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 פיתוח ותפעול תהליכי חדשנות   -יוראי גבריאל  

 התאמת  תהליכי חדשנות 
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 ערים חכמות•

 טכנולוגיות המוניות•

 כלכלה משובשת•

 פוסט אמת•

 מהפכת האונליין•

 ערי פלטפורמה•
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 חדשנות•

 טיפול באתגרי חדשנות•

 פלטפורמות וכלים•

 מניעת טעויות נפוצות•
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Source: PWC 2013 
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yorai@fitinn.center  2016יוראי גבריאל  –כל הזכויות שמורות  

 ?מה זה חדשנות

 מדהים חדש
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yorai@fitinn.center  2016יוראי גבריאל  –כל הזכויות שמורות  

http://www.1000advices.com 
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 חדשנות אינה פשוטה•

 חדשנות היא אתגר חברתי•
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 חדש לסביבה

 חדש ליזם

- + 

+ 

 הטמעה -

 מחקר

 ועיצוב

 הסברה

 טרנספורמציה
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 חדשנות היא שינוי יוצר ערך שיש בו מרכיב של גילוי
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 תפיסה אימוץ יישום

 שלושת אתגרי החדשנות העיקריים
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 חדשנות•
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Join the Construction Tech community: 
 
              http://www.meetup.com/Construction-Tech/ 
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 חדשנות•

 טיפול באתגרי חדשנות•

 פלטפורמות וכלים•

 מניעת טעויות נפוצות•
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 כולם יודעים מה זה חדשנות  •
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 רצים קדימה בלי לבדוק•
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 לא מארגנים תהליך
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 לא מסתכלים במפה

 התאמת תהליכי חדשנות    2018יוראי גבריאל  –כל הזכויות שמורות                      yorai@fitinn.center    052-   8615885יוראי גבריאל  

mailto:yorai@fitinn.center


 מתפתים לאטרקציות
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 ניהול יעיל של יצירתיות   –שינוי פרדיגמה 
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 פיתוח תהליכי חדשנות  מותאמים

 תודה רבה

 יוראי גבריאל  

052-8615885 

yorai@fitinn.center 
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