
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 ולהצעיד את התעשיה  

.קדימה לעולמות הכלכלה המעגלית



:המוטיבציה של משרד הכלכלה
ל"פיריון נמוך בתעשייה הישראלית בהשוואה בינ
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:המוטיבציה של המשרד להגנת הסביבה
השקעה סביבתית נמוכה במניעה במקור

ס"למ: מקור

35% 36% 41% 42% 43% 48%
57% 64% 69% 72% 73% 74% 78%

85% 87% 87% 89%

שיעור ההשקעה בפתרונות קצה מתוך כלל ההשקעה הסביבתית בתעשייה



חומרי גלם

מים

אנרגיה

פוטנציאל חסכון משמעותי לתעשייה

, חומרים
43%

,  עבודה ושכר
20%

,  פחת ומיסים
20%

, סחורות אחרות
11%

2%, אנרגיה
4%, רווח נקי

מבנה עלויות ורווח בתעשייה הגרמנית

Source: Stat. Bundesamt 2012 



"כספת"ה-מודל פעילות 
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התייעלות 
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ופריון



:בנק השעות לכל פרויקט בהתאם למורכבות הסביבתית של המפעל

שעות  500עד -גדול;שעות 350עד -בינוני;שעות 200עד -קטן



סל השירותים כולל

סביבהתפעול

אחזקה חזויה מצוינות תפעולית
)TPM(ומתוכננת 

צמצום צריכות  
מים

להפחתת פסולות  
ושפכים

LCA & Carbon 
Footprint 

כלכלה 
מעגלית

הגדלת שימוש  
בחומרים  
ממוחזרים

התייעלות  
במערכות  

חימום/קירור

אנרגיה

התייעלות מערך  4.0Iייצור מתקדם 
שרשרת האספקה  

והמלאי בארגון

התייעלות אנרגטית

אסטרטגיית  
פחמן ארגונית

תכנון אנרגטי  
שינוי  / בהקמת 

קווי יצור

התייעלות במערך  
אויר דחוס



:יועצים מומחים בהנדסת תעשייה וניהול

:יועצים עצמאיים

אלון הראל
Valor| ונונוכפיר 

שלום נטל

:יועצים מומחים באנרגיה

:יועצים מומחים בסביבה
יועצת 
:עצמאית

עדי בן דוד



חודשים1-2

התהליך

חודשים+ 6

תהליך הייעוץ•
תכנית עבודה מפורטת•

מיפוי•
הסדרת הזכאות•
תכנית ייעוץ•

סינון פניות•
יצירת קשר ראשוני•

הרשמה

למרכז בעת חתימת ההסכם₪ 2,000: תשלום על ליווי פרויקט
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Technology







!תודה על ההקשבה
www.yail.co.il

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