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קורןאורה קורןאורה

ביוםפועלותבישראל

300כ- בתחוםחברות￼

בפיתוחמתמחותרובןהמים.

ולמערכותלחקלאותמוצרים

פועלותמקצתןורקעירוניות

הצ־לאורהתעשייה.בתחומי

מיחה

$TS1$הצמיחה$TS1$

$DN2$הצמיחה$DN2$בתע־בעולםהצפויה

שיות

$TS1$בתעשיות$TS1$

$DN2$בתעשיות$DN2$כינראהמים,עתירות

מחמיצההישראליתהתעשייה

דול־מיליארדישלהכנסות

רים

$TS1$דולרים$TS1$

$DN2$דולרים$DN2$טכנולוגיהמייצורבשכה

טכנולוגיותבגוןלתעשייה

איבות.ולבקרתמיםלטיהור

הפוטנציאלאתלמצותבניסיון

שמואלמוסרהכלכלה,משרדערכו

מחקרהיצואומכוןבטכניוןנאמן

להשקיעכראיהיכןלבחוןשביקש

ממצאיםהיצוא.לעידודמשאבים

פוטנציאלעלמלמדיםראשונים

בשנהדולרמיליארד1.9של

שחברותתעשייה,ענפיבשלושה

גזבועוסקותבקושיהישראליות

וכרייה.תרופותמזון,ונפט,

בעו־המיםשוקאתלחלקניתן

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$ביתי־אזוריתחומים:לשלושה

ישראליותחברותשבותחום

ניהולתוכנותבפיתוחמצטיינות

שבותחוםחקלאותובטיהור;

ממוניטיןנהנותישראליותחברות

ומערכותטפטוףבשיטותעולמיים

תחוםותעשייהובקרה;שליטה

היצרניםאתהמחייביותר,מורכב

חדירההשונים.בענפיםלהתמחות

חז־שיווקתשתיותמחייבתלתחום

קות

$TS1$חזקות$TS1$

$DN2$חזקות$DN2$הייצור.תהליכישלוהבנה

טכנולוגיותלהמיר

פוטנציאלהמחקר,פיעל

1.9כ-שלבהיקףהגדול,העסקים

בדרישותמותנהדולר,מיליארד

חברותהמאלצותרגולטוריות

שללסטנדרטיםעצמןלהתאים

במים,בשימושהסביבהשמירת

המזוןהמחצבים,בתחומיבעיקר

ההשקעותפוטנציאלוהתרופות.

בתעשייתבמיםהטיפולבתחום

דולרמיליארד7.3הואהמזון

בשנה79שלצמיחהעם2012ב-

פוטנציאלהבאות.השניםבחמש

הכ־בתעשייתבמיםההשקעות

רייה

$TS1$הכרייה$TS1$

$DN2$הכרייה$DN2$עםדולר,מיליארד7.2הוא

בשנה%01שלצמיחהפוטנציאל

פוטנ־הקרובות.השניםבחמש

ציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$בתעשייתבמיםההשקעות

דולר,מיליארדהואוהגזהנפט

בחמשבשנה%02שלצמיחהעם

ההשק־פוטנציאלהבאות.השנים

עות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$מי־700הואהתרופותבענף

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,%01כ-שלצמיחהעםדולר

הקרובות.השניםבחמשבשנה

שפיתחוישראליותחברות״יש

במיםמקדיםלטיפולטכנולוגיה

הטכנולוגיהואתההתפלה,בתחום

בתעשייה,גםליישםניתןהזאת

לשםמכוונותאינןשהחברותאלא

שהובילפורטונה,גיליאומרכיום״,

המחקר.אתקורןפרוינדשיריעם

מיםבניקוישפועלות״חברות

עירו־במרחביםמבתיםהמוזרמים

ניים

$TS1$עירוניים$TS1$

$DN2$עירוניים$DN2$בטכנולוגיהלהשתמשיכולות

מזוהמים״,מיםשפולטתבתעשייה

הפו־קורן,פרוינדלדבריהוסיף.

טנציאל

$TS1$הפוטנציאל$TS1$

$DN2$הפוטנציאל$DN2$רגילה:מהסבהיותררחב

בגלללחקלאותפותחו״טפטפות

בט־להשתמשוניתןבמים,מחסור

כנולוגיה

$TS1$בטכנולוגיה$TS1$

$DN2$בטכנולוגיה$DN2$יששםבמכרות,גםהזו

עפרהעלחומצהבטפטוףצורך

מתכות״.להפקת

הישראליתהמים״תעשיית

ונמצאתהחקלאות,מעולםצמחה

התעשייתי,בעולםדרכהבראשית

מאוד״,גדולותהזדמנויותיששם

בראשהעומדדיסטל,עודדאומר

הכלכלה.במשרדהמיםפרויקט

כניסהשלתהליךבתחילת״אנחנו

הת־וגםבתעשייה,המיםלתחום

עשייה

$TS1$התעשייה$TS1$

$DN2$התעשייה$DN2$בתהליך.נמצאתהעולמית

הטיפולרמתשניםכמהלפניאם

לה־בנוגעהתעשייהשלוהמודעות

שקעה

$TS1$להשקעה$TS1$

$DN2$להשקעה$DN2$נמוכה,היתהבמיםבטיפול

קולהקוקהוהולכת.גדלההיאכעת

התייחסותהאתבאחרונהשינתה

הנפטתעשייתוגםבמים,לטיפול

וש־משתנהשהעולםמבינהוהגז

צריך

$TS1$ושצריך$TS1$

$DN2$ושצריך$DN2$הפוטנציאלבשפכים.לטפל

בלתיכמעטהעולמיתבתעשייה

הוסיף.נגמר״,

קורן,ופרוינרפורטונהלדברי

אתשזיהומיםחברותכמהבישראל

תע־בחברותופועלותהפוטנציאל

שייה.

$TS1$.תעשייה$TS1$

$DN2$.תעשייה$DN2$אטלנטיוםלחברתלמשל,כך

בשטראוםקולה,בקוקהמתקנים

איכותבדיקותשעורכיםובתנובה,

uvלמפעלים.שנכנסיםלמים

בקוקהמתקניםאייבלולחברת

נוספות,ובחברותישראלקולה

במיםפרמטריםניתוחשעורכים

בשפכיםמטפלתאקווייז)ניטור(.

בחו״ל.מזוןובמפעליבטבע

חב־שלהמצומצםהעיסוק

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$המיםבתחוםישראליותמים

התחוםממורכבותנובעלתעשייה

פעםלאהמפעלים,ביןומהשונות

חברה.אותהשלמפעליםביןאף

שמוצריהחברה״גםדיסטל,לדברי

מסוים,פארמהבמפעלמותקנים

במפעללהשתלבמנסההיאאם

צריכההיאחברה,אותהשלאחר

המיםגםכיארוך,תהליךלעבור

להיותיכוליםלתהליךשנכנסים

להיותיכולהייצורקושונים.

יכולהשפכיםורגולצייתשונה,

שונה.להיות

שפעעםבמקום״לדוגמה,

במקוםכמולמחזרצריךלאמים

אנח־אבלבמים.ממחסורשסובל

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שמסתכלותחברותיותררואים

התע־והשוקהתעשייתי,השוקעל

שייתי

$TS1$התעשייתי$TS1$

$DN2$התעשייתי$DN2$פתרונותויותריותרמחפש

במשרדהנספחיםמערכתחכמים.

המגזרבכיווןחזקעובדתהכלכלה

המיםתעשייתעתירהתעשייתי.

לספקביכולתהטמוןהישראלית

מתקדמיםטכנולוגייםפתרונות

סביבתיותברגולציותלעמידה

בעולם״.מחמירות

עולמוגברתאכיפה

הבינלאומיתהקהילה

פור־שהובילוהמחקרעבודת

טונה

$TS1$פורטונה$TS1$

$DN2$פורטונה$DN2$לסייענוערהקורןופרוינר

הז־יותרלמצותהמיםלתעשיית

דמנויות

$TS1$הזדמנויות$TS1$

$DN2$הזדמנויות$DN2$התעשיותבתחוםבחו״ל

מוגברשימושעלהמבוססות

במגזריםמתרכזתהעבודהבמים.

פת־מחייבתחברותצמיחתשבהם

רונות

$TS1$פתרונות$TS1$

$DN2$פתרונות$DN2$עללהתגברכריחדשניים

אוקיימים,טכנולוגייםפערים

אלהתהליךיעילותאתלהגריל

ודגול־במיםעולמימחסורמול

ציות

$TS1$ודגולציות$TS1$

$DN2$ודגולציות$DN2$המחקרומתהדקות.הולכות

הבינלאומיתבתערוכהיוצגהמלא

(Watechוואטק שתיערך(,2013

חורשים.כארבעהבעור

ובמיוחדיצרניות,חברותכיום,

עלגדולההשפעהבעלותחברות

ונ־גזלחיפושיכחברותהסביבה

פט,

$TS1$,ונפט$TS1$

$DN2$,ונפט$DN2$בסטנדר־לעמודמחויבות

טים

$TS1$בסטנדרטים$TS1$

$DN2$בסטנדרטים$DN2$הכולליםנוקשים,סביבתיים

בשפכים.טיפוללגביהוראות

נהפכהבמיםבשימושהתייעלות

כאמצעיגםמבחינתןלחשובה

בתחוםרגולציהלדוגמה,חיסכון.

הנחיותכוללתהתרופותייצור

שלהייצורתהליכיעלקפדניות

הת־פרמצבטיים.פעיליםחומרים

קינה

$TS1$התקינה$TS1$

$DN2$התקינה$DN2$חלהוהאמריקאיתהאירופית

באירופההמשווקיםמפעליםעל

המייצרהמפעלאםגםובארה״ב,

במזרח.נמצא

הש־והנפט,הגזבתעשיית

ווקים

$TS1$השווקים$TS1$

$DN2$השווקים$DN2$במהירותהמתפתחים

במזרחנמצאיםביותרהגדולה

ובא־הלטיניתבאמריקהאסיה,

פריקה.

$TS1$.ובאפריקה$TS1$

$DN2$.ובאפריקה$DN2$היאההערכהזאת,עם

הראשיהיערשוקהקצר,שבטווח

הישראליתהמיםתעשייתשל

הק־בגללהמערבי,העולםהוא

לות

$TS1$הקלות$TS1$

$DN2$הקלות$DN2$עסקיםעשייתשלהיחסית

בעולםהגדוליםהשווקיםאתו.

נור־כמובמדינותהםהמערבי

ווגיה,

$TS1$,נורווגיה$TS1$

$DN2$,נורווגיה$DN2$וארה״ב.רוסיה

נפטשלוהפקהקידוחבארה״ב

מו־מערכתתחתנמצאיםטבעיוגז

רכבת

$TS1$מורכבת$TS1$

$DN2$מורכבת$DN2$מדינ־פדרליים,חוקיםשל

תיים

$TS1$מדינתיים$TS1$

$DN2$מדינתיים$DN2$,לכלהמתייחסיםומקומיים

וההפקה.הקידוחבתהליךשלב

ורו־הלטיניתאמריקהבמדינות

סיה,

$TS1$,ורוסיה$TS1$

$DN2$,ורוסיה$DN2$ההשפעותעלרגשהיהלא

אכיפהישוכיוםבעבר,הסביבתיות

הבינלאומית,הקהילהשלמוגברת

שינוייםלבצעאותןהמאלצת

בתנאיםלעמודכדילכתמרחיקי

משתנהבסיןגםהבינלאומיים.

הסבי־בשמירתלהשקעותהיחס

בה.

$TS1$.הסביבה$TS1$

$DN2$.הסביבה$DN2$החלהאחרונותהשניםבשלוש

החוקיםאתלאכוףהמרכזיהשלטון

אפקטיבית.בצורההסביבתיים

הר־והמשקאות,המזוןבתחום

גולציה

$TS1$הרגולציה$TS1$

$DN2$הרגולציה$DN2$השימושביעילותעוסקת

איכותצפוי,מחסורלנוכחבמים

לס־שפכיםלפליטתותקניםהמים

ביבה.

$TS1$.לסביבה$TS1$

$DN2$.לסביבה$DN2$רבות,ומשקאותמזוןחברות

הבינלאומיות,החברותובמיוחד

ואחי־קבועיםסטנדרטיםמאמצות

דים

$TS1$ואחידים$TS1$

$DN2$ואחידים$DN2$כוללבעולם,אתריהןלכל

המתבססיםמתפתחות,במדינות

המדי־שלהגבוהותהדרישותעל

נות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$.המפותחות

איכותמתפתחותבמדינות

ול־מאור,נמוכהלעתיםהמים

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$שיעמדוכרירבטיפולנדרש

שלהצורךלאורבסטנדרטים.

חיובית,קהלבדעתמזוןחברות

תהיההארוךבטווחכיהואהצפי

שניתןבמשקלגידולשלמגמה

המים.לאיכות

הבינ־המגמההכרייה,בתחום

לאומית

$TS1$הבינלאומית$TS1$

$DN2$הבינלאומית$DN2$ברגול־החמרההיאכיום

ציות

$TS1$ברגולציות$TS1$

$DN2$ברגולציות$DN2$,ביצירתבמיוחדהסביבתיות

המרי־שלהרגולציותביןתאימות

נות

$TS1$המרינות$TS1$

$DN2$המרינות$DN2$המדינותשללאלההמפותחות

הרשויותבאכיפה.וכןהמתפתחות,

גםדורשותבעולםהסביבתיות

עצמםלהתאיםקיימיםממכרות

מערכותאתולשדרגלשינויים,

לר־בהתאםבמיםשלהםהטיפול

גולציות

$TS1$לרגולציות$TS1$

$DN2$לרגולציות$DN2$.כרייהחברותהחדשות

בד־דורשותובינלאומיותגדולות

רך

$TS1$בדרך$TS1$

$DN2$בדרך$DN2$העולםברחבימאתריהםכלל

סטנדרטים.באותםלעמוד

פורטונה,גיליד״ר

״ישהטכניון:

ישראליותחברות

טכנולוגיהשפיתחו

במיםלטיפול

ההתפלה,בתחום

הטכנולוגיהואת

ליישםניתןהזאת

אלאבתעשייה,גם

אינןשהחברות

כיום״לשםמכוונות

הזדמנויותשפע

התעשייה,ענפילפיבמיםבטיפולההשקעהפוטנציאל

שנתית(צמיחהתחזית)בסוגריים:2012ב-דולריםבמיליארדי

המזוןתעשיית

הכרייהתעשיית

והגזהנפטתעשיית

התרופותתעשיית

נאמןשמואלמוסדמקור;

אקווייזצילום:חכמיםפתרונותמחפשתהתעשייהשבספרד.בוולנסיהאקווייזשלבשפכיםטיפולמתקן
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