
מקרה בוחן
כלכלה מעגלית

המרכז  
להתייעלות  
במשאבים  

הוקם ביוזמה  
:ובמימון של

25מס׳ 

פלסטיק• סקטור 

מ"נטפים בע

פיילוט כלכלה מעגלית בתעשייה

בניסיון לגדל יבולים על אדמה  , 1965-החלה את פעילותה בנטפים
כיום  . ומאז מייצרת פתרונות חדשניים להשקיה מדייקת, מדברית בנגב

ומשקיעה  , נטפים היא מובילה עולמית בפתרונות השקיה לחקלאות
.פ"משאבים רבים במו

.ובייחוד טפטפות ושלוחות טפטוף, פתרונות השקיה מדויקת: מוצרים

.בעולם5000-כ כ"בישראל ובסה450-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

הפחתת כמות פסולת הפלסטיקהפחתת שימוש בפלסטיק בתוליחיסכון כספי למפעל וללקוח

המרכז  של , פרויקט זה הוא חלק מפיילוט כלכלה מעגלית בתעשייה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות וחברת , להתייעלות במשאבים

Carbon Trust .  הפיילוט כלל תרגום לעברית של המדריך האירופי
חברות 3-הטמעת המתודולוגיה ב, לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים

.יועצים להטמעת המתודולוגיה40-והכשרה של כ, תעשייתיות בישראל
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המרכז להתייעלות במשאבים  "
סייע לנו בהטמעה של דפוסי 

חשיבה חדשים וחדשניים  
ובחשיפה לשיטות ודפוסי ניתוח  

המתאימים לכלכלה המעגלית 
,  תהליך זה מהווה בסיס. ולקיימות

השראה ומקור לשפה משותפת 
והתוצאות כבר  –לרוחב הארגון 
" ניכרות בשטח

ראש תחום , עידו רענן
כלכלה מעגלית וקיימות  

מ"נטפים בע

במסגרת הפרויקט ובהתבסס על  
לחדשנות ( Toolkit)ארגז הכלים 

בוצע  , במודלים עסקיים מעגליים
כולל שרשרת  , מיפוי מעמיק במפעל

ספקים , לקוחות, הערך של החברה
,  שותפי הפרויקט. ומוצרים מרכזיים

בעבודה משותפת עם מנהלי  
זיהו נקודות אפשריות של  , החברה

ומעבר ממודל עסקי , שינוי בחברה
.  לינארי למודל עסקי מעגלי

תמונות מהסדנא שנערכה  : משמאל
.בנטפים

https://www.rec.co.il/
http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://www.netafim.co.il/
https://www.rec.co.il/files/publications/R2PiModelsToolkitHeb.pdf


.וסוגיות מימוניות למודל השירות, כדאיות כלכלית למודל המעגלי•

.שינויי אקלים ועלייה במחירי המים הגבלת שימוש במים•

.פסולת פלסטיק חקלאית ועל שימוש בחומרי גלם ממוחזריםרגולציה על •

.זרם אספקה אחיד מול התנודתיות במחירי הפלסטיק•

אתגרים

חדשנות

מנועי חדשנות

החברה בחנה  , כחלק מבחינת המודל העסקי והצבת יעדי חדשנות וסביבה בחברת נטפים
.מודלים עסקיים מעגליים עם הזדמנויות לייצר השפעה חיובית עבור החברה והסביבה

ביצועים  /גישה לערך)מעבר ממכירת מוצר למכירת שירות | Servicizing| שירותיות1.
(.של המוצר
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הטמעת מודל עסקי מעגלי

מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית

המודל העיקרי שנבחן

.השירותהפיכת הלקוח מצרכן למשתמש במודל •

סוכן שטח

:ממחזרים חיצוניים
פוליטילן

יצרן חומר גלם 
פלסטיק 
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חברת איסוף

יצרנים אחרים

שרשרת זרימת חומרי הגלם
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