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לקיץ יעיל במשאבים

  

המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:

מופעל ע"י מכון יעיל, חברת בת של ההסתדרות הציונית העולמית 

תהליך ההתייעלות צפוי להשיג למפעל חיסכון
תפעולי שנתי של קרוב ל‐2 מיליון ש"ח, ועשרה

טון חומרי גלם שלא יופנו להטמנה או מיחזור,
כל זאת ללא השקעה כספית נוספת. 

בנוסף צפוי תהליך לחיסכון אנרגטי שיביא לחיסכון
של 15% בצריכת החשמל, פליטות של 550 טון

גזי חממה וחצי מיליון ש"ח בשנה. 

תהליך ההתייעלות במפעל צפוי לחסוך כ‐2,000
טון מלאי וכמיליון ₪ בהוצאות החברה על מלאי

בשנה, ו‐150 אלף ש"ח נוספים מדי שנה בעקבות
הפחתת תקלות תפעוליות עם שיפור איכות המים. 

עלויות נמוכות להטמעת השיפורים בהחזר
השקעה מהיר.

למסמך סיכום הוובינר

למסמך

(YouTube) להקלטת הוובינר

להקלטה

בסוף השבוע האחרון התפרסמה
ב‐TheMarker כתבה המסבירה

את חשיבות ההתייעלות
במשאבים ופעילות המרכז

בהקשר זה, ולמה כדאי לכל
מפעל בישראל להכיר אותנו –

ולהשתמש בשירותינו. 
לקריאה לחצו כאן.

מאמר של מנכ"לית המרכז להתייעלות במשאבים,
עדי דישון, התפרסם ב‐Ynet באמצעות זוית,

סוכנות ידיעות למדע וסביבה. במאמר היא מסבירה
את הקשר בין חיסכון כלכלי להפחתת מפגעים

סביבתיים, ניצול מיטבי של חומרי גלם ומשאבים,
ואיך כלכלה מעגלית יכולה לסייע להתמודדות עם

כמה מהשלכות משבר הקורונה. 
עדי מתייחסת לחיוניות של השילוב בין התערבות
ממשלתית, בניית יכולות במגזר הפרטי והציבורי
והטמעת טכנולוגיות מתקדמות, ומתארת כמה

כלים ומהלכים ממשלתיים לקידום מעבר
לטכנולוגיות ייצור מעגליות.

לקריאה לחצו כאן.

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

הסר | דווח כספאם

אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן

זרקור | תוכנית צפייה וקריאה בקיץ חם
סרטונים מהשטח | וובינר מידע על מדיניות סביבתית אירופאית למפעלים |

TheMarker‐ו Ynet‐המרכז להתייעלות במשאבים ב

גיליון הקיץ של הניוזלטר שלנו מציע לכם להצטנן, להתייעל ולהעמיק ידע. הפעם בגיליון יש לכם הזדמנות
לראות איך זה עובד באמת, ולצפות בשני סרטונים קצרים המתעדים את התהליכים שעברו שני מפעלים

במסגרת מסלול הייעוץ לתעשייה של המרכז להתייעלות במשאבים.

תהליכי הייעוץ שלנו יכולים לעזור למפעלים יצואנים לעמוד בדרישות הסביבתיות הרגולטוריות של האיחוד
האירופאי. תוכלו ללמוד עוד על דרישות אלה – ועל התמודדות מפעלי תעשייה איתם – בסיכום הוובינר

שערכנו בנושא, וגם לפנות קצת זמן ולצפות בהקלטה שלו.

 .TheMarker‐וב Ynet‐לסיום, אתם מוזמנים לעיין במידע על פעילותנו שהתפרסם בימים האחרונים ב
וכתמיד, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולהירשם למסלול הייעוץ שלנו להתייעלות במשאבים.

קיץ נעים

סרטון | תהליך התייעלות במשאבים במפעל לגין טובופלסט

מפעל לגין טובופלסט מייצר שפופרות אריזה מפלסטיק ואלומיניום.
המפעל התמודד עם 20% פחת פלסטיק ו‐15% פחת אלומיניום, בעלויות של מאות אלפי ש"ח.

סרטון | תהליך התייעלות במשאבים במפעל פולירם

פולירם היא חברה העוסקת בייצור חומרי גלם חדשניים לתעשיית הפלסטיק המתקדמות.
המפעל התמודד עם כמויות מלאי גדולות בעלויות ניכרות, ואיכות מים לא מספקת שגרמה לתקלות ובעיות

איכות.

מרכז הידע שלנו פרסם מידע על תהליכי ייעוץ להתייעלות במשאבים שהושלמו במפעלים נוספים.
ראו את עמוד מקרי הבוחן באתר שלנו.

וובינר | מה למדנו על הרגולציה הסביבתית האירופאית 

ב‐8 ביולי קיימנו וובינר בשיתוף מכון היצוא, שעסק בהשפעות המדיניות הסביבתית האירופאית על יצואנים
בתעשייה היצרנית הישראלית. בוובינר השתתפו גורמי מקצוע, רגולציה ותעשיינים, שהציגו את הרגולציה

הסביבתית המתהווה, וכיצד היא עלולה להשפיע על תהליכי הייצור ושרשראות האספקה בתעשייה היצרנית
בישראל.

קראו עלינו בעיתונים 

גם קובוטים מסובסדים בדרך לכלכלה מעגלית

כשיוקר המחיה פוגש את השמירה על הסביבה

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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