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Building Blocks-שיכון ובינוי  

ן"ייזום נדלבנייה ותשתיות
פרויקטים ונכסים  

נוספים

אנרגיה 

מתחדשת
זכיינותסביבה
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נוכחות גלובלית-שיכון ובינוי  

הדמיה; רמת גן, Time Towerפרויקט 

Texas - Mega Project

Financial closing of 

SH-288 1bn USD managed lanes, in 

execution

Financial closing of Cundinamarca

640 m USD toll road, in execution

Colombia - Mega Project

Central Europe - RED

Significant growth in unit sales; 

strategic land acquisitions

Expansion of operations

and significant value growth

Germany - ADO

Home base, 4 mega-projects; 

strong unit sales, surplus value

Israel

Leader in Nigeria, strong 

operations in Sub-Sahara

Africa & Nigeria
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חזון-שיכון ובינוי  

קיימא  -היוצרת סביבת חיים בת, להיות קבוצה עסקית מובילה"

"למעננו ולמען הדורות הבאים, ומתקדמת בארץ ובעולם
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יצירת ערך מקיימות-שיכון ובינוי  

צמיחה עסקית

ייעול וחיסכון בצריכת משאבים

ניהול סיכונים

גישה משופרת למקורות הון

גיוס ושימור הון אנושי
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אתגרים פנימיים–סקטור הבנייה 

  מחזיקי עניין מרובים עם אינטרסים

מגוונים

 תשואה5%)רווחיות נמוכה  ,

(חברות S&P 500בעקביות מתחת 

מחזורים עסקיים תנודתיים

כוח אדם משתנה ומתחלף

תמיד בתנועה....

מחסור בחדשנות

  העברת ידע לא יעילה ולא מספקת

מפרויקט לפרויקט

חולשה בניטור ומדידת נתונים בפרויקט

  שיתוף פעולה מצומצם בין פונקציות

שונות  

תרבות ארגונית שמרנית
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שימוש מועט באמצעים דיגיטליים  –סקטור הבנייה 
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ורגולציהפוליטיקהוכוח עבודהחברהקיימותולקוחותשוק

גדול ויותר מורכביותר
אורך המנהרה התת ימית  

שתחבר את דאליאן לינטאי  

מ"ק123בסין הוא 

מחסור במשאבים
סקטור הבנייה והתשתיות הוא  

של חומרי גלם 1' מסצרכן 

ברמה הגלובאלית

אורבניזציה ומשבר דיור
בני  אלף200כל יום מהגרים 

אדם לאזורים עירוניים

רגולציה מורכבת
פרוצדורות שונות נדרשות  25

על מנת לאשר בנייה של מחסן  

טיפוסי  בהודו

הזדקנות של תשתיות
גשרי רכבת  3מכל 1

בגרמניה הוא בן יותר        

שנה100-מ

צורך אדיר במימון
כדי לסגור את הפער  

הגלובאלי בתחום 

התשתיות נדרשיםכל שנה 

טריליון דולר 1

דרישות הקיימות
מהפסולת המוצקה  50%

ב נוצרת על ידי "בארה

סקטור הבנייה והתשתיות

אנרגיה ושינוי אקלים
מפליטות גזי 30%

החממה הגלובאליות  

נוצרות במבנים

כוח אדם מקצועי

מהקבלנים הראשיים  50%

מודאגים מהצורך לאתר כוח  

אדם מיומן ומנוסה לפרויקטים

מאבקים של מחזיקי  

עניין ועמותות
חתימות נאספו על  אלף67

מנת להתנגד לבניית תחנת  

שטוטגארטהרכבת של 

איטיות בתהליכי אישור  

לבנייה
ניתן יהיה להוסיף תשתיות  

דולר  טריליון 1.2בשווי של

עם כל המדינות  2030עד 

יתחייבו ללוחות זמנים  

הנרדים לאישורן

מגמות המעצבות את פני התעשייה–סקטור הבנייה 
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Mind the gap–סקטור הבנייה 
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מטרות-

יעיל יותר

מהיר יותר

ירוק יותר

מנגנון המעודד חדשנות

ותרבות ארגונית תומכת

התפתחות אקוסיסטם
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Open Innovation -
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אנחנו מחפשים

oיעילות וחיסכון בהוצאות

oיתרון תחרותי

oשיתופי פעולה

אנחנו מציעים

oגישה לאנשי מקצוע

oמסלול יישום

oחשיפה לפעילות הגלובאלית

פלטפורמה המאפשרת תועלות הדדיות-



15

ופרסום אתגריםזיהוי

אתר בנייה דיגטלי

כליםמלאבאופןוהטמיעאימץטרםהתשתיותעולם

.ובניהביצועאחרומעקבלניהולמתקדמיםטכנולוגיים

:אנחנו מתעניינים בכלים דיגיטליים לניהול

  תכנון

בקרת לוחות זמנים

בקרת התקדמות

איכות הביצוע בזמן אמת

פורטל חדשנות-
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ופרסום אתגריםזיהוי

שכונה ירוקה

איכותומעודדהמאפשרבנוימרחבהיאירוקהשכונה

ההשפעותצמצוםתוךגבוההוקהילתיתאישיתחיים

המשאביםצריכתועלסביבתיותהמערכותעל

.הטבעיים

קונספטים ייחודיים לחיים בשכונה ירוקה

  יצירת תשתיות משותפות ברמת השכונה

פיתוח מקיים על גגות ומעל מרתפי חנייה

  אפליקציות להנגשת נתוני תפעול מערכות הבית

החכמות לדיירים

פורטל חדשנות-
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Screening -
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פניות400–כ 

71%

12%

18%

סביבה

תשתיות

מבנים

תוצאות-
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(מלאי של חדשנות)תוצאות -
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אתר בנייה דיגטלי

פתרונות ישימים40

תוצאות-

שימוש ברחפנים

שימוש מתקדם באנרגיה סולארית

חיישנים ומידע בזמן אמת

קהילה

איכות אוויר בתוך מבנים

IOTואופטמיזציה של צריכת אנרגיה

VRוראייה ממוחשבת
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שימוש במציאות רבודה באתר בנייה

תוכניותשימוש במציאות רבודה עבור 

:באתר בנייה

במציאות רבודהתוכניותהנגשת-

זיהוי פערים בין תכנון לביצוע-

ניהול תהליכי עבודה-

ניהול מים ומניעת דליפות באתרים

מערכת שליטה ובקרה מתוחכמת  

:לחיסכון במים ומניעת דליפות

זיהוי דפוסי שימוש במים-

מעקב בזמן אמת על צריכת המים באתר-

שליטה מרחוק ומניעת דליפות והצפות-

רחפןי "אומדן כמויות של חומרי גלם ע

שימוש ברחפן למדידה ומעקב אחרי 

:כמויות חומרי גלם

יוצא לסיורי צילוםרחפן-

מהתמונותמימדייצירת מודל תלת -

ביצוע מדידות ומעקב אחרי כמויות של חומרי    -

הגלים באתר

Open innovation - -
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-Next Step

Automatio

n

Data & InformationIntegration

??      ?      
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BuildUp group

Building and Infrastructure 

Innovation Community 

BuildUp website

Infrastructure for the Future City

אקוסיסטם-

1.mp4
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תודה
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