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איצקוביץ  נחום 
להשקעותמנהל הרשות 

מנהל הרשות להשקעותלשכת 
02-6662828/7/6: טלפון 

investmentcenter@Economy.gov.il: מייל 

כנס התייעלות וחדשנות סביבתית
2018מאי 



פועלתוהכלכלההתעשייהולפיתוחלהשקעותהרשות➢
,ממשלהוהחלטותהוןהשקעותלעידודהחוקמכוח

.פעילותתחומיבמגוון

,במשקהוןהשקעותבתחומי,הרשותפעילותעיקרי➢
,בתעשייהמתקדםויצורוהחדשנותהפיריוןעידוד
מסלולים,מעסיקיםתמרוץבאמצעותתעסוקהעידוד

.ריכוזייםבשווקיםתחרותועידודירוקים

.שקליםמיליוני901הינוהרשותשלהרשאהתקציב➢
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קצת עלינו
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הרשאה להתחייב בשקליםשם המסלול
349,000,000מסלול מענקים

66,350,000מסלול תעסוקה כללי  

55,350,000מסלול תעסוקה בשכר גבוה

74,000,000מסלול להפחתת פליטות

20,000,000מסלול חיבור מפעלים לגז

29,500,000מסלול תחרות  

100,000,000עתודה למסלולים חדשים

40,000,000מסלול פריון 

5,000,000מסלול לעידוד מתמחים מיעוטים

14,000,000בקרה על תכניות

2,000,000(  הטבות באזורי תעשייה מרחביים+ תיעוש בנייה)אחר 

755,200,000כ"סה
52,000,000יצור מתקדם

60,000,000פריון
34,000,000תיעוש בנייה

901,200,000כ"סה

2018הרשאה תקציב 



פריון והתייעלות במשאבים
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68%64%63%60%59%57%56%53%
43%40%

32%31%31%27%26%26%22%18%15%14%11%

רוב מוחלט של ההשקעות הסביבתיות מופנה  

לפתרונות קצה במקום להתייעלות במקור

הפריון לעובד בתעשייה הישראלית נמוך  

OECD-ממוצע ה35%ב

פריון בתעשייה
והשקעות סביבתיות
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 קרקעהפחתת הטמנה וזיהום

 אווירזיהום הפחתת

 בזבוז משאבים  הפחתת

הפחתת שפכים

התייעלות סביבתית
WIN – WIN

שילוב השקעות במקור     חלק מכל תכנית עסקית

כשלים

אימוץ מהיר של רגולציה

חוסר מודעות וידע בתעשייה

הפיריוןייעול הייצור והגדלת 

הוזלת העמידה ברגולציה

חדשנות

חדירה לשווקים



מפעל תעשייתי 

.ירושליםמחוז דרום ומחוז , צפוןמחוז -' פיתוח אבאזור 

תושביםמיליון 15מעל לשוק 25%של מכירות -תחרות בר 

על ציוד מכונות ומבנים  מההשקעה 20%מענק של 
ומפעלים  , 100דרומית לקו , למפעלים בנגבמענק נוסף 10%עד 

.1-4ומחוז צפון באשכול פריפריאלי , עוטף עזה, בשדרות
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–חוק עידוד השקעות הון 
מסלול מענקים



2020–2018תקציב 
₪מיליון 220
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מסלול פריון

יחידה/לעובד במפעלבפיריון30%שיפור של לפחות : מטרה

.מחוז דרום ומחוז ירושלים, מחוז צפון-' באזור פיתוח א

(:₪מיליון 3עד )מההשקעה 30%מענק של 

השקעות הוניות

השקעות רכות

ייעוץ מלווה



מפעל בתעשייה הכימית

פרויקט עיבוד פסולת לטובת חומר גלם  
(.ומשופר)לאיטום וייצור מוצר חדש 

חיסכון בעלויות פינוי פסולת מסוכנת
חיסכון בעלויות חומרי גלם

בשנה₪ מיליון 1.2חסכון של 

דוגמאות להתייעלות  
במשאבים

מפעל בתעשיית המזון

שדרוג תהליכי חיתוך חומר גלם  
.ואיסוף שאריות מתהליכי הייצור

חיסכון בעלויות היטלי שפכים
חיסכון בעלויות חומרי גלם

בשנה₪ אלף  130חסכון של 


