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הצורך בחדשנות לתעשיית הבנייה בישראל



2065מיליון תושבים בישראל עד לשנת 25



תעשיית הבנייה היא צרכנית המשאבים הגדולה בעולם



מהדירות ליקויי בנייה100%-ב



מקצועיות וזמינות כוח אדם

שמרנות בענף

בטיחות עובדים

ועוד

בשנה₪ מיליארד 93שוק מקומי של 



יצירת תנאים לחדשנות בענף הבנייה הינה הכרחית  
אל מול האתגרים



חדשנות בבנייה בעולם



הצמא לחדשנות–טריליון דולר 10שוק עולמי של 



להטמעת כלים דיגיטליים בענףMcKinsey & Companyח "דו



מסחרית ומדינית לחדשנות בענף, התעוררות עולמית



לישראל פוטנציאל עצום לתרום למאמץ העולמי  
מפרותיוולהנות



Israel21c
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הדפסות תלת ממדיות, מכניקה מתקדמת, תיעוש







MX3d





Cazza





Dubai has set a target for 25% of buildings to be 3D-printed by 2030



Innovation ROI



?כמה חסכתי

?מה ההשפעה



?כמה יעלה לי לאמץ חדשנות



?לאמץ חדשנותלאכמה יעלה לי 





ב"ארה, ספרד, למדידה הולנד פיילוטים



כלים לשיקוף איכות הבנייה ויצירת שיח השוואה



רכש ומכרזים
חדשנותמעודדי/ מוטי ביצועים 



בית משפט מאופס אנרגיה–מכרז מבוסס ביצועים 

פרוייקטיםאלפא –רכטר אדריכלים –שיכון ובינוי –מנהל הדיור הממשלתי 



קרן לחלוקת סיכונים 



מנהלי חדשנות בחברות בנייה



לאתגרי ועתיד ענף הבנייהWorld Economic Forum-ח ה"דו
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חדשנות בענף הבנייה בישראל

1.0גרסה 



יצירת היצע

יצירת ביקוש





חדשנות בענף הבנייה בישראל

2.0גרסה 

ועכשיו לדרך.  יש? חסמים. יש? יעד



מה קיים ועובד בעולם

גורמים מובילים בענף  20ראיונות עומק עם למעלה מ 
הבנייה

נציגים מכל שרשרת ענף30סדנאות חשיבה בהשתתפות 

:2.0מטרת מסמך 

,  לספק תכנית אסטרטגית למדינת ישראל שמטרתה קידום בנייה איכותית

.הטמעת חשיבה חדשנית ופתרונות טכנולוגיים לכל אורך שרשרת הענף

תועלת של מהלכים/ יחס עלות 



ליזמים טכנולוגיים, לענף הבנייה, למדינהTOP 5צעדי 

(שנים10)וטווח ארוך ( שנים3)טווח קצר 

מדדי התקדמות והצלחה

התנעת הנעה

חיבור לשותפים



שחקנים במרחב החדשנות בבנייה בישראל

הדוגמאות להתרשמות בלבד. רשימה חלקית *



תודה


