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 Sticker Alert - תקציר פרויקט

 

 הבעיה/האתגר:

בימים אלו אנו ערים לבעיות ביציבות המבנים אשר מתגלות מכיוון שאין כל פיקוח או בקרה 

 עדכנית לסטטוס יציבות המבנה.

שנה ואין חלוקת אחריות ברורה לגורם  50כאשר מבנה מתוכנן, אורך "חיי המדף" שלו הוא 

יציב ובטוח. האם זה ועד הבניין, הגורם המתחזק או שבכלל זו המחויב לוודא שהמבנה 

 אחריות המועצה המקומית ?

בנוסף, לעיתים יש כשלים בתכנון או נזקי טבע שעלולים לערער את יציבות המבנים ואף 

 להביא לקריסתו בטווח הזמן המידי.

ש זמן רב לשקם בעיה זו גורמת לסכנת חיים ו/או מוות ולעיתים לאסונות סביבתיים אשר נדר

 אותם.

 

 תרון:אור המוצר והפתי

עמודים  שתודבק על גבימדבקה  –המוצר הינו פשוט וקל להתקנה ע"י כל אדם ממוצע 

 נים.וקירות במבנה אשר תזהה שינויים אקוסטיים בקונסטרוקציית המבנה ע"י חייש

ידית וכך תחילה להיווצר בעיה תהיה התרעה מאת המבנה וברגע שמ 24/7ו החיישנים ינטר

 ניתן יהיה למנוע את קריסת המבנה.

מבנה ומשם הקיים ב נתב/תרון הטכנולוגי הוא סנסורים במדבקה אשר ישדרו לראוטרהפ

 ישדרו את הדאטה למחשבים המתריעים על בעיה.

 השוק:

ים שהנזק שלהם נגרם מבטחות מבנחברות הביטוח אשר נכון להיום אינן  הןהלקוחות 

כתוצאה מקריסת מבנה. זאת כמובן בגלל חוסר וודאות וחוסר יכולת להעריך מתי המבנה 

 מסוכן ו/או לקראת קריסה.

משנה לחלוטין את ניהול הסיכונים של חברות הביטוח ומעלה משמעותית  Sticker Alertה 

 דש לחברות הביטוח.ובעצם פותח שוק ח במבנהצפויים כשלים לת רמת הוודאות לצפי א

  



 

 בשנה לשוק ניטור המבנים: 17.4%בנוסף, ישנה הערכה לגידול משמעותי של 

 

 

 

 מתחרים:

 .השוק כיום מתמקד בניטור מבנים היסטוריים לשימור 

 ולא על בסיס נתוני  המבנה שוק הניטור היום מתבסס על ניטור באמצעות תזוזות

 .אקוסטיקה של המבנה

 ידול שלנו הוא בסיס נתונים אקוסטיים אשר מוריד משמעותית את כמות הב

 המוצר.הסנסורים שנדרש להציב במבנה ובכך להפחית משמעותית את עלות 

 ויזמי הפרויקט:צוות 

 .ניהול כולל, ניהול אסטרטגימהנדס בניין, אחראי על  –מוטי דבדה 

 ., ביצוע וירידה לפרטיםניהול יעדיםמהנדס בניין, אחראי על  –אלעד לוי 

 .פיתוח עסקי, מכרזים ותמחורמהנדס בניין, אחראי על  -רועי פרג'  

 .ניתוח מידע ובקרות, אחראי על תעשייה וניהולמהנדס  –אליה מנור 

 .אקדמיה ומחקר וניסיון בחברות הזנק –ויטלי גלברג 

כב משילוב של אנשים אשר לכל אחד תחומי עיסוק מגוונים שיכולים לתרום כל הצוות הור

 . אחד בתחומו להקמת והצלחת המיזם

 

 


