכס ,הצעת המחיר וניקוד והערכה מלקוחות
קודמים .אנחנו גם מאפשרים לבעלי העסקים והשירותים
בשכונה כמו פיצריה ,מכבסה וסופרמרקט להציע הנחות
מיוחדות לדיירים שלנו ומנצלים את יתרון הגודל לקבל
הנחות גם בתחומים פיננסיים ,שירותים רפואיים ועוד.

איזה חידוש יביא בעיניך  disruptionאמיתי
לענף הנדל”ן?
מקבצי דיור הוא ענף יציב מאוד אבל שולי הרווח שלו
מאוד קטנים .הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לנו לנהל את
ההוצאות בצורה מדויקת ולהוסיף הכנסות מדיירים
שהן מעבר לשכר הדירה .זו מהפכה אמיתית :כבעלים

של נדל”ן אנחנו רוצים שתהיה לנו היכולת לגדר כמה
שיותר סיכונים .היכולת לפקח על ההוצאות באמצעות
הפלטפורמה ולבטח הכנסות באמצעות חברות ביטוח
אמריקאיות ,מאפשרת לנו לדעת מבעוד מועד איך
תראה התוכנית העסקית שלנו.

3

בשנתיים האחרונות הוקמו בישראל הרבה
חברות סטרטאפ בתחום ה ,PropTech-אבל רק
אחוז קטן מהן באמת מצליח להתרומם .מה
ה”אקס פקטור” שסטארטאפ צריך כדי להיות
הדבר הבא ב?PropTech-
כדי לייצר שינוי מהותי צריך לשלוט בנכס הנדל”ני בצורה
מוחלטת .זה יכול לקרות באמצעות חוזי ניהול ארוכי טווח
או בדרך שבה אנחנו בחרנו להתנהל :אנחנו רוכשים את
הנכס ,על פי רוב עם שותפים ,וכך שולטים בכל הקהילה
ונותנים לה מענה תוך כדי רווחיות עודפת בכל התהליך.
חייבים שיהיה קשר ישיר עם התעשייה ועם האנשים בשטח
כדי לבצע התאמות נכונות ולהציע מוצר שהשוק דורש.

4

מתי לדעתך קרנות ישראליות או משקיעים
בישראל יתחילו להזרים יותר כספים לPropTech-
ומה יעודד את ההשקעות בחברות בתחום?
ב 25-השנים האחרונות“ ,הכוכב” היה הענן
והטכנולוגיות שקשורות אליו .השוק כיום מחייב
תהליך היברידי של ניהול בשטח ויכולות טכנולוגיות
מוכחות .בישראל שוק הפרופטק קטן כי אין שוק
נדל”ן להשכרה .שוק מקבצי הדיור הוא שוק נפלא
אך דורש התמחות וניסיון ,ואין בו את קיצורי הדרך
שאנחנו כישראלים כל כך מחבבים.
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1

עבודה בגובה היא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר
בענף הנדל”ן המסורתי .למעשה ,בכל פעם שכף רגלו
של אדם מתנתקת מהקרקע זה יוצר סיכון שכרוך
בעלויות גבוהות מאוד .ב Skyline Robotics-פיתחנו
מערכת בינה מלאכותית ששולטת ומפעילה את כל
מתקני ההרמה והמנופים למיניהם ,ולמעשה הופכת
אותם לרובוטים אוטונומיים שמבצעים את עבודות
התחזוקה המסוכנות בגבהים ומייתרות את הצורך
לסכן חיי אדם .הרובוט יוצר חיסכון אדיר בעלויות
תחזוקת הבניין ומגביר משמעותית את בטיחות
העובדים .המוצר הראשון שלנו ,OZMO ,מנקה חלונות
של גורדי שחקים.

שנת הקמה2017 :
מייסדים :אבי עבדי וירון שוורץ
מספר עובדים14 :
תחום פעילות:
בינה מלאכותית ( ,)AIרובוטיקה ואוטומציה
מה הם מפתחים?
רובוט אוטונומי לניקוי חלונות בגובה

ספר לנו על המוצר שאתם מפתחים ועד כמה
הוא משנה סדרי עולם בתעשיית הנדל”ן
המסורתית

2

איזה חידוש יביא בעיניך  disruptionאמיתי
לענף הנדל”ן?
בתחום הבנייה נשפך הרבה כסף על תכנון גרוע וביצוע
גרוע ,שניהם תוצר של טעויות אנוש .אם תוכנות
מחשב יהיו אחראיות על התכנון ,ההזמנה והביצוע
של הפעולות האלה נחסוך המון זמן ,כסף ואבטלה
סמויה .מעבר לעבודה של רובוטים ו”בני אדם רבודים”
( )Augmented Humansיהפוך את העבודה להרבה
יותר מהירה ומדויקת ולמעשה יכחיד את דרכי העבודה
המסורתיות .גם חומרים חדשים יפחיתו את הצורך
בחיזוקים מפלדה ,בטון או חול וישנו לגמרי את שרשרת
האספקה כפי שאנחנו מכירים אותה.

3

4

בשנתיים האחרונות הוקמו בישראל הרבה חברות
סטרטאפ בתחום ה ,PropTech-אבל רק אחוז
קטן מהן באמת מצליח להתרומם .מה ה”אקס
פקטור” שסטארטאפ צריך כדי להיות הדבר הבא
ב?PropTech-
זאת ה-שאלה .קודם כל ,אחרי ציד וחקלאות ,נדל”ן
הוא הענף שעבר הכי פחות דיגיטליזציה ,למרות
שאנחנו חיים בסביבה בנויה לחלוטין .שניתPropTech ,
הוא תחום חדש יחסית שעדיין אין לו רקורד של
השקעות ענק ,סיפורי הצלחה מטורפים ויזמים שאפשר
להתייעץ איתם .וממילא רק  1מכל  1,000סטרטאפים
מצליח להתרומם .השילוב בין כל הגורמים האלה מאוד
מקשה לחדור לשוק בתחום הזה .העצה היחידה שלי
ליזמים היא לא לעצור ,תמיד להמשיך ללמוד ,לצמוח,
להשתנות ואף פעם לא לוותר.

מתי לדעתך קרנות ישראליות או משקיעים
בישראל יתחילו להזרים יותר כספים לPropTech-
ומה יעודד את ההשקעות בחברות בתחום?
בישראל כבר יש כמה משקיעים שרואים את
הדיסרפשן שעומד להתרחש בענף הנדל”ן ולכן הם
מוכנים להמר על כל מיני סטרטאפים בתחום .אבל
עדיין ,רוב המשקיעים בישראל הם מהסוג שהולך אחרי
( )followerולא מהסוג שמוביל ( .)leaderבהיותם
 followersהם משקיעים בטרנדים ,ומאחר שלאחרונה
הפרופטק נעשה טרנדי ,משקיעים ישראלים מתחילים
להיכנס לתחום .אבל מבחינת הסטרטאפים בישראל
זו לא בעיה ,יש הרבה משקיעים בינלאומיים ששמחים
להשקיע בחברות ישראליות.
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