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 להגשת הצעות לפתרונות וטכנולוגיות חדשניות בתחומי הפעילות של החברה
 

 תשתיות ופיתוח תכנון בתחום הנדסיים פרויקטים של והקמה ניהול בייזום שעוסקתערים הינה חברה ממשלתית  חברת
 מגורים חדשות בכל רחבי ישראל עבור משהב"ש ורמ"י. בשכונות עירוניות

 .איטי שינוי וקצב בשמרנות מתאפיין ,תשתית עבודות ביצוע, החברה פועלת בו הענף
  /טכנולוגיותרעיונות לפיתוח יוזמות, זה קורא קול באמצעות לאתר מבקשתלפיתוח עירוני בע"מ  עריםחברת 

 פעילות את ולשפר לייעל במטרה וזאת, בעקיפין או במישרין החברה של הפעילות בתחומי חדשניים מוצרים/או  ו
מתן שירותים טובים יותר בהקמה ובפיתוח של שכונות  לאפשר. החברה מעוניינת העבודות של הביצוע ואיכות החברה

 ץ.מגורים וביצוע תשתיות בפרויקטים בכל רחבי האר
ואחרים לפנות לחברה ולהגיש הצעות  אקדמיים מוסדות, מחקר מכוני, יזמים, חברות ,החברה מזמינה כך לצורך

 ובהתאם לרשימה שמצורפת מטה.  םלפתרונות טכנולוגיים הרלוונטיי
 או אחד)  מהפונים מי עם להתקשר אפשרות, וצרכיה הבלעדי דעתה שיקול לפי, החברה תבחןהפניות שיתקבלו,  מבין
אפשרות להתקשרות לצורך  ישנה כן כמו .החברה של בפרויקטים טכנולוגיה/פילוט /מוצר/ רעיון לפיתוח בהסכם( יותר

 שיתוף פעולה עתידי. 
 

 :** הפניות תבחנה בין היתר לפי הרלוונטיות לנושאים שלהלן
 
 התשתיות, התייעלות אנרגטית ושימוש בטכנולוגיות מקיימות. חדשנות בתחומי ביצוע . 1
 .מגורים שבהקמהובשכונות  בחברהשל התהליכים  הבקרה ואוטומצי ,מידעאיסוף חדשנות במערכות  . 2
 

 דוגמאות ליוזמות אפשריות :
 
 פיסית נגיעה ללא  -וכד' תשתיות/קירות תמך באמצעות חישה מרחוק/ רחפנים של איכות ביצוע  בקרה. 
 וכד' /רחפנים מרחוק תמונה ועיבוד תצלום, קרקע יכותא  באמצעות קיימות לתשתיות גשושים סקר ביצוע. 

 מערכות לומדות  באמצעותתהליכים ותכנון  וניהולבקרת מכרזים  ,ניהולועיבוד מידע בתהליכי  ניהול 
 )בינה מלאכותית(.  אוטומטיות

 ממשק דיגיטלי לניטור ושיפור איכות החיים, בריאות ושביעות רצון של התושבים בשכונות אותן  הקמת 
 מרשתות החברתיות ומקורות מידע נוספים. שייאסףהחברה ושיפור ביצועי החברה מתוך מידע  מפתחת

 תחזוקה עלויות והורדת קיימות, התייעלות ליצירת במטרה בתשתיות חדשניות טכנולוגיות הטמעת. 

 ממשק בין מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות לתוצרי ניתוח הנדסי ופיננסי.  הקמת 
 
 

  ערים אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ואינה מוגבלת בבחירת הצעה יחידה.  רתחב
 .ערים רתההחלטה על בחירת הצעה או הצעות הן בשיקול דעתה הבלעדי של חב

 arim@arim.co.il תיבת דואר :ל  08:11בשעה  82.2.81 ליום  עד ישירות לחברת ערים ניתן להגיש הצעות
 

רשות  של חברות ממשלתיות" -מסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים ל" הצעות  הגישל ניתןכן,  כמו
 לקבלת תקציב עבור הפיילוט. החדשנות

 חדשנותל רשותהמחקר של  עדתומחברת ערים איננה התחייבות למעבר/אישור בו LOI קבלתכי  יובהר
 .ואיננו מבטיח קבלת מענק לצורך ביצוע הפיילוט

:  הרשות לחדשנות ניתן למצוא באתר אהקור לקול הצעות לקבלת הפנייה של המלא הנוסח את
https://innovationisrael.org.il/growth/pilot/gov  

 
  08:11שעה  82.2.81אחרון להגשה  מועד

 
 .החברה לפעילות בעקיפין או במישרין קשורים םשה ובלבד מצוינים שאינם נוספים בנושאים פניות להגיש ניתן** 
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