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מטרה

מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של התעשייה בישראל והפיכתה למנוע 

חברתי רב עוצמה למשק הישראלי-צמיחה כלכלי

מטרה ויעדים–מינהל תעשיות 

יעדים

להביא לשיפור הסביבה העסקית של התעשייה בישראל❑

לשמש כתובת מקצועית ומקור ידע לתעשייה❑

בפריון גבוה ובחתימה , לסייע בהיערכות התעשייה למעבר לייצור מתקדם❑

סביבתית נמוכה



התמחות ענפית ופעילות רוחבית

כימיה
מזון ומדעי 

החיים
אלקטרוניקה

תעשיות 
בסיס

מחזור 
וקלינטק

ומיצוי כלי סיועהנגשת, סיוע בהסרת חסמים: ליווי פרטני

סקירות ענפיות, גיבוש כלי סיוע, רפורמות להפחתת רגולציה: פעילות רוחבית

התמחות ענפית ופעילות רוחבית–מינהל תעשיות 



?מה זה כלכלה מעגלית

התייעלות במשאבים במקביל לצמיחה כלכלית





פוטנציאל כלכלי לחברות ולמשק❑

צמצום בעלויות חיצוניות❑

הכנה לרגולציה❑

ביטחון במשאבים❑

המוטיבציה למעבר לכלכלה מעגלית



מהעולם מעגלי9%רק –פוטנציאל צמיחה ❑

הפוטנציאל הכלכלי–כלכלה מעגלית 

תוספת שנתיתמדינה

ג"לתמ

(מיליארד יורו)

מיליארד )ג "תממשרות חדשות

(יורו

54,000740(1%)7.3הולנד

75,000224(1.3%)2-3פינלנד

10,000290(1%)2.8דנמרק



צמצום בעלויות חיצוניות–כלכלה מעגלית 

סביבהג"תמ

נזק סביבתי

כריה של חומרי גלם❑

CO2פליטת מזהמים ו❑

הטמנת פסולת❑

(גז חממה)פליטת מתאן ❑



2025מהפלסטיק בבקבוקים יהיה ממוחזר עד 25%❑

2030מהפלסטיק בבקבוקים יהיה ממוחזר עד 30%❑

2021איסור שימוש בחד פעמי החל מ❑

2021הפקקים יהיו חייבים להיות מחוברים לבקבוקים החל מ❑

רגולציה–כלכלה מעגלית 



בטחון במשאבים–כלכלה מעגלית 



מגמות בעולם–כלכלה מעגלית 



Source: Chatham house, 2017 reoprt

מגמות בעולם–כלכלה מעגלית 
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20172019 20162018

לכלכלה דלת פחמן2050תוכנית
בחירת מדדים ויעדים•

:אסטרטגיות עיקריות•

במשאביםהתיעלות•

ח"פדטכנולוגיות המצמצמות פליטת •

בתעשיהלאומית לכלכלה מעגלית והתייעלות במשאבים תוכניתגאנט

2020 2021 2026

הערכת התוכנית  

2.0והכנה לסבב 

(שנים5עדכון כל )

פגישות פרטניות
הבינוי  , ס"הגנמשרדי ;אקדמיה;תעשיה•

,  רשות החדשנות, ס"למ;הפנים, והשיכון

OECD , מקארתורקרן אלן;EU;UNIDO;
המגזר  ;דנמרק , פינלנד, ממשלת הולנד

קבלנים;מכון התקנים ;השלישי 



כלים רלוונטיים כלכלה מעגלית

ח"מלש5–פיילוט סימביוזה תעשייתית ✓

ח"מלש51–המרכז להתייעלות במשאבים ✓

ח"מלש35–המכון לייצור מתקדם ✓

ח"מלש14–לקלינטקמעבדת חדשנות ✓

(2019)ח"מלש60–מסלול פריון ✓

הפחתת פליטות גזי חממה✓

(2019)ח"מלש66

GreenUpאקסלרטור✓ City(כפר סבא)

Circleמאגד הפלסטיק ✓



תעשייתיתסמביוזה-תעשיה חכמה 

מטרה  
של יצרן יצירת שיתופי פעולה בין גורמים שונים כך שתוצרי הלוואי והפסולות

אחד יוכלו לשמש כמשאב עבור גוף אחר

2019מרץ עד : פרויקט הפיילוט

זכיינים בפיזור גיאוגרפי4•

שירות אבחון ומיפוי  •

פ"חיבור בין מפעלים בעלי פוטנציאל שת•

!  השירות ניתן ללא עלות

/https://www.symil.net: פרטים

https://www.symil.net/


עקרונות כלי המדיניות של התוכנית

עידוד חדשנות ידעהנגשת רכש ציבורי

מודלים  
עסקיים  
מעגליים

התאמת  
תקינה

התאמת  
רגולציה

פיתוח תעשיית  
המחזור



תודה רבה

רבקיןר אריק "ד

Arik.Ryvkin@economy.gov.il



תעשייתייםאקו שקפי בונוס על פארקים 



סימביוזה תעשייתית –פארקים אקו תעשייתיים 

הגדרה

סימביוזה תעשייתית מתארת מצב בו מספר מפעלים יוצרים  

,  אנרגיה, יתרון תחרותי באמצעות שיתוף פיזי של חומרי גלם

מים או תוצרי לוואי

Kalundborg(דנמרק)

התפתח ספונטאנית והדרגתית❑

מועצה מקומית–ניהול ❑

,  תשע חברות גדולות בתחומים של אנרגיה❑

וטיפול בפסולתפארמה, נפט

תהליכי חליפין30❑

דולר בשנהמליון15–חסכון שנתי ❑



Kalundborg–פארקים אקו תעשייתיים 

מפעלים  

נוספים

עירייה

בית זיקוק

מפעל לייצור  

אינסולין

מפעל לוחות  

גבס
תחנת כוח

גזגז

קיטור

מים

מיםמים

מים

גבס



Kalundborg–פארקים אקו תעשייתיים 



(ישראל)נאות חובב –פארקים אקו תעשייתיים 

פארק אקו תעשייתי–תוכנית אסטרטגית 

:גשרי צנרת בין המפעלים עבור❑

כימיקלים1.

אנרגיה2.

שפכים3.

שיתוף פעולה עם המועצה❑

שיתוף פעולה עם הקהילות הסמוכות❑



נקודות מפתח–פארקים אקו תעשייתיים 

:הגוף המנהל של הפארק1.

תכנון שימוש יעיל בחומרי גלם1.

מחזור מירבי של חומרי פסולת2.

איתור ופניה למפעלים חדשים3.

,  מידע)שיפור והידוק הקשרים בין המפעלים בפארק 2.

(הסכמים דו צדדיים

ת"האזהטיפוח המשאב האנושי של כל 3.

מסגרת בקרה ופיקוח מתחשבת4.



התוכנית הפינית–פארקים אקו תעשייתיים 

מרכז ידע לפארקים אקו תעשייתיים1.

,  מודל אזורי בשיתוף אזורי תעשיה2.

אקדמיה והרשות המקומית

יצירת מודל הפעלה סדורה3.

הפצה והכשרה לפארקים נוספים בפינלנד4.

יצירת רשת של פארקים אקו תעשייתיים5.



מודל הפעלה–התוכנית הפינית 



רשת הפארקים–התוכנית הפינית 


