
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

13' מס

מזון•  סקטור 

מ"מעדני יחיעם בע

30,000₪: שווי המענק הממשלתי

בוועובדים,המערביבגליליחיעםבקיבוץשנה50-כפועליחיעםמעדנימפעל
המפעליםאחדהוא.והמגדריםהדתות,העדותמכלהסביבהוכפרימיישוביתושבים

מיועדמהייצור25%-כש,הייצואבתחוםמשמעותיושחקן,בארץבתחומוהמובילים
.לייצוא

תוך,מיוחדיםוטעמיםאיכותייםמוצריםבפיתוחדוגלתהמפעליתהאסטרטגיה
.ביותרהגבוההברמהאיכותובקרתטכנולוגיתחדשנותעלהקפדה

.ומהעולםמהארץ,ונקניקיותנקניקים,מעושניםבשרמעדני:מוצרים

160-כ: עובדים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה  ₪ 80,000

הפחתת פליטות של  

עמידה ברגולציה המתהווה  R-22ג פליטת גז "ק1,500

התועלת מהעבודה עם המרכז להתייעלות "
מעבר לכך אציין  . משאבים ברורה ורשומה

אך , היעדר בירוקרטיה, את הגישה החיובית
ללא ויתור על בקרה שאכן הכספים  

שניתנים מהמרכז להתייעלות משאבים 
כי  , עוד אוסיף. מיושמים למטרה המוצהרת

היכולת וההבנה המקצועית של יהונתן  
קאמי סייעה הן בבחירת הפרויקט והן 
"  ביכולת לייעד נכון ולממש את התקציב

ל מעדני יחיעם  "מנכ, יוחאי נאמן
מ"בע
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גז שמזיק לסביבה  , פריאון, R-22מערכות הקירור של המפעל מבוססות על גז 
בה מופה פריאון כאחד הגזים  , על פי אמנת מונטריאול. ופוגע בשכבת האוזון

. יש לצמצם את השימוש בו, המסוכנים לסביבה
לסיוע בפרויקט שנועד  מרכז להתייעלות במשאבים מפעל מעדני יחיעם פנה ל

המיזוג והייבוש , ולהסב את מתקני הקירור, לאתר חלופה לשימוש בגז הפריאון
.  במפעל לאלטרנטיבה סביבתית יותר

https://www.rec.co.il/
http://rec.co.il/
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תועלות כלכליות וסביבתיות
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תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

80,0003,000,00037 ייעול מערכת הקירור

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

פליטות גזים מזהמים
(R-22פריאון )

ג"ק1,500

80,000

מ"מהנדסים בעEQW• יועצים אנרגיה

המזיק לשכבת האוזון וצפוי לצאת ( R-22)מערכות קירור מבוססות גז פריאון אתגרים
משימוש

הצעת הייעול
חלופות למערכות הקירור  3הוצגו , EQWאשר בוצע על ידי חברת , בפרויקט
לבסוף נבחרה חלופה של בניית מערכת מרכזית לקירור חדרי קירור  . הקיימות

גליקולומערכות צינון מבוססות 

,  R-22ג בשנה של פליטות גז "ק1,500-החלפת המערכת צפויה להפחית כפוטנציאל תועלת
.והארגון ייהנה ממערכת שתחזוקתה קלה וזולה יותר

הפתרונות שהוצעו בו כבר שוכפלו למפעל  , בעקבות הצלחת הפרויקט, בנוסף
.ויש התעניינות מחברות נוספות, גדול נוסף בתחום הנקניקים
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