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 פריון -מצב התעשייה בארץ

  50%-ונמוך ב  OECD -ביחס למדינות ה 35%הפריון לשעת עבודה בתעשייה בישראל נמוך ב 
 מגרמניה
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 2014 -לשעת עבודה בתעשייה ( בדולרים) ערך מוסף גולמי



 

 

בשיעור התוצר ירידה 

מתוך התוצר התעשייתי 

 80-משנות ההעסקי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התעשייה הישראלית סובלת מפריון נמוך בהשוואה למקבילותיה במערב
 בשל נחיתות אובייקטיבית  , אירופה

 כוח אדם יקר     

ל  "מרחק משווקים בינ 

 דימוי נמוך 

 

 זאת בישראל אומצה רגולציה סביבתית מחמירה בהשוואה אפילו  למרות
גבוה באופן   פיריוןלמדינות המחמירות באירופה שבהן התעשייה בעלת 

 משמעותי    

  דרישות מחמירות אלו פוגעות בכושר התחרות של התעשייה הישראלית
 בהשוואה למקבילותיה בעולם
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 מצב התעשייה בארץ

24% 

18% 

חסמי ידע  

ירידה ברמת החינוך הטכנולוגי 

רגולציה מכבידה 

 

 



 רגולציה סביבתית על התעשייה

 בשנה לעמידה ברגולציה סביבתית₪ מיליארד  3 -השקעות במשק בגובה כ•

 המגמה מחמירה מדי שנה•
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 פ  "במוהשקעה 

העלאת הפריון 

 סביבתי לטווח ארוךטיפול 

התמקדות בפתרונות קצה אינה 

מטרות הון לטובת מאפשרת ניצול 

 :משולבות



 רגולציה סביבתית על התעשייה

 בשנה של השקעות שדוחקות חדשנות₪ כמיליארד •

 ישראל מפגרת אחרי העולם•

 (  מנוגדות לעקרון העסקי והסביבתי)מופנות לפתרון קצה השקעות 
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 פוטנציאל -וחומרי גלם מסך תשומות התעשייה משאבים 

,  חומרים
55% 

,  אנרגיה
3% 

,  אחר
42% 

 מתכת

,  חומרים
72% 

,  אנרגיה
2% 

,  אחר
26% 

 מזון

,  חומרים
58% 

,  אנרגיה
4% 

,  אחר
38% 

 אריזות

,  חומרים
85% 

,  אנרגיה
,  אחר 2%

13% 

 פלסטיק

,  חומרים
43% 

2%, אנרגיה  

55%, אחר  

 ממוצע

 55-85% –עלויות תשומות חומרים מסך התשומות בפיילוט שעשינו 

 43% –עלויות תשומות חומרים מסך התשומות בתעשייה בגרמניה 



 תשובות באחוזים, 906=גודל מדגם

 מודעות וגישה למימון, יש צורך בגישור על פערים בכלים

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

33.8 -65.2 

About 2/3 of enterpreneurs are not aware of resources saving potential 

high awreness low awareness

 וירטמברג-סקר באדן: מקור



 יתרונות

  ערך מוסף ליצרן מעבר לפתרון הסביבתי 

התעסוקה ותקבולי המס, הגברת הפריון 

פיתוח טכנולוגיות ישראליות 

פתרון סביבתי ארוך טווח 

ייעול הייצור 

יתרון תחרותי לשווקים מפותחים 

 

 חסמים

 היעדר מודעות של התעשייה×

במקור היעדר ידע מקצועי בארץ בנושא הפחתה ×
ועדכני על שוק צרכני וספקי  מעמיק ומידע 

 פסולות

 שמרנות של הרגולטור והימנעות מסיכון×

 טווחי זמן קצרים ליישום רגולציה סביבתית×

ביכולת לנתח  צורך –והבנה טכנולוגיות יכולות ×
 במפעלאת האפשרויות הקיימות 

 

 

WIN WIN 

ייחודית לחיזוק  הישראלי מדובר הזדמנות מבחינת המשק 

המקומי ופוטנציאל השקעות משמעותי לשדרוג  הייצור 

 .  התעשייה ולהטמעת חדשנות



 דוגמאות מהעולם
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 תעשיית המלט כמקרה בוחן
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תעשיית המלט בעולם מהווה דוגמה לקידום •

 זהמודל 

 חומרי גלם אלטרנטיביים•

 שימוש במקורות אנרגיה אלטרנטיביים•

 

הוא לפרק  " הכלכלה המעגלית" של העיקרון 

את הקשר הגורדי בין צמיחה כלכלית ליצירת  

המשאבים  כילוימקומות עבודה באמצעות 
  .טבעיים

 

 מרמורר עמית "מתוך מאמר של ד*

לייעל ולשפר את הביצועים הכלכליים של 

,  המפעלים תוך הפחתת תשומות חומרי הגלם

מייצר האנרגיה והמים כאשר במקביל החיסכון 

 . תועלת סביבתית משמעותית



 במשאבים וכלכלה מעגליתפעולה להתייעלות  תוכנית
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ביסוס תשתיות  
 ידע והנגשת

 
ליווי וסיוע 
 למפעלים

מימון והשקעות 
  הון להטמעה

 

עידוד פיתוח  
טכנולוגיות  

 חדשניות

הסרת  
חסמי 
 רגולציה



 אבני הבניין של התוכנית
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מסלול  
השקעות  

הון 
סביבה 
  ופיריון

מרכז 
לתעשייה 

בת 
 קיימא

התייעלות  
אנרגטית  
והפחתת 
 פליטות

סימביוזה  
 תעשייתית  

מעבדת  
חדשנות  

לטכנולוגיות  
 סביבה

  תוכנית
אסטרטגית  
לתעשיית  
   המיחזור

תכנית  
לצמצום  

בזבוז המזון 
בתעשייה  
 ומסחר  

הארכת  
מחזור חיי  

 מוצר

אזורי  
תעשייה  
 ברי קיימא

 רכש ירוק

הבטחת  
חומרי גלם 
 לתעשייה
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 :המרכזתפקידי 

 :מרכז ידע לאומי.  1

 ומהעולםריכוז והפצת מידע וידע מהארץ •

 מדריכים•

 מפרטים מקצועיים•

•Best Practices 

 דוחות נושאיים•

 

 

 ?"קיימא-לתעשייה בת"מרכז ידע  –מענה 

 

 לתעשייההכשרות •

 סדנאות וסיורים, ימי עיון, כנסים•

•Case Studies 

 הכשרות ליועצים•

 אתר אינטרנט•

 

 

 יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר, הכלכלה והתעשייה והמשרד להגנת הסביבהפ של משרד "שת



 ?"קיימא-לתעשייה בת"מרכז ידע  –מענה 

 :תפקידי המרכז
 

 :מסלול ייעוץ מסובסד להפחתה במקור .2

 מערכי ייעוץ לתעשייה•

 עסקית  -סביבתיתייעול תכנית •

מורכבות  /גודל עסק)הלקוחות סבסוד משתנים לפי מאפייני שיעורי •

 (סביבתית

 גמישות בדרישות ובלוחות הזמנים –התחשבות של הרגולטור בתוצרי הייעוץ •



 יעדים סביבתיים

 פתרון קצה דרישות רגולציה  סביבתית    

ייעוץ מסובסד להשקעה  
 במקור

הפחתה  
 במקור

 

והשקעות  פ "מו
בכלי סיוע  הון 

 קיימים

 פריוןיעדי  

 ₪פוטנציאל להסיט כמיליארד 
 בשנה מקצה למקור

 ?"קיימא-לתעשייה בת"מרכז ידע  –מענה 



7 plants participating in the      
pilot project 

Advisors: 

Potential optimization 
measures 121 

 Investment required to implement 
optimization measures 

Pay Back Period (years) 

 

8,509,956 NIS 
Annual financial savings in 

the 7 pilot plants 

Environmental  
Savings:  

 
« 15,192,386 KWh 

« 75,379 Cubic meters of water 
« 503 tons of raw materials 
« 8,689 tons of CO2 
« 205 Tons of solid waste 

28% 

30% 

42% 

10,000  ₪or less 
 Good House Keeping 

small-medium 
investment 
10,000-100,000 ₪ 

large investment 
above 100,000 ₪ 

51% 

21% 

28% 

0>PBP>0.5

0.5>PBP>1.5

1.5>PBP>4

 MED TEST -פיילוט  פרוייקט

מתוך מצגת של מרכז וייץ*  



 השקעות הון  
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הטמעת פרויקטים להתייעלות במשאבים וחומרי גלם   :פיריוןמסלול 
 סיבוב שני -במסגרת מסלול פריון 

 

 להפחתה במקור  השקעות 

 גלםומרי התייעלות וצמצום פחת ח –חומרי גלם •

 אנרגיה ומים, לרבות חומרי תפעול –משאבים •

 היטלים סביבתיים, סילוק שפכים, סילוק פסולת –סילוק •

 יועץ סביבתי לשיפור פריון המשאבים בתהליכי הייצורסבסוד •
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 סימביוזה בתעשייה

A network of diverse organizations 
Creating and sharing knowledge  
Mutually profitable transactions for: 

• Novel sourcing of required inputs  
• Value-added destinations for non-product outputs 
• Improved business and technical processes 

(Lombardi & Laybourn, 2012) 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=industrial symbiosis&source=images&cd=&docid=E1w699T84rke7M&tbnid=FrEng9_-D47gQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=2499&ei=SaHwUbH_HISrPI6fgOAK&psig=AFQjCNF5jNmSoA3OR5igI9Cawz5HHxeM-Q&ust=1374810823594858
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 (  דנמרק) בקלנדבורגהתעשייה פארק        
 

   
משאב\פסולת\פליטה  חיסכון שנתי 

 מיליון קוב 2.9 מי תהום

 מיליון קוב 1 מים עיליים

 אלף טון 20 גופרית נוזלית

 אלף קוב 319 ביומסה כללית

 אלף טון 42.5 רסק שמרים

CO2 64.460 אלף טון 

SO2 53 טון 

NOX 89 טון 

 אלף קוב 200 מי שפכים

 אלף טון 170 גבס
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NISP – National Industrial Synergies Programe  

 

 כולל שלושה כלים עיקריים NISPמתווה הפעולה של 

 איגוד גופים לכדי פעולה1.

 יעוץ וסיוע טכנולוגי2.

 איסוף ועיבוד מידע3.

 חיסכון חמש שנתי  NISP בפרוייקטתוצאה מושגת 

 מיליארד פאונד 1.255 רווחים ממכירות פסולות  

 מיליארד פאונד 1.285 חיסכון בעלויות טיפול בפסולות

 מיליון טונות CO2 ( 42)מניעת פליטות של פחמן דו חמצני 

 מליון טונות 73 חיסכון בשימוש במים בתעשייה

 מליון טונות 47 העברה של פסולת שהייתה מיועדת למזבלה

 מליון טונות 2 העברה של פסולת מסוכנת  

 טונות מליון 60 חיסכון בחומרי גלם בתעשייה
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 חסמים

 עד  )כדי לבסס עסקה של סימביוזה יש צורך במידע מעמיק ועדכני על שוק צרכני וספקי הפסולות האזורי  –מידע

 (.לרמת האסטרטגיה העתידית של הספקים
  

 לכל מפעל המשתתף בתהליך יש צורך ביכולת לנתח את האפשרויות הקיימות אצלו   –יכולות והבנה טכנולוגיות

 .במפעל ולהבין מה מסוגי הפסולות בשוק יכולים לשמש את המפעל
   

על הגופים הרגולטורים להפנים כי מדובר בסוג חדש של עסקאות אשר במהלך הכולל מביאות לרווח   -רגולציה

 .סביבתי רב יותר

אמון  !!! 
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 איך עושים סימביוזה בישראל

 מאגר מידע: רכיב מפתח –מיישמים כלים לניהול מידע 

מייצרים סביבה מאפשרת;   

מכרז אתגר לפיילוט אזורי: 

 אזורי תעשייה מהווים ריכוז מיטבי של גופי תעשייה מגוונים  . א

 מרכזי ניהול של אזורי התעשייה הם בסיס אופטימלי לריכוז הפעילות בנושא. ב

 



 תודה רבה

 :פרטי קשר
David.asaf@economy.gov.il 


