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כלכלה מעגלית| הגדרה 

לחבר את קצוות הכלכלה  הכלכלה המעגלית מטרת , שמרמז שמהכפי 
:מעגליהלינארית לכדי תהליך 

לוקחים  : כיווני-אנו מתקדמים כצרכנים בתהליך חד, הלינאריתבכלכלה •
משתמשים בהם , מייצרים מהם מוצרים, חומרי גלם בתוליים מהטבע

(. Take-Make-Dispose)ומשליכים אותם כפסולת 

פסולת חוזרת לשמש כחומר  : המעגלית שואפת לסגור את התהליךהכלכלה •
בתהליכי הייצור משתמשים  ; גלם במקום להיפלט מהכלכלה להטמנה

ונעשים  ; בחומרים שאינם בתוליים וכבר שיחקו תפקידים קודמים בכלכלה
.  כמה שיותר שימושים חוזרים וממוחזרים במוצרים וחומרים

–היא להשאיר את חומרי הגלם בתוך הכלכלה כמה שיותר זמןהמטרה •
.לפני שהם הופכים לפסולת–ולכמה שיותר שימושים 

המרכז להתייעלות במשאבים, 2021פרסום שנתי : מקור

https://www.rec.co.il/files/publications/RECCircularEconomyApril2021.pdf


UNIDO:מקור



מעבר למודל עסקי מעגלי  |הפרויקט על 

מכון ירושלים למחקרי מדיניותבשיתוף פעולה עם , המרכז להתייעלות משאבים

מקדם תכנית שמטרתה שיפור יכולות  , Carbon Trustוחברת הייעוץ הבריטית 

.  ליישום מודלים עסקיים מעגליים בקרב חברות בתעשייה הישראליתוהקניית כלים 

שיקבלו ייעוץ וליווי  , חברות מהתעשייה הישראלית3במסגרת התוכנית ייבחרו 

. בתהליך אסטרטגי לשינוי מודל עסקי תוך זיהוי הזדמנויות בכלכלה מעגלית לחברה

מפת דרכים אסטרטגית ליישום מודל עסקי של כלכלה  התוצר עבור החברה יהיה 

.  מעגלית

שנועד  , מכיוון שזהו שלב פיילוט, תהליך זה הוא ללא עלות למפעלים המשתתפים

.לאתר הזדמנויות וחסמים בתעשייה בתחום זה

ובכלל זה מודלים  , הזדמנות ללמוד מניסיון בינלאומי בתחוםלחברות שייבחרו תהיה 

,  R2Piפרויקט שימוש בכלים שפותחו במסגרת , עסקיים של חברות בינלאומיות

בשותפות של  , האירופיהאיחוד ירושלים עבור מכון פרויקט בינלאומי שבוצע בהובלת 

.  מכוני מחקר וארגוני מגזר ציבורי באירופה, אוניברסיטאות, חברות16

http://www.r2piproject.eu/


חומרי גלם

מים

אנרגיה

שיתוף פעולה 
עם חברה  

אירופאית מובילה

מפת דרכים 
ליישום מודל  

מעגליעסקי 

קידום ופרסום  
והמחויבות  החברה 
*לקיימותשלה 

איתור בעלי עניין  
לקידום  רלוונטיים 
בתהליךמעגליות 

במקרה והמפעל מאשר פרסום מקרה הבוחן*

תוצרים| תועלות למפעל 



מוכנות לשינויי  
רגולציה עתידיים

מוכנות לרגולציה •
אירופאית לחברות 

מייצאות

מוכנות לרגולציה •
המעודדת כלכלה  
מעגלית בישראל

פרסום חיובי  

החברה יכולה לתקשר •
מחויבות לכלכלה  

מעגלית באמצעות  
פרסום מקרה הבוחן  

של יישום הפרויקט

יצירת הזדמנויות  
חדשות לחברה 

הזדמנות לבחון מחדש  •
חסמים ומניעים  

לפעילות החברה 
,  ולזהות הזדמנויות

בהתבסס על  
מתודולוגיה עסקית  

אירופאית בליווי חברת 
Carbon Trust

הזדמנות ללמוד •
מודלים עסקיים של 

חברות דומות בעולם  

תהליכים| תועלות למפעל 



התקשרות•

התנעה•
הכנה

ראיונות•

שולחן עגול  •
וסדנה

עבודה 
עם  

המפעל

הפקת •
תוצרים

מפת דרכים  •
למעבר  
מעגלילמודל 

תוצרים

שבועות3-4

תהליך העבודה עם המפעל



חומרי גלם

מים

אנרגיה

נפתליימית 

במכון ירושלים למחקרי מדיניות מנהלת מחקרים כלכליים בינלאומיים
כלכלי ואסטרטגי לימית ניסיון בייעוץ. בתחומי החדשנות וכלכלה מעגלית

בעברה עבדה בחברות הייעוץ גיזה זינגר , ממשלהבשוק הפרטי ולמשרדי
בעלת תואר שני ; ימית היא דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן. ופארטואבן 

כלכלה ומדעי המדינה , במנהל עסקים ותואר ראשון בפילוסופיה
.מהאוניברסיטה העברית

גילספי-'אלן סמית

מוביל את תחומי הכלכלה המעגלית  , Carbon Trustמנהל שותף בחברת 
לאלן יש יותר  . וחדשנות במודלים עסקיים וקיימות בשרשרת האספקה

בעבר . שנות ניסיון בעבודה על נושאי אסטרטגיה עסקית וניהולית15-מ
ובחברות יעוץ נוספות Booz Allen Hamiltonעבד כיועץ אסטרטגי בחברת 

במדעי החיים ' מאוניברסיטת קיימברידגBA-הוא מחזיק ב. בבריטניה וסין
.במדיניות טכנולוגיה ולימודי תכנון עירוניMIT-ותואר שני משולב מ

המקצוע מהמרכז להתייעלות במשאביםיאנשאת הפרויקט ילוו 

אנשי הצוות| ליווי מקצועי 

https://www.rec.co.il


אנו מזמינים אתכם להצטרף לפיילוט חדשני 
,  בתעשייהלקידום כלכלה מעגלית 

בתחוםכמובילים בסקטור שלכם ולשמש 

חומרי גלם

מים

אנרגיה
doron@yail.co.il: קוללדורון ל "שלחו דואלפרטים נוספים 

08-9474114: או התקשרו

mailto:doron@yail.co.il?subject=פיילוט%20כלכלה%20מעגלית

