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?מהי חדשנות

החדשנות היא מאפיין מרכזי של רוב העבודות  . או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים, היא יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות חדשים לצרכים קיימים (Innovation:אנגליתב)חדשנות:הגדרה

.[1]יצירתיותה

או חברות שמוכנות ומעוניינות  , מדינות, שירותים או טכנולוגיות יעילים יותר מבעבר או על ידי רעיונות בשלים שמתאימים לשווקים, תהליכים, פתרונות אלה מושגים על ידי פיתוח או שימוש במוצרים

.לקלוט אותם

בכך  , חדשנות שונה גם משיפור. בעוד שהמצאה מתייחסת לתהליך ולאופן היצירה של השיטה או הרעיון, בכך שחדשנות מתייחסת לשימוש בשיטה או ברעיון טובים יותר, המצאהחדשנות שונה מ

שכן התוצרים היצירתיים הם לא רק , למרות שחדשנות הכרחית לפעולה יצירתית היא לא מספיקה. שהיא עוסקת במשהו שנעשה מהותית באופן שונה ולא בעשיית אותם הדברים בצורה טובה יותר

חדשים אלא גם מותאמים למצב שעבורו הם נוצרו

אסטרטגיה+ יצירתיות + מקוריות 
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.[1]יצירתיותשל רוב העבודות ה

או , מדינות, שירותים או טכנולוגיות יעילים יותר מבעבר או על ידי רעיונות בשלים שמתאימים לשווקים, תהליכים, פתרונות אלה מושגים על ידי פיתוח או שימוש במוצרים

.חברות שמוכנות ומעוניינות לקלוט אותם

חדשנות . בעוד שהמצאה מתייחסת לתהליך ולאופן היצירה של השיטה או הרעיון, בכך שחדשנות מתייחסת לשימוש בשיטה או ברעיון טובים יותר, המצאהחדשנות שונה מ

למרות שחדשנות הכרחית לפעולה יצירתית היא לא . בכך שהיא עוסקת במשהו שנעשה מהותית באופן שונה ולא בעשיית אותם הדברים בצורה טובה יותר, שונה גם משיפור

שכן התוצרים היצירתיים הם לא רק חדשים אלא גם מותאמים למצב שעבורו הם נוצרו, מספיקה
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...האסטרטגיה היא לחדש

העתקת מודל קיים.  א

רב תחומיות. ב

דינמיות . ג
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צוות בסיסים חכמים
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בסיסים חכמים= ערים חכמות 

הטמעת חדשנות

מכלול התהליכים לשינוי התנהגותי

מים

חסכון והתייעלות במים ושפכים

חווית משתמש

חוויה השימוש בתשתית המבנים  
והשירותים של הבסיס

פסולת

מחזור והפיכת פסולת  , צמצום
למשאב

מרחב ציבורי

שטחי , מערכת השטחים הפתוחים
שטחי הפנאי ושטחי הטבע, התנועה

סביבת עבודה

איכות הסביבה ומרחב העבודה  
בה פועל החייל

אנרגיה

גיבוש התפישה האנרגטית  
בבסיס כתוצר מסביבתו ותכולתו

ניידות

, מערכי תחבורה וניידות בבסיס
אליו וממנו

תפעול

מכלול הפעולות לשמירה על  
תפקוד מיטבי של הבסיס

מעטפת חוזית

גיבוש תפישה חוזית בראייה  
רחוקת טווח

טכנולוגיה מאפשרת

תמיכה טכנולוגית להנגשת 
.המידע ותמיכה בתפעול 
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אדריכל

תשתיות

מנהל  
חוזה

לקוח

נוף

תחבורה

שינוי  
ארגוני

אחזקה

בר  
קיימא

כלכלה

מוביל  

תהליך  

IDP-ה

ענף הנדסה

רב תחומיות
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1 .Shuttle-פיילוט

בשנה₪ M20-פוטנציאל חיסכון גדול מ

צמצום הנסועה

חיסכון כספי

תוכניות לניצול זמן-שיפור תנאי שירות

דינמיות
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ט"משהב, מעבדת החדשנות של אגף ההנדסה והבינוי

והוצאהתכנוןעלאמוןהביטחוןבמשרדוהבינויההנדסהאגף

בשנים.הביטחוןובמשרדל"בצההבינויכללשללפועל

ממעברכחלקר"ממיליון2-כבנייתעלאחראיהאגףהקרובות

.דרומההמרכזמעריל"צהמחנות

התייעלות,לחסכוןפוטנציאלבחדשנותהרואהמתפיסהכחלק

מיזמיםשלשילובלקדםהאגףמעוניין,הבנייהבתחוםומצוינות

.וקיימיםעתידייםבפרויקטיםחדשנייםורעיונות

,מתכננים,יזמיםויזמיןקוראקולבזאתיפרסםהביטחוןמשרד

בפרויקטיוהעשייההחשיבהבקידוםחלקלקחתוממציאים

.הביטחוןומשרדל"צהשלהעתיד
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?מה אנחנו מחפשים

לשילובמתקדמתבשלותברמת,וייחודיחדשנירעיוןאומיזם

משרדומתקניל"צהשלהעתידבבסיסיותשתיותבמבנים

.מגווניםענייןבתחומימשתמשיהםורווחתהביטחון
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?מה אנחנו מחפשים

:(נוספיםבתחומיםהצעותתישקלנה)אפשרייםתחומים

ייצור אנרגיה מתחדשת

ניהול ואגירה, מונה חכםאנרגיה

, HVAC, תאורה)התייעלות
('הצללות וכו, מעטפת

מים  
ושפכים

טיפול והשבהטכנולוגיות

השקיה

ניטור והתראה,ניהול

תחבורה
.חדשנייםרכב כלי 

ניטור והתראה, ניהול

חנייה

מבנים
המרחב  ו

הציבורי

חומרי בניה מתקדמים

ממוחזרים  וירוקיםחומרים 

מצלמותבקרה ופיקוח , ניהול
וחיישנים

סביבת  
עבודה

מבניתאיכות אוויר פנים

,  תרמית)נוחות משתמשים 
(אקוסטית, ויזואלית

ארגונומיה ואקטיביות
משתמשים

איכות אוירניטור

ניהול  
עיר

.   חכמהניהול סביבה עירונית
.ניהול פסולת

, איכות מים , חנייה, זיהוי קהל
'וכו

פלטפורמות לניהול עיר

חיבור  
קהילתי

על המרחב הציבורי  השפעה
העירוני  וחיבור למרחב 

.והפיתוח הקהילתי

מציאות  -טכנולוגיה-ממשקי אדם

.'רבודה וכו

,  פתרונות הצללה-בנייה ירוקה

'מחזור וכו, ניהול פסולת
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?מה אנחנו מציעים

צוות בסיסים חכמים

ליווי,בישראלהגדוליםהבנייהפרויקטיעםוחיבורהכרות

.המוביליםהמקצועאנשיעםמשותפתועבודה

אנשימולועבודההאגףמפרויקטיבאחדויישוםצרכיםאיפיון

.במערכתמפתח

היתכנותלהוכחתמיוחדתהזדמנות-Proof of Conceptעם

.בישראלהגדולוהמבצעהמתכנןהגוף

ימצאואשרוטכנולוגיותפתרונותמולפעילותהמשך

חדשנותלקידוםשנתיותרבבתכניותישולבוכמתאימות

.באגףהמתגבשות
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...בואו לא נהיה חדשניים 

!בואו נחדש


