
תכנית אסטרטגית   
אשכול  . א.עבור מ

מנופי צמיחה  
כלכליים



?מי אנחנו

הממשלימחקר ופיתוח משאבים במרחב , היא חברה לייעוץ אסטרטגי ומחקר המתמחה בקידום מדיניותתארא

מזכיר הממשלה לשעבר ופועלת על מנת לסייע  , על ידי עובד יחזקאל2009החברה נוסדה בשנת . והאזרחי

באמצעות פיתוח והטמעה של כלים יעילים מול הממשלה  , ללקוחותינו ליצור עתיד חיובי בתוך עולם משתנה

,  בשנים האחרונות ליווינו עשרות רבות של רשויות. במטרה להשפיע לטובה על החברה בישראל, והחברה האזרחית

.מיקוד וכוח מבוסס ידע ומחקר, חברות וארגונים בקפיצות הגדילה המשמעותיות שלהם תוך יצירת ערך משמעותי



מטרת התוכנית

אשר בכוחם להוות מקורות הכנסה עצמאיים  , זיהוי מנועי פיתוח וצמיחה אפשריים במועצה אזורית אשכול

הפרויקטים הנבחרים שואפים להפחית תלות זו באמצעות פיתוח מנוף . ולהפחית את התלות בתקציבי הממשלה

תוך השתלבות בתהליכים  , רתימת גופים בינלאומיים בעלי עניין, מקומיים-כלכלי ויצירת שיתופי פעולה אזוריים

.ויעדים ממשלתיים



זמנים-תהליך התכנון 

17.2.21

הצגת התוכנית וכיווני הפיתוח

1

מאי-מרץ 

מעגלי שיח  

עיבוד רעיונות

2

יולי-יוני 

החלטות

בחירת פרויקטים לפיתוח

3



שלבי התוכנית

גיבוש כיווני פעולה מרכזיים המבטאים את החוזקות  •
.וההזדמנויות של המועצה

,  מיפוי הרגולציה, הכיוונים נשענים על ניתוח מעמיק•
.ופוטנציאל לגיוס משאבים, החסמים הקיימים

הנושאים שנבחרו מתבססים על הצורך באיתור כיווני  •
,  מהירים ופשוטים יחסית ליישום, פעולה ברי ביצוע

.ובעלי תמיכה ממשלתית

:כיווני פעולה ובחינה מעמיקה של ההיתכנות2בחירת 
שותפים  , משאבים נדרשים, אימפקט צפוי, פוטנציאל כלכלי

,  תמריצים, מיפוי גורמי ביצוע, ממשלתיים וחוץ ממשלתיים
המלצות קונקרטיות , מדדי הצלחה, גנט, השפעת רגולציה

(.ממשלה וכדומה, החלטות מועצה)לצעדים רגולטוריים 

'שלב ב'שלב א

שיתוף  
שיתוף  הציבור

מומחים
מעגלי שיח



(2013)פארק הייטק בבאר שבע 

פ בין העירייה לאוניברסיטת בן גוריון"שת
משרות של מהנדסים ועובדי הייטק2,500תוספת של מעל 

(משרות10,000פוטנציאל של )
מעבר , חברות טכנולוגיה, פ"מו, אקדמיה:סיסטם-יצירת אקו

.וממשלתיתתמיכה עירונית, הטכנולוגיות לנגב' ל והיח"צה

(בתכנון)בגליל העליון פודטקפארק 

₪מיליון 120השקעה ממשלתית כוללת של 
הצפוני של תעשיית  מהאקוסיסטםכחלק , בשיתוף מכללת תל חי

.FoodTech-וההמזון 
מטרת המכון היא להוות מרכז לחברות ולסטרטאפים בתעשיית  
המזון שבו הן תוכלנה לפתח את מוצריהן ותהליכי הייצור שלהן  

.בעזרת פיתוח והטמעת חדשנות במזון

דוגמאות



הקמת מתקן להפקת חשמל מאנרגיית השמש  
תוך שיתוף פעולה אזורי  , בשטח המועצה

ובינלאומי נרחב במטרה לסייע במשבר החשמל  
השורר ברצועת עזה

המועצה תוביל את נושא הטיפול בפסולת  
וטיפול  , לטובת הפחתת ההטמנה בישראל

בזיהום הים והאוויר הנפלטים מרצועת עזה  

טיפול בפסולתאנרגיה מתחדשת

הקמת מחסן ערובה במעבר הגבול עם רצועת  
במטרה להאיץ את הפעילות הכלכלית הן  , עזה

.באזור המועצה והן ברצועת עזה

המועצה האזורית אשכול תהווה מוקד ידע וזירה  
ניסיונית מרכזית של תעשיית החקלאות  

.המתקדמת וטכנולוגיות מים
מרכז מחקר בינלאומי בשיתוף עזה ומצרים

AgroTech/WaterTechפיתוח אזור בונדד

כיווני הפעולה הנבחרים



אנרגיה מתחדשת  

מניעת זיהום והפחתת גזי -סביבה 

חממה

הפחתת זיהום אוויר ומים-בריאות 

,  מקומות תעסוקה ותחזוקה-כלכלה 

השקעות בשוק המקומי  

הכנסה קבועה ובטוחה למועצה  

2030עד שנת 
מסך כל צריכת החשמל בישראל יופק מאנרגיות  30%

.מתחנות גז טבעי70%–והיתר , מתחדשות

2050עד שנת 
.פחם וגז, נפט: הפסקת השימוש בדלקים מאובנים 



אנרגיה מתחדשת  

מעבר למקורות בלתי מתכלים  

-שיפור בריאות הציבור 
צמצום הזיהום הנגרם משריפה

הפחתת התלות במדינות זרות  
לצורך אספקת חומרי הגלם

ייצוב מחירי החשמל

ירידת : פיתוחים טכנולוגיים
מחירי הפאנלים וגידול נצילותם

הזדמנויות המועצה2הזדמנויות בתחום1

יעדים ממשלתיים  

תוכנית לאומית ומספר רב של  
החלטות ממשלה

תוכנית משרד האנרגיה  

מיליארד שקל80-כ

הסרת חסמים רגולטוריים

פוטנציאל3

הקמת שדה סולארי במועצה  
כמקור לצמיחה כלכלית

סביבה

חדשנות עזה

ממשלה

שטחים פתוחים וימי שמש

אגירת חשמל
הבטחוני בעזה" אזור החיץ"

ושטחים מצריים



אנרגיה מתחדשת  

משאביםסביבהרצועת עזה

–אזור עדיפות לאומית 
עלויות הקרקע אפסיות  

שימוש בתקציבי משרדי  
ופיתוח  , החקלאות, האנרגיה

הנגב והגליל

רתימת גופים בינלאומיים  
ומדינות שותפות

בלי אספקת חשמל סדירה לא  
,  ניתן לספק שירותי בריאות

לטפל  , חינוך ורווחה מספקים
להתפיל מים ראויים  , בשפכים

לשתייה ולנהל משק בית כראוי

סיוע במצוקה ממשית של  
תושבי הרצועה

קבלת מכסה חריגה שלא  
במסגרת המכסות הפנימיות

מעבר לאנרגיה נקייה שאינה  
מזהמת

תמיכה ציבורית וממשלתית



וטכנולוגיות מיםאגרוטק

הנדסה גנטית מיכון חקלאי

פתרונות השקיה הדברה ביולוגית

השבחת גידולים ניטור וחיזוי מידע

'טמפ, תאורה, חממות
ניהול משקים  

חקלאיים

השבת מיםהתפלה

ייצוא טכנולוגיות  

2-כ: ישראליות 

מיליארד דולר בשנה

משק מים מתקדם



וטכנולוגיות מיםאגרוטק

פתרון לגידול הביקוש למזון ומים

התמודדות עם שינוי אקלים

וחסכונית  " ירוקה"חקלאות 
במים

צמצום שטחי החקלאות

מגמה עולמית צוברת תאוצה

:  ישראל מובילה
חקלאות  , בטכנולוגיה

והתמודדות עם משבר המים  

הזדמנויות המועצה2הזדמנויות בתחום1

שטחים חקלאיים נרחבים

הצטברות ידע וניסיון בסקטור  
החקלאי

חברות תעשייה

מחקר ואקדמיה

חממות יזמות והשקעות

פוטנציאל3

המועצה כמרכז מחקר חדשני  
בחקלאות מתקדמת

סביבה

חדשנות עזה

ממשלה



אגרוטק

משאביםסביבהרצועת עזה

משרד החקלאות ורשות  
החדשנות

תוכניות חדשנות אירופאיות  
לתמיכה ומימון פרויקטים  

.בתחום

-תזונה–אקדמיה–חקלאות
כלכלה

עוני וחוסר בטחון  , צפיפות
תזונתי

לימודים  , צורך במקומות עבודה
אקדמיים וטכנולוגיה חקלאית

פיתוחים טכנולוגיים ומחקר  
למען התמודדויות האקלים  

הצורך התזונתי  -פ מחקרי "שת
והכלכלי במצריים לפיתוח  

.החקלאות

חדשנות

מצריים והעולם הערבי כשותפים

מצרים

מחסור  , הזנחת משק המים
מחזור  , באמצעי טיהור מים

והתפלה

,  מחסור במים זמינים לשתייה
.חקלאות ותברואה

ללא גישה למים זורמים90%

פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך  
בתחום המים

,  מחזור מים, מתקני התפלה
ניטור השקיה וביטחון מים  

(סייבר)

הייצוא הישראלי

השתלבות בפרויקטים קיימים  
של רשות המים ורשות  

החדשנות



Bonded warehouse-פיתוח אזור בונדד 

המפוקחמאובטחמתחם-רישוימחסןאוערובהמחסן
בתשלוםהחייבתסחורהמאוחסנתבו,המכסידיעל

מתשלוםהסחורהאתלפטורמנתעל,יבואמיסי
תשוחררהסחורהכאשריתבצעלמכסהתשלום.מוקדם
.האחסוןמשטח

לנמלהיםדרךמגיעותלעזההמיובאותהסחורותכיום
מעזהשסוחריםעדאחסוןבאזוריממתינותושםאשדוד

.הסחורהאתלוקחים

בידישאיןלעובדהקשוריםהארוכיםהאחסוןזמני
בבתשמתבצעהמסבתשלוםלעמודאפשרותהסוחרים

שהמכירהבעוד,למדינההכניסהעםמידאחת
.עתידיבזמןתקופהלאורךמתבצעת

מובילים,אחסוןבשטחיומחסוראשדודבנמלהעומס
.צפיפותוהטליגבוהיםאחסוןלמחירי

פנויהלרחבהמובלותמהסחורותחלקקורונהבימי
(שטחהשכרת+שינוע)ג"בנתב



Bonded warehouse-פיתוח אזור בונדד 

שיפור וייעול המסחר הקיים

עידוד הפעילות הכלכלית באזור

יציבות ביטחונית   

הפחתת העומס בנמל אשדוד

שיפור התדמית הבינלאומית של  
ישראל מול עזה

הורדת מחירי אחסון סחורות

הזדמנויות המועצה2הזדמנויות בתחום1

שטחים להקמת מחסן לוגיסטי  
מתקדם

קרבה לאשקלון ואשדוד

מצריים, גבול משותף עם עזה

ומעבר כרם שלום

פוטנציאל3

פיתוח אזור בונדד מתקדם 
במעבר עם רצועת עזה   

במטרה להאיץ את הפעילות  
הכלכלית והמסחר  

עזה

תעסוקהממשלה



משאביםתעסוקהרצועת עזה

משרדי הממשלה

רשות שדות התעופה

תכנית השלום האמריקאית  
כבסיס לתקציבים נוספים

פיתוח תשתיות המסחר

הקלה בניהול הסחורות תחת 
סגרים

הגדלת מספר המשרות באזור

עידוד הכלכלה והמסחר האזורי  

Bonded warehouse-פיתוח אזור בונדד 



ומיחזורטיפול בפסולת 

צפון עזה-לאהיאהמזבלה בבית 

האסטרטגית התכניתיצאה לדרך 2018במאי 
מיליארד  4לטיפול בפסולת בהשקעה כוללת של 

שקלים

ייצור הפסולת לאדם בישראל הוא מהגבוהים 
ג פסולת ביום"ק1.7–בעולם 

80%
הטמנה

20%
2030עד 

היעד

21%
מיחזור

54%
2030עד 

מחסור בתשתיות וציוד לטיפול 
בפסולת

מכלל השפכים מוזרמים  70%
לים התיכון

עזה

מחסור חמור -זיהום מי התהום
במים נקיים

מיחזוריותר פחות הטמנה



הפחתת הזיהום
שמירה על בריאות הציבור

-הורדת עלות הטיפול בפסולת
הטמנה יקרה

הפחתת הטמנת פסולת  
ושמירה על הסביבה

הזדמנויות המועצה2הזדמנויות בתחום1

:תוכנית לאומית אסטרטגית
פחות הטמנה ויותר מחזור

ניסיון ישראלי וטכנולוגיה  
מתקדמת

אינטרסים  –גבול משותף 
משותפים

קירבה לאתרי הטמנה ולמזבלות  
והשפעתן על התושבים

שטחים פנויים לטובת הפרויקט

פוטנציאל3

המועצה תוביל את הטיפול 
בפסולת לטובת הפחתת  

וטיפול , ההטמנה בישראל
בזיהום הים והאוויר הנפלטים  

מרצועת עזה  

סביבה

עזה

ממשלה

ומיחזורטיפול בפסולת 

הפקת אנרגיה נקייה מפסולת



משאביםסביבהרצועת עזה

תוכנית  , משרדי ממשלה
קרן הניקיון, לאומית

פ עם ארגוני סביבה  "שת
בינלאומיים

ם  "תוכניות סביבתיות של האו
והאיחוד האירופי

סיוע במשבר הסניטרי בעזה
צורך הומניטרי

התמודדות עם התפרצות  
מחלות והתפשטות מגיפה  

מחוץ לרצועה

זיהום אוויר ופליטת גזי חממה

זיהום הקרקע ומקורות המים

מכלל השפכים מוזרמים  70%
פגיעה במתקני  –לים התיכון 

ההתפלה

ומיחזורטיפול בפסולת 

התפשטות  , התרבות מזיקים
פגיעה בנוף ומפגעי ריח, מחלות

נזק לבעלי חיים ולמערכות  
האקולוגיות

למשבר המים ברצועת עזה גם השלכות  .. לזיהומי מים ברצועת עזה השלכות סביבתיות ובריאותיות שאינן מתחשבות בגדר שהוקמה בין ישראל לרצועת עזה"

(2017דוח מבקר המדינה " )וכן השפעה על יחסי החוץ של ישראל, ביטחוניות ומדיניות נרחבות הנובעות ממצוקת האוכלוסייה ומחוסר היציבות המתלווה לה



?שאלות 

:משוב
https://forms.gle/4ZtgNN7nUrP7aNVQ6

:התייחסויות נוספות ניתן להעביר למייל
roey.zil@Tara-il.com

פסולתאנרגיה מתחדשת אזור בונדד AgroTech

יהונתן דניאל
מנהל מחלקת מחקר

רואי זילברמן
אנליסט כלכלי

https://forms.gle/4ZtgNN7nUrP7aNVQ6

