
התייעלות במשאבים 

סביבתי-חסכון כלכלי



חומרי גלם

מים

אנרגיה

המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמת ובמימון  

המשרד להגנת הסביבה  , מנהל תעשיות במשרד הכלכלה

.  ומשרד האוצר

מטרת המרכז לסייע למפעלים להתייעל הן מבחינה  

כלכלית והן מבחינה סביבתית
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2016( שעת עבודה\$)ערך מוסף בתעשייה 

:המוטיבציה של משרד הכלכלה
ל"פיריון נמוך בתעשייה הישראלית בהשוואה בינ



:המוטיבציה של המשרד להגנת הסביבה
השקעה סביבתית נמוכה במניעה במקור

שיעור ההשקעה בפתרונות קצה מתוך כלל ההשקעה הסביבתית בתעשייה

ס"למ: מקור

62%



חומרי גלם

מים

אנרגיה

פוטנציאל חסכון משמעותי לתעשייה

, חומרים
43%

עבודה  
,  ושכר
20%

פחת 
, ומיסים
20%

סחורות  
, אחרות
11%

, אנרגיה
2%

, רווח נקי
4%

מבנה עלויות ורווח בתעשייה  
הגרמנית

Source: Stat. Bundesamt 2012 

60%, חומרים

8%, פחת
3%, אנרגיה 

30%, שכר ואחרות

(med-test IIפיילוט )מבנה עלויות ממוצע בישראל 



מענק קורונה

(  אין חיוב על נסיעה וביטול זמן)לשעה ₪ 300שעת יעוץ ממוצעת הינה 





"כספת"ה-מודל פעילות 
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בחירת הפרויקטים במיפוי

סביבתית-התייעלות כלכלית

ערך מוסף 

של המרכז 

להתייעלות  

במשאבים
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• *
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                           *

*



:סל השירותים כולל



התהליך

סינון •
פניות

אישור  •
הממשלה

הרשמה

מיפוי•

הסדרת  •
הזכאות

תכנית •
ייעוץ

1-2
חודשים

תהליך  •
הייעוץ

תכנית •
עבודה  

מפורטת

+6
חודשים



יתרונות המתודולוגיה–אודות המרכז 

צמצום עלויות•

הפחתה במקור•

שיפור יכולות העמידה בדרישות הרגולטוריות•

הגברת הפריון•

ליווי והפניית מפעלים למענקים ממשלתיים נוספים ליישום תוכנית  •

או  industry 4.0מענק רשות ההשקעות ליצור מתקדם : כגוןהיעול

פרויקט סימביוזה תעשייתית ועוד, מסלול פריון



מעקרון סביבתי לעקרון כלכלי



Cleaner 
Technology

Pollution 
Prevention

Waste 
minimization

Resource 
Conservation

End of Pipe

Pollution 
Control

Waste 
Treatment

Resource 
Remediation 

Environmentally Sound 
Technology



מפעלים בפרויקט פיילוט7

יועצים מלווים

הייעולהצעותשליישום 64%
השקעה הנדרשת ליישום פתרונות ייעול

בשנים-PBPזמן החזר השקעה בפתרונות 

ח  "ש8,509,956
חסכון כספי שנתי בכלל  

המפעלים

:חסכון במשאבי סביבה
ש"קוט15,192,386»

קוב מים75,379»

טון חומר גלם503»
CO2טון 8,689»
טון פסולת מוצקה205»

להראות סרטון סיכום פרויקט



תוצריםתהליךצעדים

PLAN

TESTלהטמעת גישת ( לא/כן)סקירה באתר והחלטה סקר פעילות באתר1.1
הגדרה של היקף העבודה

חוזה בין המפעל ליועץ

קבלת מחויבות הנהלה לתהליך  הצהרת מדיניות1.2
לתהליך ופרסומה  ומחוייבותהצהרת מדיניות 

למחזיקי העניין

תכנון והכשרה של צוות פנימי ייעודי לפרויקטצוות עבודה פנימי1.3
צוות עבודה

פלטפורמת הפעילות שלו

סך עלויות זיהום והגדרת סדר עדיפויות1.4
והגדרת סדר ( תוצר שאינו מוצר)NPOחישוב העלות הכוללת של 

עדיפויות וגבולות  

מטרות ויעדים

מידע אודות צריכת משאבים מרוכז ומנותח

סדר עדיפויות

ומרכזי עלותאזורי מיקוד1.5
תהליכי ייצור בעלי  / הגדרת סדר עדיפויות ברמת המחלקות

הפוטנציאל הגדול ביותר להתייעלות  

מיקוד באזורים התייעלות מרכזיים

הערכת פוטנציאל להתייעלות

1.6
מקורות וסיבות לאי יעלות בצריכת  

משאבים
הגדרת הסיבות לאי יעילות באזורי המיקוד

מידע ממוקד אודות הביצועים באזורי  

ההתייעלות

רשימה של פתרונות אפשרייםפיתוח פתרונות אפשרייםאפשרויות1.7

נתונים טכניים וכלכליים אפשרייםזיהוי נתונים אופטימלייםניתוח היתכנות1.8

כתיבת תוכנית עבודה להטמעת הפתרונות הנבחריםתוכנית עבודה1.9
תוכנית עבודה  

מחויבות הנהלה להטמעה  

מערכת מידע1.10
ביצוע  , תכנון מערכת הניטור והבקרה הכוללת צריכת משאבים

וייעילות
מערכות לניהול שוטף וניהול מידע

DO2יישום תוכנית העבודה במפעליישום תוכנית עבודה
ייעול תהליכיםתוכנית העבודה להטמעת

טכנולוגיות מתקדמות

CHECK3ניטור והערכה
ניטור וניתוח מדדי הביצוע לאחר יישום אל מול המטרות  , מדידה

והיעדים

נתוני ייצור אל מול יעדים

פעילויות ומקורות לטיפול נדרשים

ACT4שילוב המתודולוגיה באסטרטגיה הניהולית, בהתבסס על הניסיוןפעילות שוטפת ובחינה אל מול מטרות
סקירת הנהלה

אסטרטגיה להמשך הטמעת המתודולוגיה



MFCA

כלי עוצמתי לשיפור יעילות  

חיסכון באנרגיה  , ג"צריכת חו

ועלויות יצור על ידי חישוב  

בפועל  " נסתרות"העלויות ה

והימנעות מאבדנים



משאבים

תהליך  

ייצור

מוצר

תוצר שאינו מוצר

משאבים

חומרים

חומרי גלם

חומרי עזר

אריזות

חומרי תפעול

מים

מקורות שונים

אנרגיה

חשמל

דלקים

תהליך  
ייצור

תוצר תוצר בחלוקה למוצר ולא מוצר

מוצרים החומרים במוצר הסופי מכלל  % 

מוצרים מרכזייםהגלםחומרי

מוצרי לוואי האריזות במוצר הסופי% 

פסולת ופליטות NPOתוצר שאינו מוצר 

פסולת רעילה החומרים שאינם במוצר הסופי% 

פסולת מוצקה אריזות שאינם במוצר הסופי% 

חומרי תפעול100%

פליטות לאוויר אנרגיה שנצרכה בייצור100%

שפכים מים שאינם במוצר הסופי% 



?מהו יחס בין עלויות יצירת זיהום לעלויות הטיפול בזיהום

12

1

תהליך ייצור

המפעל מטרד מעלות הטיפול  

פליטות לאוויר/ פסולת/ בשפכים

בפליטות אלו  ג"חמכשבעצם אובדן 

!מעלות הטיפול12הינה פי 



תועלות ויתרונות למפעלים  

השקעהזמניוהחזרתעלותהערכתכוללוחיסכוןלהתייעלותישימותהמלצותקבלת•

אשר,יותרנקייםיצורותהליכיבמקורהפחתהשללפתרונותממוקדותההמלצות•

העמידהאתוישפרוהסביבתייםהסיכוניםאתויפחיתוהמפעלפריוןאתיגדילו

.הסביבתיתברגולציה

המפעללסוגבדיוקהמתאימותביותרהחדישותהטכנולוגיותלמיטבחשיפה•

מסובסדתבעלותבתחוםבמדינההטוביםהיועציםעםלעבודההזדמנות•

ליישוםהממשלהשלרלוונטיותלתכניותחיבורים•



!תודה על ההקשבה
www.rec.co.il

08-9474111
adi@yail.co.il

http://www.rec.co.il/

