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?הייתם קונים אקונומיקה בבקבוק כזה 



...בעצם למה לא הרי אנחנו קונים 



New Balance sneaker upper made from recycled plastic
Each pair of new SKY sneakers is made from about 8 recycled plastic bottles.

By Heather Clancy | October 3, 2011 ZDNET UK

https://www.zdnet.com/meet-the-team/us/heather-clancy/
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“Real Madrid's Dreamy New Third Kit Is Made From 

Recycled Ocean Plastic”



המושג מיחזור הפך מטרנד למוסכמה לנורמה  

האומנים המהנדסים וכמובן  , נדות היומיומית של מעצבי המוצר 'המיחזור נמצא על האג

.  היזמים 

במותגי . ניתן למצוא מוצרים העשויים מחומרים ממוחזרים בכל הקטגוריות בשוק

.על כל תחומיו, האופנה והעיצוב , הספורט

סיפור המיחזור הופך לאטרקטיבי וסקסי  

מציינים מפורשות את מספר הבקבוקים שמוחזרו לתוך המוצר החדש  

ממנפים את המידע מפרסמים בגאווה ובקול רם  



ITS COOL TO BE RECYCLED 





כיצרנית פלסטיק גאה ניסיתי להתחקות אחרי  

בקבוק האקונומיקה הריק שטרחתי לזרוק לפח הכתום

:ושאלתי

לאן הולכות כל האריזות  כשהפח  

?  הכתום מתרוקן 



מה קורה עם האריזות שאנחנו משליכים  "

mako|רונית מורגנשטרן? לפח הכתום 01/05/18פורסם  | 07:02

אדניות  , מלונות לכלבים, ריהוט גן, אוהלים, מעילי הפליז, אז חלק גדול משקי השינה, אם לא ידעתם

המוצרים החדשים  . מיוצרים היום מפלסטיק ממוחזר, בסלולרי שלנו ועוד ועודואפילו רכיבים, לפרחים
.וזה מצוין. שקניתם לא כל כך חדשים כמו שחשבתם

פחים כתומים פרוסים בישראל110,000

תושבים לוקחים חלק בתהליך המחזור בישראל3,200,000

יהיה על ליד כל פח ירוק גם פח כתום2021עד סוף 

אשר משתלבים בחיי היום  , מרכזי המיון והמחזור לוקחים את האריזות הללו והופכים אותה לדברים חדשים

."בלי שיש לנו מושג על כך,  יום שלנו



ומצאתי אפילו התייחסות לבקבוק האקונומיקה  

:הפרטי שלי 
mako|רונית מורגנשטרןהאקונומיקה שלכם הופכת לאדנית " 01/05/18פורסם  | 07:02

הן  , מוצרי טיפוח השיער וחומרי הניקוי וזרקנו אותן לפח הייעודי, לאחר שכילינו את בקבוק האקונומיקה

הפלסטיק הממוין מועבר למפעל מחזור  .שם ממיינים את הפלסטיק לסוגים הומוגניים, מגיעות למרכז המיון

."שם שוטפים ומנקים את הפלסטיק ולאחר מכן גורסים אותו לפתיתים קטנים, ישראלי

?רגע ומה קורה לפתיתים הקטנים

?בתור איזה מוצר הם חוזרים

?מדוע לא משלימים לנו את המעגל

?ואיפה השקיפות 



"  תמיר"בתאגיד המחזור 

!  עושים נכון ועושים טוב 

...שידבר לילדים וגם למבוגריםי 'ינג'חתול גלקחו 

מבינים את החשיבות הגדולה בחינוך הדור הצעיר 

משקיעים ומפתחים אפליקציות חינוכיות כמו המשחק 

https://www.youtube.com/watch?v=JwFINXofmeoCATOMOLO

https://www.youtube.com/watch?v=JwFINXofmeo


...אבל מה קורה בסוף התהליך 

איך אנחנו יכולים באמת לראות את  

?  החומר שמוחזר

?בתור איזה מוצר הוא חזר



למה שלא 
נחזיר את החומר הממוחזר  

?ונייצר אתו את המוצר המקורי 

ניקח את הפתיתים שנוצרו בתהליך מחזור בקבוק  

האקונומיקה ונייצר מהם שוב 

...מיכל אקונומיקה חדש



התהליך

את מכלי האקונומיקה לפחים הכתומים ולמכליי איסוף ייעודיים ברשתות השיווק נזרוק

נחזיר למפעל הפלסטיק את חומר הגלם  נמיין נשטוף נגרוס 

מהחומר הממוחזר שוב את אותו מיכל אקונומיקה   נייצר

מיכל אקונומיקה  ממוחזר  ברשתות הקמעונאיות נמכור



20

LET’S



?  ומה קיבלנו 



קבלו

בהופעה חוזרת ומפתיעה

את

...מיכל האקונומיקה החדש שלכם



" מושלם"נתרגל לקנות מוצר שאינו לבן שאינו 

לקנות מוצר שרואים עליו שהוא ממוחזר 

!כי ממוחזר זה המושלם החדש 



השלמנו את  

תהליך 

הכלכלה  

המעגלית 



בידול וענין על המדף יצרנו



הבאנו

ערך עליון לצרכן של היום 



הענקנו  
פרסונליזציה והעצמנו את חווית הקנייה

...כל אחד והאקונומיקה שלו ...



הרווח הוא של כולנו   

הרשת הקמעונאית  יצרן הפלסטיק   תאגיד המחזור  המותג 

העירייה   משרד הגנת הסביבה  והאזרחים 

... (  20%כיום רק ) המחזור % העלאת •

חיזוק במיצוב  –הובלה בחדשנות ירוקה •

דרך המהלך השיווקי הערכי-עליה באמינות ובשקיפות מול האזרח •

אקטיביות  -הירתמות ופרו-העמקת הקשר ומחויבות האזרח•

חינוך לאכפתיות ולקיחת אחריות על הקיימות•



פיילוט האקונומיקה
?מה צריך לעשות 

לעמיד פחים כתומים ברשתות השיווק

למיין ולהפריד את מכליי האקונומיקה 

לגרוס ולמחזר במפעל בישראל

למכור את החומר הגרוס ליצרן הפלסטיק

לייצר את מיכל האקונומיקה מהחומר הגרוס

לשווק ברשתות 

...להפריד...למיין...לזרוק לפח הכתום...לקנות

...  אתם כבר הבנתם
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תודה
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ל פוליכד "מנכ-מיכל רון גביש 


