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מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של התעשייה בישראל והפיכתה למנוע צמיחה  
 חברתי רב עוצמה למשק הישראלי-כלכלי

 יעדים

 הנטל הרגולטורי והבירוקרטי על התעשייה בישראלהקלת 

 בפריון גבוה ובחתימה סביבתית נמוכה –סיוע בהיערכות התעשייה למעבר לייצור מתקדם 

מקסום ומיצוי כלי התמיכה המשרדיים 

  לשמש כתובת מקצועית ומקור ידע לתעשייה 

 

 ויעדיםמטרה  -תעשיות  מינהל  מצב התעשייה בארץ



 אגפים  5 –התמחות ענפית 

 המתקדם והתייעלות במשאביםהתמחות לאומי בתחום הייצור מוקד 

 כיווני של מידע-ישמש כצומת דו המינהל –מידע 

ליווי פרטני של מפעלים 

ייזום וסיוע בתהליכים רוחביים 

 המינהלשירותי   מצב התעשייה בארץ



 פריון -מצב התעשייה בארץ

ביחס   35%הפריון לשעת עבודה בתעשייה בישראל נמוך ב 
 מגרמניה 50%-ונמוך ב  OECD -למדינות ה
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 מפעלים 12,000

 :סיבות לפריון הנמוך  

 

 

 

 המחמירות באירופה  למדינות בהשוואה רגולציה לא מידתית 

 

 

 

 מצב התעשייה בארץ

העדר השקעות בחדשנות בשווקים  
  מסוימים  

 ריכוזיות בייצוא   

 

 

 

 מחסור בעובדים מקצועיים    

 ידע ומודעות בקרב מנהלים  

 

 מצב התעשייה בארץ
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 לפתרונות הפחתה במקורהשקעות מופנות 

 (מתוך סך ההשקעות הסביבתיות)

 
 

מיליארד   3מעל 
  ₪ 

 

 
 
 
 
 

2.58 
 ₪מיליארד 

השקעות קצה  
 שדוחקות חדשנות

 השקעות לעמידה ברגולציה סביבתית 
 (בשנה)

 השקעה סביבתית בתעשייה רגולציה סביבתית על התעשייה
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המרכז  
להתייעלות 
 במשאבים

המכון לייצור  
 מתקדם

סימביוזה 
 תעשייתית

מסלול  
 פריון

תכנית  
לאומית 
לכלכלה  
 מעגלית

רשות  
 -ההשקעות

מסלול ייצור 
 מתקדם

רשות  
החדשנות  

זירת ייצור  -
 מתקדם

הסוכנות  
לעסקים  
קטנים 
 ובינוניים

 מתקדם והתייעלות במשאביםייצור   מצב התעשייה בארץ

מעבדת 
 חדשנות



 לייצור מתקדםמכון   סימביוזה תעשייתית

 אבחון וייעוץ מקצועי למאות מפעלים בשיעורי סבסוד

 הקמת תשתית טכנולוגית ושותפות של אקדמיה

יצירת שיתופי פעולה מניבים בין גורמי החדשנות לתעשייה מוטת  
 הייצור

העלאת המודעות והידע של התעשיינים אודות טכנולוגיות רלוונטיות  
 ויישומים אפשריים במפעליהם

ייצור  שיטות תהליכי הטמעה מוצלחים של קידום : מטרה
 מתקדמות במפעלים 

 

 ₪ מיליון  35תקציב 



 מרכז להתייעלות במשאבים  סימביוזה תעשייתית

 אבחון וייעוץ מקצועי למאות מפעלים בשיעורי סבסוד

יצירת שיתופי פעולה מניבים בין גורמי החדשנות  
 לתעשייה

העלאת המודעות והידע של התעשיינים אודות  
 טכנולוגיות רלוונטיות ויישומים אפשריים במפעליהם

ייצור  שיטות תהליכי הטמעה מוצלחים של קידום : מטרה
   בפיריוןמתקדמות בדגש על הפחתת מזהמים ושיפור 

 

 ₪ מיליון  51תקציב 



 רותמים את החדשנות הישראלית

 מקבילים ברחבי הארץ פיילוטים 4

5,000,000 ₪ 

 הטמעת טכנולוגיות  

 מאות מפעלים ויצרני פסולות

 בתעשייה הפיריוןשיפור 

WIN-WIN לסביבה ולכלכלה 

 

 תעשייתיתסימביוזה  סימביוזה תעשייתית



מסלול השקעות הון סביבה 

 ₪ מיליון  60 – 2019 –ופריון 

החזר   30%המפעל מקבל 

על ההשקעות שמעלות את 

   פיריוןה

התאמת השקעה לרמת 

 פעילות של המפעל

 פיריוןמסלול   סימביוזה תעשייתית

 תנאי קבלת המענק

המפעל חייב להתייעל  
 30%-מינימום ב בפיריון

המפעל ממוקם באזור 
 עדיפות הלאומית

זמן הפעילות של 
 שנים לפחות 5המפעל 



 ₪ מיליון  22 –מכון מזון 

 ₪ מיליון  14 –חדשנות לטכנולוגיות סביבה מעבדת  

כלים נוספים במסגרת גיבוש התוכנית הלאומית לכלכלה  

 מעגלית והתייעלות במשאבים  

 בהמשך  סימביוזה תעשייתית



 תודה רבה


