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ערים חכמות–מקרה בוחן 

הפרויקט הציב לעצמו כמטרת על לשנות את החשיבה בנוגע לתכנון הבסיסים  •
ל"העתידיים של צה

דונם  1200-ר בנוי ובתכסית משוערת של כ"אלף מ650-היקף הבנייה של כ•
.תכסית

ח"מליארד ש5–היקף הכלכלי של פרויקטי הפיילוט עמד על כ •



תמי גבריאלי

אשר וטורי' דר
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ניהול ובהובלת , אדריכל בעל ניסיון רב בתכנון. ל ומשרד הביטחון "מלווה ומנחה את מדיניות התכנון והבינוי של צה

,  משרדים, מגורים, מבני ציבור, קמפוסים אוניברסיטאיים, תכנון עירוני, תכניות מתאר: פרויקטים בתחומים מגוונים

משמש במילואים  . האקדמיה לאמנות ולעיצוב-סיים את לימודי האדריכלות בבצלאל . מעבדות ומבנים מורכבים

.ענף פרויקטים מיוחדים וכן מוסמך מכון התקנים כמלווה בניה ירוקה, כמהנדס חילוץ והצלה בפיקוד העורף

מוביל פרויקט בסיסים חכמים | האדריכל הראשי של משרד הביטחון |דביר דייטש 

.סיים בהצטיינות תואר ראשון לארכיטקטורה מהטכניון . בתפקידים פיקודיים הדרכתיים ומקצועיים, האויר-שנים בחייל23חן שירת 

והשתייך לקבוצה מצומצמת של  , מהחברות האדריכליות המובילות בצפון אמריקה-עבד כאדריכל בטורונטו בחברת דיאמונד ושמידט

מטעם המועצה   (IDP)והוכשר להובלת צוותי תכנון פרויקטים ירוקים  ,LEEDחן הוסמך לתכנון על פי . אדריכלים המוסמכת לבנייה ירוקה

בנושא טכנולוגיות  , "שנקר"ו, "היחידה ללימודי המשך של הטכניון"מרצה בכנסים ובמוסדות אקדמיים כדוגמת . הקנדית לבניה ירוקה

Solar Decathlon 2013-הוביל את הנבחרת הישראלית להשתתפות ולזכיה במספר פרסים בתחרות ה. מתקדמות בבניה ירוקה

מ"אלפא פרויקטים ירוקים בע| LEED AP BD+C|אדריכל חן שליטא |

Passive House-תקן ה-לתכנון והסמכת מבנים לתקן האנרגיה המחמיר בעולםPassive house institute USדדי מוסמך מטעם

לרבות פרויקט בניקוד הגבוה  Platinumוהוביל מספר פרויקטים לדירוגLEEDלתקןCommercial Interiorsדדי אחראי על הסמכת

.Therm, Wufi, Revitמבצע אנליזות תוך שימוש במגוון תוכנות לרבות. בישראל

מ"אלפא פרויקטים ירוקים בע| CPHC®, LEED AP ID+C| דדי קדישביץ 

קוריאה  , רוסיה, רום ביצע פרויקטים ירוקים בולטים במדינות כדוגמת סין''ג .INSA Lyon Franceבוגר MAמהנדס אזרחי 

eQuestרום מבצע סימולציות תוך שימוש במגוון רחב של תוכנות כדוגמת ''ג.וצרפת , Autodesk CFD, Ecotect, Dialux, Revit.

.ועל שורה של פרויקטים בולטים נוספים Pearl River Towerרום היה אחראי על אינטגרציה אנרגטית בפרויקט הדגל הסיני ''ג

מ"אלפא פרויקטים ירוקים בע| LEED AP BD+C| רום סבג 'מהנדס ג
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אלפא| LEED AP O+M| אביבה יאזנר 
בשירותה הצבאי תפקדה  . תחומי באנרגיה וסביבה ולימודי מזרח תיכון באונברסיטת קרנגי מלון-אביבה סיימה בהצטיינות תואר ראשון בין

בניה , איכות סביבה, מים, והובילה פרויקטי חיסכון והתייעלות בתחומי האנרגיות המתחדשות, " כחול בונה ירוק"כמנהלת פרויקטים במדור 

לומדת אביבה במסלול לתואר השני לתכנון ערים  , במקביל לעבודתה באלפא. ירוקה ובניית מודלים כלכליים לפרויקטי חסכון והתייעלות בארגון

ובפרויטקי   LEED Existing Buildings Operation and Maintenance (LEED EBOM)אביבה מתעסקת בהסמכת . ואזורים בטכניון

LEED Commercial Interiors.

אלפא| Environmental Engineer|מהנדס יניב יחזקאל 
יניב השתתף והוביל תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים  . מהנדס סביבה בוגר תואר ראשון מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון

.טיפול בקרקעות מזוהמות וסקרים סביבתיים, הקמת מתקני טיפול בשפכים, מגוונים בתחום הסביבה והמים

.ואת היבטי איכות הסביבה בחברה, מרכז את הטיפול בנושאי מים ונושאים סביבתיים

בסיס חכם| רס 'וונצ. בי.יו| ארי -אורי בן
העוסק בפיתוח תכניות  , שנים ביזמות ובניהול ברמות בכירות בעסקים ובתאגידים30-בעל ניסיון של כ, הינו מנהל עסקים גלובלי מנוסה

פעל בניהול  , במהלך שנות עבודתו. במנהל עסקים( MBA) בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני . אסטרטגיות ותוכניות שיווקיות חובקות עולם

בשנים  ". ערים חכמות"אורי הינו מומחה לנושא .בישראל ובמזרח הרחוק , בהודו, במרכז ומזרח אירופה, ב"עסקים ופיתוח שווקים בארה

באמצעות מתודולוגיות שפותחו על ידו בשילוב עם מודלים של  ( SMART CITIES)האחרונות אורי מטפל בהפיכת ערים לערים חכמות 

במסגרת התרומה לקהילה הקים אורי עמותה להעצמת מורי ישראל במסגרתה מוענקים  . אוניברסיטאות ומכוני מחקר מובילים באירופה 

www.athenafund.org: אתר העמותה. למורים בישראל מחשבים ניידים והדרכה מקצועית

אדריכלות נוף| מ "מוריה סקלי אדריכלות נוף בע|יעל מוריה 
טכניון חיפה עד  , חבר בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים’ פרופ. אמנות. עיצוב. הנדסה-שנקר, ראש המחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה

פוליטכניקום של  , הפקולטה לארכיטקטורה, בוגרת תואר שני בהצטיינות בארכיטקטורה ובינוי ערים. אוצרת, 2014שנת 

, הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה, בוגרת בהצטיינות תואר ראשון במסלול לאדריכלות נוף. ספרד, ברצלונהU.P.Cקטלוניה 

,  הביאנלה לאדריכלות הנוף בת ים, 2004בביתן הישראלי בביאנלה וונציה ” Back to the sea”את התערוכה , בין היתר, אצרה.חיפה

.נוספיםמוזיאלייםבביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו ואירועים ’ ברשות הרבים‘

http://www.athenafund.org/
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מ"ע פתרונות מחזור פסולת בע"חברת ארץ שפ|עמיעד לפידות 
ייסד את עמותת ארץ כרמל  , תואר ראשון לגאוגרפיה ואקולוגיה באוניברסיטת חיפה, עמיעד בוגר תואר שני לתכנון ערים ואזורים בטכניון

ובפרס  , מחולל מהפיכת הפרדת האשפה בישראל על כך זכה בפרס השר להגנת הסביבה למצוינות סביבתית. לקידום רעיון הקיימות

עמיעד שרת במודיעין חיל הים והשתחרר בדרגת  . מייעץ לרשויות רבות וגופים עסקיים לצמצום אשפה והגדלת המחזור. הגלובוס הירוק

.  רב סרן

חברת מיקרוגריד ישראל|אלעד שביב 
שנים בתחומי התקשוב השונים בדגש על נושאי אבטחת מידע ושילוב מערכות תקשוב  25לאלעד נסיון עסקי וניהולי של 

האיגוד הישראלי  של( בהתנדבות)ל "כיום אלעד משמש כיועץ בינלאומי לחברות מובילות בתחומי התקשוב וכן כמנכ. אנרגיהברשתות 

ובהקמה ותפקידי ניהול בכירים  , כמנהל עסקי אבטחת המידע של סיסקו באירופהשימש אלעד ,בין תפקידיו הקודמים.לאנרגיה חכמה

נמצא בועדות היגוי  , ל לבחינת תקינת רשתות אנרגיה מבוזרות ומיקרוגרידים"אלעד חבר בועדת המומחים הבינ. בחברות שונות בארץ

ותאר שני , לאלעד תאר בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון. ומרצה תכופות בנושא, של כנסים ופורומים בתחומי האנרגיה ברחבי העולם

.במנהל עסקים נאוניברסיטת בוסטון

חברת מיקרוגריד ישראל|עמוס לסקר 
מערכות  )כך לדוגמא  הקים את  קבוצת מד . תשתיות והון סיכון, תקשורת, יזם ומנהל  של חברות ישראליות ובינלאומיות  בתחומי אנרגיה

( גוונים)הקים   חברות טלוויזיה בכבלים בארץ , (ב"כבלים אופטיות תת ימיות המחברות את מזרח הים התיכון עם אירופה וארה

כיום  .כיהן כמנהל הכללי של חברת חשמל( בעלת קווי זהב ואחרים)הקים את חברת ההשקעות גלובסקום , (אסטוניה וגוודלופ),ל"ובחו

.רשת חכמה ומיקרו גריד, במסגרת עמרב השקעות עוסק בפרויקטי אנרגיה בתחומי מתחדשות

מתכננת עירונית|תמי גבריאלי 
.  בעלת נסיון בתכנון אסטרטגי ועירוני. 2013הקימה וניהלה את היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב יפו עד מאי , מתכננת ערים

.  תוך מתן דגש על קידום היבטי פיתוח בר קיימא במרחב העירוני, הובילה את הכנת התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו ואת הטמעתה

.תוכנית אב למערכת השטחים הפתוחים בתל אביב ועוד, כגון התוכנית לשבילי אופניים כתל אביב, הובילה תוכניות שמטרתן פיתוח מקיים
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מהנדס מכונות| מיקרוגריד ישראל |דניאל ספז
בישראל ועסק במתן פתרונות בתחומי  General Electricל חטיבת אנרגיה ותשתיות של החברה המייצגת את "מנכבתפקידו האחרון היה 

לרבות מערכות ניהול ובקרת  , וכלה בניהול רשתות החשמל...( 'וכודיזלים/טורבינות גז/סולרי/רוח)החל מייצור החשמל : האנרגיה השונים

למשרד הביטחון להספקת חשמל למתקנים קריטיים מנותקי  Nanogridכמו כן תכננן וסיפק מתקנים להספקת חשמל מסוג.ים"תחמש

צבר ניסיון רב ברכש מתקנים ומערכות טכנולוגיות בתחום  . בתפקידו הקודם בחברת חשמל תכנן תחנות כוח מכול הסוגים והגדלים.רשת

לדניאל יכולות טכנולוגיות ובעל כושר אינטגרציה רב מערכתית מוכח וניהל פרויקטים גדולים בתחום האנרגיה ואיכות  . האנרגיה והבקרה

.הסביבה ונמנה בין כותבי מסמך המדיניות של האיגוד על רשת חכמה

יועץ תחבורה| מ "מהוד הנדסה בע|M.Sc, ניב עדן
ניב מתמחה בתחום ניהול התנועה  . ניב הינו בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ותואר שני בהנדסת תחבורה ודרכים מהטכניון

שנה צוות מהנדסים אשר עסק בפיתוח מערכות ניהול 20ניב ניהל במהלך . העירונית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות במערכות תחבורה

של שילוב  ישומייםרב בפרויקטים נסיוןלניב . ועוד, פיתוח מערכות תכנון ממוחשבות, התנועה של עיריית תל אביב ועיריית חיפה

.מחקר של האיחוד האירופיתוכניותטכנולוגיות במערכות תחבורה במסגרת פרויקטים בישראל ובמסגרת 

יועץ כלכלי|רן חקלאי 
,  התכנון האורבני, ן"שנות ניסיון בהן כיהן בעמדות מפתח במגזר בציבורי והפרטי ורכש היכרות מעמיקה עם תחומי הנדל30-בעל למעלה מ

ן "נדל, ב בנושאי שיקום ופיתוח עירוני"בין השאר השתלם במשרד השיכון של ממשלת ארה. איכות סביבה וכלכלת תשתיות, פיתוח עירוני

,  המקרקעין, הבינוי, רן חקלאי שימש בין היתר בתפקיד סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר בתחומי התכנון. ומימון משכנתאות

ותואר שני בגיאוגרפיה ותכנון  , בעל תואר ראשון בכלכלה וגיאוגרפיה. והיה חבר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, התחבורה והתקשורת

,  המכון ללימודים עירוניים-אוניברסיטה העברית : ן"מרצה בתחומי הכלכלה האורבנית ושוק הנדל. עירוני ואזורי מהאוניברסיטה העברית

.החוג לארכיטקטורה-ו חיפה"והמרכז האקדמי ויצ. החוג לעיצוב עירוני-בצלאל

יועץ כלכלי| רזי בארי 
כלכלן ומתכנן ערים  . בעל תואר מוסמך ערים ואזורים מטעם הטכניון. בן גוריון' אונ, בוגר המחלקה לכלכלה עם התמחות במנהל עסקים

ליווי כלכלי  ,  עבודתו כוללת השתתפות בהכנת תכניות מתאר עירוניות. 2014החל משנת " כלכלה אורבנית-רן חקלאי"בחברת 

בנוסף מבצע בדיקות  . ובניית תכניות אסטרטגיות לפיתוח עירוני ומוסדי, ופרוגרמאתי לתכניות לפיתוח אזורי תעסוקה ומתחמים עירוניים

.היתכנות כלכליות עבור פרויקטים לבנייה כולל לדיור בר השגה והתחדשות עירונית
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ובניה מתועשת, יועץ מכרזים, מהנדס|דני מריאן 
ר איגוד  "יו. דירקטור בגופים ציבוריים וחברות מובילות. יצוג משקיעים וייעוץ לחברות או לפרויקטים משמעותיים, מתמקד בייזום עסקים

בעל נסיון עשיר בייזום בתחום  . המייצג מקצועית וסטטוטורית את כלל המהנדסים האזרחיים בישראל, המהנדסים לבנייה ולתשתיות

שזכתה בפרויקט  " דרך ארץ"ממקימי קבוצת , בארץ BOT–מחלוצי תחום ה . ל"ן יזמיות הפועלות בארץ ובחו"ן וניהול חברות נדל"הנדל

.כביש חוצה ישראל ופרויקטים נוספים

יועצת אירגונית| ר עדנה פשר "ד
מומחית בהתחדשות אסטרטגית של  . 1978יועצים לניהול החל משנת –' ר עדנה פשר ושות "יועצת בכירה לניהול ומייסדת קבוצת ד

בעלת ניסיון רק בליווי מנהלים בתהליכי שינוי  . ניהול תהליכי שינוי ארגוני וניהול ידע, ייעוץ ממוקד לערים חכמות, ניהול חדשנות, ארגונים

בתוכנית של   (NYU)מאוניברסיטת ניו יורק  PhDעדנה בעלת תואר דוקטור לקומוניקציה . במגוון רחב של ארגונים בתחומי עשייה שונים

הר -האוניברסיטה העברית ,The City University of New York, Adelphi: כיהנה כמרצה עמית באוניברסיטאות .”Media Ecology“ה

.ר העמותה"ומכהנת כיו" מכון הישראלי לערים חכמות"עדנה הקימה את ה, בנוסף. הצופים בירושלים וכן באוניברסיטת תל אביב

יועצת אירוגונית| פשר | הדס רז 
ציבורי או  )עוסקת בניהול לקוחות ופרויקטים תוך התאמת אופי הייעוץ לארגון . 'ר עדנה פשר ושות"יועצת לניהול וחוקרת בקבוצת ד

,  גיבוש והטמעה של תהליכים אסטרטגיים בארגונים, פיתוח ארגוני, שינוי ארגוני, אבחון ארגוני איכותני: במספר תחומים, ולעובדיו( עיסקי

להדס ניסיון במחקר בתחום מדעי החברה במסגרת פרויקטים של  . אחראית על תחום ניהול הידע וקשרי אקדמיה. ניהול ידע והדרכה

הדס  . ל"בית הספר למנהיגות של צה-ם"בביסלמשרתת במילואים כיועצת , בנוסף. האיחוד האירופי וכן במכון הישראלי לדמוקרטיה

.  תעסוקתית מאוניברסיטת חיפה-בפסיכולוגיה ארגונית .M.Aבמדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ותואר  .B.Aהינה בעלת 

יועצת אירגונית| פשר | ירדן קינן 
בפסיכולוגיה   .M.Aועומדת בפני סיום , גוריון בנגב-בכלכלה ובפסיכולוגיה בהצטיינות מאוניברסיטת בן .B.Aבוגרת , יועצת לניהול

ועוסקת  , אחראית ירדן על ניהול לקוחות ופרויקטים במגוון סקטורים ומגזרים, בתפקידה. אילן-ארגונית וחברתית מאוניברסיטת בר

וכן  , לרבות בניית תכני ההדרכה שלהן-הנחיית סדנאות ממוקדות ותהליכיות , ליווי אישי למנהלים, בתהליכי פיתוח ושינוי ארגוני

.  במחקר בתחום



צוות בסיסים חכמים

-ס"בלמ-

אגף ההנדסה והבינוי
צוות בסיסים חכמים

יועצת אירגונית| פשר | מור עוזרי 
פיתוח  : ביניהם, מור על ניהול לקוחות ופרויקטים במספר תחומיםאחראית,בתפקידה. יועצת לניהול ומנהלת תחום החדשנות במשרד

מור סיימה בהצטיינות תואר  . ימי עיון וכנסים, בתור מנהלת הפיתוח העסקי אחראית על קשרי לקוחות. ניהול חדשנות, ושינוי ארגוני

B.A  בפסיכולוגיה ותוארM.A בהתנהגות ופיתוח ארגוני במרכז הבינתחומי הרצליה  .

מומחה תקשוב וטכנולוגיות ביטחון| חברת ליאקום | יהודה אילון 
לאחר  . ן"ל בתפקידי פיקוד בתחום התקשוב ובשלהי שירותו פיקד על מערך התקשוב בפיקוד הדרום ובאמ"שנים בצה26שירת כ 

במסגרת זו עמד בראש צוותים מקומיים ובינלאומיים . שחרורו משירות סדיר פיתח מוחיות בתחום טכנולוגיית המידע וביטחון המולדת

יהודה בעל השכלה אקדמית  . יישום והטמעה של מערכות טכנולוגיות מורכבות בארץ ובעולם, אינטגרציה, עיצוב, וריכז נושאי תכנון

 .EMBA–אביב -בתחום הנדסת אלקטרוניקה ובהמשך סיים בהצטיינות תואר שני מטעם הפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל

PhD,אשר וטורי
משמש בשנים האחרונות כראש החטיבה ללימודי סביבה במכללת עמק  . בעל תואר שלישי לתכנון ערים ואזורים מאוניברסיטת בן גוריון

עוסק בשנים האחרונות בהכנת נהלי עבודה והנחיות לוועדות מקומיות  , בין היתר. וכיועץ פרטי לוועדות תכנון ורשויות מקומיות, יזרעאל

וליווי וועדות  , עוסק בהכנת ניירות עמדה ומסמכי רגולציה בתחומי איכות הסביבה ערים חכמות. ומחלקות הנדסה ברשויות המקומיות

.לתכנון ובניה בנושא הרפורמה לחוק התכנון והבניה

יועץ מיזוג אוויר| מ "אסא אהרוני בע| יהושפט אהרוני 
שנים בתכנון ופיקוח של מערכות מיזוג אוויר חימום קירור ואוורור במגוון רחב של  31בוגר הטכניון בהנדסת מכונות עם ניסיון של 

ומנהל  LEEDמוסמך לבניה ירוקה לפי תקן . 5281ותקן ישראלי LEEDפ תקן "ע" ירוקה"ובנייה כ"חלאפליקציות לרבות מיגון כנגד 

כמהנדס מכונות רשום בישראל משנת  . הממוקמת בטירת הכרמל" מ"אסא אהרוני מהנדסים יועצים בע"תכנון משפחתית ' שותף בחב

מתאם  , מנהל, מר אהרוני מתכנן. ל"בארץ ובחו" אנרגיהמאופסי"מוביל ואחראי לתכנון וניהול של פרויקטים ( 37816' מס)1987

מאופיינים בהטמעת  , הפרויקטים שבטיפולו. ומפקח על כל ההחלטות ההנדסיות מהשלב הראשוני ביותר עד לסיום ומסירת הפרויקט

.  דבר שחשוב במיוחד לארגונים שבונים את המבנים לשימוש עצמי, טכנולוגיות חדשניות המביאות לחיסכון משמעותי באנרגיה



צוות בסיסים חכמים

-ס"בלמ-

חזון
ICTבעלי תשתיות ברי קיימא וחכמים הקמה ותפעול של בסיסים 

ביצוע משימותיהם המבצעיות בכל  מתקדמות שיאפשרו את 

,  מאזן אנרגיה חיובייהיו עצמאים אנרגטית ובעלי ,  תרחיש קיצון

כחלק ממחויבות ערכית של  ופסולתמיםויאפשרו מחזור מלא של 

שילוב כלל האסטרטגיות  . ל לשמירה על משאבי מדינת ישראל"צה

והטכנולוגיות יבוצע במטרה להביא שיפור משמעותי בתנאי החיים  

ולמשוך ולהשאיר  , בבסיס לרווחת החיילים והשוהים בבסיס

ישום הטכנולוגיות יבוצע מתוך ראיית  . בשירות את מיטב האנשים

.  וחיסכון בעלויות תפעולכדאיות כלכלית 



צוות בסיסים חכמים

-ס"בלמ-

תחומי עבודת  

הצוות

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 



צוות בסיסים חכמים

-ס"בלמ-

2020עד מאזן אנרגיה חיובי ביצוע ואכלוס של בסיס בעל , תכנון•

.יצירת חוית משתמש חיובית ומכילה לחייל ברמת הפרט וחזוק ההזדהות עם הבסיס כמרחב חדשני•

2030עד מאופס מים ופסולת ביצוע ואכלוס של בסיס , תכנון•

כל המערכות התומכות בבסיס מתקשרות בינהן על פי דרישה•

ASHRAE 90.1-בפרויקטים היוצאים למכרזים ביחס לבעלויות אנרגיה 30%חיסכון של •

לי"בפרויקטים היוצאים למכרזים ביחס לרפרנס צהבעלויות מים ופסולת 40%חיסכון של •

פסולת, מים, ליישום טכנולוגיות לחיסכון באנרגיהשנים החזר השקעה 10עד •

פסולת, מים, וחיסכון באנרגיה, ICTליישום טכנולוגיות 10%תוספת תקציב של עד •

יעדים

צוות בסיסים חכמים



צוות בסיסים חכמים

-ס"בלמ-

סביבה

בחינת הכדאיות בישום אסטרטגיות 

מתקדמות תבוצע בהתייחסות לשלשת  

תוך הצבת מדדים כמותיים  , המרכיבים הללו

לכל אחד

שלשה מדדים מובילים
רציפות  
תפקודית

כדאיות  
כלכלית

רווחת
הפרט



צוות בסיסים חכמים

-ס"בלמ-

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

הזדמנויות 
והרתמות  , דורש שינוי התנהגותי•:וסיכונים

משתמשים

נדרשת תוספת תקציב לכל תשתית•

שימוש בטכנולוגיות חדשניות יוצר  •

סיכון

מהלך בעל כדאיות כלכלית•

פונציאל לשיפור ברווחת •

המשתמשים

תהליך שינוי שעשוי לגרום •

לתועלות נוספות

ל כמוביל לאומי"צה/ ט"מיצוב משהב•

פוטנציאל לחיסכון כספי•

פוטנציאל לשיפור ברציפות תפקודית•

חוסר  -ישום חלקי על ידי קבלנים•

כדאיות כלכלית

בחירה בטכנולוגיות ללא ניסיון מספק•

החזר השקעה ארוך מהצפוי•

הצהרות שלא ניתן לעמוד בהן•

צוות בסיסים חכמים

SWOT ANALYSIS



הכרות פנורמית מעמיקה של הארגון וזיהוי מודלים מקבילים1.



הכרות פנורמית מעמיקה של הארגון וזיהוי מודלים מקבילים1.



.הגדרת יעדים וחזון. 2

הגדרת תפקיד מחודשת. 3

א פנימי וחיצוני"התאמת כ. 4

סביבה

רציפות  
תפקודית

כדאיות  
כלכלית

רווחת
הפרט



איתור בעלי ברית בתוך הארגון. 5
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