חדשנות בענף הבנייה :מנוע
צמיחה
תאריך ושעת האירוע

הרשמה לאירוע

קהל יעד

ב-
03/07/2019
שעה:
08:15 - 14:00

04/06/2019 - 01/07/2019

חברות טכנולוגיה הפעילות בענף הבנייה
חברות מתעשיית הייצור הפעילות בענף
הבנייה
קבלנים וחברות בנייה

תחום

מיקום

יצירת קשר

ענף הבנייה

הבורסה לניירות ערך ,אחוזת בית  2תל
אביב

Gil.shaki@innovationisrael.org.il

שתפו
יש לכם/ן חברים/ות שהאירוע יכול לעניין
אותם/ן? תהיו חברים ושתפו אותם/ן!
●

●

●

על האירוע
***שימו לב :ההרשמה לאירוע התמלאה ונסגרה***
ענף הבנייה מהווה נתח מרכזי בכלכלה ,ומתמודד עם אתגרים מרכזיים ,ביניהם :בטיחות – כל שנה נהרגים
עשרות פועלים בענף ונפצעים מאות; ליקויי בנייה –  001%מהמבנים במדינת ישראל סובלים מליקויי בנייה;
יוקר הדיור – עלויות בנייה גבוהות.
קידום חדשנות ישראלית בענף זה תביא לשיפור איכות החיים היומיומית של תושבי ישראל מחד ולפיתוח

תעשייה ישראלית עתירת ידע שתשתלב בהמשך בענף הבנייה העולמי.
מטרת המפגש הינה לייצר שיח בין צד הביקוש )קבלנים ,חברות בנייה( וצד ההיצע )חברות טכנולוגיה וחברות
תעשייתיות המפתחים פתרונות חדשניים ליישום בענף( ולצד זה להשיק את התכנית המשותפת החדשה של
רשות החדשנות ומשרד הבינוי והשיכון לתמיכה בפעילות מחקר ,פיתוח והדגמה בתנאי אמת של טכנולוגיות
חדשניות בענף הבנייה.

בנוסף ,תינתן במה לחברות מהתעשייה הטכנולוגית ומתעשיית הייצור להציג את יכולותיהן בקצרה .חברות
המעוניינות להציג מתבקשות להעביר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מה  23.6.19שלושה שקפים
המציגים את המוצר החדשני שהן מציעות ואת התועלות שבכוחו לייצר בענף הבנייה.
את השקפים יש להעביר לדוא"ל .Shomrat.Shurtz@innovationisrael.org.il :ההחלטה על החברות
שתצגנה תהיה על בסיס רמת החדשנות במוצר המוצע והתועלות הצפויות לענף הבנייה ,ובמגבלת הזמן
המוקצה לכך בכנס .עדיפות תינתן למקדימים להירשם ולשלוח את המצגות.

סדר יום
08:15-09:00
09:00-09:30

התכנסות
דברי פתיחה וברכות

ח"כ ד"ר יפעת שאשא-ביטון ,שרת הבינוי והשיכון
ד"ר עמי אפלבום ,יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה
ראול סרוגו ,נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ
רובי גינל ,מנכ"ל התאחדות התעשיינים

09:30-10:00
גיל שאקי ,מנהל
ענף אנרגיה,
קיימות ותשתיות,
רשות החדשנות

הצגת תכנית התמיכה החדשה בהובלת רשות החדשנות ומשרד הבינוי
והשיכון

טלי הירש שרמן,
מנהלת אגף
תורת הבניה
ופיתוח הנדסי,
משרד הבינוי
והשיכון

10:00-10:30

הצגת אתגרים בענף הבנייה על ידי חברות בנייה קבלניות

מנחה :צחי פלאטו ,מנכ"ל , Contechהתאחדות בוני הארץ
יוגב קציר ,מנכ"ל מעבדת החדשנותINFRALAB

גיא שם טוב ,מהנדס ראשי ומנהל תחום חדשנות באלקטרה בניה
מתן קן-תור ,סמנכ"ל פרויקטים ציבוריים ,קן התור הנדסה ובניין

10:30-11:00
11:00-12:00
מנחה :שמרת שורץ,
מנהלת פיתוח עסקי,
זירת צמיחה ,רשות
החדשנות

הפסקה
הצגות מהירות )פיצ׳ים( של פתרונות חדשניים המוצעים על ידי חברות
תעשייה וטכנולוגיה ישראליות

פיצ'ים של חברות:
| BUILD OS
CIVDRONE | Clear
| Glass Solutions
| CREATERA
| Foldstruct
| GENDA
| HOLOARCH
Iform | Just
| Manage
| MEASURE
| NOMANDIG
| OKIBO
| PARAGROUP
| SCIMAP
| SENSECRAIN
TECHNOBUILDER

12:00-13:15

מושב מסכם :אז איך מאיצים הטמעת חדשנות בענף הבניה?

מנחה :לי נעים ,כתבת נדל"ן ,ערוץ 12
הרצאת פתיחה :יוראי גבריאל ,מייסד ; InnOpsמנטורGoogle Launchpad,
פאנל בהשתתפות:
שי לינדנר ,מנכ"ל ,כביש  6חוצה צפון ,שפיר הנדסה
חיים פייגלין ,מנכ"ל ,צמח המרמן
אלי כהן ,יו"ר פורום חדשנות בבנייה ,איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה ,התאחדות התעשיינים ,מנכ"ל
תרמוקיר תעשיות ) (1980בע"מ
ליאב מולר ,מייסד וסמנכ"ל פיתוחCivdrone
נתנאל לפידות ,מנהל אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות ,משרד הבינוי והשיכון
גיל שאקי ,מנהל ענף אנרגיה ,קיימות ותשתיות ,רשות החדשנות
הילה בייניש ,מנכ"לית המועצה לבניה ירוקה

13:15-14:00

הרשמה

ארוחת צהריים ונטוורקינג קבלנים וחברות תעשייה וטכנולוגיה

ההרשמה לאירוע סגורה

