והיי־טה

לא נתות ת־ 5,000חברות בישראל שסקות בפיתום וביישום
של טבנולוגיות מתקדמות לענף הבנייה • אחרי שגם בשלם
הבינו שאי אפשר לוותר על היום הישראלי  -הברות רבות
מגישת לארץ בדי ללשד ולאתץ את ההיוושים בתחום
אויא? ,ויטחן
ד היום כשחשבתם על בנייה זה לא
התקשר לכם עם היי־טק בכלל ,ולכן
 cגם לא עם היי־טק ישראלי .אז אולי
אחרי שתקראו את הכתבה הזו תתחילו
לחשוב אחרת .גם בתחום הזה ישראל כובשת לה
מקום של כבוד בעולם ,ומשלחות מגיעות לפה
כדי לקבל את תרומתנו הלא צנועה לתחום.
הברת אינוג׳י) (innogyמקיימת בחודשים
האחרונים סבב מפגשים עם חברות זרות שמח
פשות טכנולוגיות חדשות בתחום הבנייה .מדובר
בתוכנית החדשנות של ענף הבנייה שהקימו לפני
כשנתיים התאחדות בוני הארץ עם משרד הכלכ
לה והתעשייה ומשרד הבינוי והשיכון .התוכנית,
 ,(CIZ) Construction Innovation Zoneפועלת
במסגרות שונות לאיתור מפתחים ולדחיפת חב
רות טכנולוגיות להקים מיזמים בתחום הבנייה,
בליווי מקצועי של הגופים הללו ובפתיחת דלתות
עבורן במשרדי הממשלה ובענף הבנייה.
כל השותפים במיזם הזה תורמים יחד להסרת
חסמים עבור המפתחים .חברות הסטארט־אפ המ
שתלבות בתוכנית מקבלות "תוכנית בית" של
שישה חודשים ,המתמקדת בחיבור של הסטא־
רט־אפ לתעשיות הבנייה השונות ,חללי עבודה,
מנטורינג ונטוורקינג.
בתוכנית כבר פועלות כיום מפתחות של כמה
טכנולוגיות כחול־לבן הנמצאות בשלבים שונים

של פיתוח ומוצרים מוגמרים המשווקים לענף
הבנייה בארץ וברחבי העולם .בין השאר מדובר
במנופים אוטונומיים ,במערכות תוכנה לאיתור
ליקויי בנייה ,בתוכנות לזיהוי שינויים בתוכניות
בנייה ותאימות התוכניות לבנייה בפועל ,במע
רכות מהירות לשינוע חומרים לאתרים ,ברחפ־
נים המצלמים את האתרים לצורכי בקרת איכות,
במערכות חכמות לניהול דיירים ועוד.
אינוג׳י היא חברת חשמל גרמנית מובילה
המייצרת אנרגיה ממקורות מתחדשים בלבד,
ומפיצה אנרגיה זו ל־ 23מיליון לקוחות על פני
רשת תמסורת וחלוקה באורך של יותר מ־550
אלף ק״מ .החברה פועלת ב־ 16ארצות באירופה
ומעסיקה כ־ 40אלף עובדים.

בארץ ,אומר כי "אנחנו כאן בימים אלה כדי לבחון
השקעות שלנו בטכנולוגיות היי־טק שקשורות
לתחום הבנייה .נבחן חברות שונות שעוסקות
בתחום הבנייה מזווית טכנולוגית .הזמנו חברות
ישראליות שונות ומגוונות לערב שלנו ונקווה
שהן יגיעו.
״לרוב מגיעות בערך  25%מההכרות .אנחנו
בדקנו עם התאחדות בוני הארץ כמה חברות
היי־טק ישראליות שעוסקות בבנייה פועלות
בישראל .מצאנו שיש לא פחות מ־ 5,045חברות.
מדובר במספר מפתיע בגובהו ,שכן במדינות
גדולות הרבה יותר המספר נמוך יותר .זה תחום
מאוד צעיר ודינמי ,ולכן מפתיע כמה מהר הוא
מתפתח בישראל .אנחנו מכירים באופן אישי
כ־ 25חברות ובוחנים אותן כדי לבדוק אם הן
מתאימות לנו להשקעה".

לאינוג׳י יש חטיבת חדשנות וקרן הון סיכון
המשקיעות בחברות סטארט־אפ בתחומים שונים,
באמצעות מרכזי חדשנות בעמק הסיליקון ,בלו
נדון ,בברלין ובתל אביב ,שמטרתם הספציפית
היא איתור חברות סטארט־אפ מתאימות הפועלות
בתחומי העניין של החברה.
מרכז החדשנות בישראל השקיע כבר בשבע
חברות שונות ,וממשיך לאתר חברות להשקעה
הן בשלבי  seedוהן בשלבים מתקדמים יותר.
לאחרונה הגיעה לארץ אלינה פרוודזיק ,נציגת
החברה ,שתפקידה לחפש חברות סטארט־אפ שבהן
החברה רוצה להשקיע .מיקי שטיינר ,מנכ״ל חממת
החדשנות אינוג׳י ישראל ,שמלווה את פרוודזיק

אילו חברות אתם מחפשים? מה בעצם חשוב
לבם לראות בדי שתחליטו להשקיע בהן?

"מחוץ לקופסה"

פרוודזיק" :תחום טכנולוגיית העילית של הב
נייה הוא יחסית הדש ומתפתח די לאט ,אבל בשנה
האחרונה אנחנו רואים התפתחות דרמטית בקצב
הפיתוח וההתעניינות בתחום .במערב אירופה
מתחילים לחפש פתרונות של בית חכם ,והאמת
היא שאצלכם בישראל מאוד מפותחים בתחום.
"אנחנו מחפשים סטארט־אפים שקבלנים ירצו
להשתמש בטכנולוגיה שלהם .אז אנחנו בעצם
מחפשים טכנולוגיות שיחסכו לקבלן זמן ,יאפשרו
לו לעבוד עם יותר ביטחון ,יאפשרו לו לבצע אותה
עבודה עם פחות עובדים ועוד .נוסף על כך ,יש

כמה וכמה חברות שכל מהותן למצוא פתרונות
טכנולוגיים שיאפשרו לקבלנים לנהל את אתר
העבודה  -תחום שלרוב נראה מאתגר פחות ,אך
למעשה מדובר בנושא מורכב שמצריך פתרונות
מחוץ לקופסה.
"אנחנו מחפשים את הטכנולוגיה שתוביל אות
נו לעתיד הבנייה .אנחנו מחפשים דרכים להפוך
בנייה למשהו דיגיטלי .העניין הזה גם הופך את
מקצוע הבנייה להרבה יותר בטוח ,מהיר ומתקדם.
במודל הזה ,כשהכל הופך לדיגיטלי וממוחשב,
הבניין עצמו מקבל זהות ,שיכולה להשתנות לפי
מזג האוויר ,השעה ביום ועוד".

תוכלו לתת דוגמאות לחברות שהשקעתם
בהן בעבר?
שטיינר" :בוודאי ,השקענו בחברה ישראלית
שנקראת 'אסטרלינק') .(Astraiinkמה שהחב
רה הזאת פיתחה זאת מציאות רבודה שבה הם
שמים באייפד את תוכניות הבנייה של בניין נתון.
הפקח מגיע לאתר הבנייה ,מחזיק את האייפד מולו
וכך הוא רואה במדויק איך מתקדמת הבנייה ,אם
היא עומדת בתוכניות ההנדסיות ועוד .הוא יכול
לראות לדוגמה את הדלת ,אם היא רחבה מדי,
קצרה מדי וכו׳ ,וכד הוא יכול להתאים את הפ
רויקט למציאות שהוא רוצה ליצור בבנייה .זאת
במקום לעשות את הפרויקט ,ורק לאחר שהכל
גמור פתאום מתגלות תקלות וטעויות.
"זאת טכנולוגיה שכבר כיום נמצאת בשימוש
ואנחנו השקענו בחברה הזו יחסית מוקדם .הם
עובדים עם חברות בנייה בארץ ובאירופה .אנחנו

