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פרוטוקול כנס CFO BestPractice 2012
גל זוהר IDE CFO
נדבר על האסטרטגיות השונות של החברה במהלך  5העשורים האחרונים ,כי דווקא כך אפשר לשנות את
האסטרטגיה שלה עם שינוי השוק ,ועל גאווה ישראלית.
 IDEמוכרת היום טכנולוגיות מים – מכירה של פרויקטים שבהם אנחנו האינטגרטור שמוסר מתקן התפלה
פועל ,בד"כ בהסדרי .BOT
החברה הוקמה בזמנו ע"י זרחין ,ופעלה בשיטתו – הקפאה והפשרה .אפשר להרתיח את המים ואפשר
לסנן אותם .אנחנו פועלים בשתי השיטות האחרונות .היום בישראל יש לנו  01מתקני התפלה ,בהם
המתקן בחדרה.
אנחנו פועלים בהתפלה ,בייצור וטיפול במים ,ואפילו בייצור שלג (תחום קטן שמצטמצם).
איך צמחה מעצמת התפלת מים מישראל הקטנה? ישראל היא מדינה יבשה ,ונוצר צורך במים כבר
מתחילתה ,בייצור מים .החברה התחילה מזרחין עם ההקפאה ,ואז ידעה ליצור קור ,וזה כמו ליצור חום,
והתחלנו לייצר התפלה בשיטה ההפוכה – אידוי .החברה החלה לייצר מתקני התפלה ,ומכרה קצת פה
וקצת שם .הפריחה הגדולה התחילה כשעלה השאה הפרסי לשלטון וגשם של פרויקטים ומזומנים חיזק
את החברה .החברה הפכה ממרכז מו"פ למפעל ייצור למתקני התפלה .במשך שנים רבות מכרה מתקני
התפלה בלי סוף לאיראן .המתקנים עדיין עובדים .החברה הפכה את עורה .ממו"פ לייצור .אחרי המהפכה
באיראן נסגר כמעט מידית כל קשר .טכנולוגיית דחיסת האדים שהיינו רגילים למכור אותה לא רלוונטית.
יש מפעל שאין מה לעשות איתו.
עשינו שינוי אסטרטגי .בחינתה של אסטרטגיה זה קודם כל לעשות שינוי .בעולם התעשייתי יש הרבה
קיטור מיותר ,שאנחנו יודעים לקחת ולהפיק להם מים ממנו .לצד פעילות דחיסת האדים ,התחלנו למכור
גם לתעשייה ,וזה הצריך שינוי תכליתי – וזה לא פשוט .מי אתה בכלל איזו חברה מישראל שתבוא
ותמכור .סגרנו את המפעל ופתחנו נציגויות שיווק בהודו ,בסין ובכל מקום שהיה בו קיטור מיותר וצורך
במים .במשך  01-01שנה לקחנו את התחום ומכרנו מתקנים גדולים ומשמעותיים של  011מיליון דולר.
חוץ ממתחרה קטנצ'יק ,ואוליה ,שפרוסה על כל ענפי המים והסביבה ומוכרת ב 51-מיליארד דולר ,היינו
בשוק לבד.
ושוב התחשרו עננים כבדים ,לפני  00שנה ,כל מיני פרופסורים אמרו שאפשר פשוט לסנן את המים – ולא
צריך את כל המפלצות הענקיות על כמה דונמים שבונה  IDEכדי לעשות מים ...לוקחים ממברנה ,דוחפים
מים מהים מצד אחד ומקבלים מים נקיים בצד השני .בהתחלה דחפנו את ראשינו בחול והסברנו למה
הטכנולוגיה לא עובדת (בעיקר מקום בו המים מלוכלכים) ,אבל אח"כ התקבלה החלטה להפוך להיות
בראש גם של הטכנולוגיה הזו .למרות שבפעם הראשונה זו לא הייתה הטכנולוגיה שלנו.
שוב נדרשנו לשינוי טכנולוגי – ננסה להציע בו ערך מוסף טכנולוגי .גייסנו הרב המהנדסים ,עם העלייה
הרוסית הגדולה שתמכה במהלך הזה עם השורה הראשונה מהעולם ,והצלחנו לעשות את אותו דבר ב-
 01%פחות חשמל ו 01%-פחות כסף...
פרויקטים לדוגמא לגאווה ישראלית – מתקן ההתפלה הכי גדול בסין ,מתקן ההתפלה מהגדולים
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באוסטרליה ,מתקן ההתפלה הגדול ביותר באירופה ומתקן ההתפלה הכי גדול בהודו ,IDE .חוץ מזה
יודעת לממן פרויקטי  BOTבעולם ,למשל בלרנקה ,בחדרה ,באשקלון ובשורק .שניים מהמתקנים זיכו את
החברה בפרס העולמי של טכנולוגיות המים ,איגוד שבו למעלה מ 51%-הם מדינות ערביות.
בשנים האחרונות שוב ענני סערה עלינו – הטכנולוגיה מועתקת .שוק המים הולך וגדל – יש צורך גובר
וגובר IDE .נמצאת רק בחלק מסוים מתוך השוק הזה ,התפלה ,בהשוואה למתחרה שלה – ואוליה,
שנמצאת בכל התחום כולו (כולל הובלה ,ניקוי ,אחסנה וכו').
אז איך צומחים מכאן? בחנו את הצורך הגדל בשוק המים ,הביקוש גדל עם תהליכי תיעוש ואורבניזציה,
שמביאים להגדלת הצורך והטיב של המים ,בצד ההיצע ,רק  0.5%מהמים בעולם הם טובים לשתייה ,ו-
 01%מהם תקוע בקרחונים .גם שינויים אקלימיים גורמים לזה שיהיה פחות מים.
בצד הביקוש אנחנו יודעים להעלות את המחיר כדי לצמצם ביקוש .בצד ההיצע אפשר להעביר מים
ממקום למקום ,לעשות  , reuseאבל הפתרון המקובל ביותר הוא התפלה .לכן החלטנו להישאר בעולם
שלנו.
החלטנו שאסטרטגית הצמיחה תהיה להמשיך בהתפלה ,שוק שגדל ,אבל נוסיף לזה  ,Progreenועיבוד
מים תעשייתי .רצינו להיות מובילים בשוק שאנחנו הולכים אליו ,מקום שיש בו פרמיה על החדשנות ,כי
אנחנו חברת מו"פ ,רצינו שתהיה משמעות לפריסה העולמית הרחבה שיש לנו ,רצינו שהחוזקה הפיננסית
והמאזן החזק שלנו יתנו לנו יתרון ורצינו שהשווקים יהיו בקו צמיחה עולה.
החלטנו להתמקד בשתי הצעות :להתמקד בשפכים תעשייתיים ,היות והחוקים הסביבתיים הולכים
ומתגברים ,ואנחנו יודעים לתת שם מענה .והשניה – .Progreen
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