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Request for Proposal 

 בענף הבניהלצמצום תאונות עבודה   פתרונות טכנולוגיםבתחום   לקבל הצעות הזמנה  -קול קורא 

 

Social Finance Israel    :להלן(SFI  )להגיש הצעות  בעלי פתרונות מוכחים ומוצרים מפותחים בתחום הבטיחות בעבודה,    פונה לגופים וארגונים

 .תחום הבניהלצמצום תאונות עבודה בתכנית התערבות המוכוונת   במסגרת פיתוחלפתרונות טכנולוגיים 

 אתגר רקע אודות ה

העלות השנתית   .עשרות תאונות עבודה קטלניות ובתוכם  בתאונות עבודה, עובדים )שכירים ועצמאיים(  45,000בישראל מעל   נפגעיםמדי שנה  

  ₪.מיליארד  4.76- כב מוערכתשל בעיית תאונות העבודה היא עצומה, ו

התאונות, גודל  הענפים המרכזיים בהם מתרחשות תאונות, סוג      -פר מרכיבי משנהסבעיית תאונות העבודה היא נרחבת וניתן לחלק אותה למ

 וסוג החברות, רמות החומרה של התאונות וכו'.

  8%במיוחד משום שרק   זועקיםמתאונות העבודה הקטלניות והקשות שהתרחשו ארעו בענף הבנייה. נתונים אלה   56%-כ  2019נכון לסוף שנת 

   .נפצעו באורח קשה ובינוני עובדים  197-עובדים ו 47, נהרגו בענף זה באותה שנהמכלל המועסקים עובדים בענף הבנייה. 

העובדים לנושא הבטיחות והגהות במקומות העבודה,  ו  המעסיקים  בכדי לצמצם ככל האפשר את מספר התאונות ולהגביר את המודעות בקרב

הקרן מסייעת להוביל מחקרים בתחום הבטיחות והגהות וליישום מסקנותיהם באופן ניסיוני במקומות   .של הביטוח הלאומי  הוקמה "קרן מנוף"

 .העבודה

פיילוטים חדשניים לצמצום תאונות   פרויקט מבוסס אמצעים  לפיתוח    SFI  של בישראל, התקבלה הצעתה    בנייהבמסגרת קול קורא להפעלת 

ואיסוף בשטח  פיילוט    תפעל הו  2021חל בשנת  הפיתוח הפרויקט    , לפי ההצעה שאושרה  .נףבע   לצמצום תאונות עבודה  טכנולוגיים והתנהגותיים

 . 2022שנת תקיים ביהממצאים 

 

 : ת הפרוייקטמטר

בפועל    םתוך מדידה של השפעת  ,בנייהעבודה בענף הלצמצום תאונות  חדשניים    פתרונות טכנולוגיים של    אפקטיביות  מטרת הפיילוט היא לבחון  

 יותר.  ורחב גדול   Scaleלפרוייקט ב  את גישת ההתערבות יוחלט האם להרחיבהפיילוט . לאור תוצאות מוגדר מראשבמרחב 

,  ופתרונות טכנולוגים אמצעים  במגווןבעזרת שימוש  לצמצום תאונות העבודה בישראל  פיילוטשל  היה והפעלינבקש לקבל הצעות לבנ,  לשם כך

תינתן עדיפות לפתרונות מבוססי   , תוך כדי שיתוף פעולה עם החברות הקבלניות והייזמיות השותפות לפרוייקט.במקבילבמספר אתרי בנייה  

 . במקביל בנייה במספר אתרי , ולפתרונות שניתן לבחוןשינויים התנהגתויים

 הפרוייקט יכלול:  

 ות  מובילבנייה אתרי פיילוט בחברות   6עד  •

 הפתרון המוצע \המוצר ליווי התהתליך לדיוק  •

 תקציב רכש והפעלת הפתרון הטכנולוגי המוצע  •

 בתחום הבטיחות ומניעת התאונות בבניה חיבור עם החברות והארגונים המובילים  •

 סיקור תקשורתי וסיוע בשיווק הפתרון הטכנולוגי המוצע  •
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 : וף המגיש של הג  הההצע   רכיבי

 , פרטי קשר של גופים ממליצים. בטיחותייםאתגרים  בפיצוחו  םבפרויקטים דומירקע אודות הגוף מגיש ההצעה:  ניסיון  .1

 ממצאים לגבי יעילות הפתרון הטכנולוגי המוצע.   .2

 את השלבים הבאים:כולל   המוצע הפתרון הטכנולוגיו העבודה תהליךפירוט  .3

   ., ניתוח תוצאותוהכוונה בהרצת הניסוי , ליוויהפתרון הטכנולוגי ואדפטציה של  התאמתתכנון, אפיון,          

 . מערך הנתונים על בסיסו תעשה המדידה )איסוף/ שימוש/ ניתוח( ינוהלכיצד   .4

  כולל התייחסות לעלות ההפעלה במספר אתרים במקביל.  , עלות מוערכת להפעלה באתר בנייה מסדר גודל בינוני .5

 : ניסויים בשטח 6  עד ביצוע  טווחי זמן משוערים ל

 היערכות מקדימה לניסוי. .1

 הרצת הניסוי. .2

 ניתוח דאטה ומסקנות. .3

 .  )כולל מע"מ(  ₪  350,000 כולל של   בסךתשלום מקסימלי בעבורם מוקצה   זהשלב  ל  חודשים  ששה חודשיםעד  משך מקסימלי של סה"כ 

 מי יכול להגיש?  

 .  בארץטכנולוגיים הפועלים ורשומים וספקי שירות ופתרונות  חברות טכנולוגיה •

 .טיפוס ומעלה-ברמת בשלות של אב ,עובדתרלוונטית  בעלי מיזם עם טכנולוגיה   , מפתחים, יזמים, מהנדסים •

 תחומים:  ה בדגש על   •

o ניהול הבטיחות בעבודה 

o או לביש ושימוש בטכנולוגית \ציוד חכם וIOT 

o בזמן אמת  סיכונים והתרעות מפניהםשימוש בבינה מלאכותית לזיהוי איסוף מידע ו 

o בעזרים דיגיטליים למתן מענה על שאלות ואספקת מידע מידי למשתמש ו שימוש באפליקציות 

o  שימוש בסימולטורים וטכנולוגייתVR  ככלי הדרכה ואימוני בטיחות לעובדים למניעת תאונות עבודה 

o  פתרונות מבוססי כלכלה התנהגותית 

 הגשת הצעות ל לוחות הזמנים

 . 24.02.22עמודים עד ליום   5עד  PDF  בפורמט הגשת הצעות  

ם  ו/ים עימ/יבחרו הגופביותר, שבסופו    הליך של העמקה ודיוק עם המציעים שהצעתם נמצאה כרלבנטיתתקיים הועדה  מבין ההצעות שיוגשו  

 . מהתעשייה ומומחים םובכירי החברות הקבלניות, נציגי , הארגונים השותפיםם מטעם קרן מנוף, וללת: נציגי ה כועדה .נתקשר

 

  https://bit.ly/3rl1Rn5ר להלן: דרך הקישואת ההצעות יש להגיש 

 

 fadi@socialfinance.org.il: באימייל ניתן ליצור קשרלפניות ובירורים 

 

 

 בהקשר למטרות האמורות. למותר לציין כי לא יעשה כל שימוש במידע שיתקבל למעט   **

המסמך ותוכנו מיועד ומתייחס לשני    ותקנותיו.  1992-למען הסר הספק  על האמור במסמך זה לא יחולו הוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב

 המינים. כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3rl1Rn5
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  : מידע לגבי הארגונים השותפים 

IsraelSocial Finance  : 
Social Finance Israel  (SFI  הינה חברה לתועלת הציבור )(צ"חל  ,)  ושמה לעצמה למטרה לשמש כמתווך הפיננסי  2013אשר נוסדה בשנת -

ובכך לאפשר  , תוך יצירת תשואות חברתיות וכלכליות, הארגון שואף לקדם חדשנות בנושאים חברתיים רבים. חברתי הראשון והמוביל בישראלה
ח חברתיות באמצעות הניסיון " פיתחה מתודולוגיות מקצועיות לשם פיתוח והפעלת אג  SFI.  השקעה נוספת ומחודשת של הון בתחומים חברתיים

ב, בהולנד ובהודו, ובהתבסס על הידע האקדמי והיישומי אשר הולך "הרב שפותח ונצבר בשנים האחרונות על ידי שותפותיה בבריטניה, בארה
אג"ח חברתית מאפשרת גיוס הון מהמגזר הפרטי לטובת מימון וקידום פתרון של בעיות חברתיות. פתרונות אלו מופעלים על ידי   .  ונצבר בעולם

 גופים שנבחרים בקפידה ופועלים בשדה הרלוונטי לטובת קידום תכניות למניעה או הישנות של בעיות חברתיות.  
http://www.socialfinance.org.il 

 :  למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה - קרן מנוף של הביטוח הלאומי 

ות כדי לצמצם ככל האפשר את מספר התאונות, ולהגביר את המודעות בקרב העובדים והמעסיקים לנושא הבטיחות והגהות במקומהוקמה 
הקרן, כשמה כן היא, מהווה "מנוף אמיתי" ומסייעת להוביל מחקרים בתחום הבטיחות והגהות, וליישום מסקנותיהם באופן ניסיוני   . העבוד

 .במקומות העבודה
ם יוצאי  כמו כן מסייעת הקרן בהפעלת סדנאות והדרכות במקומות העבודה, בפיתוח ושיפור אמצעי בטיחות חדשניים, באיתור סיכונים מקצועיי

דופן במקומות עבודה ובמתן פתרונות להם, בסיוע ברכישת אמצעי בטיחות חדשנים, ובמבצעי הסברה ופרסום להגברת הבטיחות ולמניעת  
 https://bit.ly/3obW5lP .תאונות בעבודה

ConTech  : 

טכנולוגיות ישראליות לתאגידי בנייה מקומיים וגלובליים, בתמיכה  מרכז חדשנות הפועל לקידום טכנולוגיות בנייה ונדל״ן, דרך חיבור חברות 
 ממשלתית ורוח היזמות הישראלית.

ConTech   היא מרכז חדשנות לטכנולוגיות בנייה ונדל"ן בישראל ונוסדה כשיתוף פעולה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, משרד הבינוי
 בינלאומי לטכנולוגיות אלו.  והשיכון ומשרד הכלכלה, במטרה להפוך את ישראל למוקד

ConTech   כוללת קהילה ייחודית שמטרתה חיבור הסטארטאפים הישראלים הפועלים בתעשיית הבנייה והנדל"ן, לבין גופי התעשייה בגזרה
המיזמים המקומית והבינלאומית, וכן למשקיעים, גופים רגולטוריים, יצרני חומרים, תוכנה ועוד. בניית קהילה זו אפשרה צמיחה בכמות  

העוסקים בתחום, מיקסום החיבורים העסקיים בין הסטארטאפים לתעשייה בארץ ובעולם, עזרה בקבלת השקעות בשלבים המוקדמים של  
 הקמת המיזם וכן קידום הטמעת הטכנולוגיה בקרב התעשייה.

www.contech.me 

 הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה: 

 .ע"י "התאחדות בוני הארץ" ו"הסתדרות עובדי הבניין והעץ" במטרה לקדם ולפתח את ענף הבנייה בישראל 1990נוסדה בשנת  
עם הקמתה, הציבה לעצמה הקרן מספר יעדים מרכזיים, ביניהם קליטת עובדים חדשים לענף, הכשרה מקצועית מתקדמת, שיפור תנאי  

 הבטיחות, מחקר ופיתוח טכנולוגי בענף וכן הגדלת מספר העובדים ישראלים הנקלטים לענף. רווחת העובדים, קידום נושא 

www.hakeren.co.il 
 

 המוסד לבטיחות ולגיהות: 

אכסניה לכלל הגופים העוסקים בקידום הבטיחות המוסד לבטיחות ולגיהות הוא גוף מוביל בתחומי הידע בבטיחות ובבריאות התעסוקתית ומהווה  

 . חדשנות, יצירתיות ו"ארגון לומד"" שלושה ערכי ליבה מלווים את פעילות המוס"ל:  בעבודה והבריאות התעסוקתית.

ב שהוקם  מלכ״ר,  סטטוטורי,  תאגיד  הוא  )המוס״ל(,  ולגיהות  לבטיחות  ובריא1954-המוסד  בעבודה  בטיחות  של  תרבות  לקדם  מנת  על  ות  , 

וחקלאות.   ושירותים, בנייה  ומחקר.  תעסוקתית, בכל ענפי המשק השונים: תעשייה   בין השאר, ע״י פעולות הדרכה, הסברה, הדרכה, מידע 

https://www.osh.org.il / 

http://www.socialfinance.org.il/
http://www.contech.me/
http://www.hakeren.co.il/
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