לחברותהמים
דולרמחכימ
יליארד

שראליות
התעשייה
לעולם
שיעברו
הישראליות מתמחות כיום בעיקר בפיתוח מוצריםלחקלאות ובמערכות מים
חברות המים
מחקר שנערר בטכניון מצביע
עירוניות
טכנולוגיות בקרת איכות וטיהור מים
הפוטנציאלהגדול הצפוילהן אםישכילו לפתח
למפעליםבענפי המחצבים ,התרופותוהמזון
על
אורה

להתמחות
לתחום

קורן

בענפים השונים .חדירה

מחייבת

ווקים
$DN2$השווקים$DN2$

הגדולה

תשתיות שיווק
$TS1$חזקות$TS1$
חז־

$DN2$חזקות $DN2$והבנה שלתהליכי הייצור.
קות
בישראלפועלות ביום
חברות￼ כ300 -
המים.

רובן

מתמחות

מוצרים לחקלאותולמערכות
עירוניות ורק מקצתןפועלות

פריקה.
$DN2$ובאפריקה $DN2$.עם

להמיר טכנולוגיות
על פי המחקר ,פוטנציאל

במים בתעשיית הכ־
$TS1$הכרייה$TS1$

לא

נאמן בטכניון ומכון היצוא

מחקר

היא

הראשי

של תעשיית המים הישראלית
הואהעולם המערבי ,בגלל הק־
$TS1$הקלות$TS1$
לות
$DN2$הקלות $DN2$היחסית של עשיית עסקים

במדינות

ההשקעות

זאת,

ההערכה

שבטווח הקצר ,שוק היער

הגדול,
העסקים
$TS1$הצמיחה $TS1$מיליארדדולר,
בתחומי התעשייה .לאור הצ־
בתע־ רגולטוריות המאלצות
חברות
מיחה
מיחה $DN2$הצפויה בעולם
$TS1$בתעשיות$TS1$
שיות
שיות $DN2$עתירות מים ,נראה כי להתאים עצמןלסטנדרטים של
בשימוש במים,
שמירת הסביבה
מחמיצה
התעשייה הישראלית
בעיקר בתחומי המחצבים ,המזון
הכנסות של מיליארדי דול־
$TS1$דולרים$TS1$
רים $DN2$בשכה מייצורטכנולוגיה
רים
והתרופות.פוטנציאל ההשקעות
בגוןטכנולוגיות
בתחוםהטיפול במים בתעשיית
לתעשייה
המזון הוא 7.3מיליארד דולר
לטיהור מים ולבקרת איבות.
ב 2012 -עם צמיחה של  79בשנה
הפוטנציאל
בניסיון למצות את
בחמש השנים הבאות.פוטנציאל
ערכו משרדהכלכלה ,מוסר שמואל
בהיקף

מותנה

של

נמצאים

באמריקה הלטינית ובא־
$TS1$ובאפריקה$TS1$.

אסיה,

בתחום
בפיתוח

המתפתחים
ביותר

במהירות

במזרח

כ-
1.9

בדרישות

השווקיםהגדוליםבעולם

אתו.

$TS1$נורווגיה$TS1$,
נור־
הם במדינות כמו

המערבי

$DN2$נורווגיה $DN2$,רוסיה וארה״ב.
ווגיה,

של

בארה״ב קידוח והפקה

נפט

וגז טבעי נמצאים תחת מערכת מו־
$TS1$מורכבת$TS1$
רכבת
$DN2$מורכבת$DN2$

של

פדרליים ,מדינ־
$TS1$מדינתיים$TS1$
חוקים

$DN2$מדינתיים $DN2$ומקומיים,
תיים

שלב בתהליך
סיה,
$DN2$ורוסיה$DN2$,

המתייחסים
הקידוח

לכל

וההפקה.

אמריקה הלטינית ורו־
$TS1$ורוסיה$TS1$,
היה

רגש

על

ההשפעות

רייה
שביקשלבחון היכן כראילהשקיע
$DN2$הכרייה $DN2$הוא 7.2מיליארדדולר ,עם
הבינלאומית,
מוגברת שלהקהילה
בשנה
משאבים
לעידוד היצוא .ממצאים פוטנציאל צמיחה של%01
המאלצת אותן לבצע שינויים
השנים הקרובות .פוטנ־
$TS1$פוטנציאל$TS1$
ראשונים מלמדים עלפוטנציאל
בחמש
מרחיקי לכת כדילעמוד בתנאים
של 1.9מיליארד דולר בשנה ציאל
$DN2$פוטנציאל $DN2$ההשקעות במים בתעשיית
משתנה
הבינלאומיים .גם בסין
הנפט והגז הוא מיליארדדולר,
בשלושה ענפי תעשייה ,שחברות
בשמירת הסבי־
$TS1$הסביבה$TS1$.
חכמים צילום :אקווייז
פתרונות
מתקן טיפול
בחמש
בשנה
עם צמיחה של%02
הישראליות בקושי עוסקות בו גז
מחפשת
שבספרד.
בשפכים של אקווייז בוולנסיה
התעשייה
היחסלהשקעות
$DN2$הסביבה $DN2$.בשלוש השנים האחרונות החל
בה.
השנים הבאות.פוטנציאל ההשק־
$TS1$ההשקעות$TS1$
ונפט,מזון ,תרופותוכרייה.
השלטון המרכזילאכוף את החוקים
$TS1$מיליון $TS1$לטיפול במים ,וגם תעשיית הנפט
$DN2$ההשקעות $DN2$בענף התרופות הוא  700מי־
עות
ניתן לחלק את שוק המיםבעו־
$TS1$בעולם$TS1$
הסביבתיים בצורה אפקטיבית.
והגז מבינהשהעולם משתנה וש־
$TS1$ושצריך$TS1$
דולר ,עם צמיחה של כ-
לם
%01
 $DN2$לשלושה תחומים :ביתי־אזורי ליון
$DN2$מיליון$DN2$
הזדמנויות
שפע
$DN2$ושצריך $DN2$לטפל בשפכים.הפוטנציאל
צריך
בשנה בחמש השנים הקרובות.
תחום שבו חברות ישראליות
בתחום המזון והמשקאות ,הר־
$TS1$הרגולציה$TS1$
התעשייה,
במים לפי ענפי
ההשקעה בטיפול
פוטנציאל
ביעילות השימוש
גולציה
בתעשייההעולמית כמעט בלתי
״יש חברותישראליות שפיתחו
מצטיינות בפיתוח תוכנותניהול
$DN2$הרגולציה $DN2$עוסקת
במיליארדי דולרים ב2012 -
(בסוגריים :תחזית צמיחה שנתית)
במיםלנוכח מחסור צפוי ,איכות
תחום שבו טכנולוגיה לטיפול מקדים במים נגמר״ ,הוסיף.
ובטיהור; חקלאות
המים ותקנים לפליטת שפכיםלס־
$TS1$לסביבה$TS1$.
לדברי פורטונה ופרוינר קורן,
הטכנולוגיה
בתחוםההתפלה ,ואת
חברותישראליות נהנות ממוניטין
תעשיית המזון
$DN2$לסביבה $DN2$.חברות מזון ומשקאות רבות,
ביבה.
בישראל כמה חברות מים שזיהו את
הזאת ניתן ליישם גם בתעשייה,
עולמיים בשיטות טפטוף ומערכות
הכרייה
תעשיית
הבינלאומיות,
החברות
ובמיוחד
תחום אלא שהחברות אינן מכוונות לשם הפוטנציאל
שליטה ובקרה; ותעשייה
ופועלות בחברות תע־
$TS1$תעשייה$TS1$.
הנפט והגז
מאמצות סטנדרטים קבועים ואחי־
$TS1$ואחידים$TS1$
$DN2$תעשייה $DN2$.כךלמשל ,לחברתאטלנטיום
שייה.
מורכב יותר ,המחייב את היצרנים כיום״ ,אומרגילי פורטונה,שהוביל
תעשיית
בעולם ,כולל
$DN2$ואחידים $DN2$לכל אתריהן
דים
בשטראום
מתקנים בקוקהקולה,
עם שירי פרוינד קורן את המחקר.
התרופות
תעשיית
הסביבתיות בעבר ,וכיום יש אכיפה

״חברות שפועלות

מים

ובתנובה ,שעורכים בדיקות איכות

המוזרמים מבתים במרחביםעירו־
$TS1$עירוניים$TS1$

למים שנכנסים
למפעלים.

בניקוי

uv

במדינות
מקור;

מוסד

שמואל

נאמן

על

מתפתחות,

המתבססים

הדרישות הגבוהות של המדי־
$TS1$המדינות$TS1$

בטכנולוגיה
יכולות להשתמש
ניים
$DN2$עירוניים$DN2$
לחברת בלו איי מתקנים בקוקה
$TS1$ודגולציות$TS1$
ודגול־
מול מחסורעולמי במים
בתעשייה שפולטת מיםמזוהמים״ ,קולה ישראל ובחברות נוספות,
על השוק התעשייתי ,והשוק התע־
$TS1$התעשייתי$TS1$
המיםלעתים נמוכה מאור ,ול־
$TS1$ולכן$TS1$
$DN2$ודגולציות$DN2$הולכות ומתהדקות .המחקר
ציות
$DN2$התעשייתי $DN2$מחפש יותר ויותר פתרונות
שייתי
פרמטרים במים
הוסיף.לדברי פרוינד קורן ,הפו־
$TS1$הפוטנציאל$TS1$
שעורכים ניתוח
כן
הבינלאומית
במשרד
חכמים .מערכת הנספחים
בשפכים
רגילה( :ניטור) .אקווייז מטפלת
טנציאל
$DN2$הפוטנציאל $DN2$רחב יותר מהסבה
$DN2$ולכן $DN2$נדרשטיפול רב כרי שיעמדו
המלא יוצג בתערוכה
בסטנדרטים .לאור הצורך של
הכלכלה עובדת חזק בכיוון המגזר
בחו״ל.
ובמפעלי מזון
״טפטפות פותחו לחקלאות בגלל
וואטק Watech) 2013
) ,שתיערך
בטבע
חברות מזון בדעת קהל חיובית,
בעור כארבעה חורשים.
מחסור במים ,וניתן להשתמש בט־
$TS1$בטכנולוגיה$TS1$
התעשייתי .עתיר תעשיית המים
המצומצם של חב־
$TS1$חברות$TS1$
העיסוק
$DN2$חברות $DN2$מיםישראליות בתחום המים הישראלית טמוןביכולתה לספק
רות
$DN2$בטכנולוגיה $DN2$הזו גם במכרות ,שם יש
כנולוגיה
הצפי הוא כי בטווח הארוך תהיה
כיום ,חברות יצרניות ,ובמיוחד
מגמה שלגידול במשקל שניתן
מתקדמים
פתרונותטכנולוגיים
בטפטוף חומצה על עפרה לתעשייה נובע ממורכבות התחום
צורך
חברותבעלות השפעהגדולה על
הסביבה כחברותלחיפושי גז ונ־
סביבתיות
המפעלים ,לא פעם לעמידהברגולציות
ומהשונות בין
להפקת מתכות״.
$TS1$ונפט $TS1$,לאיכות המים.
ד״רגילי פורטונה,
בתחום הכרייה ,המגמה הבינ־
$TS1$הבינלאומית$TS1$
בסטנדר־
$TS1$בסטנדרטים$TS1$
פט,
מחמירות
אף ביןמפעלים של אותה חברה.
״תעשיית המים הישראלית
$DN2$ונפט $DN2$,מחויבות לעמוד
בעולם״.
הטכניון :״יש
$DN2$הבינלאומית $DN2$כיום היא החמרהברגול־
$TS1$ברגולציות$TS1$
$DN2$בסטנדרטים $DN2$סביבתיים נוקשים,הכוללים לאומית
טים
צמחהמעולםהחקלאות ,ונמצאת לדברידיסטל ,״גם חברה שמוצריה
$DN2$ברגולציות $DN2$הסביבתיות ,במיוחד ביצירת
ציות
בשפכים.
הוראות לגבי טיפול
מוגברת עול
אכיפה
פארמה מסוים,
מותקנים
דרכה
בראשית
במפעל
בעולם התעשייתי,
חברות ישראליות
הרגולציות של המרי־
$TS1$המרינות$TS1$
תאימות בין
בשימוש במים נהפכה
שם יש הזדמנויותגדולות מאוד״,
הקהילה הבינלאומית התייעלות
אם היא מנסה להשתלב במפעל
טכנולוגיה
שפיתחו
$DN2$המרינות $DN2$המפותחות לאלה של המדינות
נות
עבודת המחקרשהובילו פור־
אומר עודדדיסטל ,העומד בראש
אחר של אותה חברה ,היא צריכה
$TS1$פורטונה $TS1$לחשובה מבחינתן גם כאמצעי
לטיפול במים
המתפתחות ,וכן באכיפה .הרשויות
חיסכון.לדוגמה,רגולציה בתחום
טונה
במשרד הכלכלה .לעבור תהליך ארוך ,כי גם המים
פרויקט המים
$DN2$פורטונה $DN2$ופרוינר קורן נוערהלסייע
הסביבתיות בעולם דורשות גם
ייצור התרופות כוללת הנחיות
״אנחנו בתחילת תהליך של כניסה
שנכנסים לתהליךיכוליםלהיות לתעשיית המים למצות יותר הז־
$TS1$הזדמנויות$TS1$
בתחום ההתפלה,
קפדניות עלתהליכי הייצור של
דמנויות
שונים .קו הייצור יכול להיות
לתחום המים בתעשייה ,וגם הת־
$TS1$התעשייה$TS1$
ממכרות קיימים להתאים עצמם
$DN2$הזדמנויות$DN2$בחו״ל בתחום התעשיות
ואתהטכנולוגיה
חומרים
מוגבר
שימוש
שונה,ורגולציית שפכים יכולה
העולמית נמצאתבתהליך.
פעילים פרמצבטיים .הת־
$TS1$התקינה $TS1$לשינויים ,ולשדרג את מערכות
עשייה
$DN2$התעשייה$DN2$
המבוססות על
$DN2$התקינה $DN2$האירופית והאמריקאית חלה הטיפול שלהם במים בהתאם לר־
$TS1$לרגולציות$TS1$
קינה
מתרכזת במגזרים
אםלפני כמה שנים רמתהטיפול להיות שונה.
הזאת ניתן ליישם
במים .העבודה
החדשות .חברות כרייה
$TS1$פתרונות $TS1$עלמפעלים המשווקים באירופה גולציות
$DN2$לרגולציות$DN2$
שבהם צמיחת חברות מחייבת פת־
והמודעות של התעשייהבנוגעלה־
$TS1$להשקעה$TS1$
״לדוגמה ,במקום עם שפע
גם בתעשייה ,אלא
ובינלאומיות דורשות בד־
$TS1$בדרך$TS1$
$DN2$פתרונות $DN2$חדשניים כרי להתגבר על ובארה״ב ,גם אםהמפעל המייצר גדולות
רונות
מים לא צריך למחזר כמו במקום
$DN2$להשקעה$DN2$בטיפול במים היתה נמוכה,
שקעה
שהחברות אינן
רך
נמצא במזרח.
טכנולוגיים קיימים ,או
שסובל ממחסור במים .אבל אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
והולכת .קוקהקולה
כעת היאגדלה
$DN2$בדרך $DN2$כלל מאתריהם ברחביהעולם
פערים
$TS1$השווקים $TS1$לעמוד באותם סטנדרטים.
בתעשיית הגז והנפט ,הש־
יעילות התהליך אל
$DN2$אנחנו $DN2$רואים יותר חברות שמסתכלות להגריל את
נו
התייחסותה
שינתה באחרונה את
מכוונות לשם כיום״
נות
$DN2$המדינות$DN2$

המפותחות.

במדינות

מתפתחות

איכות

