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WATER IS USED FOR…



By 2050

66% 
Of the world’s population 
will suffer from shortage 
of drinking water.

In urban areas

25% 
Of the water is being lost due 
to leaks and network delivery 
problems.

As world population grows and climate changes, some basic 
resources are becoming scarce.

In urban areas

In urban areas

Of wastewater is discharged 
untreated into rivers, lakes and 
oceans.

90%

Of global irrigated land is using 
drip irrigation.

5%

In developing 
countries

THE WATER CHALLENGE 



Price per CM 
(US Dollar)

Household
consumption

(monthly)- CM 
0.030-10

0.0510-20

0.2820-30

0.4630

Private consumer- differential price:

• Municipality Tanker- ~$3 Per CM
• Private Tanker - ~$4 Per CM
• Mineral Water- $70 Per CM

New Delhi water prices
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http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipkJHisNjSAhUK7BQKHbwBA7gQjRwIBw&url=http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/Tankers-trigger-fear-of-water-borne-diseases/articleshow/51938158.cms&psig=AFQjCNGWQoq-vfBkeXMnzzDxfsrb2T_jGQ&ust=1489662765978705


Necessity is the 
mother of 
Innovation

If it ain’t broken 
don’t fix it



:המטרה

פיתוח מנועי צמיחה למשק הישראלי

:אמצעי

סיסטם-של אקו, בשיתוף גורמים נוספים, הובלה

בסקטורים נבחרים  



אקוסיסטם

עלסבוכהמערכתהמתארמושגהואאקוסיסטם"
,הכוחות,הארגונים,הקבוצות,הפרטיםמכלול

האקוסיסטם.אותההמרכיביםוהתפיסותהמעשים
שלממפגשהנוצרתרובדית-רבמציאותמתאר
מערכות-מתתיהמורכבותמערכותשלרבמספר

"אלהעלאלההשפעתםואת,ומפרטים

-ראותמכון-

10



קהילה

שלנמשכתפעילותהמתארמושגהואקהילה"
ממדיםכוללתהפעילות.מסיםבתחוםענייןבעלי

ומעודדתמאפשרתהקהילה.ווירטואליםפיזיים
מגשרתובכך,אירגוניתוביןאישיתביןאינטרקציה

והאנשיםהגופיםביןשקיימיםפעריםעל
.הספציפיבתחוםהאקוסיסטםאתהמרכיבים
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ההזדמנות  

שינויים  , התמודדות עם שינויי אקלים, עיור–מגמות בעולם 

הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, דמוגרפיים

, בינה מלאכותית, שימוש הולך וגובר בעולם וירטואלי–לצד 

ביג דאטה, אופטימיזציה

פוטנציאל צמיחה נרחב לכלכלה הישראלית



אתגרים

"הגדולההתמונה"ראייתללאמבוזרתעבודה•

השוניםהענייןבעליביןפ"שתביצירתקושי•

הממשלתיהעולםלביןהעסקיהעולםביןתקשורתפער•

והחדשניהיזמיהעולםלביןהמקומיהשוקביןפער•

העולמילשוקבחדירההישראליותהחברותשלקושי•



קווים מנחים לבחירת התחומים

וצפי גידול ניכר, בעל נפח שוק עולמי משמעותי•

או  /לתעשייה והאקדמיה הישראליים יש יכולות מוכחות ו•

פוטנציאל ברור

וקידומו נותן , לממשלות יש מקום ותפקיד משמעותיים•

מענה לאתגר או אינטרס לאומי

ניתן להשתמש בשוק המקומי כמקפצה לקראת יציאה •

לשוק העולמי



ניוטקתכנית 



ניוטקתכנית 



נוער שותה מים ודעתתוכנית

לטכניוןמובילות ודקלשקד ב''חט
במכון המים בטכניון ובמפעל ההתפלה בחדרה



מכללת כנרת–השקעה בהון אנושי 

סטודנטים500-כ, בית הספר להנדסה•

המחלקה להנדסת תעשיות מים•
והתעשייהכחלק מלקחי עבודת משרד הכלכלה 2010הוקמה בשנת –

בהכשרת מהנדסי מים עם דגש על טכנולוגיות  מיקוד –

חברי סגל  , עבודה מעשית, דיסיצפלינריים-תכנים מולטי: קווים מנחים–

קשר חזק עם התעשייה, ומרצים מאזור הצפון

שפינרר רם "בשם ד, עדי יפת

ו"תשעה"תשעד"תשעג"תשעב"תשעא"תשע

346754656495נרשמים

315145544664לומדים בפועל



מכללת כנרת–השקעה בהון אנושי 

השמת בוגרים•

השתלבות במגוון תפקידים–

קיימות מספר חברות שבעקבות קליטה מוצלחת ביקשו לגייס בוגרים נוספים–

י כאלו "כיום עהמאוישים לשליטת מהנדסי מים לתפקידים " חינוך השוק"צורך ביש –

שעברו הכשרה פחות מתאימה

אין מספיק מעסיקים וחלק  , מהסטודנטיםממנה מגיעים חלק נכבד , בצפון הארץ–

טובהדרומה לצורך מציאת תעסוקה " נודדים"מהבוגרים 

כנס כנרת לטכנולוגיות ופרויקטים בתחום הנדסת  •

המים
השלישיתזו השנה 2016התקיים בדצמבר –

תערוכת מציגים, אורחים300למעלה מ–



תמיכה במחקרים

2016קול קורא ל•

תחומי מחקר לטכנולוגיות מים–

התפלה וטכנולוגיות התפלה•

איכות מים וטכנולוגיות לטיפול במים ושפכים•

בטחון מים•

עמיר גבעתי, רשות המים



תמיכה במחקרים

מדדי הצלחהפעילות  

פעילות בפועלמדד כמותיהאמצעיםהמשימה

עידוד מחקר תשתיתי  

בתחום המים

מימון מחקרים למוסדות המחקר 

ח"מלש5בארץ בתקציב של  

בשנה   

מחקרים  18

לשנה  ₪ 350,000-כ)

(שנים3במשך 

ביצוע של הסכמי  

המחקר שנת  

2015/16

עידוד סטודנטים  

לתארים מתקדמים  

מימון מלגות לסטודנטים במוסדות  

1-המחקר בארץ בתקציב של כ

בשנהח"מלש

מלגות בשנה  15

לסטודנטים בתארים שני   

ושלישי  ( לשנה36,00₪)

(לשנה72,000₪)

ביצוע של הסכמי  

המחקר שנת  

2015/16



תמיכה במחקרים

תכניות לקידום טכנולוגיות מים•

ענתיאבי , הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע

כמות חוקריםסכום מאושרשנהשם התכנית

התכנית לפיתוח תשתיות  

מדעיות וטכנולוגיות בתחום

טכנולוגיות מים

20141,333,334 ₪1

20155,449,700 ₪4

הקרן הלאומית למחקר  

(  ה"מי)מדעי יישומי והנדסי 

20142,034,092 ₪1

20159,392,091 ₪5

מלגות בתחום מדע יישומי  

והנדסי

2015500,0002

2016750,000 ₪3



תמיכה במחקרים
לאומיים-שיתופי פעולה בין

גרמניה–
,  27הצעות מחקר מתוך 5מימון : 2016בתחום טכנולוגיות מים לשנת " קול קורא"•

לתקופה  2016מאי -מועד הפעלה (. ₪מיליון 4.6)מיליון יורו -בסכום כולל של כ

.שנים3של 

.2017לשנת " קול קורא"פורסם 2016בפברואר •

איטליה–
₪  900,000מחקרים בסכום כולל של 2אושרו 2015ב•

סין–
₪  385,000אושר מחקר אחד בסכום של 2015ב•



תמיכה במחקרים
2013-2016ריכוז תקציבים 

כ"סהמלגותמחקריםהמדינה

18,209,2172,205,55420,414,771ישראל

9,184,650-9,184,650גרמניה

900,000-900,000איטליה

385,000-385,000סין

28,678,8672,205,55430,884,421כ"סה



'הקרן המשותפת'

טכנולוגיות : קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום•

מים וסביבה 

;  הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע: שותפיםמשרדים •

רשות  ; האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות

הכלכלה  המשרד להגנת הסביבה ומשרד ; המים

משרד האוצר  ;והתעשייה

ח"מיליון ש5.45: תקציב•

ר סיניה נתניהו"ד, המשרד להגנת הסביבה, ר"מדע



'הקרן המשותפת'

הקוראעמדו בתנאי הסף של הקול 11כ מתוכן "הצעות בסה12הוגשו •

:הקוראהצעות זכו בקול ארבע •

בחינת ההשפעות של טכנולוגיות התפלה על  (: 1)בתחום מחקר שתיים –

הימיתהסביבה 

ממפעלי התפלה על המערכת  התמלחתהערכת השפעת הזרמת "•

י אינטגרציה של מדידות  "האקולוגית בסביבה החופית הימית ע

וחקר  אוניברסיטת בר אילן, "ואקולוגיים הידרודינמיםומודלים 

ימים ואגמים לישראל

ממתקני ההתפלה על מדף היבשת  ( רכז)תפוצת התמלחות "•

חקר  , "הישראלי הרדוד והשפעתם על הסביבה הימית כיום ובעתיד

לישראל והמכון הגאולוגיימים ואגמים 



'הקרן המשותפת'

פיתוח שיטות מיטביות וישימות  (: 3)שתיים בתחום מחקר –

לרבות  , עירונייםשים"מטכלכלית לטיפול בשפכים ובבוצת 

מזהמיםזיהוי 

-באמצעות תהליך ביוסטרואידליםפירוק של הורמונים "•

-פלטפורמת ביו)SBP-טכנולוגית ה: מתקדםאוגמנטציה

מכללת כנרת והמכון לחקר הגולן, ("ריאקטורים זעירים

כימיות וביולוגיות , אינטגרציה של טכנולוגיות פיזיקאליות"•

,  "מקולחיןמזהמים אורגניים -לטיפול מתקדם במיקרו

העברית ואוניברסיטת תל אביבהאוניברסיטה 



פ תעשייתי בתחום המים"מו
גיל שאקי, במשרד הכלכלהר"המדעלשכת 

:א"האשל 7-תכנית המסגרת ה

הצעות63הגשות ב 96•

פרויקטים זוכים7•

(אחר2, תעשיה6, אקדמיה4)שותפים 12•

מיליון יורו2.8: ערך זכיה•

מיליון יורו36חשופים ל •

:קרנות דו לאומיות

פ משותף"מופרויקטי8•

מיליון$ 14תקציב כולל •

מיליון$ 5היקף מענקים של •

שנה
'  מס

בקשות

'  מס

אישורים

תקציב מבוקש  

(ח"מש)

תקציב מאושר  

(ח"מש)ועדה 

מענק ועדה  

(ח"מש)

2007281856.742.628.9

2008362687.561.638.3

2009613289.067.340.3

2010402269.547.130.1

2011452663.837.720.9

2012563078.345.424.9

2013312258.934.714.5

2014473068.944.420.7

2015282152.036.017.1

372227624.6416.8235.7כ"סה

:תכניות לאומיות



הטמעת טכנולוגיות בתאגידי המים

מחזור שלישי•
בקשות42הוגשו –

פרויקטים17–י ועדת השיפוט "אושרו ע–

פרויקטים14–קיבלו אישור ביצוע –

פרויקטים3–מ "בשלבים שונים של מו–

ביליקחזי , רשות המים



הטמעת טכנולוגיות בתאגידי המים

מחזורים ראשון ושני•
26-פרויקטים כ "סה–

19-הסתיימו בהצלחה –

2-טרם הסתיימו –

"(ניסיונות החייאה"שניים ב)5–לא הצליחו / הופסקו –

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12-מופעלים בתאגיד –

7-הותקנו בתאגידים נוספים –

2-מייצאים –

9-נערכים ליצוא –



הטמעת טכנולוגיות בתאגידי המים

קריטריונים להצלחה•
בהצלחההסתיים הפרויקט –

הותקןבו בתאגיד מופעל הפרויקט –

בישראלהתקנות נוספות יש –

(נקודה על הערכות ליצואחצי )בפועליצוא יש –

הניקודסיכום •
פרויקטים2: נקודות4–

פרויקטים4: נקודות3.5ו 3–

פרויקטים6: נקודות2.5-ו 2–

פרויקטים7: נקודות1.5-ו 1–

בהצלחהשהסתיימו % 
–10.5

–21.1

–31.6

–36.8



הטמעת טכנולוגיות בתאגידי המים

כללי•
בישראלמאמץ למינוף ההצלחה –

המעונייניםמאמץ לקידום היצוא ליזמים –

2016באפריל 5–יום עיון טכנולוגיות ב –

2017או 2016–רביעי מחזור –



ל"תקינה בינ

כללי•

להעניק לחברות המים בישראל יתרון בייצוא לשוק  : המטרה–
המים העולמי

החל בפעילות  , Israel NewTechתחת , מכון התקנים הישראלי–
2007לאומית בנושאי מים ב-תקינה בין

לאומי  -התוכנית פועלת בעיקר במסגרת ארגון התקינה הבין–
ISO ,לאומיים וולונטריים-הגוף הגדול בעולם לפיתוח תקנים בין

פעילות•

המיםועדות תקינה בתחום 9ישראל מובילה –

ישראלייםפעילי תקינה 200-משתתפים בפעילות כ–

פרסוםתקנים שישראל יזמה נמצאים לקראת 5: 2015-לנכון –

ירון בן ארי, מכון התקנים



International Task Force on 
Water (ITFWA)

TC 147 –
Water Quality

SC 5 –
Biological Methods

SC 6 – Industrial 
WasteWater

Sampling

TC 224 – Drinking Water 
Supply Sys. & 

Wastewater Sys.

WG 07 – Crisis mgmt. of 
water utilities

WG 09 – Water quality 
event detection process

Water Loss-Audits

Alternative 
Water Supply 
During a Crisis

TC 282- Water 
Reuse

SC 1- Treated 
Wastewater for 

Irrigation

Adaptation of 
Irrigation System 
and Practice to 

Treated 
WasteWater

SC 4 - Industrial 
Water Reuse

SC 2 – Water 
Reuse in Urban 

Areas

(China)

SC 3 – Risk and 
Performance 
Evaluation of 
Water Reuse 

Systems

(Japan)

TC 23 – Machinery for 
Agriculture & Forestry

SC 18 – Irrigation and 
Drainage Equip. & sys.

TC 275 –
Sludge 

recovery

WG 04 – Land 
application –
agronomical

MRP
IWA –Drip 

Irrigation

י  "מובלת ע
ישראל

בהשתתפות  
ישראל

טיוטה ישראלית



ל"תקינה בינ

תקנים שפורסמו  •

•ISO 16075-1:2015 Guidelines for treated wastewater use 
for irrigation projects – Part 1: The basis of a reuse project 

for irrigation

ISO 16075-2:2015 Guidelines for treated wastewater use for 
irrigation projects – Part 2: Development of the project

ISO 16075-3: 2015 Guidelines for treated wastewater use for 
irrigation projects – Part 3: Components of a reuse project for 
irrigation

ISO MSS 24518:2015 Activities relating to drinking water and 
wastewater services -- Crisis management of water utilities

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62756
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62758
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62759
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62759


ל"תקינה בינ

פעילות חדשה ועתידית•
עם סיןשיתוף פעולה , בנושא שפכי תעשייה282ISO/TCתחת SC 4הקמת –

–NWIP-ISO/TC224בנושא פחת מים

–NWIP-ISO/TC268 בנושאMRP-Multiple Resource Productivity 

חדשיםהצעות לתקנים •
התאמת ציוד השקיה לגינות פרטיות–

–Reservoirs design, equipment and operation/management

–Disinfection and equivalent treatments for irrigation

תעשיהפיתוח תקנים בנושא שפכי •
–TC147/SC6-Industrial wastewater sampling 

–TC282/SC4 -Guidelines for industrial wastewater treatment pilot 
testing

–TC 282/SC4 -Energy consumption in industrial wastewater treatment



ל"תקינה בינ

לאומיים בישראל  -כנסים בין•
–-ISO/TC224-WG07,09- בישראל2016יפגשו ביוני

בישראל2016תתקיים בנובמבר TC 282-ישיבת מליאה של -–

במיקום שייקבע בהמשך  2016-בתחום השקיה בטפטוף יתקיים ב IWAכנס-–



ל"תקינה בינ

:תקנים מספקים מגוון תועלות•
,  דרישות ביצוע ושיטות בדיקה, מסגרת מהימנה של מפרטים טכניים-

. התומכים בשלבי תכנון וייצור המוצר

בשיפור איכות  , בהפחתת השונות בייצור, סיוע במקסום זמן התכנון-
.  המוצרים וביעילות התפעול

שיפור איכות  , צמצום עלויות העסקה, שפה משותפת בין החברות לספקים-
. הסחורה המסופקת ותהליך רכישה יעיל יותר

.  כלי חשוב בפיתוח עסקי ובחדירה לשווקים-

. תקנים הם הכרחיים במקרים שיש אליהם הפניה מתוך תקנות-

לפקח  , השתתפות בפיתוח תקינה מסייע לחברות להבין את הדרישות-
. ובכך לחזק את עמדתן בשוק, עליהן מקרוב ולהתכונן אליהן מראש

קידום איכות המוצר ותפיסת חברות המים הישראליות כספקיות של  -
.יתרון תחרותי משמעותי< -מוצרים איכותיים 



ל"תקינה בינ

:תחומי תרומה עיקריים3•
חיסכון בעלויות מחקר ופיתוח  -

חיסכון בעלויות רכש  -

במכירותרווח הנובע מעלייה -

התקנים לסקטור  תרומת , תוך נקיטת גישה זהירה•
מהמחזור הכולל של  4%-ל3%המים כולו היא בין 

–מיליון דולר 120כלומר , סקטור המים בישראל
. 2013מיליון דולר לשנת 150



ל"תקינה בינ

מיפוי פעילות עתידית•
צפי לגידול משמעותי בשוק המים העולמי  –

לאומי-ניסיון מצטבר של חברות הישראליות עם החדירה לשוק הבין–

,  ציוד השקיה)ענפי השוק שזוהו במחקר מאפשרים גישה ממוקדת –

(  ניהול מים, טיפול במים, תשתיות מים

:יוזמות עתידיות–

השקיה בטפטוף•

טיפול במי שפכים והשבת מי שפכים•

פחת מים•

טיפול בשפכי תעשייה והשבת שפכי תעשייה•

הליך להכנת הצעה למכרז לטיפול בשפכי התעשייה השונים•

מכשירים לביצוע דגימה מידית של איכות מים•



לאומית וייצוא-פעילות שיווק בין
וס'גגל , מכון הייצוא

כ"סהפעילות בארץיצואהיקףשנה

$915מיליון 2007700

$1332מילארד20152

כ  "סה. 'וכוסמינרים , שואוזרוד , כנסים, תערוכות: ל"פעילויות חו•

חברות219

מפגשים  , סמינרים, כנסים, משלחות נכנסות: פעילויות בארץ•

חברות  252כ "סה. 'וכועסקיים 

הפעילויות כוללות את התחום המוניציפלי והן תחומים  •

פרמצבטיקה  , מזון ומשקאות, Oil & Gas: תעשייתיים שונים כגון

ועוד, וכימיה



מיתוג ומיצוב תעשיית המים הישראלית


