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 דבר פתח

 ותמעסיק ,והתקינה במיוחד  ,כללכ ניהול מיםבאספקת מים וב, מיםהפקת ב תועגונה תוסוגי
רות מים אשר יכולים להיות מותאמים ומק החיפוש המתמיד אחר  .חוקרים רבים בעולם ובישראל
הפעילות עבור דלה וגהולכת ואוכלוסייה העבור הצריכה איכותית  לכמותית ואיכותית לאספקה ו

, גידול האוכלוסייה. מחזקים את הצורך בתקינה החקלאית והתעשייתית המתרחבת, האנושית
ענפי  תכניס, יור המתרחבתהליך הע שלהתקבצות אוכלוסיות בתוך ערים ב, יה ברמת החייםיעלה

ה בביקוש יעליהתיעוש החקלאות ו, ומזהמי מים מאידך, חדשים צורכי מים מחד יהיתעש
הולמים את הבטיח זמינות מים שת ,תקינהב הצורךאת  םיקזחכל אלה מ -ם יצרים חקלאילמו

תלויים  םופיתוח םמצרך בסיסי שהמשך קיומ םשעבורם המים ה, החיה והצומח, צורכי  האדם
היא   םמחקרים יישומיים שהאוריינטציה שלהגם קיים צורך לבצע , למען מימוש מטרה זו .בו

התקינה בהתחשב בהתפתחות ענף המים במשק וזמינות טכנולוגיות  הצעת ארגז כלים לקידום
ת מחקר מעין אלה ועבוד. מים חדשות שהפעלתן מחייבות תקינה  במטרה להבטיח בקרה ושקיפות

   .   לאומי זה-ןוגם מכון התקנים בישראל מצטרף למאמץ בי, מתפתחות במדינות שונות

חקר שלהלן בוצעה במסגרת התוכנית לקידום המ עבודת ,לאומי-ןהביבמסגרת המאמץ המחקרי 
לאומית בתחום המים הפועלת במכון התקנים הישראלי תחת התוכנית הלאומית -תקינה בין

Israel NewTech ,מטרתה של התוכנית היא לסייע . לקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת
כאשר  ,לאומית-קינה ביןבהגדלת היקפי הייצוא של טכנולוגיות מים ישראליות באמצעות ייזום ת

 . ת הזדמנויות  רבות להרחבתוווקיימ, החל לגדול וכיום הוא משמעותי ענף תעשיית המים בישראל

המים במכון התקנים בהדרכתו הצמודה של  התוכנית בתחוםעבודת המחקר בוצעה על ידי צוות 
לאומי בתחום -ןהביהמחקר התבסס על הניסיון  .ISO-ראש יחידת המחקר ב, רונדינו'ר דניאל ג"ד
סקר את מצב  משק המים בישראל  ובחן  את התקינה דרך  סקירת החברות , כם אותויוס

עמדות  , את מצב ית ואיכותנית בכדי לבררנכמות  יההמחקר השתמש במתודולוג.  העוסקות בנושא
חיבור  זה מסכם את עבודת המחקר  אשר  בוצעה על ידי צוות .  וממדי התקינה בענף המים

תה יהי םשמשימת, חוקרים מאוניברסיטת חיפהונבחנה שוב  על ידי , המחקר במכון התקנים
 . הערכה של המחקר

, דויד כץ ואנוכי ר"כלכלן המים ד, נציגי אוניברסיטת חיפה, כך שבנוסף לצוות שביצע את המחקר
חקר על הממשימתנו הייתה  בחינת , מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, יאסימ'ראסם ח' פרופ

ושולבו בחיבור תוקנו , הערותינו נדונו. המחקר ביקרנו את עבודת צוותכך ו, פרטיו ומסקנותיו
 .המסכם

ראשון שבחן את השפעת התקינה על כל סקטור  טעמכחלוצי ומחקר זה הוא מן הראוי לציין כי 
דית נוסף על כך נבחנה ההשפעה העתי. לשיווק דמשלב ההנדסה והפיתוח וע, המים במדינת ישראל

ואנו רואים בו , מחקר זה אינו מתיימר להשלים את התמונה ,כמובן. של התקינה על סקטור זה
אלה אשר מייצרים את התשתית הן ו, הן העוסקים בתקינה, פתח לביצוע מחקרים נוספים בתחום

וקוראים להקצאת משאבים למחקרים נוספים  הברחשיבות ולכן אנו רואים במחקר .  לביצועה
 . רחיב את הידע בתחום חשוב זהבכדי לה

מחייב הרחבה והעמקה בכדי לחזק את הבסיס המחקרי העיוני לתקינה שיש לה  תרומה זה מחקר  
להקצות משאבים   ללככ םימה תושרלו טרפב םינקתה ןוכמלואנו קוראים , מדעית ויישומית
 רוצילו אומיל-ןלאומי משווה  בכדי ללמוד מהניסיון הבי-ןואף לערוך מחקר בי, ולצורך הרחבת

 ןיב האוושה ךורעל רשפאיש הניקת לש הלאקס וא דדמ תריציל דע ,הניקתל תירקחמ תיתשת
 טרפב םימה תקפסא תוכיא תא דודמל רוטלוגרו הנידמ לכל עייסל יושע רבדה .תונוש תונידמ

 .   ללככ ולשפר את משק המים

 ךכבו ,םיפסונ םירקחמ עוציבל בחר בנשא חתפיו הניקתה ךילהתל םורתי רקחמה יכ םיווקמ ונא
 ץמאל ולכוי תוינידמ יעבוק .םיפסונ םייסיסב םירקחמל תימושייהו תירואיתה המורתה םגרותת
  .םימה קשמב הדובעה תא וחניש םידדמו תוינידמ ינונגנמ תריציל תואצותה תא

 ,מיאסי'ראסם ח' פרופ

  הפיח תטיסרבינוא ,יברע-ידוהיה זכרמה שאר
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 מנהלים תמצית. 2
 

תחת  ,2227מאז שנת במכון התקנים הישראלי מים פועלת לאומית בתחום ה-התוכנית לקידום תקינה בין

 התוכנית של מטרתה. המתחדשת והאנרגיה המים תעשיות לקידום ,Israel NewTechהתוכנית הלאומית 

 לאומית-בין תקינה ייזום באמצעות ישראליות מים טכנולוגיות של הייצוא היקפי בהגדלת לסייע היא

 תקינה יישוםייזום וממ הנובעות הכלכליות התשומות את בוחנת זו עבודה. לאומית-בין בתקינה והשתתפות

 . כמו גם את היתרונות האיכותניים הנובעים מהשתתפות בפיתוח תקנים, בישראל המים במגזר חברות עבור

 ארגון של המחקר יחידת ראש, רונדינו'ג דניאל ר"ד הנחייתב, התוכנית צוות 2214בשנת  ערך זו במסגרת

 : מחקר שכלל את השלבים שלהלן, ISO אומיל-הבין התקינה

 מיפוי מקדים של סקטור המים בישראל והשימוש שלו בתקנים .א

 של סקטור המים בישראל ניתוח שרשרת הערך .ב

 עומקראיונות  – מחקר שדה .ג

 בקרב מדגם חברות הפצת שאלונים .ד

 שאלונים והסקת מסקנותוראיונות ניתוח  .ה

 :מחקרהמ ם שעלוממצאיהי להלן עיקר

המוטמעים בתהליכי התכנון , ובדיקות בסקטור המים בישראל משתמשות בעיקר בתקני מוצרהחברות 

, ערכו שלושה תחומי תועלת עיקרייםוו והוהביניהן ז. תקנים מספקים מגוון תועלות. והייצור של החברות

 . כומתה החברותתרומתם לרווח ו

ובכך הם , ביצוע ושיטות בדיקה דרישות, תקנים מספקים מסגרת מהימנה של מפרטים טכניים, ראשית

בשיפור , בהפחתת השונות בייצור, מסייעים במקסום זמן התכנון, המוצרתכנון וייצור בשלבי תומכים 

 . איכות המוצרים ויעילות התפעול

. תקנים מספקים שפה משותפת המסייעת בפישוט ובהבהרת האינטראקציה בין הלקוחות לספקים, שנית

 . משתפרת איכות הסחורה המסופקת ותהליך הרכישה כולו נעשה יעיל יותר, הכך מופחתות עלויות העסק

כלי חשוב הם  תקניםהוכח כי , עבור חברות מים רבות בישראל ובמיוחד עבור מובילות הייצוא, שלישית

של ) לאומיים או לאומיים-בין, שימוש בתקנים ועמידה בתקנים מסוימים. בפיתוח עסקי ובחדירה לשווקים

היא הכרחית במקרים שבהם תקנות טכניות מקומיות מפנות  -גם אם אינם תקנים מחייבים , (יעדמדינות 

השתתפות בפיתוח תקינה מסייעת לחברות , במובן זה. מה שהופך אותם למחייבים בפועל, אל התקנים

 .ובכך לחזק את עמדתן בשוק, לפקח עליהן מקרוב ואף להתכונן אליהן מראש, להבין את הדרישות

איכות המוצר וקידמו את התפיסה של חברות המים בקידום  ויישום תקנים ועמידה בתקנים סייע, תיעיבר

 . ובכך יצרו יתרון תחרותי משמעותי, הישראליות כספקיות של מוצרים איכותיים

 2213מבדיקת מחקר זה עולה כי היקף הפעילות בתחום המים של החברות בסקטור המים בישראל לשנת 

 של העסקי התפתחות המחזור  .מיליארד דולר 2-שמתוכו מוערך הייצוא בכ ,מיליארד דולר 3.7-הוא כ
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במכון התקנים  לאומית בתחום המים-פעילותה של התוכנית לקידום תקינה בין תת המים במשך תקופוחבר

-2227 בשנים גדלייצוא החברות בסקטור  .13%-בכ ומסתכמת, נרחבתהייתה , 2227מאז שנת , הישראלי

 היא ,2226משנת  157מספר  ת ישראלעל פי החלטת ממשל, כשהמטרה, בערכים נומינליים ,21%-בכ 2213

 . 2222מיליארד דולר בשנת  12היקף של ל להביאו

מהמחזור הכולל של  7%ניתוח ראיונות עומק ושאלונים עבור מדגם חברות העלה כי שימוש בתקנים מסביר 

ר להעריך אפש, רנית להשלכת התוצאות על סקטור המים כולותוך נקיטת גישה שמ. החברות במדגם

של רווח כולל עבור סקטור המים  מיליון דולר 152 –מיליון דולר  122כלומר , 4% - 3%תרומה כוללת של 

 . מדי שנה, בישראל

ניכר , התוצאות הכמותיות שלעיל כמו גם, כריע של החברות שהתראיינומתוך המשוב שהתקבל מהרוב המ

לאומית בתחום המים במכון התקנים הישראלי היא בעלת חשיבות -ילות התוכנית לקידום תקינה ביןכי פע

ביטחון , פכיםטיפול במי ש, כגון השקיה בטפטוף, מחקרו לצורך הבחנשנובמיוחד בתחומים מסוימים , רבה

 . השבה בתעשייהו מניעת פחת מים, מים

לאומית -השקיעה בתוכנית לקידום תקינה בין  Israel NewTechהתוכנית הלאומית, 2227-2213בשנים 

 בתהליכי השתתפותהו בתקנים שימושה תתרומלאור . מיליון דולר 4.5-בתחום המים במכון התקנים כ

נראה כי יש להמשיך את , תוצאות המחקרהעולה מ בישראל המים סקטור של הכולל לרווח תקינהה פיתוח

 . פעילות התוכנית ואף להרחיבה

תומכים של מוצרי המים ושל שירותי המים בעולם והתחזיות להמשך גידול חד בשוק העולמי  מחסור המים

זרז חשוב בתמיכה בקידום  הבתחום המים יהילאומית -ביןתקינה לקידום פעילות הכך שהמשך גם הם ב

 .    החברות בסקטור המים בישראלנוסף של 
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 מבוא. 1
באמצעות משרד , החליטה ממשלת ישראל, מון בטכנולוגיות מים ישראליותלאור פוטנציאל הייצוא הרב הט

למטרה זו הוקמה התוכנית לקידום . ם טכנולוגיות אלהודיקנקיטת פעילות לעל  ,הכלכלה ומשרד האוצר

 2227מאז הישראלי במכון התקנים  ה פועלתתחתכש, Israel NewTech, טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת

 הגדלתסייע בלהתוכנית במכון התקנים היא  תמטר. המים בתחום לאומית-בין תקינה לקידום התוכנית

 . עולמי כסטנדרט אותן המסמניםלאומיים -בין תקנים פיתוח דרך, הטכנולוגיות אותן של הייצוא היקף

שבמכון  המים בתחום לאומית-בין תקינה לקידום בתוכנית ישראל ממשלת השקיעה 2213 – 2227בשנים 

 שלהלן בעבודה, על מנת לשרת טוב יותר את חברות המים בישראל. מיליון דולר 4.5-כהישראלי  התקנים

מציבים מטרות לעתיד ו ,את התועלת הכלכלית הנובעת מתקינה עבור חברות המים בישראלאנו אומדים 

 . לאומית בתחום המים-עבור התוכנית לקידום תקינה בין

ים דומים שבוצעו בתחומים אחרים על ידי מחלקת המחקר של המתודולוגיה למחקר זה התבססה על מחקר

ISO ,יועצים . שעבד בשיתוף מלא עם צוות התוכנית בעת ביצוע המחקר, רונדינו'ר דניאל ג"ובראשה ד

ר איל בריל מהמכון הטכנולוגי בחולון וצוות בקרה מטעם "נוספים שסייעו בהכנת המחקר הם הכלכלן ד

 . ר דויד כץ"מיאסי וכלכלן המים ד'ראסם ח' פאוניברסיטת חיפה בראשות פרו

 המים במגזר חברות עבור תקינה יישוםייזום וממ הנובעות הכלכליות התשומות את בוחנת זו עבודה

 . כמו גם את היתרונות האיכותניים הנובעים מהשתתפות בפיתוח תקנים, בישראל

 : כך נכללים בה השלבים שלהלן

 ש שלו בתקניםמיפוי סקטור המים בישראל והשימו -

 ניתוח שרשרת הערך של סקטור המים בישראל -

 ראיונות עומק והפצת שאלונים בקרב מדגם חברות –מחקר שדה  -

 .ניתוח ראיונות ושאלונים והסקת מסקנות -

 : לעבודה מצורפים הנספחים שלהלן

 נתוני החברות בסקטור המים בישראל :נספח א

 סקטור המים בישראלהתקנים העיקריים המשמשים את החברות ב: נספח ב

 שאלון :נספח ג

 נתונים -תועלת הנובעת מתקנים עבור מדגם חברות מסקטור המים בישראל : נספח ד

 חישוב מגמות התפתחות עתידית של סקטור המים בישראל :נספח ה

 השבה על שאלונים :נספח ו

 

 :הערות

 ( 2214יולי )ור מחקר זה שער החליפין עב .ינכל הנתונים הכספיים במחקר זה מובאים בדולר אמריק .1

  .3.5היה 

 .שמות החברות שנבחנו במחקר הושמטו מעבודה זו, בהמשך להתחייבותנו על חיסיון נתונים .2
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 המחקר מתודולוגיית .3
, לאומית בתחום המים במכון התקנים הישראלי-שנות פעילות של התוכנית לקידום תקינה בין 7לאחר 

עוד נבחנו הצרכים . על סקטור המים בארץ, לאומית בפרט-והתקינה הבין, נבחנה השפעת התקינה ככלל

 . והחסמים שצוות התוכנית יכולים לסייע לטפל בהם לטובת חברות הסקטור והכלכלה הישראלית

  :מטרת המחקר

האיכותניות הנובעות מתקינה עבור חברות בסקטור התשומות ו כמותניות-התשומות הכלכליות בחינת

 . המים בישראל

  :המחקר תושאל

 ?בארץ המים בסקטור חברות עבור מתקינה הנובעת הכלכלית התועלת מהי .1

  ?עסקי של חברות המים בישראל/התקינה על המחזור הכלכלי משפיעה באיזה אופן .2

 :מחקרההשערות 

לשרשרת הערך של תעשיית  פיםחשוה הגורמיםהזדמנויות צמיחה רבות בעבור מצויות המים  בסקטור .1

 .המים

הכרחי בשיווק מוצרים מסוימים ועוזר למרבית המוצרים בתחום טכנולוגיות שימוש בתקנים הוא  .2

 .המים

צוא הישראלי של ילאומית מהווה פלטפורמה טובה לי-פעילות חברות המים הישראליות בתקינה הבין .3

 .טכנולוגיות אלו

 :שלבי המחקר

וכלל את , 1"וץ אסטרטגירולנד ברגר ייע"בשיתוף עם  ISOעל ידי  התחושפ מתודולוגיה פי על בוצע המחקר

  : השלבים שלהלן

את  ינומיפ ,כעבודת הכנה :המים בישראל והשימוש שלו בתקנים סקטורמיפוי מקדים של   – ראשון שלב

 : החברות עבורנתונים  והערכנו אספנו .ישראלב המים סקטורב הנכללות החברות

 ,תחום הפעילות -

  ,היקף הפעילות -

  ,מספר המועסקים -

  ,קשורה במיםהיקף הפעילות ה -

  .אהייצו היקף -

 

                                                           
1
אפשר למצוא , יה זושבוצעו על פי מתודולוג, דוגמות למחקרים קודמים שבחנו את התועלת הכלכלית הנובעת מתקינה 

 :ISOבאתר 
http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards/benefits_repository.htm?type=EBS-MS 
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תקנים העל  מידעובארץ  המים סקטורב החברות את המשמשיםתקנים מידע על ה במקביל אספנו

 . שישראל הייתה מעורבת בפיתוחם

ועל פי סקירות של שוק המים , על פי תחומי הפעילות של החברות :ניתוח שרשרת הערך  – שני שלב

 : י תעשייהלענפ המים סקטור נו אתקילח, בעולם

  ,ציוד השקיה -

  ,ת מיםותשתי -

  ,טיפול במים -

  .ניהול מים -

 : (ראו נספח א) המים סקטור את ענפי אפיינו

  ,ענף בכל החברות מספר -

  ,פעילות המים הכולל של כל ענף היקף -

  ,מספר המועסקים בכל ענף -

  .שיעור הייצוא של כל ענף -

באמצעות ראיונות עם ראשי : (ראו נספח ב) התקנים המשמשים את תעשיית המים נו אתמיפיבמקביל 

 . מיישום תקנים ותמושפעהבחברה  פונקציותה אתאיתרנו , מעבדות הבדיקה במכון התקנים הישראלי

 בתהליכי מעורבותה וחברות, שעושות שימוש רב בתקנים חברותה נו אתזיהי :מחקר שדה – שלישי שלב

ר דניאל "בהנחיית ד .התקנים במכון המים בתחוםלאומית -בין תקינה לקידום התוכנית במסגרת תקינה

על מנת ללמוד , שהוגדרו המים סקטור יענפב עילותעם שבע חברות הפ עומק ראיונות נוערכרונדינו 'ג

בראיונות . (ראו נספח ב) החברות פעילות על משפיעיםשבו תקנים  אופןה עלבאופן מעמיק וממקור ראשון 

חברה אחת מענף ציוד השקיה , שתי חברות מענף ניהול מים, םהשתתפו שלוש חברות מענף תשתיות מי

 2. וחברה אחת מענף טיפול במים

ראו ) שאלון נוחיבר, העומק בראיונות שנאסףבסיס הניסיון והידע  על: שאלונים הפצת – רביעי שלב

 של הכלכלית ההשפעה את המגמות של ללמודבמטרה , חברות של יותר רחב מדגםשהופץ בקרב ( נספח ג

. חברות השיבו עליו 24-ו, המים סקטורב חברות 122-כהופץ בקרב  השאלון. התקנים על החברות בתחום

באמצעות שאלות , החברות על תקניםשל שלהלן אפשריים ההשפעה ה תחומי נובחבמסגרת השאלון נ

 :פתוחות וסגורות

 ,רכש -

 ,(הנדסה) תכנוןמחקר ופיתוח ו -

 ,ושיווק מכירות -

 .התעדהעלויות  -

 

 

                                                           
2
מקורות לא נכללה . האחראית על ניהול מערכת המים הארצית, אחת החברות שהתראיינו היא חברת מקורות 

משימתה וסוג הפעילות שלה שונה מחברות פרטיות , מעמדהמכיוון ש, בחישוב הכלכלי של סקטור המים בארץ
 . אחרות
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ראיונות הנתונים שהתקבלו מתוך ה נו אתניתח: והסקת מסקנות שאלוניםראיונות ו ניתוח - חמישי שלב

י את תועלת התקנים לחברות בסקטור נוסיכמנו באופן כמות( וונספח  ,1טבלה , נספח ד ראו) שאלוניםוה

 . המים בישראל

, שאלוניםראיונות ומהמה שהתקבלו התשובותניתוח  מתוך :לעתיד ציפיות והערכת סיכום – יישש שלב

 .הישראלי התקנים במכון המים בתחוםלאומית -בין תקינה לקידום התוכנית עבור לעתיד ציפיותסימנו 
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 מיעולההמים  שוק. 4

 עולמי סיכון: במים המחסור 4.2

 סיכוניםכמה  מתוך אחד הואמשבר המים נקבע כי  [1]2214 משנת העולמי הכלכלי הפורום ארגון בדוח

משבר זה נובע . תעשיות ועל מדינות על שליליות השלכות שלהם, העולמית הסביבה את יםהמעצב, ייםגלובל

אי התאמה בין זמינות , זיהום מקורות מים, הפעילותה בצריכת המים עקב גידול האוכלוסייה וימעלי

מים ושימוש לא זיהום מקורות , ריסת האוכלוסייה והפעילות האנושיתופריסה של מקורות המים לבין פ

. הבדלים תרבותיים בשימוש במים מושבים ומומתקיםושימוש בטכנולוגיות מים מתאימות -אי, חכם במים

 .   ךכל םילכה דחא איה תקינה ,יזומה תודדומתהמחסור זה מחייב 

 המים בעולם היצע פרדוקס

מצביע על פרדוקס אספקת  PricewaterhouseCoopers[2]ה רשת השירותים המקצועיים מחקר שביצע

 חלק, כתוצאה מכך. לנצלאפשר  אי רובו את, שפע של מים על פני כדור הארץ קיים דבעו :המים שלהלן

 .  מים באספקתממחסור חריף  סובל העולם מאוכלוסיית

 היצע

 רק. מי אוקיינוסים וימים הםמתוכם  97.25% אולם, ק מים"קמ יליוןמ 1,422-כ מצוייםהארץ  בכדור

 75%-כ, מים הראויים לשימושה מתוך. הראויים לשימוש שפירים כמים מוגדרים( ק"קממיליון  39) 2.75%

. קרקעיים-מצויים באקוויפרים תת 24.5%-וכ ,לכודים בקרחונים הממוקמים בקטבים של כדור הארץ

 המים מכמות 2.2221% המהווה כיום, ק"קמ 13,522 היא הםב להשתמש אפשרעיליים שה המים כמות

 [2].הארץ בכדור

 ביקוש

 "אמריקה ףאו בנק" תאגיד של ההון ניהול חטיבתשערכה  [3]המים העולמי סקטורמחקר בנושא  מנתוני

 :שלהלן העובדות עולות', לינץ מריל

 .לשתייה הראויים למים גישה איןאדם  בני כמיליארד של לאוכלוסייה -

 .סניטרי לשימוש הראויים למים גישה איןאדם  בני מיליארד 2.6-כשל  לאוכלוסייה -

 .יהמים ראויים לשתיל גישה חוסרמ כתוצאה שנה מדי מתים חמש לגיל מתחת ילדים וןמילי 1.4-כ -

 שיפור יחול לא אם .ותאדיר יהיו המים אספקתב םקשייההשלכות , הארוך בטווח, זהלהערכת מחקר 

מהיצע  42%-להיות גבוה ב המים ביקושצפוי , ביתית ולצריכה לתעשייה, לחקלאות במים השימוש ביעילות

". מצוקת מים"תנאי  תחתעולם מאוכלוסיית ה חצי תחיה 2232 שנת עדו ,הקרובות השנים בעשרים המים

י אזורשקט חברתי -באי ביטוי לידי בואל עשוי המים ביקוש לבין המיםחוסר האיזון בין היצע , כךיתרה מ

 . מדינות בין מאבקיםוב

 :שלהלן המגמה את, ם"האו את המשמש( WEI[4]) המים ניצול מדדתוך הסתמכות על , מחקרה ד מציגוע

 בין. ניצול היתר של המים והמשאבים הוא החמור ביותר, חמור הואמים המחסור  שבהם אזוריםב

 ואף, אסיהבחלקים מדרום אירופה וב, מזרח התיכוןב, ריקהפאמדינות בצפון  ותהמקרים האלה נכלל

 הגבוה בקצב משאבים לריקון גורמת המים ביקוש מידת שם – הברית ארצות כמו מתועשות מדינות

 . מהרגיל

 : שלהלן הסיבותה בשל ומחריפ הולכת זו מגמה
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 אזורי ביןמתחלקת באופן שווה  אינה לשימוש הראויים שפירים מיםהמוגדרים כ מיםה זמינות -

סובלים ממחסור  נמוכה ת מיםובדרישהמתאפיינים באיכות חיים נמוכה  אזורים דווקא. הביקוש

 .לשימוש הראויים מים בזמינות

עקב הגידול , ביותר הגדול הואול בביקוש קצב הגיד, במים מחסור בהם שקייםבאזורים  דווקא -

 .יהבאוכלוסי

ניסיון , ידע טכנולוגי, השקעה כספית לא מבוטלת דורש תייהלש ראויים מים מקורות פיתוח -

שדרושים בהם עוד באזורים  מצויים אינם אלהכל  –הולמת  יתממשלתבניהול פרויקטים ותשתית 

 .תייהש מי

 .[3]באזורים המשוועים להם ובמיוחד, במים המחסור לע בכדור הארץ מכבידים םהאקלי שינויי -

 קצב ולהאיץ את להשתנות ההידרולוגי צפוי המחזור, הגלובלית גוברת ההתחממותככל ש

 טרופיים באזורים יעלו: דפוסי ירידת הגשמים ישתנו .הימיםמו מהיבשותהמים  התאיידות

מפלסי  .גדולותה יבשותה פניםוב בינוני בגובה באזורים, ארידיים-סמי באזורים וירדו וגבוהים

 מי מאספקת יותר או 52%-כות המתגוררות באזורי החוף עשויות לאבד אוכלוסיהים יעלו ו

  . המים אספקת על יאיימו מתוקים מים של לאקוויפרים החודרים מלוחים מים .שלהן השתייה

 2232 לשנתהפער הצפוי  את ממחיש ,2211בשנת ' הלקוח מהמחקר שפורסם על ידי מריל לינץ, שלהלן 1 גרף

 :לא יחול שינוי בגישה אם, מיםמקורות  פיתוח לבין המים ביקוש בין

 

 אם לא יחול שינוי( במיליארד מטרים מעוקבים) 1030הפער הצפוי לשנת  – [3]2 גרף
 בגישה הנוכחית 

 

 
 
 
 
 

 המזון ארגון) FAOSTAT-מ שהתקבלו נתוניםעל פי  1992-2224 יםבשנ מחקלאות הנובעים צמיחה שיעורי על מבוסס – Water 2030 .1: המקור
 באמצעות גולמיים מים לכידת – 2(. מזון למדיניות לאומי-בין מחקר מוסד) IFPRI-מ ובתעשייה בחקלאות יעילות שיפורי, (ם"האו של והחקלאות

 במהלך בתשתית ומתוקצבות מתוכננות השקעות וכוללת, 92% של במהימנות מובאת האספקה – 3. קיימה-בר שאינו מים חילוץ כולל לא, תשתית
 הממוצע בביקוש עומדת אינה ,92% של מהימנותב ,האספקה. 2212 שנת

 
 

 באחוזים הפער

 בפרודוקטיביות םשיפורי ללא הביקוש

 1במים בפרודוקטיביות היסטוריים שיפורים

 הנותר הפער

 נוכחיתה בגישה המים באספקת עלייה

 3כיום הקיימת נגישהה מיםה אספקת

 2232  2היום
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 צרכן המים הגדול ביותר כיום – חקלאות 4.1

 וצריכהעירונית /ביתית צריכה, חקלאות הם למים הביקוש את המייצגים העיקריים הענפים שלושת

בהתאם , למשנהו אחד גיאוגרפי מאזור משתנה הביקוש ענפייכה בין שלושת התפלגות הצר. תעשייתית

 השימוש, ומתועשות מפותחות במדינות. לרמת הפיתוח של המדינות המצויות באותו האזור הגיאוגרפי

 היא החקלאות, מתפתחות במדינות, זאת לעומת. לחקלאות במים לשימוש זהה כמעט הוא לתעשייה במים

 אזורי למאפייני בהתאם למים הביקוש התפלגות את מציגה 1 טבלה. ביותר הגדולה המים צרכנית עדיין

 .הביקוש

 התפלגות צריכת המים באחוזים לפי אזורים גיאוגרפיים - [2]2 טבלה
 

 צפון עולמי כלל 
 אמריקה

 אוקיאניה אפריקה אסיה אירופה

 72% 86% 82% 29% 43% 72% חקלאות
 צריכה
 ביתית

11% 16% 16% 9% 12% 19% 

 11% 4% 9% 55% 43% 19% תעשייה

 

 הגדולהמים צרכן היא  חקלאות, 'מריל לינץ המובאת במחקר של( FAO) והחקלאות המזון ארגון לקביעת

את האוכלוסייה באמצעות חקלאות ביחס למה שדרוש  זיןלה כדי מים יותר 122 פי נדרשים: כיום ביותר

הפער בין היצע המים לביקוש , 2232עד שנת  52%-גדול במאחר שצריכת המזון עשויה ל. כדי להרוות צמא

 . המים עשוי לגדול עוד יותר

לצורכי שימוש  באמצעות, הקיימ-בר שאינומים בשיעור  חילוץ מתבצע חקלאות ביישומי, מכך יתרה

הפחתת עלויות חילוץ המים ובשל  בשל וזאת, שתייה מיכ לשמש יכולים שהיו להשקיה במי תהוםהשקיה 

 . ממשלתי למתקני שאיבהסבסוד 

 תחזית 4.3

, העולם באוכלוסיית הגידולעם המשך  [2]משמעותיבאופן  לגדול צפויההמים הכוללת  צריכת -

 תוחלתבשל , ובנוסף, שכבר חוות משברי מים, ובמיוחד גידול האוכלוסייה במדינות מתפתחות

 .עולמית-הכלל החיים ברמת עלייהוה הגדל עיורה תהליך ,הגדלה החיים

, החקלאות חשבון על התעשייה ענףבמשקלו של  גידול ויחול, תשתנה המים צריכת תפלגותה -

 :שלהלן הגורמיםכתוצאה מ ,שכיום מהווה צרכן המים העיקרי

  .אסיה במדינותתהליכי התיעוש והעיור  של משמעותית התחזקות המשך -

 בשיטות לוגייםטכנו משיפורים כתוצאה בחקלאותמשמעותית בצריכת המים  להתייעלות צפי -

 .והגידול ההשקיה

באוכלוסיית  גידולהנובעת מה, הדרישה הגוברת למי שתייה, PricewaterhouseCoopersלפי פרסומי 

, מיםהטיפול במים ותשתיות ה, מיםההפקת עלויות את  דילתג, יםגוברכמו גם מתהליכי העיור ה, העולם

 . 2216עד  6%-שיביאו לצמיחה שנתית ממוצעת של כ
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 העולמי המים סקטורהמשרתת את  התעשייה 4.4

 . שלהלן 2מספר  מובאת בגרף' לינץ מריללפי המחקר של העולמי המים  סקטורהערך של  שרשרת

 המים סקטורשרשרת הערך של  :[2]1 גרף

 

ם לשלושת הענפיאפשר לחלק המים העולמי  סקטורהערך של  שרשרתאת  ,[2]'מריל לינץהמחקר של פי  לע
 :שלהלן

 ומים מים איכות, אנליזה, נטל במי טיפול, התפלה, תעשייתי טיפול, שפכים מי – במים טיפול( 1
 . מבוקבקים

 . ביתית לצריכה ומים השקיה מי ניהול, חכמה ניטור טכנולוגיית, דליפות איתור – מים ניהול( 2

  .מים ושירותי וייעוץ הנדסה, ושסתומים משאבות, צנרת – מים תשתית( 3

 

 גבוה
 בבקבוקים מים

 התפלה

 תעשייה בשפכי טיפול

 יההשק

 ביתיים מתקנים

 מים מדי/  ניטור מכשירי

 גישה ומנגנוני שסתומים, משאבות

 והקמה הנדסה

 צינורות

 ציבוריים םמי שירותי
 נמוך

ת
שר
שר

 
רך
הע

 
 של

ור
ט
ק
ס

 
ם
מי
ה

 
מי
ול
הע
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 המים בתעשיית השקעה 4.5

לאור העובדה , מיםתגדל חשיבות ה, השנים הבאות או אף יותר מכך 22-ב, [2]'מריל לינץ שלמחקר ה פי לע

 המיםבין ביקוש המים לבין היצע  42%להתמודד עם פער של  נאלציםששווקים מתפתחים ומפותחים 

באסיה ובדרום  מתפתחים בשווקים: כךל עצמם יתאימו וההשקעה הצמיחה דפוסי, המחקר לפי. הקיים

לבלום את צורכי  מנסיםמכיוון שאזורים אלה , אמריקה נמצאות הזדמנויות הצמיחה הגבוהות ביותר

. להיבנות מתחילה רק התשתיתבחלק מהמקרים , המים המתפתחים שלהם ומפתחים תשתית הולמת

, יותר ותמועט צמיחהזדמנויות אבל תניב ה, חשובההמשימה היא לא פחות , שווקים מפותחים בעבור

 . שמתיישנת במקרים רבים, אזורים אלה שלהקשורות לשדרוג ולתחזוקה של תשתית המים 

ולסיכונים ולהזדמנויות  –לערך המים האמיתי  מודעיםיותר  נעשים היוםמשקיעים , זהמחקר  לטענת

ע וביקוש המים היא משמעות הדינמיקה הגלובלית הנוכחית של היצ, לטענת המחקר. הכרוכים בכך

לשרשרת הערך של תעשיית  פיםחשוה הגורמיםהמים הזדמנויות צמיחה רבות בעבור  בסקטור מצויותש

 . המים
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 בישראל המים סקטור. 5

 כללי 5.2

 

הגורמים  .הגלובלית ברמה גםכיום ים הקיימים קשיהמים בארץ  סקטורחווה , ישראל מדינת הקמת מאז

עלייה , אוכלוסייהבגידול הם  תעשייתיים וחקלאיים, לשימושים עירוניים ההמים הזמינבכמות  מחסורל

דלדול  כך נוצר .התחממות והצחחהכשינויים אקלימיים וברמת החיים ואתה העלייה בצריכת המים לנפש 

 .משאבי המיםמושכל ב-בשל ניצול יתר ושימוש בלתי, משאבי מים על ידי המלחה וזיהומים מסוגים שונים

מסיבה זו התפתחה תעשייה . סובלת ממאזן מים שלילילפיכך ארידי ו-ת באזור סמיממוקמישראל  ארץ

ייעל את השימוש בהם ת, יצור משאבי מים חדשיםת, מענה למחסור במים זמינים שתיתן ענפהישראלית 

 ולטיפמהשפכים בארץ עוברים  92%-82%-כיום כ, לדוגמה. מים של תושבי המדינההדאג לביטחון תו

 ;ממי ההשקיה לחקלאות 52%-והם מהווים כ, חלקם עד לרמה המותרת להשקיה בלתי מוגבלת, טיהורו

לרמה של  ספקי המים המושבים יביאו את המים המושבים, 2215שנת שעד  תודורשבישראל  תקנותה

של  נהנית התעשייה הישראלית ממעמד, עקב הניסיון הרב בניהול משק מים במחסור .[5]טיהור שלישוני

בעל יתרון יחסי וניסיון , משק המים הישראלי נתפס בעולם כמשק מקומי מפותח .בתחום תעולמי יתמומח

השבת , ניהול משק מים במקרי משבר, צמצום פחת מים, התפלהבין היתר בתחומים של , ייחודי ארוך שנים

 .לחקלאות םמים וניצול קולחי

 ישראלב המים סקטורמיפוי  5.1

 .זה מחקר במסגרת שנאספו, בארץ המים סקטורב הפועלות חברות אודות נתונים על ססמבו שלהלן המיפוי

חלקן לטובת ייצוא , בתעשיית המים בארץ( יחסי)באופן מלא או חלקי הפועלות חברות  188בחנו במחקר 

. תאגידי מים וחברות העוסקות בשיווק בלבד, (2ראו הערת שוליים ) לא נבחנו חברות ממשלתיות. ל"לחו

 : לשלושה גדלים מתחלקותחברות ה

 , מיליון דולר 12-חברות קטנות עם מחזור עסקי שנתי הקטן מ 124 -

 , מיליון דולר 45-מיליון דולר ל 12חברות בינוניות עם מחזור שנתי שנע בין  42 -

 . מיליון דולר 45-חברות גדולות עם מחזור שנתי הגבוה מ 22 -

, מיליארד דולר 3.7-מוערך ב, ובע מפעילות הקשורה במיםהנ, של חברות אלה 2213המחזור העסקי לשנת 

 . מיליארד דולר 2-מוערך ב 2213סך הייצוא של חברות אלה לשנת . עובדים 34,225והן העסיקו 
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  בישראל המים סקטור ענפי 5.3

 פעילות ייצואהתרומה ל לפי יורד סדרב ,לענפים עיקריים כלהלן אפשר לחלקסקטור המים בישראל את 

 . המים

 : ציוד השקיה (2

 132: בתחום המים ייצואהיקף . 5,355 :מספר מועסקים. דולר מיליארד 2: שנתי מחזור - 1023

 דולר מיליון

וכמענה על צורכי , שחלק ניכר ממנה משמש לחקלאות, בהתאם למגמת צריכת המים בעולם

ייצור  ,הכולל תכנון, המים בארץ עוסקות בענף זה סקטורחברות רבות ב, החקלאות בארץ

  .המיועדים לתחום ההשקיה םושיווק של ציוד ושירותי

 :תשתיות מים (1

: היקף ייצוא בתחום המים. 1,655: מספר מועסקים. מיליארד דולר 2.1: מחזור שנתי – 1023

 מיליון דולר 610

צינורות להובלת מגוון  ומייצאת מייצרת, מפתחת בארץ והוותיקה" המסורתית התעשייה"

 .מגופים ואחרים, ולצדם מיני ציוד כמו משאבות, כויות וקטריםנוזלים במגוון אי

 : טיפול במים (3

: בתחום המים ייצוא היקף. 21,145: מספר מועסקים. דולר וןמילי 655: מחזור שנתי – 1023

 מיליון דולר  131

ישנו בישראל ייצוג נכבד לחברות , בהתאם לצורך העולמי בטיפול במים לשימושים שונים

בטיפול במים המיועדים , בטיפול בשפכים, פול במי שתייה ובטיהור מי שתייההעוסקות בטי

 .טיפול במי איזון לספינותובבהתפלת מים במגוון רמות מליחות ואיכות , לתעשייה

 : ניהול מים (4

 100: היקף ייצוא בתחום המים. 2,134: מספר מועסקים. מיליון דולר 300: מחזור שנתי – 1023

 מיליון דולר

 פרטיים לגופים ומהרשויות מהממשלות המים ניהול העברת עם שהתחילה ,עולמיתה המגמה

 מים למדידת ומכשירים טכנולוגיות פיתוחב שעוסקות חברות את פעילותן של האיצה ,בארץ

 לצורך" מים מעגלי סגירת"ל ממוחשבת מים במדידת, (מרחוק קריאה) מ"בקר, מים ופחת

 פיקוח ,הנדסה ושרותי ושליטה בקרה מערכות, ניטור) םואיכות מים צריכת בניהול, פחת חישוב

 (.ובינוי

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 .שלהלן 2מובאת בטבלה  שהוגדרו סקטורה יענפ לפי ותפעילה התפלגות

  המים סקטור יענפ לפי 1023לשנת  הפעילות התפלגות - 1 טבלה
 

 יםמ ניהול במים טיפול מים תשתיות השקיה ציוד 

 שנתי עסקי מחזור

 (ריםבמיליוני דול)

1,058 

(28%) 

1,718 

(46%) 

655 

(18%) 

304 

(8%) 

 44 73 58 15 מספר חברות

 5,358 מועסקים מספר

(16%) 

7,865 

(23%) 

19,248 

(56%) 

1,734 

(5%) 

 ייצוא היקף

 (במיליוני דולרים)

931 

(45%) 

694 

(34%) 

 232 

(11%) 

201 

(10%) 

 םאך רוב ,שוק המקומימוצריו נמכרים במקצת  .הישראלית הסקטור המים מהווה חלק נכבד מהתעשיי

של התעשייה המסורתית כמו גם חברות ההזנק , לטכנולוגיות ולניסיון  הישראליובכך  ,יצואיל יםפונ

 . יש שם טוב בעולם ,המפתחות טכנולוגיות חדשות

, תקינהב היא השימוש ות ומתודולוגיותטכנולוגי ,יםמוצרייצוא של ם ודילק ותאחת הדרכים היעיל

התוכנית לקידום תקינה יסוד ימהות  ו היאוז ,הצגת המוצר ומשמשת כפלטפורמה נוחה לשיווקוב סייעתהמ

 .המים במכון התקנים לאומית בתחום-בין
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 המים בתחום לאומית-בין תקינה לקידום תוכניתה. 6

 הישראלי התקנים מכוןב

 כללי. 6.2

העולמי של פתרונות מים  סקטורישראל כמובילה בממשלת ישראל למצב את  החלטת בעקבות, 2226בשנת 

 הגלום הפוטנציאל ראייתהחלטה זו נבעה מתוך . Israel NewTech התוכנית הלאומית מההוק, מתקדמים

במקביל , הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית, שבו משאבי המים הולכים ומידלדלים, העולמי שוקב

 .ת ובביקוש לטכנולוגיות מיםעלייה בביקוש למים ברמות איכות שונול

-לות שונות שמטרתן להגדיל את הייצוא בתחום המים להיקף של כוות פענערכ Israel NewTechבמסגרת 

ל צריכות להתבסס "בשל העובדה כי טכנולוגיות ישראליות המיוצאות לחו. 2222מיליארד דולר עד שנת  12

לאומית בנושאי -ם התקינה הביןודיק אתצמו מכון התקנים הישראלי לקח על ע, על תשתית תקינה רחבה

 .העולמי שוקב יתרון ישראליות לחברות להעניק שתוכל, מים

 . ישראלב המים תעשייתממלאת תפקיד חשוב גם עבור  התקינה, כבמדינות רבות

 יםאזורי ניםתק, (ISO) יםלאומי-בין ניםתק םעבור םמיקייאשר  יםמוצר ציעותהמהמים  סקטורב חברות

בארצות  ANSI-ו NSFתקני , לדוגמה)לאומיים  ניםאו תק (עבור מדינות אירופה CENתקני  במיוחד)

 . חייבות לעמוד בתקנים כדי לשווק את המוצרים שלהןלרוב  (הברית

ובכך הם , מכיוון שהתקנות המקומיות מפנות אליהן, עמידה בתקנים היא דרישה של ממש, בחלק המקרים

 ציבורייםמכרזים  פרסום הואעולם מדינות רבות בובישראל  במדינת הרווח הנוהג. הופכים למחייבים

ציון  תוך, וכדומה כלכליות חברות ,מים תאגידי, עירוניות רשויות, משרדי ממשלה מטעםלעבודות תשתית 

 . גם אם אלה אינם נדרשים על פי חוק – מהיצרנים או מהספקים יםתקני המוצרים או הטכנולוגיות הנדרש

עמידה ל פעמים רבות, מחקר זה סגרתבמבישראל שנבחנו חברות המים רבות מכפי שהעידו , נוסף על כך

יש השפעה חיובית על , אינה נדרשת באסדרה או אפילו בדרישות המקדמיות למוצר אם גם, בתקינה

 . החלטת הרכישה של הלקוח

, ISOלאומי -נה הביןבמסגרת ארגון התקי בעיקר תפועל המים בתחוםלאומית -בין תקינה לקידום התוכנית

התקנים העוסקים בנושאי מים . (לא מחייבים) לאומיים וולונטריים-המפתח הגדול בעולם של תקנים בין

הערכת סיכונים ל, ניהול משאביםל כלים מתןבאמצעות , צרכניםה ביןנועדו לבנות אמון בין חברות המים ל

 .לםצמצום מחסור המים בעולהגדלת זמינות המים ול, פוטנציאליים

לאומית מספקת להן הזדמנויות להחליף ידע וליצור קשרים חדשים -השתתפות חברות בתהליכי תקינה בין

קשרים אלה . השותפים והמתחרים של החברות בישראל, הלקוחות, שהם הספקים, עם מומחים מהעולם

ות מאפשרת לאומי-השתתפות בוועדות תקינה בין. לאומיים-יכולים להוביל לשיתופי פעולה ולמסחר בין

, לאומיים ולהתעדכן במגמות עולמיות-לנציגי התעשייה הישראלית להשפיע על התוכן של התקנים הבין

 .ובהתאם להתאים את המחקר והפיתוח

במכון התקנים הישראלי  המים בתחוםלאומית -בין תקינה לקידום התוכנית במסגרת הפעילות מטרתכך ש

  מופיעים תוכניתשנכתבים במסגרת הפעילות של ה ניםבתק: הישראלית לתעשייה מוסף ערך לתת היא
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 סקטורב לחברות יתרון הענקת לטובת, ללנחלת הכ אינם ושעדיין פיתחה הישראלית שהתעשייה ידושיםח

 . שלה והפיתוח הייצור מרמת רחוקה עדייןבשאר העולם  שהתעשייה, בארץ המים

המחסור במים מוכר כיום כסיכון . למיותעם המגמות העות מתכתבלאומית בתחום המים -ביןהפעילות ה

. וככזה שיש לטפל בו בדחיפות, בעל סבירות גבוהה ביותר להשפיע באופן שלילי על החברה העולמית

 :נקבעה ההחלטה שלהלן 2212ביולי  27-ם מ"בהחלטת העצרת הכללית של האו

We underline the need to adopt measures to address floods, droughts and water scarcity, 

addressing the balance between water supply and demand, including, where appropriate, 

non-conventional water resources, and to mobilize financial resources and investment in 

infrastructure for water and sanitation devices, in accordance with national priorities.
[6]

 

 . בתחום המים לאומית-הבין התקינה זירתב פעילותאת ה החיזק ם"האו של זו החלטה

אחראי ה ISOהגוף הכפוף להנהלת  –( TMB – Technical Management Board)גם המועצה לניהול טכני 

ובשנת , הבינה את חשיבות נושא המים לנוכח מצוקת המים העולמית –לאומיים -על פיתוח התקנים הבין

גוף המרכז את מאמצי  - ITFWA (Implementation Task Force on Water)יא הקימה את ה 2211

, השנים הקרובות 12-15-ומחליט על פעילות התקינה בתחום המים ב לאומיים בתחום המים-התקינה הבין

 גרמניה, אנגליה, צרפת, ארצות הברית, סין, לצד יפן, המדינות החברות בו שבעאחת מכיום ישראל היא ש

 . ואוסטרליה

  ISOלאומית בתחום המים בוועדות -פעילות התוכנית לקידום תקינה בין 6.1

פעילים כיום בוועדות , לאומית-טכנולוגיות מים ישראליות באמצעות תקינה ביןבמסגרת התוכנית לקידום 

, ייהבעלי עניין מגופי תעש 222-כ ,בוועדות ההיגוי ובוועדות המראה, ISOלאומיות של -התקינה בין

ובעתיד צפויים להצטרף משתתפים רבים , תאגידי מים וממשלה בארץ, יועצים, משרדי תכנון, אקדמיה

 . נוספים

 המים בתחוםלאומית -בין תקינה לקידום התוכנית באמצעות ישראל פעילה שבהן הוועדות מפורטות להלן

 . ניתעל ידי צוות התוכ ומרוכזות מנוהלות הוועדות כל. הישראלי התקנים במכון

 .ISO/TC SC 18לאומית בתחום מוצרי השקיה -התוכנית פועלת על פי הדגם שהציבה ועדת התקינה הבין

שנים עד הקמת התוכנית לקידום תקינה  35-זוהי הוועדה היחידה בתחום המים שישראל הובילה במשך כ

 .  יים לאומייםשהיו תקנים ישראל, תקנים 35-לאומית כ-ובמסגרתה אימצה הקהילה הבין, לאומית-בין

2 .ISO TC 282 – WATER RE-USE 

-ם בכנס בין"ולאור החלטת האו, שנים 62 במשךמחסור המים בעולם והניסיון הישראלי שהצטבר  לאור

אפשר להתייחס למים מושבים כאל ש קבעהש, (World Water Forum) 2212לאומי שנערך במקסיקו בשנת 

לאומית בתחום המים במכון התקנים הישראלי יזמה הקמת -לקידום תקינה בין התוכנית, מקור מים חדש

 עירוניים שימושיםו, ועירונית חקלאית להשקיה ההשבה בתחום עוסקתהוועדה . זולאומית -ועדה בין

 התוכנית צוות כוונת. אדם מגע ובלי עם - ושיט וקיט, שטיפת מדרכות, מאגרי מים לכיבוי אש כמו אחרים

כשפעילות ראשונית בתחום השבה במכרות , בתעשייה ההשבה נושא את גם זו ועדה במסגרת לקדם היא

  .כבר החלה
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בהובלת . נטפים חברתב מנהל תחום קיימות, ברק נתי הוא במים חוזר לשימושהטכנית  הוועדה ראש יושב

 . הוועדה שותפות גם יפן וסין

המפותחים במסגרת התקנים ו ISO TC 282הוועדות וקבוצות העבודה הפעילות במסגרת -להלן תתי

 :הוועדה

use for irrigation-Treated wastewater re –ISO TC 282 SC1  

אוניברסיטה ב לחקלאות מהפקולטה יצקי'טרצ חורחה ר"ד הוא להשקיה מים להשבתועדה -התת ר"יו

 תקן של הראשונים החלקים שלושת 2215אמצע שנת  עד להתפרסם צפויים זו ועדה במסגרת. העברית

, הרביעי החלק. ISO (FDIS)שמצויים כרגע בשלב העריכה הסופי של , להשקיה מים השבתב העוסק

 . מתקדמים עבודה בשלבי נמצא ,בניטור שיעסוק

  :ISO 16075 1-4, לאומיים-ת חלקי סדרת התקנים הביןלהלן ארבע

ISO 16075-1: Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects – Par1 1: 

The basis of a reuse project for irrigation 

ISO 16075-2: Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects – Part 2: 

Development of the project 

ISO 16075-3: Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects – Part 3: 

Components of a reuse project for irrigation 

ISO 16075-4: Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects – Part 4: 

Monitoring 

Adaptation of irrigation system and practices to treated  –ISO TC 282 SC1 WG2 

wastewater 

למען הגנה על הסביבה וכדי לסייע  –אופן התאמת ציוד השקיה לאיכות מי קולחים ב ועדה זו עוסקת

לגידולים ולבריאות , לקרקע, למניעת גרימת נזקים למערכות ההשקיה, ליציבות משאבי המים בעולם

 כך כותבת הוועדה את התקן. האוכלוסייה

AWI 20419 – Irrigation equipment adaptation to treated wastewater 

Treated mine water use –ISO TC 282 WG1  

 . אחריםו קולחים מאגרי תפעול בנושאי נוספים תקנים של כתיבה מתוכננת, ISO TC 282 במסגרת עוד
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1 .ISO TC 224 – SERVICE ACTIVITIES RELATING TO DRINKING WATER 

SYSTEMS – QUALITY CRITERIA OF THE SERVICE AND PERFORMANCE 

INDICATORS 

ניהול בוועדה העוסקת בבנושאי ביטחון מים פעילה  לאומית בתחום המים-התוכנית לקידום תקינה בין

 – מים לביטחון לאומי-הבין הכנס במסגרת הוכן אשר המסמך. שאותה מובילה צרפת, חברות המים בעולם

IWA6-2008 – Guidelines for the management of drinking water utilities under crisis 

conditions – זו לוועדה מסגרת מהווה והוא, 2228 בינואר תקינה כמסמך פורסם . 

התקנים המפותחים במסגרת ו ISO TC 224הוועדות וקבוצות העבודה הפעילות במסגרת -להלן תתי

 :הוועדה

Crisis management of water utilities –ISO TC 224 WG7  

המשמש שנים רבות כיועץ לרשות המים , מחלקת איכות מים בחברת מקורותראש לשעבר , ק'ז יעקב

 כתוצאה מים משברי בניהול עוסקת אשר העבודה קבוצתשל  ראשה יושב הוא ,בתחום ביטחון מים

, מים משברי בניהול העוסק ראשון תקן השלימה זו ועדה. תפעולית תקלה או טבע אסון, טרור, ממלחמה

העולם  מכל ודוגמות מים משבר בניהול לנקוט שיש האמצעים בנושא נוספים תקניםשני  מכינה היא וכיום

 :בהם ולטיפול מים למשברי

ISO 24518: Activities relating to drinking water and wastewater services – Crisis 

management of water utilities 

ISO TS 24520: Service activities relating to drinking water supply systems and 

wastewater systems – Crisis management – Good practice for technical aspects 

ISO TR 24525: Service activities relating to drinking water supply systems and 

wastewater systems – Crisis management – Examples of practiced crisis management 

Decision support systems –ISO TC 224 WG9  

 לניהול במערכות עוסקת אשר העבודה קבוצת של הראש יושב הוא  HITמהמכון הטכנולוגי בריל איל ר"ד

 ISO 24522: Water quality :מים ימשבר זיהויבלשימוש מנהלי חברות מים  תקן כותבתו ,מים משברי

event detection process: Guidelines for water and wastewater utilities . 

 נוספים יםפרויקט

ת תקן ראשונה להצבעה בנושא חלוקת מים בשטח בימים אלה טיוט הובאה, ISO TC 224במסגרת  עוד

 .אורבני בעת חירום ומפרט טכני למכלים יבילים

 שונים למזהמים וניטור מוקדמת האהתר מכשירי, מים בפחת טיפול בנושאים תקניםהצעות לטיוטות ל

  .מעובדות כעת
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3 .ISO TC 275 – SLUDGE RECOVERY, RECYCLING, TREATMENT AND 

DISPOSAL 

 . בוצה שימושיפעילה בוועדה זו העוסקת ב התוכנית במכון התקנים

Land applications –ISO TC 275 WG4  

ועדה -תתכתיבת התקן באת  מוביליצקי מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית 'ר חורחה טרצ"ד

חומר אורגני מוצק הנוצר כחלק מתהליך טיהור שפכים במפעל טיהור )צה בו בשימושי ,לראשונה, העוסקת

 ISO 19698 – Sludge :חקלאיים לצרכים( שרק באחרונה מתחילים לראות בו משאב ולא פסולת, שפכים

recovery, recycling, treatment and disposal – Land applications. מהבוצה  62%-כ, בישראל

התקנות , בניגוד לעולם. הופך אותה לאחת המדינות המובילות בעולם בתחום זהמה ש, משמשים לחקלאות

 . בלבד Aבישראל מאפשרות שימוש בבוצה איכותית מסוג 

4 .MRP – MULTIPLE RESOURCE PRODUCTIVITY  

 שלושה פני על התועלות בחינת תוך תותשתי מיזמי בוחנת כדאיות של החדשה MRPית מתודולוגי

-לאומית ביוזמת התוכנית לקידום תקינה בין-ת היגוי ביןבמסגרת ועד. מזון/וקרקע מים, אנרגיה: מישורים

לאומית בתחום -התוכנית לקידום תקינה ביןבשיתוף עם , לאומית בתחום המים במכון התקנים הישראלי

התפרסם באחרונה  ,שפיתחה את המתודולוגיה Aquateחברת האנרגיה במכון התקנים הישראלי ועם 

 . ISO IWA 13 Multiple resource evaluation guideline תקינהה מסמך

 שונים סקטוריםמ עניין בעלי הכוללתועדת היגוי בליווי , לאומי בנושא-כעת מפותחת טיוטת תקן בין

חברות טיפול , חברות מזון, חברות אנרגיה ירוקה, חברות אנרגיה, חברות תשתיות) בישראל בתעשייה

  .OECD-ה תוך שיתוף פעולה עם, (הרגולטורייםגורמים מהאקדמיה ומהגופים , החברות ציוד השקי, במים

5. DRIP IRRIGATION INTERNATIONAL WORKSHOP AGREEMENT 

, לאומית שתכתוב מסמך תקינה בנושא השקיה בטפטוף-תתכנס בתל אביב ועדה בין 2215באוקטובר 

ה חברות ישראליות העוסקות בציוד לטובת קידום השימוש בשיטת ההשקיה החסכונית בעולם ובכלל ז

. השקיה
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 ISOלאומית בתחום המים בוועדות -מעורבות התוכנית לקידום תקינה בין – 3גרף 
 

Task Force –  
Water (ITFWA) 

TC 147 –  
Water Quality 

SC 1 –  
Terminology 

SC 2 – Physical, chem. 
& biochem. methods 

SC 3 – Radiological 
Methods 

SC 4 –  
Microbio. methods 

SC 5 –  
Biological methods 

WG – BEWS (1) 

SC 6 – Sampling  
(gen. methods) 

TC 224 – Drinking 
Water Supply Sys. & 

Wastewater Sys. 

WG 05 – E.g. of app. 
of  

2451X standards 

WG 06 –  
Asset mgmt. 

WG 07 –  Crisis mgmt. 
of water utilities 

WG 09 –  Decision 
support system 

WG – Water Loss 

Flexible tanks 

Water supply network 
accessories adaptation to 

water crisis 

TC 282- 
Wastewater 

Reuse 

WG –Treated 
mine water use   

SC - Treated 
Wastewater for 

Irrigation 

Irrigation 
equipment 

adaptation to 
treated  

wastewater 

SC – Reclamation 
for industry uses 

SC 2 – 
Reclamation for 

urban uses (China) 

SC 3  - 
Reclamation risks 
assimilation and 

management 
(Japan) 

TC 23 – Machinery for 
Agriculture & Forestry 

SC 18 – Irrigation and 
drainage equip. & sys. 

Desalinatio
n 

Membrane 
houses 

Thermal 
desalination 

TC 275 - 
Sludge 

WG 04 – Land 
application –  
agronomical 

MRP 

IWA 

Standard 

Drip 
irrigation 

MRP 

Led by 
Israel 

Prospective 

Drafts 

New WG 
being 

established 
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 :לאומית בתחום המים-להלן רשימת התקנים שפותחו במסגרת התוכנית לקידום תקינה בין
 

ISO 24518 (פרסום) Crisis management of water utilities  

ISO 24520 (פיתוח) Crisis management – good practice for 
technical aspects  

ISO 24522 (פיתוח) Water quality event detection process  

ISO 24525 (פיתוח) Service activities relating to drinking water 
supply systems and wastewater systems – 
Crisis management – Examples of practiced 
crisis management 

ISO/ TC224 WG7 (פיתוח) Water supply for population in urban areas 
during crisis 

ISO 16075 parts 1-4 (פרסום) Treated wastewater reuse for irrigation  

ISO 20419 (פיתוח) Irrigation equipment adjustment to treated 
wastewater 

ISO/TC224 (פיתוח) Water loss – audits 

ISO 19068 (פיתוח) Sludge recovery, recycling, treatment and 
disposal – Land application 

ISO IWA13 (published) Multiple resource evaluation guideline  

ISO Standard Multiple resource evaluation 

ISO/IWA (פיתוח) Drip irrigation  

 

ואף יותר  הלשבמכון התקנים שולאומית בתחום המים -לקידום תקינה ביןהתוכנית פעילות מאז תחילת 

ותקנים  2214בשנת חדשים לאומיים -תקנים בין 5 מורסופכך . לאומית-מעורבות ישראל בתקינה הבין

 סיועור אליהם לצורך תחומים חדשים לחד לבחון ממשיכההתוכנית תוך כך . השנה מותפרסינוספים 

 .טכנולוגיות ישראליות לחדור לשוק העולמי ולהגדיל את היצואל
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  המחקר ממצאי. 1

 התקינה וחשיבות, בארץ המים חברות פעילות במסגרת בתקנים שימוש

 בישראל המים לתעשיית

  יםכלליממצאים . 1.2

מוטמעים בתהליכי התכנון אלה קנים ת. תקני מוצרעיקר המים בישראל משתמשות ב סקטורחברות בה

  .והייצור של החברות

 . להלן סיכום תועלות השימוש בתקנים עבור מגוון התהליכים והפונקציות של החברות

 (תכנון)מחקר ופיתוח והנדסה . 1

 תומכים הם ובכך, בדיקה ושיטות ביצוע דרישות, טכניים מפרטים של מהימנה מסגרת מספקים התקנים

 מוכח ידע החברות לתהליכי מחדירים גם התקנים. ושיווק בדיקות, תכן: המוצר ומכירת פיתוח בשלבי

 . תקלות ללא תוצאות שגתה ומאפשר, הפיתוח תהליכי בפישוט המסייע, ומהימן

בעיקר תקני מוצר או חלקים , השימוש בתקנים כמו גם רוויזיה של תקנים קיימים, בחלק מהמקרים

 . להפחית את עלויות הייצור ואת הרכש הנלווה אליהן יכולים לעזור לחברות, מהמוצר

 ניהול שרשרת האספקה/ רכש . 2

 הרכש תהליך את מפשטים ובכך, משמעי-חד באופן צרכים ולהגדרת אובייקטיבי לתיאור מסייעים תקנים

 . השוק בדרישות לעמוד ויכולת עקבית איכות על שמירה שמאפשר מה, החברה של

 ומכירותשיווק / פיתוח עסקי . 3

 וגם או הלקוחן מצד בתקלעמידה  קיימת דרישה שבהם לשווקים לחדירה הכרחי ואה תקניםהשימוש ב

 . במכרז מובאות הדרישות כאשר במיוחדו, הרגולטור

, משמעותית זמן תקופת למשך החברה מכירות את לקדם יכולה המתחרים לפני מסוימים בתקנים עמידה

   .מסייעת בכך רבות גם כן התקינה פיתוח בתהליך ותהשתתפ .בשוק החברה מעמד את ולחזק

 . איכותיים מוצרים של כספקיות החברות בתפיסתו המוצר איכות בביסוס חשוב מניע גורם הם תקנים

מוצרים המיועדים לבוא , לדוגמה)בתחומים מסוימים לאומיים אחידים -היעדר תקנים בין, ומהצד השני

 . ולעתים מיותרות גבוהות התעדה יותעלויכול לגרור  (במגע עם מי שתייה

 

 הנחות עקרוניות 1.1

במיוחד , הוא ריכוזי מאודבישראל המים  סקטורמראה שהשאלונים מהעולים מהראיונות וניתוח הנתונים 

שכאמור לא הוכנסה לחישובי המחקר בשל היותה חברה ) מקורותחברת  להוציא. בכל הנוגע להיקף הייצוא

  כימותמדגם ליבה לששימשו כ החברות הגדולות 5-מאחת  כלם המים של ייצוא בתחוההיקף , (ממשלתית
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חברות המדגם מתוך  (2טבלה , דראו נספח , שאלונים +ראיונות ) התועלת הנובעת משימוש בתקנים

 8. מיליון דולר 45-מ הוא גבוה( 1טבלה , ראו נספח ד)שהתראיינו או השיבו על שאלונים  המים סקטורב

בתחום המים מהייצוא  11%-ו של סקטור המים בישראלפעילות המים ממחזור  45%ות מייצג חברות אלה

כמותיים בנוגע להשפעת  להשיג נתוניםהיה בלתי אפשרי אחת החברות  בעבור), 1023-ב של הסקטור

  (.3התקנים

ההערכות הכמותיות אפשר להחשיב את , כאינדיקציה עיקריתשל החברות אם נשתמש במחזור ההכנסות 

במידה רבה  ותכמייצג ,החברות המובילות( 7) 8מדגם זה של -וססות על הנתונים שהתקבלו מתוך תתהמב

בהתבסס על ו, מדגם זה מייצגבהיקף המחזורים שבהתחשב . שוק הייצוא של חברות המים בישראל את

להניח בסבירות טובה  אפשר ,ISOמחלקת המחקר של  שביצעהים קודממחקרים ב הצלחת המתודולוגיה

 . ככללבישראל המים  סקטור את ותמייצג החברות אלש

והנתונים , הדבר ניכר בראיונות. החברות המובילות משתמשות בתקנים במידה רבה ותומכות בתקינה

פחות שפחות מודעות לחשיבות התקנים ו, יותר קטנותייתכן שחברות . מאשרים זאתבשאלונים שהתקבלו 

 יםתקנים לרווח ם שלנהנות פחות מתרומת, תקציב וכוח אדםגם בשל שיקולי , מעורבות בפיתוח תקינה

 :אולם. שלהן

 . ראיונות עם חברות קטנות יותר עלו תוצאות דומותמה .א

משאלונים שמולאו על ידי חברות קטנות מעיד על גישות ועל תפיסות דומות המידע שהתקבל  .ב

 . (ופח ראו נס) בנוגע לתפקיד התקנים ולתועלות שיכולות לנבוע משימוש בתקנים

והנחנו השפעת תקנים ממוצעת , נקטנו גישה זהירה בהסקת מסקנות לגבי סקטור המים כולו, למרות זאת

 . נמוכה עבור שאר החברות

שסוג הניתוח שלהלן הוא  אף על פי, טובה ביטחון רמתהן בעלות תוצאות המחקר המובאות להלן , לסיכום

 יםהדרושהנתונים המאפשרות להן לתעד ולנהל את סוג  ייעודיותולרוב החברות אין עדיין מערכות , חדש

 . למחקר מסוג זה

 מתקינה הנובעות התועלות כימות 1.3

 :שלושה אינדיקטוריםהשפעת תקנים על  לשהנתונים שנאספו מאפשרים לבצע כימות סביר 

 (תכנון) והנדסה ופיתוח מחקר בעלויות חיסכון .1

 חיסכון בעלויות רכש .2

 תרומה למכירות  .3

עבור מקרים אלה הממצאים מוצגים במונחים . ם לא הושגו נתונים שאפשרו ביצוע כימותבתחומים אחרי

 . איכותניים באמצעות דוגמות רלוונטיות

תקנים תורמים בצורה משמעותית לרווח הכולל של  ,דנספח ב 6וטבלה  5טבלה , 4ה כפי שמראות טבל

, (אותה החברהברות המובילות להוציא הח 8)החברות המובילות בייצוא  7-תוך הגבלת הניתוח ל. החברות

 :מתקבלות התוצאות שלהלן

 

                                                           
3
נראה סביר , ועל מעורבות רבה בתהליכי תקינה, בהתחשב בכך שחברה זו העידה בריאיון על שימוש נרחב בתקנים 

 .להניח שהתוצאות עבורה יהיו דומות לתוצאות של שאר החברות המובילות
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פעילות  ממחזור 0.1%: לתקנים ישיר באופן המיוחס והנדסה ופיתוח מחקר בעלויותהכולל  החיסכון .א

 .החברות של המים

 . של החברות פעילות המיםממחזור  4.2%: החיסכון הכולל בעלויות רכש המיוחס באופן ישיר לתקנים .ב

של  פעילות המיםממחזור  1.2% :לתקנים ישיר באופן המיוחס במכירות מעלייההנובע  הכולל הרווח .ג

 .החברות

החברות  1רווח הכולל של סך אפשר להעריך את התרומה השנתית של תקנים ל, התחתונה בשורה

  .המים של אותן החברות פעילותממחזור  1.2%-כסכום המייצג , מיליון דולר 204-מ ביותרהמובילות 

 . אלה משקפות תרומה גבוהה של תקניםתוצאות 

ה המובהקת שיש לתקנים מסוימים על תהליכי הרכש של כמה תרומהתוצאות הכוללות מושפעות מה

במיוחד אותן , המים סקטורלהעריך שבעבור חברות אחרות השייכות לאפשר . חברות מובילות בלבד

השפעת התקנים על , לעומת זאת. נה יותרלהיות קטעשויה ההשפעה , החברות שאינן נכללות במדגם

 . ת יותררווחועל הגדלת היקף המכירות ( תכנון)החיסכון במחקר ופיתוח ובהנדסה 

 המים סקטור של הכולל לרווח התקנים תרומת כי הגיונית הערכהאפשר להעריך ב, זהירה גישה בנקיטת

מיליון  250 –מיליון דולר  210, ומרכל)המים בישראל מהמחזור הכולל של סקטור  4%-ל 3%בין היא  כולו

  4(.דולר

 ים ודוגמותהסבר 1.4

 . להלן הבהרת כימות התועלות הנובעות מתקינה

  והנדסה ופיתוח מחקר בעלויות חיסכוןתרומת תקנים ל .2

 פעילות המיםממחזור  0.1%

תפו כל החברות שהשת. נתמכו על ידי המידע שנאסף בראיונות העומק ניםהחברות שמילאו שאלועדויות 

 . תוך יישום תקנים רביםתהליכי תכנון והנדסה מבצעות , או לפחות רובן המוחלט, במחקר
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ממחזור ייצוא בתחום המים  63%-המחזור הכולל של סקטור המים ומ 39%החברות המובילות הוא  7מחזור  

 (. בהתאמה 72%-ו 45%חברות ייצגו  8, 26יחד עם חברה מספר )של הסקטור הכולל 
אולם חברה מספר . מיליון דולר 124שהם , מהמחזור הכולל 7.1%תרומת התקנים היא : החברות 7-בהתייחסות ל

 . ולכן הגיוני לקבוע גם עבורה אחוז דומה, ת המובילותהחברו 7היא דומה לחלוטין לשאר  26
 :כך

 מיליון דולר 122= מהשוק  45%
עד  2.5%)תרומת תקנים היא נמוכה בהרבה , שלפיה עבור שאר החברות בסקטור המים, בנקיטת הנחה זהירה

 :נאמר כך( 1.5%
 מיליון דולר 122= מהשוק  45%
 (2%)יליון דולר מ 32עד ( 1%)מיליון דולר  12= מהשוק  55%
 4%עד  3.4%= מיליון דולר  152מיליון דולר עד  132: כ"סה

החברות  7-ותוך התייחסות ל( החברות המובילות 7אף על פי שהיא דומה ביותר לשאר ) 26בהוצאת חברה 
 :המובילות

 מיליון דולר 124= מהשוק  39%
 (1.5%)מיליון דולר  33.5עד ( 2.5%)מיליון דולר  11.5= מהשוק  61%
 .3.7%עד  3%= מיליון דולר  138מיליון דולר עד  115= מהשוק  122%
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 ומשפיעיםתקנים חודרים באופן עמוק לתרבות של חברות ולתהליכים העסקיים שלהן , במלים אחרות

אופן שמאפשר לחברות לפעול ב" ידע ההוני"התקנים תורמים באופן משמעותי ל. פעילותןעל ארוך הטווח ב

 . יעיל

כמה היה עולה לתכנן , רתזאת אומ, "היה קורה אילומה "מבוססות ברובן על גישת  הכמותיות ההערכות

תקנים הכנסת  בזכותשנבע  התוספתיהערך החברות לא הצליחו להעיד על מכיוון ש .לא תקניםמוצרים ל

הנוגעים למוצרים , ימיםלמעט כמה מקרים מסו) עבראימוץ של תקנים על ידי החברה ב בזכותחדשים או 

 . והתכנון של תקנים עבור צוות ההנדסה 5הנצבר הערךהערך המצוין מבטא ככלל את , (מסוימים

ככל הנראה ופיתוח והנדסה מוביל של מחקר השימוש באינדיקטור זה כמדד לחיסכון בעלויות השנתיות 

גישה  נמצאהאולם לא . ראלהמים בישבסקטור להערכת יתר של השפעת התקנים על פונקציה זו בחברות 

יהיה מעניין , למרות זאת. הבהרה זו וך ציוןת, ואנו מעדיפים להשתמש בו כך, מספקת להפחתת ערך זה

או תקנים )זהו בצורה טובה יותר את הערך התוספתי שתקנים חדשים שיבעתיד לבצע מחקרים ספציפיים 

 . פיתוח מוצרים או שיפור תהליכיםכמו , בחברה מסוימותעבור פעולות  יםיוצר( שאומצו לאחרונה

 . 5טבלה , דראו נספח , עלויות מחקר פיתוח והנדסההפחתת של תרומת תקנים ל יםהמלא נתוניםל

 (תכנון) והנדסה ופיתוח מחקר עלויותהפחתת ל התקנים תרומת כימות :1 דוגמה

מספר סידורי 

 של החברה

ענף בסקטור 

 המים

מחזור פעילות 

במיליון )המים 

 (דולר

לויות מחקר ע

ופיתוח 

והנדסה 

 (במיליון דולר)

חיסכון 

בעלויות מחקר 

ופיתוח והנדסה 

בשל שימוש 

בתקנים 

 (באחוזים)

חיסכון 

בעלויות מחקר 

ופיתוח והנדסה 

בשל שימוש 

בתקנים 

 (במיליון דולר)

 2.2 5% 4 122 ציוד השקיה 27
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השוואה בין המצב לפני יישום התקן לבין המצב אחרי יישום התקן היא המהימנה ביותר , כשהדבר מתאפשר 

שבו היא , למצב ב, שבו היא לא השתמשה בתקנים, חברה יכולה לעבור ממצב א: להערכת השפעת תקנים
אפשר לקבל מידע על עבודת החברה לפני ואחרי השימוש בתקנים , במקרים כאלה. תקנים מסוימיםמשתמשת ב
גישה זו מתחשבת בממד . שיאפשר לבצע השוואה ישירה ולכמת את השפעת יישום התקנים על החברה, מסוימים

 .הזמניות באופן ישיר
ערכת האופן שבו פעולות מסוימות או המבוססת על ה, "מה היה קורה אילו"גישה חלופית היא השוואה על פי 

גישה זו (. מצב ב)שבו התקנים מיושמים , מול המצב הקיים( מצב א)תהליכים מסוימים היו מבוצעים ללא תקנים 
 . בכימות חיסכון עלויות מחקר ופיתוח והנדסה, מיושמת במחקר זה

ו ליישם את התקנים הרלוונטיים מתי התחיל, זאת אומרת –אי אפשר היה לקבל מידע על ממד הזמניות , כאמור
 . בחברה ומתי תקנים אלה התחילו להשפיע על הביצוע שלה

במהלך . שנתיים או שלוש שנים, לדוגמה –תחילת השימוש בתקנים מייצרת שונות למשך תקופת זמן מסוימת 
כמו , מסוימות הפחתת זמן ועלויות ביצוע פעולות, לדוגמה, אפשר לייחס את השונות לשימוש בתקנים, תקופה זו

 . שאפשר להביאם בחשבון', השקעה בטכנולוגיה וכד, לדוגמה –גם לגורמים אחרים 
מאחר שהם מתחילים להיות גורם , "מוצתה"אפשר לומר שתרומת תקנים אלה , אחרי תקופת זמן מסוימת, אולם

 . היא קרובה לאפס ,אחרי שלב זה, של התקנים" שולית"התרומה ה. שכבר קיים בסביבה התפעולית הטובה יותר
העניין תלוי בשאלה מתי אותם התקנים הוכנסו ? כמה מתוך העלייה ביעילות אפשר לייחס לתקנים על בסיס שנתי

 . אין לנו נתונים מסוג זה במחקר זה. וכמה זמן נדרש לשנות את התהליך העסקי המדובר, לשימוש
או ) 3או  2-ים באמצעות חלוקת הערך הכולל באת הערך הנצבר של התקנ" להחסיר"היינו יכולים , נוסף על כך

אבל החסרה כזו הייתה די  –שנתי של שיפור תהליכים -שנתי או רב-תלת, שנתי-בהנחה שישנו מעגל דו, (יותר
 .שרירותית
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המיוחס לשימוש ( 5%במקרה זה )ן החישובים מבוססים על החיסכו .27חברה מספר ת למתייחס 1דוגמה 

 –( מיליון דולר 4במקרה זה )הכוללות של החברה  (תכנון)בתקנים על עלויות המחקר ופיתוח וההנדסה 

 . מיליון דולר 2.2, כלומר

 :לעדויות של חברות על חיסכון בעלויות מחקר ופיתוח והנדסה בשל שימוש בתקנים דוגמות

 משתמשות היו לא שלו אתן שערכנו בראיונות העידו מים בתשתיות העוסקות ותגדול חברות שתי .א

 פיתוח עבור כעת מהדרוש זמן שניים פי להן דרוש היה, הייצור התכנון שלהן תהליכי עבור מוצר בתקני

 . חדשים מוצרים

 ISO 8779 – Plastic piping שהתקן אתה שערכנו בריאיון העידההשקיה  בציוד העוסקת גדולה חברה .ב

systems – Polyethylene pipes for (PE) irrigation – Specifications 8779 י"כת אומץ שגם – 

 בתקנים להשתמש אותה מאלץ, של צינורות פלסטיק להשקיה גדולים בקטרים עוסק אינו שעדיין

, יותר גדולים לקטרים גם שיתייחסו תקנים יהיו אם. יותר רב עיבוד זמן הדורשים, יותר גבוהה ברמה

. לשוק מוצרים להבאת הדרוש זמןמה שנה ולחסוך 22%-בכ התכנון עלויות את לצמצם תוכל החברה

 . הנוספות העלויות את לחסוך לנסות מנת על, זה לתקן רוויזיה ליזום מנסה זו חברה

 

 רכש בעלויות חיסכוןתרומת תקנים ל .2

 פעילות המיםממחזור  4.2%

 

תקנים מאפשרים לפשט את : אופנים בכמה, רכש הוא תחום נוסף שבו יש לתקנים השפעה מובהקת

ציפיות ברורות ואובייקטיביות בהקשר של דרישות הביצוע  מבטאיםבכך שהם , הספקיםההתקשרות עם 

ובכך מפחיתים את עלות , תקנים עוזרים לפשט את העסקות בין הלקוח לספק. ודרישות הבטיחות

 . תקנים מסייעים בהפחתת העלויות של חומרי גלם או מרכיבי מוצר, במקרים מסוימים. ההתקשרות

 . 5טבלה , ראו נספח ד, לנתונים המלאים של תרומת תקנים לחיסכון בעלויות רכש

 ן בעלויות רכשתרומת התקנים לחיסכו כימות :2 דוגמה

מספר סידורי 

 של החברה

ענף בסקטור 

 המים

מחזור פעילות 

במיליון )המים 

 (דולר

עלויות רכש 

 (במיליון דולר)

חיסכון 

בעלויות רכש 

בשל שימוש 

בתקנים 

 (באחוזים)

חיסכון 

בעלויות רכש 

בשל שימוש 

בתקנים 

 (במיליון דולר)

 3.3 5% 65 122 ציוד השקיה 27

המיוחס לשימוש ( 5%במקרה זה )החישובים מבוססים על החיסכון  .27מספר  רהחבמתייחסת ל 2דוגמה 

 . מיליון דולר 3.3, כלומר –( מיליון דולר 65במקרה זה )הכוללות של החברה  בתקנים על עלויות הרכש

 לעדויות של חברות על חיסכון בעלויות רכש בשל שימוש בתקנים ותדוגמ

, מ"מ 16-17 בקוטר צינור של מסוים טיפוס שבעבור כך על דההעי השקיה בציוד העוסקת גדולה חברה .א

 תקן יישום בזכות וזאת, שנה בכל גלם חומרי ברכש דולר מיליון 8 חוסכת היא, בלחץ לשימוש המיועד

 ISO 9261 - Agricultural irrigation equipment -- Emitters and – רוויזיה באחרונה שעבר
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emitting pipe -- Specification and test methods  ,דקה דופן בעלי צינורות לייצר כעת מותר שלפיו 

 . מ"מ 2.2-ב יותר

, השקיה צינורות של הייצור מחומר 12% עבור להשתמש לה מאפשר תקן יישום כי ציינה החברה אותה .ב

 . מה שחוסך לה בעלויות רכש, ממוחזר בחומר

, במקרים כאלה. המוצר שלהן ליצרנים חיצוניים ישנן חברות שמעבירות את הייצור של חלק נרחב ממרכיבי

ובכך , משמעי והביצועים הדרושים-התקנים תורמים באופן משמעותי לתיאור של מפרט אובייקטיבי וחד

חברות אלה לא הצליחו אולם . תועלת גבוה-איכותיים ביחס עלותתורמים לשיפור מתמיד ולייצור מוצרים 

 . ות רכש שאפשר לייחסן לשימוש בתקניםלספק הערכה כמותנית של חיסכון בעלוי

 המכירות להגדלת תקנים תרומת .3

 
 המים פעילות ממחזור 1.2%

 :ורמים לפיתוח עסקי בשני אופניםתתקנים 

הדבר נכון במיוחד כאשר עמידה בתקנים היא הכרחית )מסוימים שוק  יענפגישה ל יצירתל הכרחייםהם  .א

 (. מותבעבור קטגוריות מוצרים מסוימות במדינות מסוי

ספקי  שלברור  בידול ביצירתתקנים מסייע יישום : הם גורם חשוב שמבדל את החברה משאר השוקתקנים  .ב

 חברות לעומת, ברמת ייצור הגבוהה מהדרוש בתקניםהמסוגלים לעמוד בתקנים ואף , מוצרי איכות

 . מוצרים באיכות ירודה ותהמציע

החברות המובילות  על ידיבמיוחד  –הישראליות שני היבטים אלה מנוצלים היטב על ידי חברות המים 

 . המתמקדות בייצוא

 :נקטנו גישה די שמרנית, כדי לכמת את השפעת התקנים על היקף המכירות

, הכוונה היא למכירות לענפי שוק מסוימים)בחנו את אחוז המכירות שהושפעו באופן משמעותי מתקנים . א

מכירת צינורות כיבוי אש , לארצות הברית ולאירופהיה לדוגמה מכירת מוצרים הבאים במגע עם מי שתי

 (. עמידה בתקנים היא חובה או מהווה טיעון מכירתי חזק, שבעבורן –וכדומה 

כדי לקבוע את ההיקף השנתי , השנתי של החברההגידול במכירות הכפלנו את האחוז הזה בממוצע . ב

 . הממוצע של המכירות המושפע מתקנים

, הנחהתוך , מכיוון שהניתוח שלנו בוחן את תרומת התקנים לרווח הכולל, המכירותהפחתנו את עלות . ג

 . כממוצע עבור התעשייה 6עלות מכירות 72%של , לשם פישוט

תוך הנחה מובלעת שהתרומה החשובה ביותר של התקנים היא בכך ) הערך התוספתישקלנו רק את , כך

 . הנחה די שמרניתזוהי (. מכירות עוד משיגיםשהם 

 . 6טבלה , ראו נספח ד, הגדלת המכירותם לשל תרומת תקני יםהמלא נתוניםל

 

 

 

                                                           
6
כלומר עלות רכש חומרי גלם , כוללת את כל העלויות הקשורות באופן ישיר למוצרים הנמכרים" עלות המכירות" 

, (פחת ציוד והוצאות מפעל, כולל עלות העבודה)עלות ייצור מוצרים מוכנים , (כשמתבצע רכש כזה) וחלקי מוצרים
 .עלות מכירות ושילוח של המוצרים המוכנים
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 :מכירותל התקנים תרומת כימות :3 דוגמה

מספר 

סידורי 

של 

 החברה

ענף 

בסקטור 

 המים

מחזור 

פעילות 

המים 

במיליון )

 (דולר

עלייה 

במחזור 

-5)השנתי 

השנים  6

 (האחרונות

אחוז 

המכירות 

שהושפעו 

באופן 

משמעותי 

 מתקנים

העלייה 

במכירות 

שאפשר 

לשייכה 

 לתקנים

עלות 

 המכירות

תרומת 

התקנים 

לרווח 

הכולל 

במיליון )

 (דולר

תרומת 

התקנים 

לרווח 

במחזור 

המים 

באחוז 

 מהמכירות

ציוד  27

 השקיה

122 1.4% 22% 2.28% 72% 2.28 2.28% 

 

 6-ית הממוצעת של החברה בהשנתהצמיחה  :החישובים בוצעו כלהלן. 27מתייחסת לחברה מספר  3דוגמה 

מתקנים באופן משמעותי המים שהושפע  בתחוםהמכירות  הוכפלה במחזור, (1.4%)השנים האחרונות 

עלות . (2.28%)כשהתוצאה היא הצמיחה השנתית במכירות שאפשר לייחסה לשימוש בתקנים , (22%)

מיליון  122)ל של החברה הוכפלה במחזור הכול (2.28%)והתוצאה , הופחתה( 2.28%של  72%)המכירות 

 (. מהמחזור 2.28%או )מיליון דולר  2.28= התוצאה היא התרומה השנתית לרווח הכולל  –( דולר

 –רבים מתאפשרת רק אם החברה מיישמת תקנים מסוימים ענפי שוק הכניסה ללמדנו במהלך הראיונות ש

 אולם לדעתנו מוטב. י תקניםבענף זה יכול להיות מוסבר על יד לוכוואפשר להניח שהיקף המכירות 

אף על פי , מכירותעלייה בלהגביל את התרומה הישירה של התקנים לו בדינמיקת המכירותלהתחשב 

 . השפעת התקנים על מכירותהמעטה בערך החלטה זו ככל הנראה מובילה לש

שימוש שה, גם אם הכימות המדויק של התועלת הנובעת מתקנים היה מוגבל, מהראיונות היה ברור מאוד

כל החברות . לאומית-במיוחד ברמה הבין, בתקנים סייע בצורה מהותית להתרחבותו של סקטור המים

 . שמובילות את הייצוא אישרו והדגישו זאת

 :בשל שימוש בתקנים הגדלת היקף מכירותלעדויות של חברות על  דוגמות

 ISO 16438 - Agricultural לאומי-ביןה תקןהש כך על העידה השקיה בציוד העוסקת גדולה חברה .א

irrigation equipment – Thermoplastic collapsible hoses for irrigation – Specifications and 

test methods  חברה הייתה רמת ייצור שונה לכל, שנוצר שלפני מאחר, ובמכירות בשיווק לה סייע 

 לחברה שמסייעת, גבוהה ייצור רמת קובע הוא, קיים לאומי-הבין משהתקן עכשיו. השקיה צינורות לש

 . ובמכירות בשיווק( שלה למתחרות גם כמו)

 NSF 61 - Testing of התקן את מיישמת היא כי העידה, מים בתשתיות העוסקת בינוניבגודל  חברה .ב

products for use in contact with drinking water (5452 י"כת בישראל שאומץ )לשוק בייצוא 
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 12%-החברה העידה כי החלטה זו אחראית לכ .השוק ידי על נדרש זה שתקן פניל עוד, ינהאמריק

  .הברית בארצות שתייה מי עם במגע המותרים מוצרים של בתחום החברה של מהגידול

מהמכירות שלה תלויים  122%, חברה גדולה העוסקת בתשתיות מים העידה כי בתחום מוצרי כיבוי אש .ג

 מהשוק נדרשת עמידה בתקן  52%-ב, עבור מערכות אספקת מים(. דולרמיליון  25-32)לחלוטין בתקנים 

עבור המחצית השנייה של שוק מערכות (. מיליון דולר 15-כ)לחומרים שנועדו לבוא במגע עם מי שתייה 

חברה זו מציעה מיוזמתה : אולם משמשת כלי שיווקי,  עמידה בתקנים אינה נדרשת, אספקת המים

 . ידה בתקנים כדרישהלמציעי המכרז להוסיף עמ

 עמידה נדרשת, בישראל שתייה למי צינורות למכור שכדי העידה מים בתשתיות העוסקת גדולה חברה .ד

, מצולב פוליאתילן – בניינים בתוך וקרים חמים מים למתקני פלסטיק צנרת מערכות – 5433 י"בת

 שיישמה היחידה יתההי זו חברה, שנים משך כמהב. ISO 15875 לאומי-הבין התקן של אימוץ שהוא

 בלתי היהשבו , משך כעשורב, לאומי-הבין בשוק. במכירות 122% של גידול לה שאפשר מה, זה תקן

 לבוא המותרים למוצרים תקןב עמידה ללא שתייה מי עם במגע לבוא שיכולים מוצרים למכור אפשרי

 רוב את מסבירש ,כיתרון אלה בתקנים שעמדה בטכנולוגיה השתמשה זו חברה ,שתייה מי עם במגע

 . זמן תקופתאותה ב חברהה של הצמיחה

חברות רבות נוספות שהשיבו לשאלונים אישרו את התרומה החשובה של תקנים למכירות וסיפקו 

 . נתונים כמותיים מפורטים

  התעדה עלויות – נוספות התייחסויות 1.5

ווקים מסוימים תן של חברות לשכניסל( תובחלק מהמקרים הכרחי) החשובתרומה תקנים תורמים 

 . התעדהנושא האולם כמה חברות העידו על בעיות ב. ולהצלחתן בשווקים אלה

כלומר , חידותהאחוסר  ,בעיקר בארצות הברית ובמידה פחותה יותר במדינות אירופה, בשווקים מסוימים

של והעלויות הכוללות  (חידושי התעדה שנתייםהתעדות חדשות ו), הצורך בכמה התעדות מגופים שונים

 . ההתעדה מהווים מחסום סחר

.  לא יכולנו לכמת את העלויות הכוללות ברמת ביטחון גבוהה, ות בנתונים שנאספוביעק-בשל חוסר דיוק ואי

בחלק מהראיונות החברות העידו על עלויות שנתיות עבור חידוש התעדה ועבור התעדת מוצרים חדשים 

עידו בשאלונים על ערכים נמוכים יותר באופן חברות אחרות ה אולם, דולר 522,222בסדר גודל של 

במיוחד בנוגע להתעדה של מוצרים הבאים  –זוהי בעיה משמעותית עבור חברות רבות , כך או כך. משמעותי

 . במגע עם מי שתייה

יוכל להוביל לחיסכון , לדוגמה באמצעות הסכמי התעדה הדדיים, תיאום טוב יותר בין ההתעדות השונות

 . חשוב להקדיש לנושא זה תשומת לב בעתיד, לפיכך. צר עבור חברות רבותמוחשי ובטווח ק

 בישראל המים סקטורשל  עתידיתה התפתחותה מגמות שובחי 1.6

 הממוצע הגידול שיעור כי עולה( הנספח  ורא)מסקטור המים  חברות 16 -מ נתונים על שהתבסס חישובמ

בתחום  יצואיב הגידול שיעורכי ו, 2227-2213 השנים בין לשנה 13% הוא חברותה של המים מכירות במחזור

 צפוי המיםבתחום בישראל  סקטור המים של המכירות מחזור, זה חישוב פי על. 21% הוא אלו בשניםהמים 

 .דולר מיליארד 7.9 -כ על לעמוד צפוי יצואיוה, דולר מיליארד 8.9 -לכ 2222 בשנת להגיע
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 סקטור של הכולל לרווח( בקצה הנמוך של הטווח) 3%-כ תורמים תקנים לפיהש, המחקר תוצאת פי על

, בתחום המים המכירות למחזור דולר מיליון 269 -כ להיות צפויה 2222 בשנת תקנים של התרומה, המים

 .צואילי דולר מיליון 236-וכ

 בתחום המים צואיי בתחום המים מחזור מכירות       

שיעור הגידול השנתי הממוצע 

 2227-2213בין השנים 

13% 21% 

 2222הסכום הצפוי בשנת 

 (במיליוני דולרים)

 מיליארד 7.8 מיליארד 8.9

 2222תרומת התקינה בשנת 

 (במיליוני דולרים)

 מיליון 236 מיליון 269

 עתידיים פיתוחים 1.1

 סקטורלאומיים והובלתם היו גורם חשוב בפיתוח של -תקנים ובמיוחד מעורבות בתהליכי תקינה בין

 . ראלהמים בישחברות 

הייצור והרכש ובכך הן משפרות את , חברות עושות שימוש רב בתקנים בתחומי ההנדסה, כפי שראינו

 . המוצרים שלהן ומפשטות את פעולותיהן

תקנים מספקים תרומה חשובה לפיתוח עסקי בכך שהם מאפשרים גישה לשווקים ובכך שהם , יותר מהכול

 לרווח תקנים של הישירה השנתית התרומה.  ואמינותתורמים לתפיסת החברות הישראליות כאיכותיות 

 . דולר מיליון 210-ל 210 בין מוערכת כולו סקטורה של הכולל

למעשה כש ,הוא שכדאי לנקוט באותה השיטה גם בעתיד, ומהשאלונים מהראיונות שהתקבל הרושם הכללי

 :בשל הסיבות שלהלן, הפוטנציאל לגידול יכול להיות גבוה יותר

 (שוק המים העולמי, 4ראו סעיף ) לאומי צפוי לגדול בצורה משמעותית-ביןשוק המים ה -

 לאומי-חדרו לשוק הבין ןניסיון רב והכיום לחברות הישראליות יש  -

 ואפשר לגשת אליהם בצורה ממוקדת, זוהו –שירותים , מוצר, טכנולוגיה –שוק הענפי  -

המידע על פי , האטרקטיביות במגוון הענפיםפוטנציאל השוק והמבוסס על , ליוזמות עתידיותסדר עדיפויות 

 :הוא כלהלןומהשאלונים שהתקבל מהראיונות 

 5%שעומד כרגע על , כדי להגדיל את היקף השימוש בהשקיה במערכות טפטוף בעולם – השקיה בטפטוף .1

ובכלל זאת הרחבת היקף הייצוא של חברות ההשקיה בטפטוף הפועלות , מכלל השטח המושקה בלחץ

-ועדת מומחים בין 2215מכנסת באוקטובר לאומית בתחום המים -וכנית לקידום תקינה ביןהת, בישראל

 . לכתיבת מסמך תקינה לפרסום והפצת הנושא בעולם, ISO-לאומית שתורכב ממדינות החברות ב
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התוכנית לקידום , ISO TC 282בהמשך לתקנים שפורסמו במסגרת  – והשבת מי שפכים טיפול במי שפכים .2

בהמשך . בהתאמת ציוד השקיה לאיכות קולחיםכעת במסגרת זו לאומית בתחום המים עוסקת -תקינה בין

 . תעסוק הוועדה ביתרונות ובסיכונים שבשימוש במים מושבים בהשקיה ובשימושים עירוניים

, תכלול הנחיות לביצוע פרויקט פחת מים והציוד הנדרשתקנים שנמצאת בשלבי פיתוח סדרה – פחת מים .3

מכשירי גילוי , מדי מים לקריאה מרחוק, מדי מים, ישראליות המייצרות מגופים חכמים לטובת חברות

 . 'וזיהוי דליפות וכד

  – טיפול בשפכי תעשייה והשבת שפכי תעשייה .4

לשמירה על תהליך הטיפול  ,דיגום מנתי בזמן אמת של שפכי תעשייה לצורך זיהוי רעלים במים .א

להשתמש בשימוש חוזר בקולחים ובבוצה ובכך לקדם חברות  וכדי שאפשר יהיה, במכון הטיפול בשפכים

 . מקומיות שפיתחו טכנולוגיות לטיפול קדם בשפכי תעשייה

, לשמירה על רמת ביצוע גבוהה, ההליך הנכון להכנת הצעה למכרז לטיפול בשפכי התעשייה השונים .ב

 ISO TC 282בפגישת  דיונים בתקנים אלה התחילו. כפי שמציעות החברות הישראליות הפועלות בתחום

 .  האחרונה

 במיוחד, התעדה גופי בין הדדיים הכרה הסכמי יצירת או ,התעדהלאומי אחיד ל-תקן בין יצירת .ג

 . תוכנית לטווח הארוך במטרה לחסוך עלויות כפי שתועדו בעבודה זו – התאמת מוצרים למי שתייה עבור

 שאלוניםומה מהראיונות שעלו לטיפול נוספים נקודתיים נושאים 1.5

 – ISO 8779 – Plastic piping systems – Polyethylene pipes for (PE) irrigationרוויזיה לתקן  -

Specifications שיאפשר לחברות ישראליות לצמצם את עלויות התכן והייצור , שאינו נוגע בקטרים גדולים

 ואת זמן השיווק

שאינו מכסה  ISO 13693-1 – Irrigation equipment – Safety devices for chemigationעדכון תקן  -

 ת ישראליות את השוק בתחום זהורעל מנת לפתוח לחב, מוצרי פלסטיק

לאומית בתחום המים כדי שחברות ישראליות יכירו אותה -שיווק טוב יותר של התוכנית לקידום תקינה בין -

  ותר ויידעו שהיא יכולה לסייע להןי
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 סיכום. 5

 המים לאומית בתחום-התוכנית לתקינה בין תבחינ הייתה לעיל המוצג המחקר ונית שלה הראשמטרה

 משנת החל Israel NewTech הממשלתי תוכנית הלאומיתה במסגרתהפועלת , הישראלי התקנים במכון

 .לאומית-בין תקינה באמצעותבמטרה לקדם את טכנולוגיות המים הישראליות  ,2227

, הישראליות המים חברותאת  שסקרה מקיפה עבודה הבוצע י הנראה טרםכפ כי התברר המחקר תחילת םע

 .דומהוכ יצואיההיקפי את , הפעילות שלהן את תחומי, העובדים מספראת , ןשלההעסקי  המחזור תא

מסחריים  שנלקחו ממאגרי מידע נתונים חינתב דרך ובהערכת כל המידע הדרוש באיסוף החלזה  מחקר

 הראו שהתקבלו התוצאות. ראיונות ושאלונים, באמצעות שיחות ןעצמ מהחברותונתונים שהופקו 

נתון זה  כאשר, דולר מיליארד 3.1 על עומדבישראל  המים בסקטור חברותה שלהכולל  העסקי שהמחזור

התפתחות המחזור של חברת המים . וגם לא את חברת מקורות הממשלתית, ייעוץו שיווק חברות אינו כולל

 חברות. יה גדולה ביותר להתפתחות שוק בענף כלשהויעל - 13%הפרויקט הייתה  במשך התקופה של קיום

מצוינים ) מים וניהול במים טיפול, מים תשתיות, השקיה ציוד: יםענפ ארבעהל הניתוחלצורך  חולקו מיםה

 .(כאן בסדר היקף יורד

 עמד, דולר מיליון 722-כ היה ,התוכנית הקמת עם ,2227 בשנת שהיקפו ,המים בתחום הישראלי צואיהי

-ב 2227-2213פי התוצאות שהתקבלו במחקר הוא עלה בשנים ל וע, דולר מיליארד 2-מ יותר על 2213 בשנת

 נתון זה אינו כוללכל זאת כאשר ו ,2222מיליארד דולר בשנת  12-פי הצפי הוא אמור להגיע לל כאשר ע 21%

מאחר שלא חלה , ומייצאות לשוק המקומי ל"דיווחי הכנסות של חברות ישראליות פרטיות הממוקמות בחו

 . עליהן חובת דיווח

 תקינה ועדת לאומית-הבין התקינה בזירת הובילה ישראל ,התקנים במכוןפעילות התוכנית  תחילתבעת 

 פעילות למטרות דוגמה יוותההש ,יםשנ 32-כ במשך השקיה מוצרי בתחום עוסקת אשר אחתותיקה 

ועדות  4, מים ביטחון בתחוםועדות  2 :לאומיות-בין תקינה ועדות 8נית מובילה התוכ להיום נכון. תוכניתה

 במסגרת .    MRP-וועדה בתחום מתודולוגיית ה בוצהה שימושיועדה בתחום , םקולחי תהשב בתחום

 יעוץיב שותפה וכן ,ISO/TC 282 מרכזיתה תקינהה ועדת התוכנית במכון התקנים עומדת בראש ,הפעילות

 בשלבי נמצאותשל התוכנית  הצעות כמה ,נוסף על כך. המים בנושאי עתידית בתקינה ISOוועד המנהל של ל

 אספקת ומערכת גמישים מכלים, מים פחת םבנושאי חדשות תקינה ועדות הקמת לקראת שונים טיוטה

 מוניציפליים שפכים של והשבה טיפול ותקני MRP-ה בתחום נוספת תקינה, חירום בשעת מידית מים

 . ותעשייתיים

המובילות  חברותמה ISO ,7  של המחקריחידת  מחלקת מנהלאת  גם שכלל, התוכנית צוות ןראיי במחקר

 שהתקבלה התרשמותהלהלן . זה שאלון על ענו ןמה 24-ו, נוספות חברות 122 הופצו בקרב שאלונים .בתחום

 :כמענה לשאלות המחקר שעלו בתחילתו מהחברות

 מוצר של עקבית איכות על שמירה ומאפשרים, ומפשטים אותו החברה של רכשה תהליךל מסייעים תקנים 

 . השוק בדרישות לעמוד ויכולת

 לשווקים חדירהל הכרחית היא בתקנים העמידה ,רבים מקריםב. 

 של  מכירותיכולה לקדם את ה, המתחרים לפני עוד ,הרגולטור דייל שאינה נדרשת ע ,תקניםהתעדה ל

   .החברה למשך תקופת זמן משמעותית

 לעמידה בתקנים לפני המתחרים ן אותןומכי ותלחבר מסייע התקינה פיתוח בתהליך תתפותהש. 
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 כספקיות של מוצרים איכותיים בתפיסת החברותתקנים הם גורם מניע חשוב בביסוס איכות המוצר ו . 

 עבור , לדוגמה)בתחומים מסוימים יכול לעכב הזדמנויות עסקיות  אחידים לאומיים-בין תקנים היעדר

היעדר תהליכי התעדה אחידים יכול ליצור חוסר (. רים חדשים או עבור שימוש בחומרים יעילים יותרמוצ

 .גבוהות התעדה עלויות לגרוריעילות ו

 :הנתונים שנאספו אפשרו לבצע כימות סביר בנוגע לשלושה תחומים ,המסקנות אלעבר למ

 מהמחזור 2.9%- (תכנון) והנדסה ופיתוח מחקר בעלויות חיסכון 

 מהמחזור 4.1%-יסכון בעלויות רכש ח 

 מהמחזור 2.1%-תרומה למכירות של החברה 

 

ניסיון לבחון באופן סטטיסטי את הנתונים שהתקבלו מהחברות בסקטור המים בישראל לא העלה תוצאות 

 . משמעיות בשל מדגם קטן-חד

השנתית של  אפשר להעריך את התרומההיה  על פי הנתונים שהתקבלו מניתוח הראיונות והשאלונים

מיליון  204-מ ביותרבסקטור המים בישראל החברות המובילות  1של מפעילות המים תקנים לרווח הכולל 

 . הכולל של אותן החברותהמים מהמחזור  1.2%סכום המייצג , דולר

בטווח  לומר שהינה אפשר, הגיונית של תרומת התקנים לרווח הכולל של סקטור המים כולו בהערכה

 (.מיליון דולר 250 –מיליון דולר  210, כלומר)מהמחזור הכולל של הסקטור  4%-ל 3%שבין 

 .(ראו נספח ה) מיליון דולר 136-תהיה כ 1010בשנת המים תרומת התקינה למחזור , מתוך הערכה זו

 4.5-בפרויקט המים במכון התקנים כ ההשקיע  Israel NewTechהתוכנית הלאומית ,2227-2213בשנים 

 הכולל לרווח תקינה פיתוח בתהליכי והשתתפות בתקנים שימוש של המובהקת התרומהלאור  .מיליון דולר

 . להרחיבה ואף התוכנית פעילות את להמשיך שיש נראה, בישראל המים סקטור של

מניבות תוצאות  תוכנית במכון התקניםפעילות ועדות התקינה שהוקמו במסגרת ה, ך התהליכיםמשבשל 

 לאומיים בתחומים-תקנים בין 5התפרסמו  2214כאשר בשנת  ,ם האחרונותרק בשני( פרסום תקנים)

 . תקנים חדשים מתוכננים להתפרסםוגם בשנים הקרובות  ,-MRPהשבה ו, מים ביטחון

לאומית בתחום המים במכון -בין תקינה לקידום התוכנית ידי על תשנתמכו שחברות זה במחקר ראינו אולם

ואנו מאמינים שתקנים חדשים , ות ההשתתפות בתהליכי התקינהמתועלות רבות בזכ תהתקנים נהנו

 . המקודמות על ידי התוכנית ימשיכו להועיל להן ולכלכלה הישראלית כולהויוזמות חדשות 

 

 

 

 

 

 נתוני החברות בסקטור המים בישראל: נספח א
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ת נתוניהן שא, במקום שמות החברות. חברות בסקטור המים בישראלה מפת ראו בקבצים המצורפים את

 . מוצגים מספרים סידוריים, התחייבנו לא להעביר לאף גורם

 התקנים העיקריים המשמשים את החברות בסקטור המים בישראל: נספח ב

תקני רוחב דוגמת  כוללת אינה זו רשימה. להלן רשימת התקנים העיקריים המשמשים את חברות המים בישראל
ISO 9000 . 

 

ISO/TR 4227 Planning of ambient air quality monitoring 

ISO 7714 Agricultural irrigation equipment – 
Volumetric equipment – General 
requirements and test methods 

ISO 7749-1:1995 Agricultural irrigation equipment -- Rotating 
sprinklers -- Part 1: Design and operational 
requirements 

ISO 9261:2004 Agricultural irrigation equipment -- Emitters 
and emitting pipe -- Specification and test 
methods 

ISO 9635:2006 Agricultural irrigation equipment -- Irrigation 
valves 

ISO 16438 Agricultural irrigation equipment – 
Thermoplastic collapsible hoses for irrigation 
– Specifications and test methods 

ISO 17025 General requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories 

SI 103 – September 1994 Steel pipes suitable for screw threading 

SI 365 – July 2012 
 

Adoption with national deviations of EN 
14540: 2004+A1: April 2007 
Fire-fighting equipment: Non-percolating 
layflat hoses 

SI 530 – May 2006 Welded steel pipes for general use 

SI 532 – September 1995 Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) 
pressure pipes for water supply 

SI 593 – December 1996 Seamless steel pipes 

SI 1519 – December 2011 
 

Adoption with national deviations of ISO 
9261-second edition: 2004-01-15  
Crosslinked polyethylene pipes for conveying 
cold and hot water under pressure: Pipes 
outside buildings 

SI 1642 – May 2005 Agricultural irrigation equipment – Emitters 
and emitting pipe – Specification and test 
method 

SI 1892 Part 1– December 2011 
 

Adoption with national deviations of ASTM 
D 3517 – 06 
Glass-fiber-reinforced thermosetting resin 
pipes: Water pressure pipes 

SI 4426 – April 2005 Testing on site of back flow preventers 
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SI 4427 Part 1 – February 2008 
 

Adoption with national deviations of ISO 
4427-1 – First edition: 2007-08-01 
Plastic piping systems – Polyathylene (PE) 
and fittings for water supply: General 

SI 4314 – June 2000 Black and hot-dipped zink-coated 
(galvanized) welded and seamless steel pipes 
for use in automatic systems (sprinklers) for 
sire protection 

SI 5089 – October 2011 Steel pipes with protective coating – External 
extruded polyethylene coating – Three layer 
coating 

SI 5111 - December 2004 

 
Adoption with national deviations of ISO 
15874 – First edition: 2003-12-01 
Plastics piping systems for hot and cold 
water installations inside buildings – 
Polypropylene (PP): General 

SI 5207 – July 2012 Adoption with national deviations of EN 
10298: October 2005 
Steel tubes and fittings for general use with 
internal lining with cement mortar 

SI 5283 – November 2001 
 

Adoption of ISO 14236 – 2000 
Plastics pipes and fittings – Mechanical-joint 
compression fittings for use with 
polyethylene pressure pipes in water supply 
systems. 
This standard might be replaced by ISO/DIS 
17885 – Plastic piping systems – mechanical 
fittings for pressure piping systems – 
Specifications  

SI 5302 – February  3002  
Based on prEN 13476-1, 1999 
Structured-wall pipes of steel reinforced 
polyethylene for underground drainage and 
sewerage 

SI 5352 – August 2009 Adoption with national deviations of ISO 
14531-1 – First edition: 2002-12-15 
Plastic pipes and fittings – Crosslinked 
polyethylene (PE-X) pipe systems for the 
conveyance of gaseous fuels – Metric series 

SI 5433 Part 2 – December 2004 
 

Adoption with national deviations of ISO 
15875-2, First edition: 2003-12-01 
Plastics piping systems for hot and cold 
water installations inside buildings – 
Crosslinked polyethylene (PE-X): Pipes 

SI 5452 – April 2012 
 

Adoption with national deviations of 
AS/NZS 4020:2005 or 
NSF/ANSI 61-2011 
Testing of products for use in contact with 
drinking water 

SI 8779 – December 2011 Adoption with national deviations of ISO 
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 8779 – Third edition: 2010-03-01 
Plastics piping systems – Polyethylene (PE) 
pipes for irrigation – Specifications 

SI 21003 – August 2012 
 

Adoption with national deviations of ISO 
21003-1 – First edition: 2008-07-01 
Multilayer piping systems for hot and cold 
water installations inside buildings: General 

SI 21138 – September 2010 Adoption with national deviations of ISO 
21138-1 – First edition: 2007-10-15 
Plastic piping systems for non-pressure 
underground drainage and sewerage – 
Structured-wall piping systems of 
unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) 
Adoption with national deviations of ISO 
21138 

EN 1074-4:2000 
 

Valves for water supply. Fitness for purpose 
requirements and appropriate verification 
tests. Air valves 

EN 12201 Plastics piping systems for water supply, and 
for drainage and sewerage under pressure –  
Polyethylene (PE) 

EN 12729 Devices to prevent pollution by backflow of 
potable water. Controllable backflow 
preventer with reduced pressure zone 

IEC 60364 Low-voltage electrical installations 

IEC 61683 Photovoltaic systems – 
Power conditioners – 
Procedure for measuring efficiency 

IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of 
the utility interface 

IEC 62093 Balance-of-system components for 
photovoltaic systems - Design qualification 
natural environments 

IEC/TS 62257 Recommendations for small renewable 
energy and hybrid systems for rural 
electrification 

ASTM D130 Standard Test Method for Corrosiveness to 
Copper from Petroleum Products by Copper 
Strip Test 

AWWA M25 Flexible-Membrane Covers and Linings for 
Potable Water Reservoirs 

DIN 16892 
 

Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes 

NSF/ANSI 14:2012 
 

Plastic Piping System Components and 
Related Materials 

UNI 11434 Steel Reinforced Spirally Formed 
Polyethylene Pipes For Non Pressure 
Underground Drainage And Sewerage 

Book of standard methods  



 

41 
 

 שאלון :נספח ג

 המים מסקטור חברות 24 ידי על ושהושב, בישראל המים בסקטור מהחברות 122 בקרב שהופץ שאלון להלן
 . בישראל

 לית של תקנים לחברותתרומתם הכלכ: שאלון

 בישראל המים מגזרב
 

פועל , לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת Israel NewTechבמסגרת התוכנית הממשלתית 

עודד במטרה ל ,ועדות תקינה בינלאומיות תהקמלו יםבינלאומי ניםתק הישראלי לייזוםהתקנים  מכון

 . את הרחבת היקפי הייצוא של חברות המים בישראל

 

ת הערכה של תרומבימים אלה מבצע שבטכניון למחקר מדיניות לאומית שמואל נאמן המחקר סד מו

 .המהפוטנציאל להמשך יישו אומדןלתעשייה הישראלית ו התוכנית

 

 עד כהשנבעה  ועלתתל הנוגעים לקבלת נתוניםלשם כך אנו מבקשים את עזרת חברות המים 

פוטנציאל הטמון בעבודת מכון לוחברות המים  רכיוצפי מהתוכנית לציפיות ל ,מפעילות מכון התקנים

 .התקנים עם חברות המים

 

תרומות להתקינה בחברתכם והכלכלית של נו מבקשים את התייחסותכם לחשיבות א שלהלןבשאלון 

מילוי מהיר ככל האפשר של השאלון הוא בעל חשיבות רבה להמשך  .להשיג אפשרשהושגו וש

 .של חברות המים בישראל ולשיפורה בהתאם לצורכי החברותפעילות התוכנית לקידום הייצוא 

 

 .נציין כי הפרטים הנמסרים בשאלון משמשים לצורכי המחקר בלבד ולא יועברו לגורם אחר

 

  .ולקבל הצעות להמשך נשמח להשיב על כל שאלה, כמובן

 

 

, ןכול על להשיב מעוניינים אינכם אם. חשובות הן לשאלות התשובות כל, שלהלן בשאלון

 בשאלון הנמסרים הפרטים, כאמור. על השאלות המסומנות בכוכבית לפחותבבקשה השיבו 

 . ולא יועברו לשום גורם אחר המחקר בלבד לצורכי משמשים
 

 

 :כללי מידע (1

1.1 

* 

  שם החברה

1.1 

* 

שם ותפקיד ממלא 

 השאלון בחברה

 

 תאריך מילוי השאלון 1.1

 

 

 

1.1 
מהו המחזור העסקי 

לל של השנתי הכו

 ?1111החברה לשנת 

 

 מתוך המחזור העסקי  1.1
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השנתי הכולל של 

, 1111החברה לשנת 

מהו החלק באחוזים 

הנובע מפעילות 

 ?החברה בתחום המים

1.1 

* 

מתוך החלק באחוזים 

הנובע מפעילות 

החברה בתחום המים 

מהו , 1111לשנת 

החלק באחוזים הנובע 

 ? (אם רלוונטי)מייצוא 

 

קים לאילו שוו 1.1

גיאוגרפיים מייצאת 

 ? החברה בתחום המים

הקיפו את השווקים )

 (הרלוונטיים

, האיחוד האירופי, אמריקה הלטינית, צפון אמריקה

-ניו, אוסטרליה, מזרח אסיה, מזרח אירופה ורוסיה

 _______ אחר, זילנד

מהו החלק באחוזים  1.1

של כל שוק גיאוגרפי 

 ?מתוך כל הייצוא

אוסטרליה : לדוגמה)

האיחוד , 11%

 (11%האירופי 

 

 

1.1 

* 

מהם תחומי הפעילות 

של החברה בתחום 

 ? המים

הקיפו את תחומי )

 (הפעילות הרלוונטיים

  תשתיות מים, טיפול במים, ניהול ובקרה, ציוד השקיה 

1.11 

* 

מהם קווי המוצר 

העיקריים שהחברה 

 ? מספקת בתחום המים

פתרונות /שירות/ציוד)

 ( הנדסיים

  

1.11 

* 

מהי ההתפלגות 

באחוזים של קווי 

 ?המוצר של החברה

 

1.11 

* 

מהם שוקי היעד של 

 ? החברה בתחום המים

הקיפו את שוקי היעד )

 (הרלוונטיים

  חקלאי, תעשייתי, מוניציפלי

1.11 

* 

מהי ההתפלגות 

באחוזים של שוקי 

 החברה שלהיעד 

בתחום המים מתוך 

 ?השוק הכולל

  

 

 משימוש הנובעתואת התועלת , שימוש החברה בתקניםשלהלן בוחנות את  השאלות

 למגזר הרלוונטיים ובדיקות מוצר בתקני מתמקד המחקר. בתחום המים בלבד, בתקנים
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 .ISO 14000או  1111י "בוחן תקני ניהול רוחביים כמו ת ואינו ,בישראל המים חברות

 . כאן אם תציינו זאת נשמח, אם יישום תקנים אלה חשוב לחברתכם ,למרות זאת

 

______________________________________________________ 

  

1.11 

* 

האם החברה מיישמת  

בתחום המים תקנים 

זרים או , ישראליים

 ? בינלאומיים

 לא/כן 

באילו תחומים בתחום  1.11

המים החברה מיישמת 

תכנון  :לדוגמה) ?תקנים

, ייצור, רכש, והנדסה

 (שיווק ומכירות

 

 

 

 :ות התקנים לחברהחשיב (1

 ?מהם התפקידים העיקריים של שימוש בתקנים עבור החברה

 

 חשוב מאוד=1 -כלל לא חשוב =1: סמנו

 

 תקנים מספקים תשתית לפיתוח ולייצור מוצרים. א

 

1 1 1 1 1 

ללא עמידה בתקנים מסוימים אי אפשר לחדור . ב

 מדינות מסוימים/לשווקים

1 1 1 1 1 

חברה יתרון תחרותי לעומת חברות יישום תקנים נותן ל. ג

 אחרות

1 1 1 1 1 

 יישום תקנים מסייע למיצוב החברה כאיכותית. ד

 

1 1 1 1 1 

תקנים יוצרים שפה משותפת בין החברה לספקים ובין . ה

 החברה ללקוחות

1 1 1 1 1 

 

 :ופיתוח והנדסה מחקר התקנים לעלויות תרומת הערכת( 1

 

 ופיתוח מחקר בתחומיםבינלאומיים או זרים , שראלייםיהאם החברה מיישמת תקנים . א*

 ?והנדסה

 

 לא/כן

 

 ?והנדסה ופיתוח מחקר בתחומים מיישמת שהחברה העיקריים התקנים מהם. ב

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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 לשנתופיתוח ועל הנדסה  מחקר על החברהאחוז ממכירות /החברה הוצאתשיעור  מהו. ג*

1111 ? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

שיעור התרומה הנובע מיישום התקנים העיקריים שציינתם את  סמנו, בשאלות שלהלן

 :עבור מחקר ופיתוח והנדסה

 
1.1 

* 

באיזו מידה תורם יישום התקנים העיקריים לצמצום 

 ?משך המחקר והפיתוח ותהליכי ההנדסה בחברה

 

 לא רלוונטי    צנועה    סבירה     רבה      
 

גדולה 
-מ

44% 

 
04%-
44% 

 
 קטנה

 04%-מ

 

 

1.1 

* 

באיזו מידה תורם יישום התקנים העיקריים להפחתת 

העלויות הכספיות הנובעות ממחקר ופיתוח ומהנדסה 

 ?בחברה

 

 

 לא רלוונטי    צנועה    סבירה     רבה      
 

גדולה 
-מ

44% 

 
04%-
44% 

 
 קטנה

 04%-מ

 

 

 

 :הרכש והייצור לעלויות התקנים תרומת תהערכ (1

 

 ?זרים ובינלאומיים בתחומים רכש וייצור, האם החברה מיישמת תקנים ישראליים. א*

 

 לא/כן

 

 ?מהם התקנים העיקריים שהחברה מיישמת בתחומים רכש וייצור. ב

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 ? 1111אחוז ממכירות החברה על רכש ועל ייצור לשנת /מהו שיעור הוצאת החברה. ג

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 
שיעור התרומה הנובע מיישום התקנים העיקריים שציינתם את  סמנו, בשאלות שלהלן

 :עבור רכש וייצור

 

 
באיזו מידה תורם יישום התקנים העיקריים להפחתת  1.1

 ?העלויות הכספיות של חומרי הגלם

 לא רלוונטי    צנועה    סבירה     רבה      
 

גדולה 
 

04%-
 

 קטנה
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-מ 
44% 

 04%-מ 44%

 

באיזו מידה תורם יישום התקנים העיקריים לקיצור  1.1

 ?תהליכי העסקות עם ספקים

 

 לא רלוונטי    צנועה    סבירה     רבה      
 

גדולה 
-מ

44% 

 
04%-
44% 

 
 קטנה

 04%-מ

 

 

ם יישום התקנים העיקריים להפחתת באיזו מידה תור 1.1

 ?העלויות הכספיות של הייצור

 

 לא רלוונטי    צנועה    סבירה     רבה      
 

גדולה 
-מ

44% 

 
04%-
44% 

 
 קטנה

 04%-מ

 

 

 לצמצום העיקריים התקנים יישום תורם מידה באיזו 1.1

 ?הייצור בתהליך הפסולים שיעור

 

 וונטילא רל    צנועה    סבירה     רבה      
 

גדולה 
-מ

44% 

 
04%-
44% 

 
 קטנה

 04%-מ

 

 

באיזו מידה תורם יישום התקנים העיקריים לצמצום  1.1

 ? תקלות ותאונות

 

 לא רלוונטי    צנועה    סבירה     רבה      
 

גדולה 
-מ

44% 

 
04%-
44% 

 
 קטנה

 04%-מ

 

 

 

 :הערכת תרומת התקנים לשיווק ולמכירות (1

 
 פלחי שוק שבהם יישום תקנים הוא הכרחי האם תוכלו להצביע על . א*

 ? (צינורות לכיבוי אש :לדוגמה)

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 ?כירות שהושפע באופן משמעותי משימוש בתקניםמהו היקף המ. ב*

חברה המייצרת צינורות לכיבוי אש העידה שלא הייתה יכולה לייצא לארצות הברית  :לדוגמה)

 (.ללא יישום תקן בנושא

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

? האם קיימים לדעתכם תקנים שמהווים חסם שיווק בשוק המקומי והעולמי עבור החברה. ג*

  .ציינו אילו תקנים ובאילו מדינות, אם כן

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 ?האם תוכלו להעריך תוספת באיזו מידה הוא עשוי לתרום למכירות, אם חסמים אלה יוסרו. ד*

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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האם היעדרו של תקן בנושא מסוים מהווה חסם שיווק בשוק המקומי והעולמי עבור . ה*

האם תוכלו להעריך באיזו מידה הוא עשוי ? מה אופיו של התקן החסר והיכן, אם כן? החברה

  למכירות לתרום

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

ריך האם תוכלו להע ?אותו לקדם עשוי תקן שפיתוח, החברה בפעילות תחום קיים האם. ו*

 ?באיזו מידה הוא עשוי לתרום למכירות

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  

י לבדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי חברות העידו על כך שהיעדר תקן בינלאומ כמה. ז

   (.Certification) ההתעדההוצאות  את אצלן מגדילשתייה 

 

  ?אימוץ תקנים עשוי לצמצם את עלויות ההתעדה/האם לדעתכם פיתוח( 1*

 

 לא/כן

 

 ?1111מה הייתה הוצאת החברה על התעדה לשנת ( 1*

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 :לעתיד וציפיות מסכם מבט( 1

בכלל ובמסגרת פרויקט  לחברתכם התקנים מכון של תרומתו את תארו, שלהלן בשאלות 1.1

 :השנים האחרונות 1-המים בפרט ב

 

התוכנית לקידום תקינה בינלאומית בתחום המים של התקצוב המוצע על ידי אם ה* .1

תורם לחברתכם ולמעורבות רבה יותר , עבור פעילות ועדות מראה, מכון התקנים

 .פרטו במידת האפשר? של החברה בפיתוח תקינה

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

התוכנית לקידום תקינה בינלאומית בתחום המים של המוצע על ידי  התקצובהאם * .1
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עבור ייזום כתיבת טיוטות לתקנים בינלאומיים ועבור הפעלת , מכון התקנים

תורם לחברתכם ולמעורבות רבה יותר של החברה , יועצים לכתיבת הטיוטות

  .פרטו במידת האפשר ?בפיתוח תקינה

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

המתקבל מהתוכנית לקידום תקינה בינלאומית בתחום המים של , ציבהאם התק* .1

תורם , ל"עבור השתתפות בישיבות בינלאומיות בארץ ובחו, מכון התקנים

  .פרטו במידת האפשר? לחברתכם ולמעורבות רבה יותר של החברה בפיתוח תקינה

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 . פרטו תרומות אחרות לחברתכם מפעילות מכון התקנים בתחום המים .1

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

תקנים  ייזוםשל  הקשרלעתיד ממכון התקנים ב כםציפיותי את תארו, שלהלן בשאלות 1.1

 :חדשים

 

מהם לדעתכם תחומי הפעילות העתידיים החשובים ביותר בתחום העיסוק של * .1

  ?החברה

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

פרטו במידת ? האם בתחומי פעילות אלה הכנת תקן חדש תוכל לסייע לחברתכם* .1

  .האפשר

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

, (בדיקה מעבדות, תקינה גופי, לדוגמה)ל "ובחו בארץ רשמיים גורמים ישנם האם .1

אתם על מנת להרחיב את פעילות  תבהתקשרו לכם לסייע יכול התקנים שמכון

  ?החברה

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

 השיווק, הפיתוח בקידום ורלדעתכם לעז אחרת שיכולה פעילות או יוזמה כל פרטו .1

 .חברתכםוהמכירות של 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

  על שיתוף הפעולה תודה
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 תועלת התקנים עבור מדגם חברות מסקטור המים בישראל נינתו: נספח ד

 חברות שהתראיינו או מילאו שאלוןמדגם  - 2טבלה 

 מחזור פעילות מים   (במיליון דולר) גודל החברה ענף שאלון/ריאיון חברה
 (במיליון דולר)

במיליון ) מחזור ייצוא
 (דולר

 מספר
 מועסקים

 172 32 42 42 תשתיות מים ריאיון ושאלון 2

 55 2 62 62 טיפול במים שאלון 1

 131 תשתיות מים שאלון *3
 

131 
 

118 
 

432 

 2 2 4.5 15.1 ניהול מים שאלון 4

 45 8 12 12 טיפול במים ריאיון 5

 548 132.6 156 156 ניהול מים שאלון *6

 37.2 תשתיות מים שאלון 1
 

33.4 
 

32 
 

71 

 5 תשתיות מים שאלון 5
 

1.5 
 

2 32 

 93 תשתיות מים וןריאי *1
 

93 
 

83.7 
 

622 

 3.5 ניהול מים שאלון 20
 

3.5 
 

2.4 
 

24 

 6.8 טיפול במים שאלון 22
 

6.8 
 

2 12 

 1.5 ניהול מים שאלון 21
 

1.5 
 

2.7 
 

12 

 1 2   ניהול מים שאלון 23
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 41 תשתיות מים שאלון 24
 

42.8 
 

32.6 
 

252 

 2.5 ניהול מים שאלון 25
 

2.6 
 

2.1 
 

3 

 22 5 5 5 טיפול במים ןשאלו 26
 82.5 תשתיות מים ריאיון 21

 
66 
 

13.2 
 

226 

 33.4 תשתיות מים שאלון 25
 

23.4 
 

9.3 
 

182 

 94 טיפול במים שאלון *21
 

94 
 

84.6 
 

422 
 

 2 2 2 2 ניהול מים ריאיון ושאלון **10
 63 ציוד השקיה שאלון 12

 
56.7 
 

31.2 
 

142 

 822 ציוד השקיה ריאיון ושאלון *11
 

822 
 

762 
 

4,222 

 28.5 תשתיות מים שאלון 13
 

17.1 
 

2.5 
 

42 

 8.8 טיפול במים שאלון 14
 

8.8 
 

2.8 
 

65 

 52 תשתיות מים שאלון 15
 

42 
 

6 
 

122 

 282 תשתיות מים ריאיון *16
 

224 
 

179 
 

1,262 

 122 ציוד השקיה שאלון *11
 

122 
 

82 
 

722 

 132 תשתיות מים שאלון *15
 

117 
 

46.8 
 

315 

 החברות הגדולות ביותר*

 החברה הממשלתית מקורות שלא נכללה בחישוב הכלכלי של מחקר זה**
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 בישראל וביחס לכלל סקטור המיםהחברות שהתראיינו או מילאו שאלון  במדגם ביחס למדגם גדולותהחברות ה 5 - 1טבלה 

 בתחום המים מחזור ייצוא מחזור פעילות המים 
 1,484,762,848 1,714,939,686 גדולותהחברות ה 5

 1,652,142,933 2,134,793,612 מדגם ראיונות ושאלונים

 2,259,362,423 3,736,363,295 סקטור המים בישראל

 

 החברות המובילות לענפים 5ת התפלגו - 3טבלה 

 בתחום המים מחזור הייצוא מחזור פעילות המים הענף (2טבלה )ה החברמספר סידורי של 
 842,222,222 922,222,222 השקיה ציוד 22,27
 427,562,848 564,939,686 תשתיות מים 9,26,28
 84,622,222 94,222,222 טיפול במים 19
 132,622,222 156,222,222 ניהול מים 6

 

 החברות הגדולות 5של לשאלון תשובות נבחרות  - 4טבלה 

 מספר סידורי 
 של החברה 

 (2טבלה )

 עילותמחזור פ ענף בסקטור המים
 המים 

 חיסכון בזמן 
 תכנון 

 (הנדסה)

 חיסכון 
 בהוצאות 

 תכנון 
 (הנדסה)

 חיסכון 
 בעלויות רכש 

 חומרי גלם

 צמצום זמן 
 רכש

 חיסכון 
 בעלויות רכש

 היקף
 המכירות  

 שהושפע 
 משימוש

 בתקנים 

 עלויות 
 התעדה

  יבלא הש 12%-פחות מ 42%-12% 42%-12% 42%-12% 42%-12% 131 תשתיות מים 3
 122,222 42%-יותר מ 42%-יותר מ 42%-יותר מ 42%-יותר מ 42%-יותר מ 42%-יותר מ 132.6 ניהול מים 6
 93 תשתיות מים 1

 
      522,222 

 94 טיפול במים 21
 

  42%-12% 12%-פחות מ 12%-פחות מ 12%-פחות מ 12%-פחות מ לא השיב
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 822 ציוד השקיה 11
 

 85,714 42%-12% 42%-12% 12%-ת מפחו 42%-12% 42%-12% 42%-12%

 224 תשתיות מים 16
 

       

 122 ציוד השקיה 11
 

 57,142 42%-12% 12%-פחות מ לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי 12%-פחות מ

 117 תשתיות מים 15
 

  12%-פחות מ לא רלוונטי 42%-12% לא רלוונטי 42%-12% לא השיב

 

 *החברות הגדולות במדגם  5של מחקר ופיתוח והנדסה ולחיסכון בעלויות רכש עלויות בחיסכון לחישוב תרומת התקנים  - 5טבלה 

 מספר סידורי 
 של החברה 

 (2טבלה )

 עלויות מחקר  מחזור פעילות המים ענף בסקטור המים
 ופיתוח והנדסה 

 (במיליון דולר)

 בעלויות  חיסכון
 מחקר ופיתוח 

 בשל  והנדסה
 שימוש בתקנים 

 (באחוזים)

 חיסכון במחקר 
 ופיתוח 

 ובהנדסה בשל 
 שימוש בתקנים 

 (במיליון דולר)

 עלויות רכש
במיליון )

 (דולר

 חיסכון בעלויות 
 בשל  רכש

 שימוש בתקנים 
 (באחוזים)

 חיסכון ברכש 
 בשל שימוש 

 בתקנים 
 (במיליון דולר)

 1.3 5% 26.2 2.8 35% 7.86 131 תשתיות מים 3
 28.1 32% 93.6 4.7 52% 9.36 132.6 ניהול מים 6
 93 תשתיות מים 1

 
2.79 52% 1.4 23.25 2 2 

 94 טיפול במים 21
 

1.524 5% 2.1 28.2 5% 1.4 

 822 ציוד השקיה 11
 

16 12% 1.9 262 12% 26 

 224 תשתיות מים 16
 

  2 522  2 

 122 ציוד השקיה 11
 

4 5% 2.2 65 5% 3.3 

 117 תשתיות מים 15
 

7.22 25% 1.8 23.4 2 2 

 4לה זו לבין נתוני טבלה בהתאמות בין נתוני ט-ולפיכך ייתכנו אי, ה בדיקה נוספת מול החברותבוצעעבור חלק מהנתונים *
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 *החברות הגדולות במדגם 5של הגדלת המכירות תרומת התקנים לחישוב  – 6טבלה 

 מספר 
 סידורי של 

 החברה 
 (2טבלה )

 במחזור  עלייה מחזור פעילות המים ענף בסקטור המים
  6)השנתי 

 השנים 
 (האחרונות

 אחוז המכירות 
 שהושפע 

 באופן 
 משמעותי

 מתקנים 

 העלייה 
 במכירות 
 שאפשר 
 לשייכה 
 לתקנים

 עלות 
 המכירות

 תרומת 
 התקנים 

 לרווח הכולל 
 במיליון )

 (דולרים

 תרומת 
 התקנים לרווח 
 הכולל לפי אחוז

 מהמכירות 

       131 תשתיות מים 3
 1.22% 1.62% 72% 4.26% 45% 9% 132.6 ול מיםניה 6
 93 תשתיות מים 1

 
11% 43.2% 4.9% 72% 1.36 1.5% 

 94 טיפול במים 21
 

118% 33% 38.94% 72% 12.98 11.68% 

 822 ציוד השקיה 11
 

15% 33% 5% 72% 12 1.5% 

 224 תשתיות מים 16
 

    12  

 122 ציוד השקיה 11
 

1% 22% 2.3% 72% 1.28 2.1% 

 117 תשתיות מים 15
 

      

 4לה זו לבין נתוני טבלה בהתאמות בין נתוני ט-ולפיכך ייתכנו אי, ה בדיקה נוספת מול החברותבוצעעבור חלק מהנתונים *
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 המים סקטור של עתידיתחישוב מגמות התפתחות  -נספח ה 

company Volume of water-
related business 

2007 

volume of 
water-related 
business 2013 

 

company Export portion 
2007 

export portion 
2013 

1 19,714,286  

 

1 15,771,429 32,000,000 

7 51,669,429 33,430,000 

 

7 45,986 29,953,536 

6 121,503,429 156,000,000 

 

6 104,778,286 132,600,000 

10 1,756,000 3,500,500 

 

10 1,405,000 2,450,350 

8 

7,142,857 

1,500,000 

 

8 

  

30,642,857 

14 

30,285,714 

40,857,142 

 

14 

2,800,000 

9,360,480 

18 

20,000,000 

25,400,000 

 

18 

  

31,185,000 

21 32,857,143 56,700,000 

 

21 56,120,000 760,000,000 

22 

87,142,857 

800,000,000 

 

22 

47,314,286 

117,981,900 

3 

52,571,429 

131,091,000 

 

3 

120,000 

5,000,000 

5 

92,285,714 

100,000,000 

 

5 

73,828,571 

80,000,000 

25 30,285,714 50,000,000 

 

25 1,308,343 6,000,000 

23 

31,428,571 

17,142,857 

 

23 

314,286 

2,571,429 
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19 

116,000,000 

94,000,000 

 

19 

17,600,000 

84,600,000 

24 7,108,000 8,857,142 

 

24 0 885,714 

28 87,554,000 117,000,000 

 

28 58,684,000 46,800,000 

SUM 789,305,143 1,675,478,641 
 

SUM 380,090,186 1,372,031,265 

AVG 49,331,571 104,717,415 
 

AVG 27,149,299 85,751,954 

שיעור הגידול השנתי  
 0.134 הממוצע

 

 
שיעור הגידול 

 השנתי הממוצע

0.211 

 
המחזור הצפוי בשנת 

0202 
      
8,991,327,959  

 

 יצוא הצפויהי 
בשנת  בתחום המים

0202 
         

7,878,472,537  
 

תרומת התקינה 
( בדולרים)למחזור 

 3%לפי  0202בשנת 
         
269,739,839  

 

תרומת התקינה  
( בדולרים)צוא ילי

לפי  0202בשנת 
3% 

            
236,354,176  

 פי נוסחת ערך נוכחי נקיל נעשה ע החישוב

 

 

 0203נתונים לשנת 

3,736,363,095 
 מחזור פעילות

 המים

 יצואימחזור  2,059,360,423
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 שאלונים על השבה: ו נספח

עליהם ש, מהשאלונים שעלו סטטיסטיים נתונים המציג, ראו בקבצים המצורפים את קובץ קידוד השאלונים
 .ישראלב המים מסקטור חברות 24 השיבו
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http://reports.weforum.org/global-risks-2014/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/water-exploitation-index


Original

		company		type of company		type of company		primary division		segment according to fields of standardization		Number of Employees		small / medium / large		global		volume of business		last updated		Special attention		water portion in volume of business		Company size		export portion 		number of employees 2007		Volume of business 2007		Water portion in volume of business 2007		Export portion 2007



		1		יבוא ושיווק כימיקלים וציוד למעבדות		Laboratories chemicals and equipment import and production		production & marketing		water treatment		22		M				18,000,000						18,000,000		M

		2		ייצור מיכלי פלסטיק/פיברגלס		plastic/fiberglas tanks production		production & marketing		water infrastructure		45		M				5,000,000		2012				3,500,000		s		700,000

		3		ייצור ושיווק מוצרי סינון		filtration products production and marketing		production & marketing		water treatment		85		L										5,000,000		s

		4		ייצור אבזרים להולכת נוזלים		water transmission accessories production		production & marketing		water infrastructure		170		L				40,000,000		2013				40,000,000		M		32,000,000		80		19714285.7142857		19714285.7142857		15771428.568

		5		ייצור, ציפוי ועטיפת צינורות מתכת ואביזרי צנרת		metal pipes and fittings manufacturing and coating 		production & marketing		water infrastructure		71		L				37,280,286		2013				33,430,286		M		29,953,536		218		51669428.5714285		45985791.4285714		45985.7914285714

		6		ייצור פלסטיק בהזרקה		plastic injection production		production & marketing		irrigation equipment		25		M										2,000,000		s		500,000

		7		ערכות התפלה של מי-ים, שירותי טיהור						water treatment		55						60,000,000						60,000,000		L				47		Will not say		100%		0

		8		פיתוח וייצור של מגופים		Vessels development and production		production & marketing		water infrastructure		18		M				1,942,857		2012				1,360,000		s		952,000

		9		סינון של מים - מתקנים לטיפול במים והתפלת מים		water treatment and desalination plant production and marketing		production & marketing		water treatment		150		L												M

		10		ייצור חלקי מתכות לתעשיית הרכב ולתעשיית מתזי כיבוי אז		Development and production of high pressure die casting		production & marketing		water infrastructure		220		L				43,028,571		2012				30,120,000		M		9,035,999.91

		11		יצור ושיווק מערכות מחשב קשיחות ומערכות ניווט ובקרה		control systems production and marketing		production & marketing		water management		16		M												s

		12		פיתוח, ייצור ושיווק מערכות לטיהור מים		water treatment systems development, production and marketing		research & development		water treatment		65		M				12,054,000		2012				12,054,000		M		10,848,600

		13		תכנון ובנייה של מערכות לטיהור מים ושפכים - מחקר ופיתוח, יצרן		Water and wastewater treatment systems planning and construction		services		water treatment		6		S				342,857		2009				342,857		s

		14		צינורות לסוגיהם, צינורות פלדה לסוגיהם, פרופילים מבניים ועמודים, פלדה						water infrastructure		60						45,083,000						22,541,500		M		4,508,300

		15		תכנון, ייעוץ ופיתוח מערכות השקיה		Irrigation systems planning, consulting and developing		services		water management																S

		16		פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי השקיה		irrigation products development, production and marketing		production & marketing		irrigation equipment		35		M				17,657,142		2013				17,657,142		M		5,297,143

		17		טיפול אלקטרוליטי במים למניעת קורוזיה, scaling וליגיונלה		manufacturer and owner of electrochemical water treatment		production and marketing		water treatment		10		S										2,000,000		s

		18		הקמת מתקנים לטיהור שפכים - פיתוח ושירותים		wastewater treatment plant construction		services		water treatment		15		M										2,500,000		s		700,000

		19		מערכות לציפוי וגימור מתכות - ייצור, טיפול בשפכים תעשייתיים		metal finish systems production, industrial wastewater treatment		services		water infrastructure		35		M										4,000,000		s		2,000,000

		20		ניטור ברזים אלחוטי		Wireless monitoring		production and marketing		water management		13		S										2,500,000		s

		21		ייבוא ושיווק ציוד לאיכות הסביבה		environmental quality equipment import and marketing		production & marketing		water treatment		18		M				2,857,142		2013				2,857,142		s

		22		פיתוח ושיווק מערכות אגירת מים - מסחר, מחקר ופיתוח (מכלים יבילים)		Water retention systems development and marketing		research & development		water management		3		S				242,857		2009				242,857		s

		23		טיפול והשבחת מים		water reclamation and treatment		services		water treatment		15		S										2,500,000		s

		24		פיתוח טכנולוגיה לטיהור שפכים ומים		wastewater and water purification technology development		research & development		water treatment		6		S										2,500,000		s

		25		פיתוח פתרונות מתקדמים לטיפול במים ושפכים		water and wastewater treatment advanced solutions development		research & development		water treatment		45		S				10,000,000						10,000,000		M		8,000,000

		26		פיתוח טכנולוגי בתחום האנרגיה הסולארית		solar energy technological development		research & development		water management		2		S				15,142,857						- 0		s		0		0		0		0		0

		27		טיפול במים למען איכות הסביבה		water treatment  		services		water treatment		7		S				539,176		2012				539,176		s

		28		פיתוח טכנולוגיות מדידת מים		water metering technologies development		research & development		water management		548		L				156,000,000		2012				132,600,000		L		132,600,000		500		121503428.571428		121503428.571428		104778285.714285

		29		ייצור ושיווק מערכות לטיהור מים		water purification systems production and marketing		production & marketing		water treatment		1		S				185,714		2007				185,714		s

		30		שיפוץ מדי מים		water meters repair		services		water management		40		M										10,000,000		M

		31		יבוא וייצור מגופים, הסקה ומיזוג אויר		valves import and production, heating and air conditioning		production & marketing		water infrastructure		6		S										2,000,000		s

		32		ייצור מערכות לשמירת ניקיון מחליפי חום		Heat exchanger cleaning systems production		production & marketing		water management		7		S										2,000,000		s		700,000

		33		ייצור של תאי לחץ מפלסטיק למפעלי התפלת מים		water desalination plants plastic pressure vessels		production & marketing		water treatment		50		M										7,500,000		s		2,500,000

		34		ייצור ויצוא של מערכות לאיכות מים		water quality systems production and exporting		production & marketing		water management		24		M				3,500,500						3,500,500		s		2,450,350		5		1756000		1756000		1405000

		35		ייצור צנרות פוליאתילן		Polyethylene piping systems production		production and marketing		water infrastructure		30		M				5,000,000						1,500,000		s		0		35		7142857		4785714.28571428		0

		36		מתקני פיקוד ואוטומציה: יצור, שיווק, יבוא ויצוא מתכות		command facilities and automation: metal manufacturing, marketing, importing and exporting		production & marketing		water management		300		L				35,428,571		2012				10,628,571		M		5,314,286

		37		ייצור מגופי מים		water gate valves production		production & marketing		water infrastructure		600		L				93,000,000		2011				93,000,000		L		83,700,000

		38		ייצור ושיווק מוצרי פוליאתילן ופי-וי-סי		polyethylene and PVC products production and marketing		production & marketing		water infrastructure		206		L				82,491,714		2012				65,993,371		L		13,198,674

		39		ייצור בקרי השקיה לגינון וחקלאות		irrigation controllers for gardens and agriculture uses production		production & marketing		water management		94		L				12,200,000		2012				12,200,000		M		2,440,000

		40		פיתוח וייצור מערכות בקרה אלקטרוניות		electronic control systems development and production		production & marketing		water management		15		M				2,500,000		2007				1,500,000		s		300,000

		41		ייצור יריעות פוליאתילן		polyethylene sheets production		production & marketing		water infrastructure		245		L				198,221,428		2012				59,466,428.40		L

		42		ייצור ושיפוץ משאבות, מתן שירותי שאיבה		pumps production and renovation, pumping services		services		water infrastructure		20		M		import								3,000,000.0		s

		43		פיתוח מערכות לגילוי חלקיקים		particle discovery systems development		research & development		water management		22		S		export								3,000,000		s		2,400,000

		44		מים - התפלה, טיהור והשבחה - שירותים		water desalination, purification and reclamation		services		water treatment		6		S		import								1,000,000		s

		45		תכנון, ייצור וביצוע של טיהור מי שפכים		wastewater treatment design, production and performance		production & marketing		water treatment		10		S		import								3,000,000		s

		46		ייצור מגופי פיקוד ובקרה		command and control gate valves production		production & marketing		water infrastructure		250		L		import & export		40,857,142		2012				40,857,142		M		30,642,857		110		30285714.2857142		30285714.2857142

		47		שיווק והתקנה של גדרות אלקטרוניות ומערכות הגנה היקפית		electronic fence and protection systems marketing and installation		production & marketing		water management		7		S		import & export		20,285,714						8,114,286		s		4,057,143

		48		הקמת פרויקטים להתפלת מים		Water desalination projects management		services		water treatment		23		L		import & export		110,857,142		2012				110,857,142		L		44,342,857

		49		פיתוח ותכנון של מערכות אלקטרוניות (בתחום קידוח מים)		electronic machines development and design		research & development		water treatment		4		S				342,857						342,857		s

		50		ייצור מגופים		gate valves production		production & marketing		water infrastructure		52		M		import & export		13,930,857		2013				9,751,600		s		4,875,800

		51		ייצור ושיווק אביזרי צנרת, מחברים, ברזים ושסתומים		pipes fittings, joints, faucets and valves production and marketing		production & marketing		water infrastructure		502		L		import & export		81,695,000		2013				16,339,000		M		8,169,500.0

		52		שיפוץ וייצור משאבות ומנועים		water and wastewater products service and repairment; water treatment pumps import		production & marketing		water infrastructure		102		L		import		20,285,714		2012				14,038,285		M

		53		הנדסת מים: טיהור, השבחה, מיצוב ושיפור איכות המים		water engineering: water quality purification, improvement and stabilization		production & marketing		water treatment		3		S		import & export								1,500,000		s		500,000

		54		ייצור משאבות		pumps production  		production & marketing		water infrastructure		24		M		import		5,428,571		2013				5,428,571		s

		55		אפיון, תכנון, הרכבה והתקנה של מתקני התפלה וטיפול במים ובשפכים בארץ ובעולם		Water desalination and water treatment plants planning and instalation		services		water treatment		7		S				1,500,000		2012				1,500,000		s		500,000

		56		ייצור צנרת, צנרת בטון		producing concrete piping		production and marketing		water infrastructure		280		L		import and export		59,428,571		2012				35,657,143		M		1,782,857

		57		ייצור מתקנים לניקוי מים וגזים משפכים תעשייתיים		Developing systems that clean particles and gas pollutants from industrial emission		research & development		water treatment		3		S				428,571						385,714		s

		58		יבוא ושיווק משאבות ומערכות לתעשייה, תכנון והקמה של פרויקטים		Importing and marketing pumps and systems, projects planning and establishment		production & marketing		water infrastructure		19		S		import		4,857,142						4,857,142		s

		59		ייצור ושיווק אבזרי צנרת - סיטונאי, יצרן		piping accessories production and marketing		production & marketing		water infrastructure		25		M				10,000,000						8,000,000.0		s

		60		שיווק מוצרי חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ		piping and fittings marketing		production & marketing		water infrastructure		180		L		export		33,430,286						23,401,200		M		9,360,480		25		20000000		14000000		2800000

		61		ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק		plastic products production and marketing		production & marketing		water infrastructure		85		L				14,038,285						10,528,714		M		1052871.375

		62		ייצור ברזים		manufacturing, marketing and exporting bathroom faucets		production and marketing		water infrastructure		345		L		import and export		75,611,428						75,611,428		L		15,122,286

		63		מיחזור פסולת		waste recycling		R&D and services		water treatment		30		M				3,500,000						700,000		s

		64		מתקנים לטיהור מי שפכים		wastewater treatment plants		services		water treatment		11		S		import and export		4,000,000						4,000,000		s		1,000,000

		65		ייצור ושיווק מוצרי השקיה		Irrigation products production and marketing		production & marketing		irrigation equipment		4		S				1,500,000						1,500,000		s

		66		פיתוח ייצור ותחזוק של מערכות השקיה ממוחשבות		Computerized irrigation systems development, production and maintenance		services		water management		30		M		export		5,328,425		2012				5,328,425		s		2,664,213

		67		ייצור ושיווק צנרת גמישה ותערובות PVC		Flexible piping and PVC mixtures production and marketing  		production & marketing		water infrastructure		60		M				55,085,714						27,542,857		M

		68		טיפול במים		Water treatment		production & marketing		water treatment																s

		69		טיהור מי שפכים		Waste water treatment		services		water treatment		7		S		export		1,500,000		2012				1,500,000		s		600,000

		70		ייבוא וייצור ציוד לתעשייה הכימית		Eater treatment plants design and construction		production & marketing		water treatment		100		L		import & export		20,000,000						10,000,000		M		2,000,000

		71		ייצור ברזים אלקטרוניים		Developing and producing electronic taps		production & marketing		water infrastructure		130		L		import & export		20,000,000						20,000,000		M		10,000,000

		72		תכנון, ייצור ושיווק מערכות למחזור וטיפול במים		Water treatment systems planning, production and marketing		production & marketing, services		water treatment		22		S				1,714,285						1,714,285		s		170,000

		73		ייצור והרכבה של מערכות טיהור מים		water purification systems production and construction		production & marketing		water treatment		11		M		import		2,000,000						2,000,000		s

		74		ייצור ושיווק אבזרי אינסטלציה, עיבוד שבבי - קבלן, סיטונאי, יצרן, יבואן, יצואן		Producing, importing and marketing piping accessories		production & marketing		water infrastructure		26		M		import & export		7,142,857		2013				7,142,857		s		1,428,571

		75		ייצור מסנני מים, מכלי צינון ומערכות לטיפול במים - סיטונאי, יצרן, יבואן, יצואן		Water treatment systems production		production & marketing		water treatment		105		L		import & export		12,285,714		2012				11,057,143		M		5,528,571

		76		ייצור ושיוור וכימיקלים - סיטונאי, יצרן, יבואן, יצואן		Chemicals production and marketing		production & marketing		water treatment		12,152		L		import & export		6,271,542,000		2013				30,000,000		M

		77		טיפול במים ובדלק		water and oil treatment		services		water treatment		7		S				1,500,000						1,500,000		s

		78		פיתוח תוכנה למערכות בקרה ופרויקטים בתחום הבקרה		control and command software development		research & development		water management		25		M		export		5,714,285		2012				3,999,999		s		1,200,000

		79		ייצור מגדלי קירור - קמעונאי, מסחר, שירותים, יצרן, יבואן, יצואן		Cooling tower production		production & marketing		water treatment		50		M		import & export		5,428,571		2012				2,714,286		s		542,857

		80		ייצור, שיווק והפצה של ציוד מכשור, בקרה והתראה		control and alert equipment production, marketing and distribution		production & marketing		water management		18		M		import & export		3,000,000						1,800,000		s		540,000

		81		גדרות ואבזרי ביטחון		international provider of security, safety and site management products		production & marketing		water management		140		L		import & export		77,697,000						15,539,400		M		10,877,580

		82		מסננים, מסננים כלליים לצרכים תעשייתיים						water treatment		110				export		24,850,000						4,970,000		s		994,000

		83		ייצור, שיווק וייצוא אביזרים למערכות השקיה		piping systems production, marketing and exporting		production & marketing		irrigation equipment		5		S		export		1,000,000						1,000,000		s		200,000

		84		יבוא, ייצור ושיווק מדי מים		water meters production, importing and marketing		production & marketing		water management		60		S		import		17,142,857		2012				17,142,857		M		3,428,571

		85		ייצור ושיווק של מדי מים		Water meters production and marketing		production and marketing		water management		32		M				5,142,857		2009				4,628,571		s		925,714

		86		הרכבה ושיווק של מערכות טיהור מים		water purification systems construction and marketing		production & marketing		water treatment		7		S				2,000,000						2,000,000		s

		87		ייצור ושיווק של מוצרי מתכת		metal products production and marketing		production & marketing		water infrastructure		185		L		import & export		35,142,857		2012				24,600,000		M		17,220,000

		88		ייבוא ושיווק ציוד בקרה		control equipment importing and marketing		production & marketing		water management		50		M		import		10,000,000						6,000,000		s

		89		ייצור מגופים הידראוליים		hydraulic vessels production		production & marketing		water infrastructure		50		M		import & export		10,000,000						5,000,000		s		2,300,000

		90		ייצור מכשירי קריאה למוני מים, גז וחשמל		reading instruments for water, gas & electricity meters		production & marketing		water management		34		M		import		7,000,000						7,000,000		s

		91		פיתוח, ייצור ושיווק מערכות מבוקרות להשקיה		controled irrigation systems development, production and marketing		production & marketing		irrigation equipment		8		S		export		2,000,000						2,000,000		s		1,000,000

		92		ייצור תכשירי הדברה לחקלאות ולתברואה		disinfestations production for agriculture and sanitation		production and marketing		water treatment		4508		L				878,958,571		2013				25,000,000		M

		93		חברת החזקות		trading products for distribution of water, gas, steam and chemicals		services		water infrastructure		227		s				294,474,285		2013				206,132,000		L

		94		יבוא ושיווק מדי לחץ ומדי חום		pressure meters and heat meters importing and marketing		production & marketing		water management		14		S		import & export		6,285,714		2012				6,285,714		s		1,257,142.800

		95		הקמה והפעלה של מכוני טיהור מים				services		water treatment		50		M				14,066,000						4,219,800		s

		96		ייצור ושיווק מוצרי השקיה		irrigation products production and marketing		production & marketing		irrigation equipment		142		L				63,000,000		2012				56,700,000		L		31,185,000		130		32857142.8571428		32857142.8571428

		97		הקמת מפעלי מים, אחזקה ואספקה בישראל, התפלת מים, טיהור מי קולחין - חברה ממשלתית - שירותים		Water desalination, water supply, waste water treatment - Israel's national water company		services		water management				L												s

		98		התפלת מי ים וטיפול בשפכים		Desalination and waste water treatment		services		water treatment				L												s

		99		ייבוא ושיווק דלקים, שמנים וכימיקלים		oils and chemicals importing and marketing		production & marketing		water treatment		17		M		import		7,000,000		2013				2,100,000		s

		100		פיתוח, ייצור ושיווק מערכות השקיה		irrigation systems development, production and marketing		production & marketing		irrigation equipment		4000		L		import & export		800,000,000		2013				800,000,000		L		760,000,000		1800		87142857.1428571		61000000		56120000

		101		ייצור ושיווק מערכות לטיפול במים ובשפכים		water and wastewater treatment systems development, production and marketing		production & marketing		water treatment		70		L		import & export		22,285,714		2012				22,285,714		M		15,600,000

		102		ייצור ושיווק של מוצרי השקיה		irrigation products production and marketing		production & marketing		irrigation equipment		310		L		import & export		60,000,000		החברה נקראת היום נען ג'ין				60,000,000		L		50,000,000

		103		טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים		Waste water treatment		services		water treatment		5		S				1,000,000		2012				1,000,000		s

		104		טיפול במים במוסדות ציבור		water treatment		services		water treatment		3		S				1,000,000						800,000		s

		105		פיתוח של מוצר להקטנת פחת מים		Water loss reduction product development		research & development		water management						export		1,200,000						1,200,000		s		500,000

		106		ייצור ושיווק מסננים לרכבים, ייבוא ושיווק מדחסים נייחים, צנרת ומערכות הידראוליות, ייצור ושיווק משאבות וציוד לטיפול בשפכים		Waste water treatment equipment production and marketing		production & marketing		water treatment		60		M		import  		?		ניתן להוריד לדעתי לא קיימת יותר				5,000,000		s

		107		טיפול והקמת מערכות מים		water systems construction and treatment		services		water treatment		6		S				1,000,000						1,000,000		s

		108		לצמחי מים, ביצוע פרויקטי נוי		ecological water bodies construction for waste water treatment		services		water treatment		18		M		import		1,857,142		2012				1,857,142		s

		109		ייצור כימיקלים לטיפול במים ובשפכים		Chemicals for water and waste water treatment production		production and marketing		water treatment		100		L		import & export		45,714,285						13,714,286		M		4,114,286

		110		ייצור ושיווק מערכות סינון מים		water filtration systems production and marketing		production & marketing		water infrastructure		430		L		import & export		131,091,000		2012				131,091,000		L		117,981,900		260		52571428.5714285		52571428.5714285		47314285.7142856

		111		פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי סינון להשקיה וטיהור מים לחקלאות		irrigation filtering products and water purification products development, production and marketing		production & marketing		irrigation equipment		30						10,000,000						10,000,000		M		2,000,000

		112		מחקר ופיתוח מערכות לטיהור מים		water purification systems research and development		research & development		water treatment		67		M				20,000,000						20,000,000		M		20,000,000

		113		ניטור חלקיקים		particle monitoring		research & development		water management		10		S				2,500,000						2,500,000		s

		114		ייצור צינורות ומכלים מפיברגלס		Fiberglass pipes and fittings production		production & marketing		water infrastructure		30		L				5,714,285		2011				5,714,285		s

		115		הקמת מתקנים להתפלת מים		water desalination plants construction		services		water treatment		8		S				1,428,571		2013				1,428,571		s

		116		פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי בקרה לחקלאות		agriculture control products development, production and marketing		production & marketing		water management		19		M		import & export		3,000,000		2012				1,500,000		s		500,000

		117		טיהור מים		water purification		production & marketing		water management								1,200,000						1,200,000		s

		118		סינון מים אוטומטי		Automatic screen filtration		production and marketing		water treatment		20		S				5,000,000		2012				5,000,000		s		5,000,000		5		120000		120000		120000

		119		שיווק פילטרים למים ולתעשייה		industrial water filters marketing		production & marketing		water treatment		27		M		export		5,000,000						4,000,000		s		2,000,000

		120		ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק לתעשייה ובניין		plastic pipes production and marketing		production & marketing		water infrastructure		48		M		import & export		11,285,714		2013				6,771,428		s		2,031,429

		121		פיתוח ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק טכניים		technical plastic products development, production and marketing		production & marketing		water infrastructure		1262		L		export		279,810,857						223,848,686		L		179,078,948

		122		ייצור מוצרי השקיה		irrigation products manufacturing		production & marketing		irrigation equipment		700						100,000,000		אין מידע ב-BDI				100,000,000		L		80,000,000		700		92285714.2857142		92285714.2857142		73828571.4285714

		123		ייצור ושיווק מוצרי צנרת		piping products production and marketing		production & marketing		water infrastructure		120		L		import & export		50,000,000		2012				40,000,000		M		6,000,000		130		30285714.2857142		3634285.7148		1308342.8574

		124		ייצור צינורות		pipes production		production & marketing		water infrastructure		40		L		import		28,571,429		2012				17,142,857		M		2,571,429		82		31428571.4285714		6285714.28571428		314285.714285714

		125				Flexible tanks				water management		1		S				500,000		מכלים יבילים				500,000		s

		126		שיווק ושיפוץ משאבות מים		water pumps marketing and renovation		production & marketing		water infrastructure		8		S				1,428,571		2012				1,428,571		s

		127		יבוא מכלים יבילים		flexible tanks import		marketing		water management						import		1,000,000		מכלים יבילים				1,000,000		s

		128		יצור, יבוא ושיווק צינורות להולכת מים, נפט, גז, ביוב ונוזלים תעשיתיים		water, gas & oil pipes production, import and marketing		production & marketing		water infrastructure		211		L		import & export		101,144,000		2013				70,800,800		L		14,160,160

		129		התקנה ואחזקה של צנרת		pipes installation and pipes maintenance		services		water infrastructure		100		L		import		15,142,857		2013				12,114,286		M

		130		ייצור ושיווק אביזרי צנרת.		piping accessories production and marketing		production & marketing		water infrastructure		170		L		import & export		94,521,602		2012				85,069,442		L		17,013,888

		131		פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי תשתית מפלסטיק		plastic infrastructure products development, production and marketing		production & marketing		water infrastructure		15		M				2,000,000						1,600,000		s

		132		פיתוח ייצור ושיווק מוצרים מפוליאתילן לתשתית אקולוגית		polyethylene products development, production and marketing for ecological infrastructure		production & marketing		water infrastructure		100		L		import & export		20,000,000						12,000,000		M		6,000,000

		133		ייצור צינורות מפוליאתילן		Polyethylene pipes production		production and marketing		water infrastructure		20		S				3,149,263						2,834,337		s

		134		ייצור מגופי בקרה 		valves roduction		production and marketing		water infrastructure		110		L		import and export		31,428,571		2012				25,142,857		M		7,542,857

		135		ייצור, שיפוץ והקמת מתקני מים, הגברת המטר		water plants production, renovation and construction		services		water infrastructure				L						2013				- 0		s

		136		ייצור ושיווק ברזים כדוריים ואבזרי פליז		production and export of ball valves, special valves and accessories on demand		production & marketing		water infrastructure		120		L		export		25,000,000		2012				17,500,000		M		5,250,000

		137		טיפול במים ובשפכים		water and wastewater treatment		production and marketing		water treatment		23		M				3,000,000						3,000,000		s

		138		ייצור, שיווק ויצוא אביזרי השקיה מפלסטיק		Plastic irrigation products production, marketing and exporting		production & marketing		Irrigation equipment		75		L		export		4,000,000						4,000,000		s		1,000,000

		139		השבחת מים ומניעת אבנית		water quality improvement and scale prevention		production & marketing		water treatment		25		M		export		2,857,142		2012				2,857,142		s		857,143

		140		פיתוח מערכות בקרה בענף המים		water control systems development		research & development		water management		27		M		export		2,000,000						2,000,000		s		1,200,000

		141		אספקת בקרים ושסתומים למערכות השקיה		irrigation systems controllers and valves supply		production & marketing		irrigation equipment		3		S		import & export		1,000,000						1,000,000		s		250,000

		142		תכנון, ייצור, שיווק ויצוא מתקנים להתפלת מים		water desalination plants design, production, marketing and export		production & marketing		water treatment		400		L		import & export		94,000,000		2012				94,000,000		L		84600000		216		116000000		116000000		17600000

		143		יבוא ושיווק מוצרים גיאו-סינתטיים - מסחר, שירותים, יבואן, יצואן		Adapting Geosynthetic products to engineering projects - reservoirs, waste landfills, drainage		production & marketing		water infrastructure		20		L		import & export		24,571,428		2012				14,742,857		M		4,422,857.04

		144		פיתוח טכנולוגיות לממברנות		Developing membranes		research & development		water treatment				S				1,500,000						1,500,000		s

		145		מחזור שפכים - שירותים, יצרן		Developing technology for recycling sewage solids		research & development		water treatment		20		M				2,500,000						2,500,000		s

		146		שירותי טיפול בשפכים ומים - מחקר ופיתוח, שירותים, יצרן, יצואן		Water and waste water services		services		water treatment		8		S		export		2,857,142						2,857,142		s		1,999,999.40

		147		ייצור מסננים להשקיה וציוד אקולוגי - קמעונאי, יצרן		Providing water and waste water treatment systems for industrial and municipal applications		production & marketing		irrigation equipment		17		M				2,000,000						2,000,000		s

		148		טכנולוגיית מים		International company promoting and delivering environmental solutions to clients		production & marketing		water treatment		3		S				857,142		2008				857,142		s

		149		מחקר ופיתוח		Developing trenchless automated leakage repair		production & marketing		water management		10		S		export		1,500,000		חב' הזנק				1,500,000		s		700,000		החברה רק הוקמה בשנת 2007

		150		טכנולוגיות בתחום התפלת מים - מחקר ופיתוח, שירותים (סטרטאפ)		Water desalination technologies research and development		research & development		water treatment								1,500,000						1,500,000		s

		151		פיתוח מערכות אוורור לשפכים - מחקר ופיתוח, שירותים		Developing waste water aeration technology		research & development		water treatment		3		S				700,000						700,000		s

		152		יבוא וייצור של מכשירי בקרה		Production and marketing of control measurement equipment		services		water management								14,285,714		2013				2,857,143		s

		153		סטרט אפ להפקת אנרגיה משפכים - מחקר ופיתוח, שירותים		Energy efficient wastewater treatment technologies for municipal and industrial plants		research & development		water treatment		20		M				2,000,000						2,000,000		s

		154		ציפוי, אשפרה ושיווק של מוצרים תרמופלסטיים		Thermoplastic products production and marketing		production & marketing		water infrastructure		70		M				18,571,428		2013				14,857,142		M		4,457,142.72

		155		פיתוח, ייצור ושיווק פתרונות ייחודיים לאגירה, אחסון, ניוד ושימור מים (מכלים יבילים)		Water storage and mobilizing tankers development, production and marketing		production & marketing		water management		3		S				571,428						571,428		s		114,285.6		החברה הוקמה רק בשנת 2010

		156		ייצור טכנולוגיות ומוצרים לניקוי בארות מים - יצואן		Water wells technologies and products production and export		production & marketing		water treatment		12		M		export		2,857,142		2012				2,857,142		s		1,428,571.0

		157		השבחת מים וטיפול בשפכים		Supplying water treatment systems		services		water infrastructure								1,500,000						1,500,000		s

		158		שירותי הנדסה - שירותים		engineering and construction work for municipal water and waste water treatment		services		water infrastructure		370		L		export		48,000,000		2012				14,400,000		M		1440000

		159		ייזום, תכנון ובנייה של מתקנים לטיהור מים ושפכים - יצרן, יבואן, יצואן		TWW plants planning and construction		production and services		water treatment		270		L		import & export		50,445,143		2012				35,311,600		M

		160		בדיקות זיהום קרקע - שירותים		consultation and assistance in the field of environmental protection - groundwater treatment		services		water treatment		8		S				1,500,000						750,000		s

		161		מתקן לאידוי מואץ - צמצום נפח תמלחת		developing and commercializing sustainable technologies reducing the volume of liquid waste		production and marketing		water treatment		180		L				71,428,571		2013				57,142,857		L		17,142,857.04

		162		פיתוח ומכירה של טורבינות - מחקר ופיתוח		Turbine research and marketing		research & development		water infrastructure				S				500,000						500,000		s

		163		ציפויי מגן דקורטיביים, חידוש חדרי אמבטיה, מטבחים, קרמיקה		Fluid control development		production & marketing		water infrastructure								2,000,000						2,000,000		s

		164		ייצור והתקנת מתקני אוורור לשפכים חוסכי אנרגיה - שירותים, יצרן, יצואן		Wastewater ventilation installations installment 		production & marketing		water treatment		9		S		import & export		285,714		2010				285,714		s		150,000

		165		חברת אחזקות		Water loss management		research & development		water management		25				export		20,000,000						20,000,000		M		20,000,000

		166		שיווק טכנולוגיות בקרת מים - קמעונאי, מסחר, נציג, יבואן, יצואן		Water control technologies marketing		production & marketing		water management		35		M		import & export		4,000,000						4,000,000		s		1200000

		167		פיתוח ושיווק מערכות בקרה למכונות בשירות עצמי - נציג, מחקר ופיתוח, יצרן		Control systems developing and marketing		production & marketing		water management		7		S		export		350,000		2010				350,000		s		150,000

		168		פיתוח וייצור של מגופים - יצרן, יצואן		gate valves development and production		production & marketing		water infrastructure		18		M		export		1,942,857						1,360,000		s		680,000

		169		ייזום וניהול פרויקטים בתחום המים - קבלן, שירותים		Waste water treatment projects initiation and management		services		water treatment		65		M				8,857,142		2011				8,857,142		s		885714		40		7108000		7108000		0

		170		מחקר ופיתוח לטיהור מי שפכים - מחקר ופיתוח, שירותים		Wastewater treatment research and development		research & development		water treatment		5		S				700,000						700,000		s

		171		פיתוח ומתן שירותים לשליטה ובקרה מטווח רחוק - מחקר ופיתוח, שירותים, יצרן		Real time remote monitoring and device control		production & marketing		water management		5		S		export		1,500,000						1,050,000.0		s		525,000.0

		172		הנדסת מים, כבישים וחשמל - מחקר ופיתוח, שירותים, יצואן		Research and development: water engineering		services		water infrastructure		315		L		export		130,000,000						117,000,000		L		46800000		335		87554000		48589000		58684000

		173		שיווק תוכנה לפיתרון ולניטור של בעיות ברשתות מים מוניציפליות - מחקר ופיתוח, שירותים, יצואן		Water systems monitoring software research and development		research & development		water management		30		M		export		1,018,000		2012				1,018,000		s		800,000

		174		פיתוח, ייצור ותחזוק של מערכות השקיה ממוחשבות - מחקר ופיתוח, שירותים, יצרן, יצואן		Computerized irrigation systems development, production and maintenance		services		water management		30		M		export		5,328,425		2012				5,328,425		s		3,197,055.0

		175		שיווק פטנט לחיסכון במים		Water saving patent marketing		production & marketing		irrigation equipment		4		S				71,428		2012				71,428		s

		176		ייצור אבזרי השקיה		Maintenance		production & marketing		irrigation equipment				S		export		571,428		1996				571,428		s		150,000

		177		חברת טכנולוגיה מתמחה בתכנון, בנייה ותפעול של מערכות טיהור מותאמות ללקוח		Purification systems design, construction and operation		services		water infrastructure								1,000,000						1,000,000		s

		178		טיהור מי שפכים		Wastewater purification		services		water treatment		7		S		export		628,571		2012				628,571		s		200,000

		179		תכנון, בנייה ותפעול של מפעלי טיפול בשפכים באמצעות ראקטור ביולוגי וכימי		Waste water treatment design, construction and operation		services		water infrastructure		18						2,500,000						2,500,000		s		1,000,000

		180		השבחת מים ומתקני טיהור מים, שיווק ופיתוח מתקני מים		Water treatment and water purification plants developing and marketing		services		water treatment								1,500,000						1,500,000		s

		181		פיתוח ויישום של פתרונות לטיפול בשפכים - מספקת טכנולוגיה ופתרונות		Wastewater treatment technology development		services		water treatment								2,000,000		5/21/14				2,000,000		s

		182		שיווק מוצרים בתחום אבטחת מידע - מסחר, שירותים		Information security products marketing		production & marketing		water management		37		S				6,857,142						1,371,428.40		s		1,097,142.72

		183		טיפול ביולוגי בשפכים		Wastewater biological treatment		services		water treatment								2,000,000						2,000,000		s

		184		חיישן ותוכנה לאיתור דליפות במערכת המים		water on-line leakage detection in pipes development		research & development		water management								700,000						700,000		s

		185		טיפול באורגניים בשפכים		providing wastewater treatment technology 		services		water treatment		3		S				500,000						500,000		s

		186		ניטור מזהמים במים		water quality monitoring technology		production & marketing		water management				S				1,500,000						1,500,000		s

		187		פיתוח מערכת לייצור מיקרו-אנרגיה - שימוש בזרימת הנוזל בצינור לייצור אנרגיה לחיישנים		Developing a micro-energy developing system		research & development		water infrastructure		2		S				700,000						700,000		s

		188								water management		1														S				החברה הוקמה רק בסוף 2009

		189								water treatment		10						6,857,143						6,857,143		s		- 0		החברה הוקמה רק בשנת 2007

												34205						11,711,521,934						3,736,363,095				2,059,360,423





										segment		number of employees						volume of business (company size)						portion of water-related activity				export portion

										irrigation equipment		5358						1,062,799,998						1058499998				931582142.6

										water infrastructure		7865						2,364,030,426						1718418069.57857				694434342.902429

										water treatment		19248						7,833,069,164						655287422.257143				232205454.69

										water management		1734						451,622,346						304157604.9				201138482.58





Statistic

		Total Number of companies
* Three were unidintified		total Turnover of the "water sector" business (In US $)		Total export turnover		Total Number of "Large size" companies		total turnover of "Large  sise" companies (In US $)		Total Number of "Meduim size" companies		total turnover of "Medium size" companies (in US$)		Total Number of "Small Size" companies		total turnover of "Small size" companies    (in US$)

		183		- 0		2,059,360,423		21		3,101,132,924		42		850,005,064		120		310,688,819

		Brekdown in % In #						11%				23%				66%

		Brekdown in % In T/O								ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		Average sales per company ($/company)		- 0						147,672,996				20,238,216				2,589,073



		Definition:						4,261,826,807

		Large companu		  Over $ Mil 50				183

		Medium company		
More Than $ Mil 10 Less than $ Mil 50 

		Small Size Company		Less Than $ Mil 10



								Statistical analisys by market segments

		number of companies in the Irrigation equipment sector		Total turtnover in the Irrigation equipment sector				Ave.T/O per comp. in the Irrigation equip.sector		  Estimation of export  for the Irrigation Equipment

		15		995,868,569		837,431,428		66,391,238		837,431,428

												 Of that Netafim total turover $Mil 750 and estimated export $ Mil 675*



		number of companies in the Water Infrastructure sector		Total turtnover in the Water Infrastructure sector				Ave.T/O per comp. in theWater Infrastructure sector		 Estimation of export  for the Water Infrastracture

		57		1,714,788,152				30,084,003		1,029,003,144

												 Of that Mendelson turover $Mil 750 and estimated export $ Mil 206*

												 Of that Plasson turover $Mil 750 and estimated export $ Mil 224*

												 Of that GES turover $Mil 750 and estimated export $ Mil 113*

		number of companies in the Water Mng sector		Total turtnover in the Water Mng.  sector				Ave.T/O per comp. in the Water Mng. sector		 Estimation of export  for theWater Mng. 

		40		582,809,949				14,570,249		185,899,100

												 Of that mEKOROT turover $Mil 750 and estimated export $ Mil 375*





		number of companies in the Water Treatment sector		Total turtnover in the Water Treatment  sector				Ave.T/O per comp. in the Water Treatment sector		 Estimation of export  for theWater Treatment. 

		71		968,360,137				13,638,875		451,308,840



		Total # of Employees		large size				Medium size		Small size

		ERROR:#REF!		12,976				32,025		23,004

		in %		19%				47%		34%

		68,005































































































































calculation

		# of Enpl		Large size turnover		# of Enpl		Medium size turnover		# of Enpl		Small size turnover				Total T/O in the Irrigation equip. sector		 Tot. est. of export  for the Irrigation Equipment		Total T/O in the Water Infrastructure sector		 Tot. est. of export  for the water Infrastructure		Total T/O in the Water Mng. sector		 Tot. est. of export  for the water Mng..		Total T/O in the Water Treatment sector		 Tot. est. of export  for the water Treatment..

		55		60,000,000		55		18,000,000		22		3,500,000		45		2,000,000		500,000		3,500,000		700,000						18,000,000

		548		146,486,486		548		38,285,714		170		5,000,000		85		17,657,142		5,297,143		38,285,714		30,628,571						5,000,000

		600		93,000,000		600		26,096,200		71		2,000,000		25		1,500,000				26,096,200		7,828,860		2,500,000				60,000,000

		206		65,993,371		206		30,120,000		220		1,360,000		18		1,000,000		200,000		1,360,000		952,000		242,857

		245		59,466,428.40		245		12,054,000		65				16		2,000,000		1,000,000		30,120,000		9,035,999.91		146,486,486		117,189,189		12,054,000		10,848,600

		23		110,857,142		23		22,541,500		60		342,857		6		44,068,571		22,034,286		22,541,500		4,508,300		10,000,000				342,857

		345		75,611,428		345		17,657,142		35		2,000,000		10		750,000,000		675,000,000		4,000,000		2,000,000		2,000,000		700,000		2,000,000

		25		206,132,000		227		10,000,000		45		2,500,000		15		60,000,000		50,000,000		2,000,000				3,500,500		2,450,350		2,500,000		700,000

		227		264,765,857		2369		10,000,000		40		4,000,000		35		10,000,000		2,000,000		5,000,000		1,000,000		10,628,571		5,314,286		2,857,142		לדבר עם ג'רונדינו - חברה שעוסקת במסחר בלבד

		2369		193,153,142		60		10,628,571		300		2,500,000		13		100,000,000		80,000,000		93,000,000.00		83,700,000		12,200,000		2,440,000		2,500,000

		60		750,000,000		4000		12,200,000		94		2,857,142		18		4,000,000		1,000,000		65,993,371.2		13,198,674		1,500,000		300,000		2,500,000

		4000		60,000,000		310		36,771,428		250		242,857		3		1,000,000		250,000		59,466,428		?		3,000,000		2,400,000		10,000,000		8,000,000

		310		131,091,000		430		16,339,000		502		2,500,000		15		2,000,000				3,000,000				8,114,286		4,057,143		4,542,857

		430		223,848,686		1262		14,038,285		102		2,500,000		6		71,428				36,771,428		25,739,999		5,328,425		2,664,213		539,176

		1262		100,000,000		700		35,657,143		280		4,542,857		2		571,428		150,000		9,751,600		4,875,800		3,999,999		1,200,000		185,714

		700		70,800,800		211		25,400,000		180		539,176		7		995,868,569		837,431,428		16,339,000		8,169,500.0		1,800,000		540,000		7,500,000		2,500,000

		211		85,069,442		170		10,528,714		85		185,714		1		15				14,038,285				15,539,400		10,877,580		1,000,000

		170		175,714,285		610		27,542,857		60		2,000,000		6						5,428,571				17,142,857		3,428,571		3,000,000

		610		94,000,000		400		10,000,000		100		2,000,000		7						35,657,142.6		1,782,857		4,628,571		925,714		110,857,142		44,342,857

		400		57,142,857		180		20,000,000		130		7,500,000		50						4,857,142				6,000,000				342,857

		180		78,000,000		315		11,057,143		105		3,500,500		24						8,000,000				7,000,000				1,500,000		500,000

						12,152		30,000,000		12152		5,000,000		30						25,400,000		5,080,000		6,285,714		1,257,142.800		1,500,000		500,000

						140		15,539,400		140		1,500,000		15						10,528,714		1052871.375		264,765,857				385,714

						60		17,142,857		60		3,000,000.0		20						75,611,428		15,122,286		1,200,000		500,000		700,000

						185		24,600,000		185		3,000,000		22						27,542,857				2,500,000				4,000,000		1,000,000

		12,976		3,101,132,924		4508		25,000,000		4508		1,000,000		6						20,000,000		10,000,000		1,500,000		500,000

				total #		142		44,068,571		142		3,000,000		10						7,142,857		1,428,571		1,200,000		?		1,500,000		600,000

				21		70		22,285,714		70		8,114,286		7						24,600,000		17,220,000		500,000				10,000,000		2,000,000

						100		13,714,286		100		342,857		4						5,000,000		2,300,000		1,000,000				1,714,285		170,000

				3,952,637,988		30		10,000,000		30		9,751,600		52						206,132,000				2,000,000		1,200,000		2,000,000

						67		20,000,000		67		1,500,000		3						5,714,285				1,500,000		700,000		11,057,143		5,528,571

						80		28,000,000		80		5,428,571		24						6,771,428		2,031,429		2,857,143				30,000,000

						40		18,667,800		40		1,500,000		7						223,848,686		179,078,948		571,428		285,714.0		1,500,000

						100		12,114,286		100		385,714		3						28,000,000		5,600,000		20,000,000		20,000,000		2,714,286		542,857

						100		12,000,000		100		4,857,142		19						18,667,800				4,000,000		1200000		4,970,000		994,000

						110		25,142,857		110		8,000,000.0		25						1,428,571				350,000		150,000		2,000,000

						120		17,500,000		120		700,000		30						70,800,800		14,160,160		1,050,000.0		525,000.0		25,000,000

						20		14,742,857		20		4,000,000		11						12,114,286				1,018,000		800,000		4,219,800

						70		14,857,142		70		1,500,000		4						85,069,442		17,013,888		5,328,425		3,197,055.0		193,153,142		135,207,199

						370		14,400,000		370		5,328,425		30						1,600,000				1,371,428.40		1,097,142.72		2,100,000						מקורות פיתוח וייזום

						270		35,311,600		270										12,000,000		6,000,000		700,000				22,285,714		15,600,000

						25		20,000,000		25		1,500,000		7						2,834,337				1,500,000				1,000,000

										22		1,714,285		22						25,142,857		7,542,857		582,809,949		185,899,100		800,000

						32,025		850,005,064		11		2,000,000		11						175,714,285				כולל את מחזור מקורות!!!				5,000,000

								total #		26		7,142,857		26						17,500,000		5,250,000		40				1,000,000

								42		7		1,500,000		7						14,742,857		4,422,857.04						1,857,142
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Sheet1

		שם החברה		סגמנט		גודל חברה 2007		שיעור פעילות המים 2007		ייצוא בתחום המים 2007		היקף ייצוא בתחום המים 2013		גודל חברה 2013		שיעור פעילות המים 2013		תחום הפעילות של החברה								שוק יעד								שימוש בתקנים														תקנים מספקים תשתית לפיתוח ולייצור מוצרים		ללא עמידה בתקנים מסויימים לא ניתן לחדור לשווקים		יישום התקנים נותן לחברה יתרון תחרותי לעומת חברות אחרות		יישום תקנים מסייע למיצוב החברה כאיכותית		תקנים יוצרים שפה משותפת בין החברה לספקים ובין החברה ללקוחות		האם החברה מיישמת תקנים בתחומי המחקר והפיתוח וההנדסה		באיזו מידה תורם יישום התקנים העיקריים לצמצום משך המחקר והפיתוח ותהליכי ההנדסה בחברה		באיזו מידה תורם יישום התקנים העיקריים להפחתת העלויות הכספיות הנובעות מתהליכי המחקר והפיתוח		האם החברה מיישמת תקנים בתחומי הרכש והייצור		באיזו מידה תורם יישום התקנים להפחתת העלויות הכספיות של ח"ג		באיזו מידה תורם יישום התקנים לקיצור תהליכי העיסקות עם ספקים		באיזו מידה תורם יישום התקנים להפחתת עלויות הייצור		באיזו מידה תורם יישום התקנים לצמצום שעור הפסולים בתהליך הייצור		באיזו מידה תורם יישום התקנים לצמצום תקלות ותאונות		מהו היקף המכירות שהושפע באופן משמעותי משימוש בתקנים		האם קיימים לדעתכם תקנים שמהווים חסם שיווקי בשוק המקומי או העולמי עבור החברה		במידה והחסמים יוסרו האם תוכלו להעריך את תוספת המכירות		האם היעדרו של תקן בנושא מסוים מהווה חסם שיווקי בשוק המקומי או העולמי		אם התשובה כן באיזו מידה הוא עשוי לתרום למכירות		האם קיים תחום בפעילות החברה שפיתוח תקן עשוי לקדם אותו		אם כן האם תוכל להעריך באיזו מידה הוא עשוי לתרום למכירות		האם פיתוח תקנים עשוי לצמצם את הוצאות ההתעדה		Dif

																		ציוד השקייה		ניהול ובקרה		טיפול במים		תשתיות מים		מוניציפאלי		חקלאי		תעשייתי		אחר		יצור ורכש		מחקר והנדסה		שיווק ומכירות		שיווק ופיתוח		הנדסה פיתוח ורכש		תכנון		תפעול ושיווק

														X1		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		X9		X10		X11		X12		X13		X14		X15		X16		X17		X18		X19		X20		X21		X22		X23		X24		X25		X26		X27		X28		X29		X30		X31		X32		X33		X34		X35		X36		X37		X38		X39		X40

		10		water management		1756000		1756000		1405000		2450350		3,500,500		3,500,500		0		1		1		1		33%		33%		33%		0		-1														5		5		1		5		5		1		2		2		כן		1		1		1		1		1		3		1		3		0		-1		0		-1		0		1,045,350

		19		water treatment		116000000		116000000		17600000		84600000		94,000,000		94,000,000		0		0		1		1		50%		0		50%		0		1		1		0		0		0		1		0		3		4		4		4		4		1		-1		2		כן		2		2		2		-1		3		3		0		-1		0		-1		0		-1		0		67,000,000

		1		water infrastructure		19714285.7142857		19714285.7142857		15771428.568		32000000		40,000,000		40,000,000		1		1		1		1		40%		30%		0		30%		0		0		1		1		0		0		0		3		5		2		4		5		1		2		2		כן		1		1		1		1		1		-1		1		3		1		-1		1		-1		-1		16,228,571

		2		water treatment		לא השיבו		1		0		לא השיבו		60,000,000		60,000,000		0		0		1		0		0		0		0		100%		-1														4		-1		4		4		4		-1		-1		1		-1		1		3		1		-1		3		-1		0		-1		-1		-1		0		-1		0		0

		4		water treatment		- 0		0		0		0		15,142,857		4,542,857		0		1		1		1		20%		75%		5%		0		1		0		0		1		0		0		0		5		5		5		5		5		1		4		4		0		1		1		-1		1		1		3		1		4		1		4		1		4		1		0

		6		water management		121503428.571428		121503428.571428		104778285.714285		132600000		156,000,000		156,000,000		0		1		0		0		90%		5%		0		5%		1		1		1		1		1		1		1		5		5		5		5		5		1		4		4		1		4		4		4		4		4		4		0		-1		0		-1		0		-1		1		27,821,714

		3		water treatment		52571428.5714285		52571428.5714285		47314285.7142856		117981900		131,091,000		131,091,000		1		1		1		1		33%		33%		33%		0		1		0		1		0		0		1		0		5		4		4		3		3		1		3		3		1		3		3		2		3		4		-1		1		-1		1		-1		1		-1		0		70,667,614

		8		water infrastructure		7142857		4785714.28571428		0		0		5,000,000		1,500,000		1		0		0		1		50%		50%		0		0		1		0		0		0		0		0		0		4		5		3		4		5		-1		-1		2		1		2		3		2		-1		2		4		0		-1		1		-1		1		2		1		0

		14		water infrastructure		30285714.2857142		30285714.2857142		לא השיבו		30642856.5		40,857,142		40,857,142		1		1		0		0		50%		50%		0		0		0		1		1		0		0		1		0		4		5		3		4		3		-1		-1		2		1		1		2		1		-1		3		3		1		-1		1		-1		0		-1		0		30,642,857

		7		water infrastructure		51669428.5714285		45985791.4285714		45985.7914285714		29953536.256		37,280,286		33,430,286		0		0		1		1		70%		0		0		30%		1		0		0		0		0		0		1		5		5		5		5		5		1		3		2		1		4		4		2		4		2		4		1		4		1		4		1		4		1		29,907,550

		18		water infrastructure		20000000		14000000		2800000		9360480		33,430,286		23,401,200		0		0		1		0		0		0		0		100%		-1														5		5		5		5		4		1		3		3		1		2		3		3		4		4		4		-1		-1		1		3		-1		-1		1		6,560,480

		21		irrigation equipment		32857142.8571428		32857142.8571428		לא השיבו		31185000		63,000,000		56,700,000		1		0		0		1		50%		50%		0		0		-1														2		5		5		5		5		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		4		-1		-1		0		-1		-1		-1		0		31,185,000

		13		water management		החברה עדיין לא הוקמה ב-2007						לא השיבו		-1		4		0		1		0		0		100%		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		5		4		5		3		4		-1		-1		3		-1		2		4		2		-1		2		4		0		-1		1		4		1		4		0

		20		water management		החברה לא נכללה בחישוב הכלכלי של המחקר								- 0		- 0		0		1		1		1		33%		33%		33%		0		1		1		0		0		0		1		0		1		4		4		5		3		1		3		3		1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		1

		22		irrigation equipment		87142857.1428571		61000000		56120000		760000000		800,000,000		800,000,000		1		1		1		1		15%		75%		10%		0		1		1		0		0		1		0		0		5		5		5		5		5		1		3		3		1		3		2		3		3		2		3		0		-1		1		-1		1		-1		1		703,880,000

		16		water treatment		120000		120000		120000		5000000		5,000,000		5,000,000		0		0		1		0		0		0		0		100%		1		1		0		0		0		0		0		1		5		5		5		4		1		1		1		1		-1		-1		-1		-1		-1		4		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		4,880,000

		24		water infrastructure		7108000		7108000		0		885714		8,857,142		8,857,142		1		0		1		1		33%		33%		33%		0		-1														2		4		3		5		4		-1		-1		2		-1		1		1		1		-1		1		-1		1		1		1		-1		1		-1		-1		885,714

		25		water infrastructure		30285714.2857142		3634285.7148		1308342.8574		6000000		50,000,000		40,000,000		0		0		0		1		33%		33%		33%		0		-1														5		5		5		5		5		0		-1		-1		1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		-1		1		-1		1		4,691,657

		27		irrigation equipment		92285714.2857142		92285714.2857142		73828571.4285714		80000000		100,000,000		100,000,000		1		0		0		0		0		100%		0		0		1		0		0		0		0		0		0		2		4		3		4		3		1		2		1		1		1		1		2		2		2		3		0		-1		0		-1		0		-1		1		6,171,429

		23		water infrastructure		31428571.4285714		6285714.28571428		314285.714285714		2571428.57142857		28,571,429		17,142,857		1		0		0		1		80%		0		20%		0		0		0		1		0		0		0		0		5		5		5		5		5		0		2		2		1		2		3		3		4		4		4		1		1		-1		-1		0		-1		-1		2,257,143

		12		water management		החברה הוקמה רק ב-2007						700000		1,500,000		1,500,000		0		1		0		0		100%		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1		5		4		2		5		4		1		3		3		0		-1		-1		-1		-1		-1		-1		1		-1		1		-1		1		-1		1		700,000

		11		water treatment		החברה הוקמה רק ב-2007						0		6,857,143		6,857,143		0		0		1		0		50%		50%		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		5		1		1		1		0		2		2		1		2		2		2		2		3		2		1		3		1		3		1		3		0		0

		15		water management		החברה רק הוקמה ב-2010						114285.6		571,428		571,428		0		0		0		1		100%		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		2		3		4		4		3		-1		-1		2		-1		2		2		2		-1		2		3		0		-1		-1		-1		-1		-1		1		114,286

		28		water infrastructure		87554000		48589000		58684000		46800000		130,000,000		117,000,000		0		0		0		1		33%		33%		33%		0		1		1		0		0		1		1		0		4		4		4		4		4		-1		-1		3		-1		1		3		1		-1		3		2		0		-1		-1		-1		-1		-1		1		-11,884,000
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		סה"כ החברות שענו														21																																24		23		24		24		24				14		22				19		19		18		11		19		15

		תשובה ממוצעת																																														3.67		4.57		3.83		4.33		4.08				22.50%		16.60%				10.78%		20.20%		10.28%		31%		22.90%		45%

		ממוצע - irrigation equipment																																														2.88		4.5		4.38		4.63		4.13				15%		12.50%				12.50%		2.50%		15%		15%		5%		53%

		ממוצע - water infrastructure 																																														3.64		4.53		3.95		4.32		4.05				15%		10%				10.60%		21.80%		7.50%		52.50%		25%		60%

		ממוצע - water management																																														3.65		4.35		3.83		4.35		4.09				31.25%		25.84%				20%		36%		20%		35%		20%		65%

		ממוצע - water treatment																																														3.67		4.6		3.95		4.33		4.10				25%		17.50%				3%		12%		3.75%		10%		29%		44%

																		טבלה מס' 1

																לא רלוונטי		1

																קטן מ-10%		2

																10%-40%		3

																גדול מ-40%		4

																לא ענו		-1

																		טבלה מס' 2

																כן		1

																לא		0

																לא ענו		-1
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