
עסקיתכאסטרטגיה סביבתית אחריות    
2-ועידת המחזור ה  

 
 מקסין פסברג

אינל העולמית, סגנית נשיא  

לית אינטל ישראל"מנכ  



 אינטל ישראל על המפה

 אינטל יקום

 מרכז פיתוח חומרה ותוכנה  

 למחשבים אישיים ולמחשוב לביש

 אינטל חיפה

 מרכז הפיתוח הראשי של אינטל  

 מוביל בפיתוח  , בישראל

 חומרה ותוכנה

 אינטל קרית גת

 מפעל יצור לרכיבים 

 מ”מ 300, ננומטר 22בטכנולוגית 

 אינטל פתח תקווה

 מרכז פיתוח לתקשורת  

 אלחוטית ותקשורת ביתית

 אינטל ירושלים

 מרכז פיתוח לרכיבי  

 חומרה ותוכנה







 אינטל העולמית  – מדיניות הבטיחות בריאות ואיכות סביבה
 

שתאפשר ירידה בהשפעה   2020נשיא אינטל העולמית בריאן קרזניץ הכריז על תוכנית אסטרטגית לחברה לשנת 

 :על הסביבה למרות העלייה הצפויה בנפח הפעילות של החברה 

 (2012נחסכו מ 1.6B kWh) 2020ל  2012מ  kWhמליארד  4השגת חסכון מצטבר באנרגיה של •

 2010לרמה של  2020הורדת רמת צריכת המים ב •

 (2015ב   2%)  2020הורדת כמות הפסולת המסוכנת להטמנה לאפס ב •

 (2015ב  82%)מחזור לפסולת לא מסוכנת  90%השגת •

 זהב LEEDתכנון כל הבניינים החדשים למינימום סטנדרט •

 אינטל מחויבת לעמוד בכל דרישות החוק הרלונטיות  

 אינטל מחויבת לסביבת עבודה נטולת אירועי בטיחות

 חסכוניים באנרגיה וידידותיים לסביבה, אינטל מחויבת לתכנן וליצר מוצרים בטוחים



"בחזקת שלוש"סיפור על מיחזור  -אינטל ישראל   
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 הובלה ברמה העולמית והארצית -אינטל ישראל

הובלה בהפחתת פליטות  
 ובמחזור פסולות

 

FAB28 

,  הבניין הירוק הראשון של אינטל בעולם
והראשון מסוגו בישראל בהסמכת התקן  

ותן  " זהב" LEEDהישראלי והסמכת 
  .ירוקהתקן לבניה 

  MBR–מתקן ה 

ביולוגי בשפכי  לטיפול 

 קרית גתבאינטל תעשייה 

צמיחה  הובלה במיחזור מים במגדלי קירור 
 –עסקית ללא פשרות בהגנה על הסביבה 
פרויקטים רבים בתחומי שימור אנרגיה 

 וחסכון במים

עם  , דיווח שקיפות ו קשר רציף
רשויות  :בעלי עיניין סביבתיים 

 ומוסדות אקדמיים

הטמעת תוכניות חינוך 
סביבתיות ברמה הארצית 

 והתנדבות עובדים

השפעה על התעשיה  בהובלת  
פרסי השר  –מצוינות סביבתית 

 ופלטינה בדירוג מעלה  



 (באחוזים לרבעון)  2015/2016מסוכנת מיחזור פסולת 
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 עם הפנים לעתיד ירוק יותר

 מ"ק 35מת קו סילוק תמלחות לים באורך הק•

קולחים  להפקת ( MBR)הביולוגי ש "נרחב במטושדרוג הרחבה •

 2017-מיועד להסתיים ב –להשקייה חקלאית ללא מגבלות 

 2016לסוף מיועד  –להולכת גז טבעי לשימוש במערכות המפעל פרויקט •

מגנזיום  שפכים באמצעות סיום הטמעת פרויקט פורץ דרך לנטרול •

 הידרוקסיד  

 כפסולת לא מסוכנת   MBRסיום הגדרת סיווג בוצת •

 המשרדמהלך קבלת היתר פליטה עדכני בהתאמה לדרישות השלמת •
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 סיכום

 בתחום איכותאינטל ישראל גורם מוביל •

 בעבור אינטל העולמית ומדינת ישראל הסביבה 

 אינטגראליאינטל רואה בתחום הסביבתי חלק •

 הארגוניתומערכי התרבות , החברתיתמהאחריות  

 העובדים שותפים מלאים והמוציאים לפועל של אסטרטגיה זו •

 




