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הזדמנויות חדשות!

המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:

ן ירושלים המרכז להתייעלות משאבים ומכו
למחקרי מדיניות, בשיתוף חברת הייעוץ הבריטית
Carbon Trust, מקדמים תוכנית שמטרתה שיפור
יכולות והקניית כלים ליישום מודלים עסקיים
מעגליים בקרב חברות בתעשייה הישראלית.
במסגרת התוכנית יותאמו הפתרונות והכלים
שיושמו במסגרת פרויקט בינלאומי שבוצע בהובלת
מכון ירושלים למחקרי מדיניות עבור האיחוד

האירופי, 
.R2Pi: The Route to Circular Economy

חברות הייעוץ הבאות, הכלולות במאגר היועצים
של המרכז להתייעלות במשאבים, יכולות לסייע
למפעלים בהגשת בקשות למענקי הסיוע במסגרת

תוכנית זו:
 

חברות הטכנולוגיה במאגר היועצים שלנו יכולות
לסייע למפעלים בהטמעת טכנולוגיות לייצור

מתקדם.

בחודש שעבר הפצנו את הפרסום השנתי שלנו
לשנת 2020, בו סקרנו את פעילות המרכז בשנת
הפעילות הראשונה שלו, דיווחנו על תהליכי ייעוץ
במפעלים בסדרה של מקרי בוחן, והצגנו סקירה
כללית על כלכלה מעגלית בתעשייה היצרנית

בישראל.

העבודה שלנו ממשיכה ביתר שאת אל תוך שנת
2021, ובסיוע היועצים המקצועיים החברים במאגר
שלנו, אנו מנהלים תהליכי מיפוי וייעוץ בכ‐80

מפעלים ברחבי הארץ.

תוכלו לקרוא את הפרסום השנתי במלואו בקישור
זה, לעיין במקרי הבוחן באמצעות קישור זה, וללמוד
על כלכלה מעגלית במסמך שבקישור זה. פרסומי
המרכז להתייעלות במשאבים מתעדכנים בקישור

זה.

rec.co.il | info@yail.co.il | 08‐9474111 | המרכז להתייעלות במשאבים

הסר | דווח כספאם

אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן

זרקור | הזדמנויות חדשות!
תוכניות סיוע לתעשייה | כלכלה מעגלית | טכנולוגיה מתקדמת

היום מצוין בארץ יום איכות הסביבה העולמי, ואנחנו שמחים להביא לידיעתכם מספר אפשרויות להתגייס
לשיפור ההתנהלות הסביבתית בייצור התעשייתי, להתייעל במשאבים ולהטמיע טכנולוגיות מתקדמות. בגיליון

זה תוכלו ללמוד על מספר תוכניות חדשות וחדשניות שמטרתן לסייע לתעשייה להתקדם!

,Carbon Trust המרכז להתייעלות במשאבים, מכון ירושלים למחקרי מדיניות וחברת הייעוץ הבריטית
משיקים פיילוט לפרויקט קידום מודלים עסקיים מעגליים בתעשייה. שלושה מפעלים יזכו להיות פורצי דרך
בתעשייה הישראלית, ולקבל ייעוץ בנושא – ללא תשלום למפעלים. לקראת השקת הפרויקט נקיים בשיתוף

עם מכון היצוא וובינר למפעלים יצואנים, להיכרות עם מדיניות אירופה בנושא כלכלה מעגלית.

תוכניות סיוע חדשות לתעשייה להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם, כולל מסלולים מהירים, מוצעות ע"י
הרשות להשקעות בשיתוף עם משרד האוצר. בנוסף למידע על התוכניות, שתוכלו לקרוא עליהן בהמשך
הגיליון וללמוד אותן יותר לעומק באתר משרד הכלכלה והתעשייה, המרכז להתייעלות במשאבים יקיים עם

הרשות וובינר להצגת התוכניות ולהסבר אודות תהליך ההרשמה ומילוי הטפסים להגשה.

מידע נוסף להלן, הגישו מועמדות!

השקת פיילוט | כלכלה מעגלית בתעשייה

הזדמנות ייחודית!

שלושה מפעלים בלבד יזכו לקחת חלק בפרויקט פיילוט חדשני, וליהנות מהזדמנות מיוחדת להתקדם
לקראת מעבר למודל עסקי מעגלי. התוכנית תאפשר למפעלים הנבחרים:

ללמוד על הזדמנויות למעבר למודל עסקי מעגלי במפעל;
להיפגש עם כל בעלי העניין בשרשרת הערך, במטרה לסגור מעגל בניהול החומרים, התהליך

והפסולת;
לבחון פיתוח מעבר לשינוי ממודל של מכירת מוצר למודל של הענקת שירות באמצעות המוצר (כדוגמת

 (HP‐ו Phillips החברות

המפעלים הנבחרים יקבלו את השירות ללא תשלום מצדם.

 
על הפרויקט

יעדי התוכנית:
 

* בניית ידע והקניית כישורים מקומיים בישראל באמצעות:

תרגום והתאמת ארגז כלים (Toolkit) ליישום מודלים עסקיים מעגליים;
הנחיית סדנת יועצים לשימוש ב‐Toolkit בליווי חברות.

* יישום ארגז הכלים ב‐3 מפעלים ישראליים, במטרה לעודד חברות נוספות ליישם מודלים עסקיים מעגליים.

מידע נוסף על פרויקט הפיילוט תוכלו למצוא באתר המרכז להתייעלות במשאבים בקישור זה.

מעוניינים? פנו אלינו להרשמה ובחינת התאמת מפעלכם לפרויקט.
.doron@yail.co.il :צרו קשר עם דורון קול בטלפון: 9474114‐08 או במייל

וובינר | מדיניות אירופה | סביבה, אקלים וכלכלה מעגלית 

Carbon Trust המרכז להתייעלות במשאבים, מכון היצוא, מכון ירושלים למחקרי מדיניות וחברת הייעוץ
מזמינים מפעלים ישראלים יצואנים לוובינר בנושא:

השפעות המדיניות הסביבתית האירופאית על יצואנים בתעשייה הישראלית

שיתקיים ביום ה', 8 ביולי 2021, 15:15‐14:00
לפרטים מלאים והרשמה

סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה | תוכנית חדשה של רשות
ההשקעות 

הרשות להשקעות, בשיתוף עם משרד האוצר, פותחת מקצה חדש במסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור
מתקדם בתעשייה בכל הארץ. כמענה למשבר הכלכלי בעקבות הקורונה, תוכנית זו כוללת גם מסלולים

מהירים: מענה מהיר במינימום בירוקרטיה. לתוכנית הוקצו 28.5 מיליון שקלים.

ההרשמה לתוכנית נסגרת ב‐2.8.2021.

מסלול הסיוע מיועד למפעלי תעשייה זעירה (עד 10 מלש"ח), קטנה (75‐10 מלש"ח) ובינונית (200‐75
מלש"ח), ותקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת בהתאם לגודל הפעילות ועד 5 מיליון ש"ח. באזורי עדיפות
לאומית שיעור הסיוע מגיע עד 30% מתוכנית ההשקעה המאושרת, ובשאר הארץ עד 20%. בנוסף,

מוצעים שני מסלולים מהירים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות. תקופת הסיוע היא 36 חודשים.

במסלול המהיר, הדורש השקעה של עד 750 אלף ₪, נדרש יועץ מלווה אשר תפקידו: בדיקת עמידה בתנאי
סף, ייעוץ והכוונת החברה בבחירת ההשקעה המתאימה ביותר, התאמת מפרטי הציוד למסלול הנדרש,
ניתוח שיפור צפוי עם הטמעת הציוד, דיווח תכנית במערכת המקוונת, ומענה לשאלות/השלמות מול

הבוחנים המקצועיים.

למידע נוסף בנוגע לתוכניות ולנהלי ההרשמה, ראו את פרטי הפרסום באתר משרד הכלכלה בקישור זה
והרשמו לוובינר שיתקיים ב‐16.6.21. (מידע נוסף בהמשך הגיליון).

 
שיעור הסיוע יכול להגיע לסכומים אלה:

ממשקים עם פעילות המרכז להתייעלות במשאבים 

להלן מספר דוגמאות לפעולות הכלולות בתהליכי הייעוץ המוענקים ע"י המרכז להתייעלות במשאבים,
המקדמת השקעות שעשויות לזכות במענק הסיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם (רשימה חלקית):

רובוטיקה מתקדמת | כדוגמת מערכת ה‐WMS שיושמה בפרויקט מדיטק
בקרה מתקדמת

דיגיטציה של קו הייצור | כדוגמת קו ייצור מודולרי מתקדם שנבנה בפרויקט איתנ'ס
ייעוץ לחדשנות בעיצוב | כדוגמת עיצוב לאריזות מקיימות בפרויקט עמיעד מערכות מים

ייעוץ לחדשנות תהליכית

* נכתב בסיוע דני לרר מחברת BDO OPEX, החברה במאגר היועצים של המרכז להתייעלות במשאבים.

וובינר | תוכניות חדשות של רשות ההשקעות

המרכז להתייעלות במשאבים, רשות ההשקעות וחברת BDO OPEX מזמינים לוובינר

להצגת תוכניות סיוע חדשות להטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם בתעשייה
 

שיתקיים ביום ד', 16 ביוני 2021, 15:00‐14:00
לפרטים מלאים והרשמה

המשך תוכנית סבסוד מואצת | המרכז להתייעלות במשאבים

המרכז להתייעלות במשאבים ממשיך בתוכניות ייעוץ מורחבות, במסגרתן יוענק סבסוד למפעלים בשיעור של
בין 70%‐50% מעלות תהליך הייעוץ. שווי המענקים נע בין 40,000 ₪ ל‐90,000 ₪ למפעל.

אתם מוזמנים ללמוד עוד על פעילות המרכז בקישור זה, להירשם לתוכנית באמצעות קישור זה, וליצור איתנו
קשר לשיחת היכרות כאן.

קראתם כבר את הפרסום השנתי שלנו?

המרכז להתייעלות במשאבים מזמין אתכם לפנות אלינו על מנת לבדוק היתכנות לביצוע פרויקט להתייעלות
במשאבים במפעלכם. תוכלו למלא פרטים בטופס ההרשמה באתר שלנו ונחזור אליכם, או לחלופין להתקשר

ולשוחח עם אחד המהנדסים במרכז, ולקבל פרטים על תוכניות הייעוץ שאנו מציעים.

מידע נוסף על כלים יישומיים, מתודולוגיות ופרויקטים להתייעלות במשאבים, זמין לעיונכם במרכז הידע
באתר האינטרנט שלנו, המתעדכן באופן תדיר בחומרים מקצועיים רלוונטיים.

לגיליונות קודמים של הניוזלטר של המרכז להתייעלות במשאבים לחצו כאן.
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