
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



: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
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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 



המרכז להתייעלות במשאבים

שיפור בפריון והתייעלות בצריכת משאבי טבע: מטרה

עזרה בסבסוד וליווי פרויקטים להתייעלות במשאבים במפעלים יצרניים: הדרך

(מרכז ידע לאומי)ומקרי בוחן ( צמצום במשאבים)פרויקטים מוצלחים : תוצרים



:סל השירותים כולל:סל השירותים כולל

מצוינות תפעולית

אחזקה חזויה  

ומתוכננת

אפיון והפרדת  

זרמים
הפחתת הפסולת  

בתהליכי הייצור

LCA – הערכת מחזור חיים

ג"פחת גבוה של חו

צריכת אנרגיה גבוהה

הוצאות גבוהות על שפכים

Carbon footprint

רמות מלאי גבוהות/ אמינות מלאי



?  LCA\EPDלמה 

דרישות רגולטוריות01

תקנים ירוקים 02

דרישה למוצרים ירוקים דלי פחמן 03

בידול והשוואה, מיתוג04

התייעלות וחוסן, חיסכון05



מונחים בסיסיים

GLOBAL WARMING POTENTIAL  פוטנציאל התחממות גלובלית

Carbon Footprint                          טביעת רגל פחמנית

.  מדינה או אירוע, אדם, ארגון, שנפלטים ממוצרגזי חממהסך של פליטות
פחמן  טביעת הרגל הפחמנית נמדדת ביחידות של כמות ה, לרוב, לשם פשטות הדיווח ויכולת השוואה

.התחממות עולמיתהגורמת ל , הנפלטתCH4))מתאןהוגז CO2))חמצני-דו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96_%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA


מונחים בסיסיים–איך מגיעים לשם 

LCA - Life cycle assessment                מחזור חיים ניתוח

מוצריםשלהסביבתיותההשפעותלכימותמדעמבוססתמתודולוגיה

פחמן גלום 
Embodied carbon





מוצר

עיצוב המוצר/ שינוי בתכנון 1.

ייצור מוצר חדש2.

חומר גלם  יעול/ שינוי  3.

עיצוב האריזה/ שינוי בתכנון 4.

מפעל  

בקרה/ שינויים בניטור 1.

קו הייצור/שיפורים בתפעול2.

התייעלות אנרגטית 3.

מיקום המפעל4.

עסקיבמודלשינוי5.

שרשרת אספקה 

ספקיםשאלוןשליחת1.

ותמיכהמספקיםהתייעלותאוLCAדרישת2.

בהם

השאלוןבסיסעלספקיםדירוג3.

שינויים ברכש4.

צרכנים 

(שיווקבאמצעות)צרכניםבהעדפתשינוי1.

,שימוש:צרכניםבהתנהגותהדרכה/שינוי2.

(שיווקבאמצעות)חייםסוף,פירוק,תחזוקה

תרחישים 



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( מ"כולל מע)₪ 2,000: תשלום על ליווי פרויקט



:בנק השעות לכל פרויקט בהתאם למורכבות הסביבתית של המפעל

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



:יועצים מומחים בתפעול

:יועצים מומחים באנרגיה

:יועצים מומחים בקיימות



יועצים מומחים בהטמעות טכנולוגיות





!תודה על ההקשבה
www.rec.co.il

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