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 ^ ץ שוווץ -ש ןש! ויוון אהווני ליאוו :מימין .הולנד הנשיא עם ישבו

 למצוקת עולמי פתרון
 ממקום ?הדיור
 ,בפריז מושבם

 הסטארט־אפיסטים
 של הישראלים

 מפתחים "טרידום"
 בתים לבניית שיטה

 אדם יד מגע ללא

 ?עושה החברה מה ◄
 מנסה מנסה tridom ( טרידום חברת"

 ן פ ו בא ,הדיור בתחום מענה לתת
 .הבנייה עלויות את מהותית שיוריד
 רובוטים פיתוח על עובדת החברה

  הדפ באמצעות ,בניינים שבונים
 ושילוב בטון של ממדית-תלת סה
 בתחום חדש אין .במבנה פלדה של

 ,המצרים מימי עוד כנראה ,הבנייה
 הרעיון .זה את לשנות פה ואנחנו
 יוכל אדם שכל הוא הארוך בטווח

 מדויק העתק מהאינטרנט להזמין
 ."בית כל של

 חשבתם ואיך אתם מי ◄
 ?הרעיון על

 חברת ומייסד מנכ״ל ,שוורץ ירון"
 -סינגול אוניברסיטת בוגר ,טרידום

 בתחום פרייס אקס טקס ונבחר רטי
 ראש ,אהרוני ליאור ;העתידי הדיור
 להקמת שותף מייסד ,הפיתוח צוות

 בכימיה ישראל אלוף היה .טרידום
  אוניבר תואר ובעל , 16 בגיל כבר

  תוכ הנדסת בתחום ראשון סיטאי
 .״ 17 בגיל כבר ,נה

 ?ממוקמים
  הח במסגרת ,בפריז יושבים אנחנו"

 אליה Impulse Partners ממה
 בתחרות שזכינו לאחר הצטרפנו

French Tech Ticket כש לפני  
 אלה בימים מתקיימת התחרות .נה
 ואנחנו ,באוגוסט 24 עד ,בישראל גם

  יש אפים-לסטארט בחום ממליצים
 התוכנית .מועמדות להגיש ראליים

 ולעבוד לאירופה לעבור לנו איפשרה

 שהזכייה ספק ואין חוקי באופן כאן
 עניין את משמעותית הגבירה שלנו

 באירופה התקבלנו .בנו התאגידים
 והחלטנו ומחבק נעים יותר באופן

 פרנסואה עם ישבתי בפריז .להישאר
 עמנואל ועם (צרפת נשיא) הולנד
 את שם מבינים .(הכלכלה שר) מקרון

 הם ובפריז ,השגה-בר בדיור הצורך
 אחר אקטיבי באופן מחפשים אפילו

  למ ניתן ואירופה בצרפת .פתרונות

  חו ויצרניות הבנייה חברות את צוא
 ,בנוסף .בעולם הגדולות הבנייה מרי

  שמסת כזו היא האירופית התרבות
 .הכפולה התחתונה השורה על כלת

 החברה על חיובית השפעה כלומר
 ."כלכליים רווחים רק ולא

 5 בעוד תהיו איפה ◄
 ?שנים

  הט שבו במקום שנהיה מקווה אני"
 .ומושמשת מופצת שלנו כנולוגיה

 בה שהשימוש מקווה יותר עוד אני
 יותר אבל .מהרחוב אנשים יוציא
 לראות פשוט רוצה הכי אני מהכל

 יהיה זה .מוקם הראשון הבניין את
 ."דיבורים הכל ,אז עד .אמיתי הישג
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 האוניברסיטה ,בסינגולרטי" :שוורץ
  לח מאיתנו ביקשו ,למדתי שבה
 הגדולות לבעיות פתרונות על שוב

 ,זה את לחקור כשהתחלנו .בעולם
 נובעת בעולם העוני שבעיית הבנו

 עלות .בית אין שלאדם מכך בעיקרה
 כוח מעלות בעיקר נובעת בית בניית

 את נוציא איך לחשוב התחלנו .האדם
 הלכנו .מהתהליך האנושי המרכיב
 אנחנו איך ודמיינו המדפסות לעולם
 אבל .לבנים שתניח ענקית יד יוצרים

 -לב כי ,פגומה הייתה הזו החשיבה

 ומיושנות עתיקות פחות לא הן נים

 הגענו כך .חדש בפתרון צורך וקיים
 מזריקים אנו למעשה שבה לנקודה

 .זול הכי .מהיר הכי .סכמה לתוך בטון
 .אדם כוח אפס .בטוח הכי .יעיל הכי

  שמ .המחאה בקיץ הוקמה החברה
 את ראינו .ההמון את ברחובות ענו

 .בעתיד נכאב אנחנו שגם הבנו .הכאב
 ולכן מעשי ניסיון הרבה לנו היה לא

 של ממקום ,אגודל בצד עקב התחלנו
 ומה ,בנייה תהליכי של והבנה מחקר

 הבקבוק צווארי את מהווה למעשה

 ואחד ,מהם אחד היה בטון .המהותיים
 ."לפתור יודעים שאנחנו שהבנו

 ?וממי גייסתם כסף כמה ◄
  שמ גופים יש .מהבית כסף הבאנו"

 כרגע אבל ,להשקיע עניין ם י ע י ב
  הט .חיצוני כסף מגייסים לא אנחנו

 בשלב למכור מכדי יקרה כנולוגיה
 ."בחברה נקודות מוקדם כך כל

 או לקוחות יש האם ◄

 ?הכנסות
 ."הפיתוח בשלבי עוד אנחנו .אין"

 המשרדים איפה ◄
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