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 כלכלה מעגלית בתעשייה היצרנית בישראל
 

 רכז להתייעלות במשאבים , המ, מנהל מרכז הידעדורון קול :  עורכים

 , עורכת ומתרגמת , יועצת למדיניות סביבה וקיימותשגית פורת 

 

 

באחד מנושאי  סקירה עיונית  אנו מציגים  כחלק מסיכום שנת הפעילות הראשונה של המרכז להתייעלות במשאבים,  

בשנת   המרכז  פעילות  של  בתוכו  תחום  ,  2021המיקוד  במשאבים:  הכולל  בתעשייה התייעלות  מעגלית  כלכלה 

, שנועד י מדיניות חקרממכון ירושלים לפרויקט משותף עם משיק המרכז להתייעלות במשאבים בימים אלה  .היצרנית

 בתעשייה הישראלית.   לקדם מודלים עסקיים מעגליים

שמה,   שמרמז  הלינארית מטרת  כפי  הכלכלה  קצוות  את  לחבר  המעגלית  בכלכלה   הכלכלה  מעגלי.  תהליך  לכדי 

כיווני: לוקחים חומרי גלם בתוליים מהטבע, מייצרים מהם מוצרים, -הלינארית, אנו מתקדמים כצרכנים בתהליך חד 

וצרים מ  ה שלצריכה היקף  ברמה הגלובאלית,  (.  Take-Make-Disposeמשתמשים בהם ומשליכים אותם כפסולת )

חומרי  אותם  משאבי הטבע מהם אנחנו מוציאים את  אסיבי, עד כדי סיכון  צפוי להמשיך ולגדול באופן מא  והומתגבר,  

חוזרת לשמש כחומר  פסולת  :  שואפת לסגור את התהליך  כלכלה המעגלית ה  . מוצרי הצריכה  רהמשמשים לייצוהגלם  

תפקידים תהליכי הייצור משתמשים בחומרים שאינם בתוליים וכבר שיחקו  ב  ;במקום להיפלט מהכלכלה להטמנה  גלם 

איר את חומרי  המטרה היא להש  .; ונעשים כמה שיותר שימושים חוזרים וממוחזרים במוצרים וחומרים קודמים בכלכלה

 ת. לפני שהם הופכים לפסול –ולכמה שיותר שימושים  – הגלם בתוך הכלכלה כמה שיותר זמן

בו משתמשת הכלכלה המעגלית:    אחד הכלים ( של הניוזלטר שלנו, התייחסנו ל5)גיליון מס'    2021ן פברואר  גיליוב

, בעזרת זה  במסמך שנתי(.  פרויקט סימביוזה תעשייתית בישראל)נכתב בשיתוף עם מפעילי    סימביוזה תעשייתית

, , סוקרים אפשרויות, הזדמנויות וחסמים הכלכלה המעגליתלנושא    היריעהאנו מרחיבים את    רבים,שותפים מקצועיים  

 ליישום כלכלה מעגלית בסקטורים תעשייתיים שונים.  –בארץ ובעולם  – כלים פרקטיים ודוגמאות מהשטח

בשיתוף פעולה נו,  מהווה את הצעד הראשון בפרויקט המשותף של  למחקרי מדיניות  מכון ירושליםמאמר הפותח של  ה

כלים ופתרונות מתחום   יותאמו לתעשייה היצרנית המקומית ו  יתורגמו  ו, במסגרת Carbon Trustעם חברת הייעוץ  

יועצים, אשר פותחו במסגרת  toolkitהכלכלה המעגלית, כולל ארגז כלים ) אותו הוביל   פרויקט בינלאומי( והכשרת 

כלים אלה ייושמו לפיתוח אסטרטגיות בקרב חברות ישראליות מובילות, כדי לפרוץ   מכון ירושלים עבור האיחוד האירופי.

הנובעים מכלכלה מעגלית ותומכים בה.   מודלים עסקייםהמאמר של מכון ירושלים מציג    את הדרך לחברות נוספות.

ממדינות שונות, ונתמכים ע"י מדיניות, רגולציה ותמריצים של האיחוד מודלים אלה מבוססים על פרויקטים ודוגמאות  

  האירופי בתחום.

אנשי הבנייה הירוקה במשרד בהמשך, אנו מעמיקים בתנאים, אפשרויות וחסמים למעגליות בסקטורים ספציפיים.  

את   מציגים  הסביבה  הבנייה להגנת  בסקטור  מעגלית  כלכלה  ביישום  הטמון  האדיר  והפוטנציאל  החסמים ,  את 

ופיתוח הכפר מציגות  נשות משרד החקלאות  המשמעותיים שמנעו עד כה את קפיצת הדרך המתבקשת בתחום. 

והזדמנויות ל יוצא של שימושים שונים של  פתרונות מעגליים לפסולת הפלסטיק  אתגרים  פלסטיק שנוצרת כפועל 

של סקטור    נוספיםוהיבטים  עצמה    החסמים והאתגרים למעגליות בשימוש בתוצרת החקלאית   .בפעילות חקלאית

תעשייה זה המאופיין ב  סקטורשר יעוץ והדרכה. למרות החסמים המובנים ב חברת  , מוצגים במאמר הבא ע"י  המזון

פיתוחים טכנולוגיים, סיפורי הצלחה והשראה לעוסקים מסורתית, הכפופה לרגולציה משמעותית, המאמר מציג גם  

 בתחום. 
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מודל עסקי מעגלי שנועד לשפר את ,  Take Back Chemicals  (TBC)מודל  בתחום הכימיה, אנו מאירים זרקור על  

בהן נעשה שימוש בכימיקלים   יישומו עשוי להיות רלוונטי בתעשיות מסקטורים מגוונים יעילות השימוש בכימיקלים, ו

, ונותן היבטים של כלכלה מעגלית באריזותסוקר    ת מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעגליבחלק מתהליכי הייצור. ולסיום,  

לנו הצצה למדריך לתכנון אריזות פלסטיק למחזור, אשר עומד לצאת לאור במסגרת פרויקט לסגירת מעגלים בפלסטיק  

 (. UNIDOשל סוכנות האו"ם לפיתוח תעשייתי )

בנושא זה והיבטים אחרים   אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר פרסומי המרכז להתייעלות במשאבים במשך השנה

למידע   המרכז   של  באתר האינטרנטולבקר    ,(כאןשלנו  )תוכלו להירשם לעדכונים    של התייעלות במשאבים בתעשייה

  נוסף.

 

 

 

 

 הזדמנויות לתעשייה בכלכלה מעגלית
 

 , ראש תחום כלכלה ומחקר בינלאומי, ימית נפתלי :  מאת

 ות מכון ירושלים למחקרי מדיני

 

 

ובמוצרים  בחומרים  חוזר  שימוש  חדשים,  בחומרים  השימוש  הפחתת  על  דגש  שמים  המעגלית  הכלכלה  עקרונות 

 , המיועדים רגולטוריים ומתן תמריצים מדיניות האיחוד האירופי מקדמת כלכלה מעגלית באמצעות שינויים    ומחזור.

 , מדינות רבות בחרו ליישם את מדיניות האיחוד האירופי  ואמנם,.  אלהלעודד מדינות, חברות ועסקים לאמץ עקרונות  

 תוך ניצול הפוטנציאל הכלכלי הטמון בכלכלה מעגלית.  ,סטנדרטים שהוגדרובלעמוד ביעדים ו

  וסגירת פער  ,יעדי המדיניות הסביבתית והסטנדרטים האירופאים בין  יה ל תעשיהמציאות בקיים פער בין  כיום  בישראל  

על ידי התעשייה יאפשר התייעלות   מעגליים   כן, אימוץ מודלים עסקיים כמו  בעיקר לחברות מייצאות.    ,מאוד   החשוב  זה

 ושיפור התחרותיות תוך עמידה בדרישות החדשות. 

י  , המרכז להתייעלות משאבים  וחברת הייעוץ הבריטית  בשיתוף פעולה עם מכון   Carbonרושלים למחקרי מדיניות 

Trust , כנית שמטרתה שיפור יכולות והקניית כלים ליישום מודלים עסקיים מעגליים בקרב חברות בתעשייה ומקדם ת

יותאמו הפתרונות והכלים שיושמו במסגרת  ות ההישראלית. במסגרת   פרויקט בינלאומי שבוצע בהובלת מכון כנית 

 .  R2Pi: The Route to Circular Economy ,ירושלים למחקרי מדיניות עבור האיחוד האירופי

 כנית: ויעדי הת
ליישום מודלים  (  Toolkitארגז כלים )  והתאמתבניית ידע והקניית כישורים מקומיים בישראל באמצעות תרגום   •

 ;בליווי חברות  Toolkit-ת סדנת יועצים לשימוש בוהנחיי עסקיים מעגליים

 ,ישראליות מובילות תעשייתיות  לפיתוח אסטרטגיה מעגלית ולקידום מקרי הצלחה של חברות    Toolkit-יישום ה •

 . במטרה לעודד חברות נוספות ליישם מודלים עסקיים מעגליים 

עם המרכז    ליצור קשר, מוזמנים  תעשייה  לפיתוח מודל עסקי מעגלי במפעלימפעלים המעוניינים להשתתף בפיילוט זה להקניית כלים    **

 להתייעלות במשאבים. 
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 מודלים עסקיים מעגליים בחברות בעולם  
שימור  מעגלית מתייחסת לכלכלה    אז איך נראה מודל עסקי מעגלי?  ;ייצור והבאת ערך ללקוחמכוונים למודלים עסקיים  

מייצר ערך לחברות תוך זיהוי הזדמנויות הנובעות מחוסר מודל עסקי מעגלי  כאשר    ,בתהליכי הייצורערך המשאבים  

 .  יעילות בתהליך הייצור

הבנת המטרות   –  (Design intent"מחשבה מוכוונת עיצוב" )העיקרון המשותף לחברות עם מודל עסקי מעגלי הוא  

ועד סוף   ותוך בחינת כל שלבי החיים של המוצר, משלב הייצור דרך שלב השימוש במ  ,גון והחברה והיעדים של האר

 מערכת יחסים ארוכה והזדמנויות מול הלקוחות והספקים של העסק.  ,. זאת כאשר השאיפה היא לייצר ערךוחיי

האיח,  R2Pi:The Route to Circular Economy  בפרויקט עבור  שבוצע  בינלאומי  עסקפרויקט  האירופי,  מכון   וד 

ובמדיניות לקידום מודלים אלו. במסגרת הפרויקט הוגדרוירושלים   דפוסים של   7  בפיתוח מודלים עסקיים מעגליים 

יחד לאורך חיי המוצר    ת את הפוקוס של המודל העסקי או מיושמ  המהוו, בהם המעגליות  מודלים עסקיים מעגליים 

 מעגליים מתייחסים לשלבי הערך השונים של המוצר:  המודלים ה שבעת ר מודל עסקי מעגלי. וייצל

הייצור • הוא    :מודלים   4זוהו    בשלב  מעגליהראשון  ניצול(Circular sourcing)  משאב  גלם   ,  וחומרי  משאבים 

  ; (Co-Productמתהליך ייצור אחד כמקור לחומר גלם של מוצר אחר )  שימוש בפסולתהשני מתייחס ל  ;ממוחזרים 

חוזרים לקו הייצור ונמכרים כחדשים עם    ,של מוצרים שהיו בשימוש  ייצור מחדשו  שיפוץ והשניים הנוספים הם  

 .Re-make, Re-condition)אחריות ואיכויות של מוצר חדש )

השימוש • מודלים   בשלב  שני  ל  :זוהו  מתייחס  המוצר   ירת מכו(,  Performance)ועים  ביצ הראשון  של  השימוש 

( במקום בעלות על המוצר. Access)  גישה לערך של המוצרוהשני הינו מודל המייצר    ; במקום את המוצר עצמו

 .Servicizing-מודלים אלו מוכרים גם כ

המוצרבשלב   • של  החיים  הוא    סוף  שזוהה  במשאבים המודל  מחדש  העוסק  ,  ( RecoveryResource)  שימוש 

 כחומר גלם למערכת הייצור. עצמו בהחזרת החומר או המוצר 

 ,מודלים או שותפים במערכת הערך שמיישמים ביחד מודלים שונים. לדוגמה /חברה אחת יכולה לשלב מספר דפוסים 

 , תי מנוע''מערך שירוללקוח  החברה בחרה למכור    .Rolls-Royce  היא חברת   R2Pi  אחת החברות איתן עבדנו בפרויקט

 Total Care  החברה הציעה,  בתחזוקת מנועיםרבות  עיות  בחוו  שקוחות  ללכמענה    .עצמו  מנועאת הבמקום למכור  

Service  יותר של המוצרגבוהה  עמידות  ב  ערך מוסףמודל עסקי זה יצר לחברה  בזמן מהיר.  במוצרים  , תחזוקה וטיפול 

בחלוקת סיכון  זה  את יישום מודל  משלבות    חברות בסקטורים שונים מערכת יחסים ארוכה עם הלקוחות.  שימור  ו  שלה

 עם שותפים. 

 שמציבות אתגר בהיותן   ,MRI  מכונות . בין מוצריה  שמייצרת ומוכרת מוצרי חשמל,  Philips  דוגמה נוספת היא חברת 

כיצד אפשר לשדר  בת תקופה  זמן ארוך,  משך  מיועדות לשימוש הלקוח ל ג את כעשר שנים. בשאלת הערך, נשאל 

 , כדיבסוף חיי המוצרגם  ו  ;על מנת לאפשר שימוש ארוך יותר  ,לאורך השנים   , גם טכנולוגית מבחינה  המכונות האלה  

אפשר שדרוג כך שית הדגש הושם בשלב הייצור  של פיליפס,    MRI-במקרה של מכונות השוב.    ןלשדרג ולמכור אות 

חייה  י,עתיד  בסוף  מכונות  מרוויחה מקבלת  כיום, החברה  תוכנה.  מהרווחים של   50%-וכ  ן,ושדרוג  ןלמשל בעדכוני 

 החברה מקורם בשירותים הניתנים ללקוחות. 

אם בעקבות ההזדמנויות הכלכליות הטמונות   ,חברות רבות נוספות בסקטורים שונים החלו במעבר לכלכלה מעגלית 

המשנים את תנאי השוק ומחייבים חברות לשנות את   ,ברגולציההצפויים  העתידיים    במעבר זה ואם בעקבות השינויים 

רצוי להקדים ולעשות ,  . על מנת שחברות ישראליות ישמרו על התחרותיות שלהןהמנחה את פעילותן  המודל העסקי

 . שימוש בכלים הקיימים ולהקדים את המעבר לכלכלה מעגלית 

 

  

https://www.rec.co.il/
mailto:%7Cinfo@yail.co.il


   

   כלכלה מעגלית בתעשייה הישראלית|  2021אפריל |  שנתיפרסום 
 rec.co.il | info@yail.co.il | 08-9474111 5התייעלות במשאבים | המרכז ל 

 כלכלה מעגלית בסקטור הבנייה 
 

 עמיתה, מרכז מילקן לחדשנות, המשרד להגנת הסביבה, ד נועם קציר"עו :  תמא

 , מנהל תחום בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה רן אברהםאדר' 

 

 

, אך למרות שמדובר בענף כלכלי בעל היקף  ענף הבנייה מהווה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של כלכלת ישראל

הסתכמו   2017. ההשקעות בענף הבנייה בשנת  עדיין מצומצמת בתחום הבנייה  ההשקעה בחדשנות ובמו"פ  נרחב,  

תוך   6%-ל  1%מיליארד ש"ח במחירים שוטפים. חלקה של תעשיית הבנייה בתמ"ג של מדינת ישראל הוא בין    136-בכ

  3,000ומעל   יצרנים   300-קרוב לכפועלים בענף  שהיא  הערכה  הם של התעשייה.  התייחסות למעגלי השפעה הרחבי

 חברות יזמיות וחברות נדל"ן )הערכה של אלפי חברות(. , ולצידם קבלני ביצוע

יה ותהליכי הייצור,  ילקידום אסטרטגיות של התייעלות בשיטת הבנ בענף הבנייה  כלכלה מעגלית יכולה להוות תמריץ  

בחומרי גלם טבעיים ומציאת תחליפים נוספים. יישום של כלכלה מעגלית בסקטור הבנייה מתאפשר  צמצום תלות  

, כל פרויקט בנייה/הריסה/שיפוץ יכול להוות הזדמנות לשימוש חוזר ומיון הליך הבנייה עצמות: מרכזיים  בשני הליכים 

לפסולת;   הפיכתם  בטרם  גלם  וחומרי  משאבים  המתועשיםושל  הבנייה  מוצרי  ייצור  ההרכבים בהליך  שינוי  ע"י   ,

רים יותר חומרים ממוחזרים מאשר חומבהם  אשר ניתן להטמיע  כמוצרי הבנייה,  את  והשכבות השונות מהם מייצרים  

 ראשוניים.  

)זוהי הכמות המשוערת המגיעה לאתרים בשנה  מיליון טון פסולת בנייה    7-ל  6ין  בלהיקף פסולת הבנייה מגיע כיום  

מוסדרים, קיימות כמויות פסולת נוספות שמושלכות בניגוד לחוק בשטחים פתוחים(. כמות זו צפויה להגיע לממדים 

פרויקטי  9-10של   מימוש  עם  בשנה  טון  פרויקטי   מיליון  מימוש  הבאות.  בשנים  עירונית  התחדשות  של  הבנייה 

מסך התחלות הבנייה בתקופה   35%-ל  20%-)עלייה מ  2014  התחדשות עירונית נמצא במגמת עלייה עקבית מאז שנת 

פוטנציאל עצום בשימוש חוזר    עםפחות מעשור(. מדובר במגמה שתייצר זרם של חומרים ממבנים שמתפרקים,    בת 

 באתרי הבנייה עצמם. הן צור של מוצרי בנייה ויבתהליכי הי הן ,של החומרים 

הנציבות האירופאית אימצה תוכנית פעולה לכלכלה מעגלית עם מגוון של יוזמות אסטרטגיות לאורך כל מחזור החיים 

( מוצרים  כלכלה A new Circular Economy Action Plan 3/20של  של  יישומה  התקדמות  את  לנטר  במטרה   .)

לוגיה לחישוב מדד שיעור המעגליות בחומרים, על מנת  ו בתחום חומרי גלם משניים, פותחה בין היתר מתוד   מעגלית 

החומר שהוחזר לשימוש חוזר, וכדי להצביע על החיסכון של מיצוי חומרי הגלם הראשוניים בשימוש היקף  לבחון את  

קמת ההלמ"ס מגבשת    ,(. בישראל(Circular Material Use Rate – Calculation Method 2018החומרים הכולל  

)   מערכת של בזרמים ממנו  ויוצאים  שתמדוד את היקף החומרים הנכנסים למשק    ( material flowsזרימת חומרים 

 מסוימים, על בסיס איסוף נתונים זמינים של תשומות מסוג ביומסה, מתכות, אגרגטים, אנרגיה וזרמים נוספים. 

 חסמים 
כלכלה קיימ עקרונות  מימוש  עבר  אל  הבאה  הקפיצה  את  לבצע  הבנייה  מתעשיית  מונעים  אשר  רבים  חסמים  ים 

 ביניהם: קשרים  עם , סוגים של חסמים ארבעה  אנו מזהים מעגלית. 

 :  פערי מידעהסוג הראשון עוסק ב ▪

o פערי מידע בכל הנוגע להיצע וביקוש של פסולת אשר יכולה להוות משאב לאחר;   

o  מידע לגבי תמחור חומרים ממוחזרים פערי; 

o  הם והזרימה שלהחומרים  היעדר תיעוד מקור (material flow  .) 
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 : סטנדרטיזציה הסוג השני קשור ל ▪

נהלי בקרת , כמו גם צורך בתקינה רחבה המאפשרת שימוש בחומרים ממוחזרים לשימושים שונים   ניכר היעדר של

ומנציחים את    ,מקבעים ביקושים נמוכים לחומרים ממוחזרים החומרים. אלה    את איכות   שמטרתם לוודאאיכות  

בדבר פוטנציאל יעילותם ההנדסית )דבר המושפע   מוצדקת הרווחת בקהילה המקצועית   הבלתיהתדמית השלילית  

בתקנים(.   ועמידה  סטנדרטים  שקובעת  איכות  בקרת  של  מהיעדרה  עם  המאוד  שלהם  הבנייהמפגש    ,ענף 

 שנות ומעבר לפרקטיקות חדשות.  וימבין היתר גם שינוי שיטות עבודה  ים נעמו ,שמרנות בגם כך  המתאפיין

 שונים:   היבטי רגולציה הסוג השלישי קשור ל ▪

רגולטוריקביע הטמנהתשלום  ל ת  ה  ודמי  הלתמרץ  עשויה    תמלוגים  ממוחזרים את  בחומרים  והפיכת   שימוש 

למשאב גם  ,  הפסולת  אלה,  כלים  לצד  הפסולת.  מחזור  ממחיר  גבוהה  תהיה  עלותם  מוגבלת אם  יצרן  אחריות 

  לעודד שימוש בחומר ממוחזר   ים של פסולת, יכול  על השלכה לא חוקית אכיפה מוגברת  , פיקוח ולאיסוף פסולת 

 אל תוך המעגל. פסולת  והחזרת 

הפסולת ויטפל בה בצורה שתהפוך אותה  שיקלוט את    היעדרו של גורם מתווך   א חסם משמעותי נוסף הו  ,לבסוף ▪

לאור כך שרוב הפעילויות מסוג של שינוע, מיון וטיפול של חומרי גלם    ,למשאב המותאם לפס הייצור של התעשייה

 אינן חלק מהליבה העסקית של מפעלי הייצור בענף. 

בענף כללית  מוכנות  וחוסר  לנושא  המודעות  להיעדר  ניכרת   ים שמונע  ,דוגמה  מעגלית,  כלכלה  פעילות  התרחבות 

אורבונד   .( הגרמנית KNAUFוף )איצרנית לוחות הגבס הישראלית שבבעלות קבוצת קנ   ,מהמקרה של חברת אורבונד

חומר גלם המופק  מ הבאה לידי ביטוי בקו ייצור    ,הפעילות העסקית שלה גם פעילות של כלכלה מעגלית כחלק ממקדמת  

ין של לוחות גבס. מדובר בשירות שמוזיל את מוצריה ומבטל את הצורך בהטמנת פסולת. ממחזור שיירים ופסולת בני

 מהיקף המכירות של החברה.   בלבד 3% השימוש בחומרים ממוחזרים מהווה על אף הפוטנציאל המשמעותי, כיום 

, שכן ניתן משמעותי  מדובר בסוג חומר שיש לו פוטנציאל מחזור מאוד   . מחד,חברת אורבונד היא דוגמה מייצגת ייחודית 

ומאידך, החברה .  שימוש בלוחות מחזורהשיש נכונות להרחיב את פעילות    , ואמנם ניכרהרבה פעמים גבס  למחזר  

הגבסתלויה   לוחות  של  ראשונית  והפרדה  שבטיפול  פעילות  להתבצע  ,  כלל  צריכה  קבלנים בדרך  ידי  ולפיכך    ,על 

עלויות שינוע בשל  ו  ,מודעות של הציבור לנושא והצורך בהפרדה במקורהיעדר  של  בנמנעת  התרחבות הפעילות הזו  

 . לוחות הגבס אל המפעל

 הזדמנויות 
בתעשיי חברות  של  נוספים  בסוגים  מעגלית  כלכלה  היבטי  למימוש  רחב  פוטנציאל  מעגליות   ה,קיים  להטמעת 

בתהליכים הפנימיים שלהן והתחברות להבנה הרחבה של הצורך בהתמודדות עם אתגרי המחסור במשאבים לצד 

   יבות הסביבתית הרחבה של פעילותן.המחו

תקן לבנייה ירוקה שייכנס  ב דרישות לביצועים סביבתיים חדשים ההזדמנויות בסקטור הבנייה כוללות, בין היתר, את ה

)  ; 2022ץ  לתוקף במר חומר גלם כ פסולת של מפעל אחד  שימוש בהשתתפות בפרויקטים של סימביוזה תעשייתית 

אחר(   אותה  למפעל  התוכנית  תעשיות(במסגרת  )מנהל  הכלכלה  משרד  ציבורית   ;מקדם  מודעות  והעלאת  פרסום 

שיתופי פעולה   ;התייעלות אנרגטית יש פעילויות לשימוש בחומרים ממוחזרים ו/או תהליכי  בהן כבר  חברות  בלנושא  

התייעלות במשאבים לאימוץ מודל עסקי מעגלי שמקדם רווחים סביבתיים וכלכליים למרכז  הועם    עם המשרד להגנ"ס

אנו מזמינים את החברות בסקטור הבנייה לקחת חלק בהזדמנויות השונות על מנת לקחת חלק במגמה ועוד.    ;יחד 

 העולמית של קידום כלכלה מעגלית.
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 הזדמנויות להטמעת כלכלה מעגלית בטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות
 

 

 סטודנטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר , שחר ליבנה :  מאת

 עמיתת ממשק, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  ,מעין כהןד"ר 

 מנהלת תחום חקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר  ,סבג-פרידקיןציפי 

 

 

חקלאות  ובחירום.  שגרה  בעת  המדינה  לתושבי  טרי  מזון  באספקת  לאומית  חשיבות  בישראל  משגשגת  לחקלאות 

ולה גם תועלות חיצוניות המשיקות   ,מקומית מתקדמת וחדשנית הכרחית להבטחת אספקת מזון לאוכלוסייה הגדלה

ות, התיירות, האקולוגיה והסביבה. תוצרי לוואי, המוגדרים כפסולת, הם פועל יוצא של הפעילות לתחומי החברה, התרב

 ,כחומר גלם בעל ערך כלכלי  תוצרי הלוואי  החקלאית. ניהול נכון, המתחשב בהשלכות סביבתיות, יכול להביא לניצול

 אך ללא טיפול מתאים הם עלולים להפוך ממשאב כלכלי למטרד ומפגע סביבתי. 

יכולים לשמש לאחר טיפול מקדים  ש  ,וצרי הלוואי הנוצרים בתהליך הייצור החקלאי מהווים ברובם משאבים אורגניים ת 

בחומרים גם  כמשאב לטיוב הקרקע, להפקת אנרגיה מתחדשת וכמזון לבע"ח. תהליך הייצור החקלאי עושה שימוש  

ההופכת מחקלאות בישראל  כמות הפלסטיק  היכולים לשמש כמשאב למחזור או לאנרגיה.    ,אורגניים )פלסטיק(-אי

 טון בשנה.   30,000-כבלפסולת נאמדת 

  ; המועברת להטמנה  הפחתת הכמות  :הבאים עקרונות  על היש לבסס  את דרכי הטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות  

רווחיות כל זאת תוך שמירה על  .  מחזורולטיפול מעגלי  ל  פסולת   והפניית   ;הפקת אנרגיה מתחדשתל   פסולת ה  ניצול

 ענפי הייצור החקלאיים השונים והכרה בתועלתם הציבורית. 

 חסמים 
הטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות אינו מוסדר. המשרד להגנת   ,על אף העלייה הגדולה במודעות לסוגיות סביבתיות 

המתקנים מלאים עד   ,אולם בשל העדר פתרונות קצה כלכליים   ,הסביבה תקצב בעבר הקמת מתקני איסוף אזוריים 

אפס מקום והפסולת נערמת במשקים או מושלכת באופן פיראטי בשטחים ציבוריים. עבודה כלכלית משותפת למשרד 

ה האזוריות החקלאות,  המועצות  ומרכז  הסביבה  להגנת  לטיפול   1משרד  המתאימים  הקצה  פתרונות  את  בחנה 

 ועל בסיסה הוצעו מענקי תמיכה ועידוד השקעות לרכישת ציוד ולהקמת מתקני טיפול משקיים.  ,בפלסטיק

והגזם לא צלח מסיבות הנובעות בעיקר   אחת הבעיות   .מהעדר פתרונות קצה כלכלייםהטיפול בפסולת הפלסטיק 

עקב   ,מאפיינת את בעיית הטיפול בפלסטיק בשנים האחרונות היא הירידה בכדאיות הכלכלית של המחזורההמרכזיות  

 ר במדינות אחרות. מחזו/ירידת מחירי הנפט והאיסור לייצא את תוצרי הלוואי הללו לטיפול

 כוללים: זרם פסולת זה  נים המאפיי פים נוס ים אתגר

   ;הארץ רחביביזורו ב •

החלפתן מתבצעת בפרק זמן קצר מאוד בשנה, רשתות, שהשונים )יריעות לחיפוי מבנים וקרקע    י הפלסטיקסוג •

  ;צנרת, מארזי חומרי הדברה, כלי שתלנות, חוטי הדליה ועוד(

  ;עות מיחס גדול של נפח/משקל וממרחק גדול של אזורי הגידול מאזורי הטיפולעלויות פינוי גבוהות הנוב •

 ועלויות טיפול גבוהות הנגזרות מהצורך בשטיפת היריעות וגריסתן. •

 
 

 מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויות  –תוצרי הלוואי בחקלאות  1
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 הזדמנות 
הכלכלה  את  שמחליפים  מעגלית  כלכלה  של  עקרונות  לאמץ  היא  שונים  ובמגזרים  המדינות  בכל  המגמה  כיום 

הליניארית, ובאים לידי ביטוי בהתייעלות כלכלית, אנרגטית וסביבתית. ניתן לדמות את המעבר הזה לקצב הגובר של 

אב והדגש לכדאיות הכלכלית של הטיפול יישום שיטות לייצור אנרגיה מתחדשת. השינוי בהתייחסות לפסולת כאל מש

 תורמים להאצת התהליך.  

תוך חיבור   ,בשלבי העיצוב, הייצור וטיפול הקצה בטכנולוגיות החדשות לטיפול בפסולת פלסטיקהזדמנות  ות אנו רוא

ניתן בעולם כבר    ובהתבסס על מגמות עיצוביות, כלכליות וסביבתיות.  ,עם גורמי תעשייה מסורתית ומיזמים חדשניים 

 לראות שיותר ויותר חברות בענף החקלאות מאמצות עקרונות של אחריות יצרן מורחבת, קיימות וכלכלה מעגלית. 

נטפים הישראלית מפעילה בקליפורניה, בסיוע תמיכה ממשלתית, שירותי איסוף ומחזור של ציוד כך למשל חברת  

ממחו שרף  של  לייצור  מעובדת  הפסולת  מהמשק.  ישירות  שלה,  צנרות ההשקיה  של  מחדש  לייצור  המשמש  זר, 

למכרות, לבנייה ולחקלאות. פעולות נוספות מתקיימות במקטע הראשוני של הייצור, כדי לאפשר קליטה של יותר חומר  

 ממוחזר במוצר הסופי.  

תמיכות כלכליות במעבר לכלכלה מעגלית מחד ורגולציה מחייבת מאידך, יבטיחו את המעבר לתעשייה בת קיימא,  

 . את כל מחזור חיי המוצרשרואה 

 

 

 כלכלה מעגלית בתעשיית המזון 
 

 שר יעוץ והדרכה בע"מ , סמנכ"ל תפעול ובעלים, שרון ראובני :  מאת

 

להאכיל את אוכלוסיית   הצורך  .( ...לאכולכי כולם צריכים  תעשיית המזון היא אחת מהתעשיות העתיקות ביותר בעולם )

השנים האחרונות, מציב בפני התעשייה הזו אתגר לא פשוט.   200-העולם ההולכת וגדלה בקצב מסחרר, במיוחד ב

 גורם המשפיע על איכות החיים, משך החיים ובריאותם של בני האדם, אך ייצורו    ,אמנם מזון הוא מוצר בסיסי והכרחי

כמו   ,שימוש בחומרים כימיים   ; כמו קרקע ומים   ,א בניצול משאבי טבעבעיה סביבתית הולכת וגדלה. הדבר מתבטל

ויצור פסולת אורגנית ופסולת אריזות,   ;העלולים לגרום לזיהום ופליטות לסביבה  ,חומרי הדברה, חומרי ניקוי או דשנים 

 אשר קיים קושי גדול לטפל בהן באופן סביבתי ובר קיימא.

שוות ערך    ,מיליארד טונות   1.3-גלובלית, מדובר בכה  ברמהלם נזרקת לפח!  בנוסף, כשליש מכמות המזון המיוצרת בעו

 מיליארד ₪ בשנה(.   18-מהמזון נזרק )שווה ערך ל  35%ההערכה היא כי  בישראל  מיליארד דולרים בשנה.    750-מיותר  ל

נזרק  שמהמזון    כתוצאה  (e2CO)   פליטת גזי החממה  כך למשל,  .המחיר הסביבתי של תופעת "בזבוז המזון" גבוה ביותר

המחשה נוספת   אותו זמן.מכלל גזי החממה הנפלטים מפעילות התחבורה באירופה ב  3גבוהה פי  במשך שנה,  בעולם  

צריכה של שלם" בנ : על מנת לייצר כריך פסטרמה עם פרוסת עגבנייה ועלה חסה לקישוט, "הבאה  הדוגמעולה מה

צור המוצר ועד הגיעו לסופר ישטחי המרעה וגידול הפרה, גידול הירקות, ידרך  לב גידול החיטה,  החל מש,  ליטר מים   690

 הקרוב לביתנו. 

 חסמים 
אין , חלות עליה הגבלות רגולטוריות הנוגעות לבטיחות המוצר ובטיחות הצרכנים , שתעשייה מסורתית כיוון ומדובר במ

ככלל,   .גישת כלכלה מעגלית הפנמת  חשיבה ל  ינויהצורך לשאינה בין הראשונות להבין את  ת המזון  ספק כי תעשיי

 :, כוללנושא נמצא בחיתוליו בתעשיית המזון, ואנו נתקלים בחסמים שונים ה

https://www.rec.co.il/
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 פיתוח פתרונות לחסכון, צמצום או החלפה שלהם.  ת מעודד האינ  חומרי גלם זוליםזמינותם של  •

אורגנית פריקה )למעט ,  בסופו של דברמזון, שהיא,  פסולת  בלטפל דווקא    אין תמריץ כלכלי או סביבתילעיתים   •

 להטמנה.  נת פסולת אריזות(, לא מסוכנת ונית

ו  ,בריאות הציבור ובטיחות צרכנים של  מסיבות   • לתוך מזון חדש, למעט    אין אפשרות לנצל חומר ממוחזרכמעט 

 מקרים ספציפיים של מחזור בתוך המפעל. 

או טכנולוגיות חדשות  • מזון חדש  ל  אישור  ומייגע  כפוף  ארוך  ותהליך  נוקשה    FDA  במשרדי הממשלה,רגולציה 

עקב חשש להרעלת מזון    , קיימת נטייה לא לאשר מחזור / הנצלה / שימוש חוזר של  מזון  , בהם וגופים דומים 

 וטיפול לא הולם במוצרים. 

טמפרטורות ; הצורך באלעיתים החומר צריך להיות מקורר או קפו  .קשיים לוגיסטייםהטיפול במוצרי מזון כרוך ב •

 הובלה ואחסון נמוכות מייקרות את תהליך השינוע שלו למפעל אחר / לאתר מחזור וכדומה.

הם נרקבים ומתקלקלים עם הזמן, לא ניתן לשמור חומר ולהשתמש בו   .תאריך תוקףובעיקר,  לכל מוצרי המזון   •

 דשים. מאוחר יותר, לא ניתן לאגור פסולת ולהעבירה לשלב הבא לאחר כמה חו

למצוא  , במאמץ  אנו רואים כי המודעות לנושא עלתה בשנים האחרונות במחלקות הפיתוח והטכנולוגיה  ,יחד עם זאת 

שייכים המוצעים  פתרונות  הפתרונות אמיתיים לצמצום בזבוז, הפחתת פסולת וניצול מיטבי של חומרי הגלם. חלק מ

 לעולם הכלכלה המעגלית. 

 : כמה סיפורי הצלחה להלן
)  Ostaraחברת   .1 לגידול צמחים  נוטריאנטים חשובים  פוספט( משפכי תעשייה בעיקר  פיתחה טכנולוגיה למיצוי 

שימוש  יחודי המשמש חקלאים לגידול יבולים שונים. בצורה זו קיים  יובכך יצרה דשן מרוכז ו  ,ושפכים סניטריים 

ומצד שני החקלאים משתמשים בחומר   ;יפול בשפכים באותם חומרים במקום "לאבד" אותם במתקני הט  חוזר

 שמוחזר במקום לרכוש דשנים סינתטיים חדשים. 

חברת  כך מודל מצוין ליישום כלכלה מעגלית הוא שימוש במוצרי לוואי של תהליך אחד כחומר גלם לתהליך אחר.  .2

 Cargill וואי שלה )קליפות וגרעיני , יצרנית ענק של חומרי גלם לתעשיית המזון, מצאה שימוש לאחד מתוצרי הל

 לימונים( ויצרה מוצר שלא היה קיים בחברה המיועד לתעשיית הקוסמטיקה. 

מקור לפליטת  ההוומזו פסולת  ומועברות להטמנה. כאמור, כמויות אדירות של פסולת אורגנית מיוצרות מדי שנה .3

אחוז קטן מאד מפסולת המזון מגיע לפתרונות    ,נכון להיום .  בעל אפקט חממה חזק במיוחד   גז חממה שהוא    ,מתאן

חומרי גלם ומוצרים פסולים ממפעלי מזון מועברים  ו  חלק קטן מפסולת המזון.  בארה"ב(  5%-שאינם הטמנה )כ

נחסכים משאבים אדירים בגידול ייעודי של מזון    , בנוסף לפתרון חלופי להטמנת הפסולת,בכך  .להזנת בעלי חיים 

 . , מים, דשנים, אנרגיה ועוד(לבעלי חיים )משאבי קרקע

ל .4 חדשים  מקורות  ממנה  לייצר  ולמעשה  מיטבית  בצורה  לנצל  ניתן  הפסולת  איכותיים את   חברת   .חלבונים 

Agriprotein   ולהפכה לחלבון זמין   ,זבוב לנצל בצורה מיטבית את הפסולת זן ספציפי של    ו שלמשתמשת ביכולת

 . החיים  יומרוכז עבור תעשיית מזון בעל

היא מספקת את מכשיר הכנת הסודה,   .הישראלית, הפכה את הסודה שלנו ממוצר לשירות   סודה סטריםחברת   .5

יצירת פסולת פלסטיק על  חד פעמיים ו  ובמקום הובלה של בקבוקי פלסטיק   , בלוני הגז נמכרים "אחד תמורת אחד"

 שינוע מוצרים. ת ללא יצירת פסולת ובהפחת  ,כל המשמעות הסביבתית הכרוכה בכך, אנו זוכים בשירות מתחדש

ולהשתמש בכלים של והחסמים למרות הקשיים  כך,   לייצר פתרונות  ומנסה  , תעשיית המזון "מרימה את הכפפה" 

תוך ניסיון למזער את ההשפעה הסביבתית   ,כלכלה מעגלית על מנת לאפשר לה להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה

 שלה. 
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 TBC| מודל   הכימיה בתעשייהבתחום כלכלה מעגלית 
 

 , מנהל מרכז הידע, המרכז להתייעלות במשאבים  דורון קול :  מאת

 

 

בנוסף ,  מגוונים   יתיים עשיסקטורים ת ל  ים רלוונטיעשויים להיות  כימיה  תחום הכלכלה מעגלית במודלים עסקיים של  

, בהן אלקטרוניקה, מזון כימיקלים. תעשיות רבות הו  סקטור הפרמצבטיקהכמו    במובהק,  כימיות המוגדרות  לתעשיות  

מודל עוסק במסמך זה    הכימית נוגעים גם לפעילותן.מעגליים בתעשייה  ה  , ולפיכך הכלים משתמשות בכימיקלים ועוד,  

 נועד לשפר את יעילות השימוש בכימיקלים בתעשייה. אשר , Take Back Chemicals (TBC) – "השכרת כימיקלים"

, התשלום TBC-במודל ה  ,למשל(  ,לטון  מחיר ש"חכמות )הוא לפי  ספק הכימיקלים  התשלום לרגיל,  וש  שימבמודל  בעוד  

במקום למשל(. כך  ,  למוצר מטופל  ש"חהתוצאות שנבעו מהשימוש )  –כימיקלים  אותם  בשנעשה  השימוש    מחושב לפי

הספק שומר על הבעלות על היבט נוסף של מודל זה הוא ש למבוסס תוצאות.  הופך  התשלום  להיות מבוסס כמות,  

 "ליסינג" של המוצר ללקוח. ; למעשה מדובר בהמוצר המסופק, ומחזיר אותו אליו לאחר שימוש

בו האינטרס של הספק הוא    ,רגילהמודל  לעומת המודל זה מתמרץ את הספק למכור מוצר איכותי יותר ויעיל יותר,  

נסת הספק אל תוך פונקציית השימוש של המוצר  כמות ופעמים. הכמבחינת    ,שהלקוח ישתמש במוצר כמה שיותר

  תמריץ למכור כמה שיותר מהחומר האת    מנטרלמודל  המבטיחה למקסם את התייעלות השימוש במשאב הכימי.  

שניהם רוצים למקסם את ההתייעלות בשימוש   – האינטרס של יצרן המוצר והצרכן מתיישבים זה עם זה  כך ש,  הכימי

 במוצר בתהליך.

עבור    עסקיות   מטרות   4מופו    2, בסיס מקרי חקר בהולנד   על  TBC-שמנתח את מודל ה(  White Paper)במסמך מקצועי  

 :  במעבר למודל כימי מעגלי זה נים צרכנים ויצר

מ  מצוינות תפעוליתתועלת ראשונה היא   • כימי, טיפול בפסולת החומרים   הפחתה בהוצאותשנובעת  על חומר 

כתוצאה משימוש   שיפור באיכותלשינוי מחיר החומר והאספקה;    הפחתת סיכוןהללו, והתייעלות בשימוש שלהם;  

 מיטבי בחומר; וניתוק העלות מהכמות שנצרכת. 

ים אינו חלק . פעמים רבות שימוש בכימיקלמהגדלת השירותים של היצרן והתייצבות בשוקתועלת שנייה נובעת   •

, ובהתאם, התוצרים וההוצאות הקשורות אליהם )כמו רכישת חומר  הצורך אותם   מרכזי מפיתוח המוצר של המפעל

גלם או טיפול בפסולת( זוכים לעיתים להתעלמות או התייחסות שולית מצד הדרג הניהולי. על ידי הכנסת היצרן  

בשלב הרכש והן בניהול הפסולת של חומרים אלה,  , הן  התייעלות בשימושלתהליך השימוש בכימיקלים, נוצרת  

 שיכולות להיות גבוהות כתוצאה מאופי החומרים המטופלים.  נחסכות הוצאותוכך 

כלומר, היכולת להגיע לייצור מתקדם במינימום משאבים. תועלת זאת מושגת חדשנות רזה,  תועלת שלישית היא   •

יכולת   ביותר,  המתקדם  לידע  נגישות  יצרן באמצעות  ידי  על  התהליך  של  תמידי  ושיפור  משופרת  מימונית 

הכימיקלים. בנוסף, משום שהמחיר מבוסס על תוצאות ולא על כמות, שני הצדדים ממקסמים את תועלת השימוש  

 בחומרי הגלם. 

כימיקלים כחלק חסמים בתחום הרגולציה הסביבתיתהסרת  היא ב רביעית  התועלת  ה • צורכים  . מפעלים אשר 

מיועדת למזעור הנזקים הסביבתיים היצור שלהם חשופים פעמים רבות לרגולציה סביבתית נוקשה,  ימתהליך ה

 

2 Take Back Chemicals: Business Incentives of Chemical Leasing In the Chemical and Manufacturing Industry, Case Based 
Learnings for the Netherlands 
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 מסוג זה, חשיפה    להקטיןיכול    TBCפסולת שלהם(. מודל של  ההשימוש בכימיקלים או בשלב ניהול    בשלב)בין אם  

 המפעל. משתמש  ןהכמויות בה והפחתת על ידי ייעול 

גם אם לעיתים התועלות   .לכל חברה, מפעל או תהליך  יך להיבנות באופן מותאם ומחושבצר  TBCמודל עסקי מסוג  

, תועלות עקיפות, בדמות שימוש מופחת בחומר גלם, הפחתת פסולת וקידום יד ימיבאופן    ניכרות מיישום מודל זה אינן  

 TBCשיווקי כחברה הפועלת לפי מודלים מעגליים, יכולים לייצר הכנסות ארוכות טווח עבור החברה. מעבר לכך, מודל 

למפעל בנוגע ייעץ  מ,  מתומרץ לאפשר שימוש מיטבי במוצרוה   ,יצרן הרכיב הכימי  כאשריכול לשפר תהליכים במפעל,  

 לשימוש נכון במוצר ולשיפור התהליך בו המוצר נמצא בשימוש. 

המוענקים   ,שימוש ב"אישורי מנהל"ה  ואעל את השימוש בכימיקלים הייל  בישראל  מאפשר למפעלים ה  נוסף  פתרון

באמצעות אישורים   . למכור או לשנע כימיקלים למפעלים אחרים אשר מוצאים בהם צורך  ,ע"י המשרד להגנת הסביבה

תעשייה. אישורים אלה ניתנים תחת ב  ים שמצטברכימיקלים ופסולת מסוכנת  המשרד שימוש מחדש של  אלה מקדם  

ו  מסוכנים(  חומרים  פסולת  )סילוק  עסקים  רישוי  כתקנות  מקדמים  בעזרתם  כימית כיום  בר  בפסולת  חוזר  שימוש 

 ,לשימוש כתחליפי חומרי גלם   ,עברת פסולת למפעל נשרלה  ים מנהל  יאישור  נולדוגמא, נית כך  מסוכנת ברחבי הארץ.  

אישורים ניתן לראות  .  לטיפול בשפכים   לייצור מוצרים   ,פיתוח ויזמות בע"מ  להעברת כימיקלים משומשים לחברת ס.ו.ו

" יכול לייצר חיבור בין פסולת כימיקלים סימביוזה תעשייתית בנוסף, פרויקט "   .באתר המשרד להגנת הסביבהנוספים  

 של מפעל אחד לשימוש כחומר גלם במפעל אחר.

 

 

 

 

 

 כלכלה מעגלית באריזות 
 

 לית , ראש מכון אפקה להנדסה וכלכלה מעג אבי בלאו  :  מאת

 

 

אריזה, עלינו לשאול עצמנו "איך אנחנו מספקים את המוצר", ולא "איך  מוצר ארוז, כלומר מוצר וכאשר אנו באים לתכנן  

 אנחנו מספקים את האריזה". פרספקטיבה כזו, כבר פותחת בפנינו הרבה כיווני חשיבה לתכנון מעגלי של אריזה.  

 אסטרטגיות: 3בתכנון אריזת פלסטיק מעגלית אנו מתייחסים ל 

 חלופות בעלות עדיפות סביבתית הפחתתו או החלפתו ב,  ביטול שימוש בפלסטיק .1
שיבטל את הצורך בטיפול בחומר   במעבר לחומר אחראו ברכיבים שלה, או    הצורך באריזה ב"ביטול" הכוונה לביטול  

באריזות  המעגלית  הכלכלה  את  לפתח  נתקשה  משימוש  הוצאה  שללא  נראה  חייו.  הצפויה   ,בסוף  ההכפלה  עקב 

 ובים. בביקוש לפלסטיק באריזות בשני העשורים הקר

חיוני שירות  למתן  משמשות  שלא  אריזות  ביטול  ע"י  לביצוע  ניתן  שימוש  משפחתית"   ,ביטול  "קניה  אריזות   כמו 

המאגדות מספר אריזות קיימות תחת עוד אריזה, וכן ע"י מציאת שיטה אחרת למלא את הפונקציה שממלאת האריזה, 

 מעבר לאריזה מתמוססת )ג'ל כביסה למשל(.  כמו

 

https://www.rec.co.il/
mailto:%7Cinfo@yail.co.il
https://www.gov.il/he/departments/guides/hazardous_materials_waste?chapterIndex=1
https://go.gov.il/symbiosis
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 אריזות בשימוש חוזר  .2
לאחרונה ב"שימוש חוזר" הכוונה לשימוש נוסף במוצר לאותה מטרה, בתצורתו המקורית, מבלי לשנות או לשדרג אותו.  

ובעולם מתנהלים מאות פיילוטים,   ,תופס השימוש החוזר מקום גדול יותר בתכנון אריזות ובמודלים עסקיים של מותגים 

 דיוק את הנושא הזה. מחקרים וחברות הזנק שקמו לפתור ב

שימוש חוזר באריזה יכול להתייחס לאריזה הראשונית של המוצר, וכן לשניונית והשלישונית )עטיפות המגן והמשטחים 

בהם מופצים הארגזים( כאשר כל היררכית אריזה דורשת אסטרטגיה מעגלית אחרת. אריזה בשימוש חוזר נותנת חווית 

ותר, בונה נאמנות למותג )הלקוח נקשר לאריזת המותג שנותרת בבעלותו(, חודית ובמקרים רבים טובה יימשתמש י

 מספקת לנו תובנות שיווקיות לגבי הרגלי השימוש של הלקוח, וכמובן חוסכת בעלויות חומר גלם לאריזות. 

ב יקרים יש לזכור כי לתכנון אריזה לשימוש חוזר משמעויות מבחינת עלויות: החומרים צריכים להיות עמידים ולכן לרו

יותר, מורכבות התכנון עולה, יש להביא בחשבון סוגיות לוגיסטיות ולוגיסטיקה הפוכה, וכן יש לתכנן את ההשמשה 

 צור מחדש. יבאמצעות שטיפה, תחזוקה או י –ה לשוק רוההחז

 )מחזור/שימוש בחומר ממוחזר, קומפוסטציה( סגירת מעגלים בחומרים .3
או החלפת הפלסטיק    חומר מתכלה;  ;עיקריות לסגירת מעגל: בחירה בפולימר שניתן למחזורשיטות    3-ניתן להבחין ב

לבצע  מאד  קשה  בישראל  כיום  הקיימים  שבתנאים  נאמר  זה  בהקשר  להתכלות.  או  להתמחזר  שיכול  אחר  בחומר 

טיפול הפרדה של האריזות המתכלות לקומפוסטציה לאור העדר תשתיות הפרדה ברחובות הערים, העדר תשתיות  

קצה, והעדר יכולת הפרדה בתחנות המעבר. לפיכך, מומלץ להשתמש בפלסטיק מתכלה בישראל רק במערכת סגורה 

בה יש שליטה על כל תנועת הפלסטיק )למשל אירוע ספורט או כנס( והוא נאסף ומועבר לקומפוסטציה, ובמקומות 

 טיפול(. בהם החלופות מונעות את הטיפול בפסולת אורגנית )במידה שיש כזה 

 

חלק ממדריך מפורט  ; (UNIDO)במימון סוכנות האו"ם לפיתוח תעשייתי  , פרויקט לסגירת מעגלים בפלסטיק נכתב במסגרת  

 .  2021צא לאור ברבעון השני של י, שנכתב בשיתוף מכון האריזה הישראלי ויתכנון אריזות פלסטיק למחזוריותר ל

 

 

 

 

 

 

  . המשרד להגנת הסביבהו הוקם ביוזמה ובמימון של מנהל תעשיות במשרד הכלכלה  המרכז להתייעלות במשאבים

 ,מטרת המרכז לסייע למפעלים להתייעל מבחינה כלכלית וסביבתית. המרכז מתמקד בייעול השימוש בחומרי גלם, מים ואנרגיה

תוך   מחירי חומ"ג ושינויים ברגולציה,  ים ולייצר חוסן בפני תנודתיות המפעלוהתחרותיות של  רווחיות  הגדיל את  מסייע להובכך  

  .הקטנת ההשפעה הסביבתית שלו

Win Win למפעל ולסביבה. 

   המרכז מקדם התייעלות במשאבים באמצעות שתי פעולות משלימות:

 חבילות ייעוץ ומענקי סבסוד למפעלי תעשייה יצרניים ברחבי הארץ.   | יעוץ יחטיבת ה  ▪

 .איסוף, ניתוח והנגשת נתונים בתחומי כלכלה וסביבה בתעשייההנגשת מידע:  | חטיבת מרכז הידע ▪

מפעלים המעוניינים לקדם מודלים שונים של כלכלה מעגלית או לשמוע על ההזדמנויות בתחום מוזמנים  

 עם המרכז להתייעלות במשאבים.   ליצור קשר
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