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 2022| אפריל   5מס'  פרסום רבעוני

 מאגר ספקים טכנולוגיים
  

 

 

המרכז להתייעלות במשאבים מסייע לתעשייה להתייעל ולהיות חסכונית, רווחית וסביבתית יותר. כחלק מסיוע 

להנגיש לתעשייה  זה, המרכז איגד רשימה של טכנולוגיות ישראליות כמו גם חברות ייעוץ אסטרטגי על מנת  

את הפתרונות המיטביים להתייעלות מתחומים שונים )אנרגיה, ניהול רצפת ייצור, לוגיסטיקה, ניהול סיכונים 

של   חיבור  יאפשרו  טכנולוגיים  ספקים  אותם  ועוד(.  ובמים  בנגר  טיפול  תחזוקה,  ממוחשבת,  ראייה  ומידע, 

נ  ופתרונות שיאפשרו במידה  לטכנולוגיות  לעמוד בתחרות  התעשייה המקומית  יכולת המפעלים:  את  יכרת 

 המקומית והעולמית, להתמודד עם התנאים הרגולטוריים הקיימים והעתידיים ושינויי האקלים. 

  מאגר הספקים הטכנולוגיים והיועצים 
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 המרכז להתייעלות במשאבים  – והרחבת רשימת היועצים ספקים טכנולוגייםמאגר 
 

. במקביל לתעשייה העולמית, הסקטור בכלכלת ישראל והתעסוקה  ת הינו אבן יסוד קריטי  הסקטור התעשייתי
המקומי ידע להתקדם ואף להוביל ולייצא טכנולוגיות בתחומים שונים. בעשורים האחרונים קיימת התקדמות  
מואצת ומעבר מתעשייה מסורתית לתעשייה מודרנית ואיתה טכנולוגיות פורצות דרך המאפשרות התייעלות  

רת של טכנולוגיות בתחום התעשייה, האצה הנובעת הן מהצורך  ותחרותיות. בימים אלו אנו עדים להאצה מוגב
ואף  מקומיים  רגולטוריים  בתנאים  לעמוד  מהצורך  והן  יותר  רווחית  ולהיות  בתחרות  לעמוד  התעשייה  של 
מענפי   ואחד  אחד  כל  על  ועקיף  ישיר  באופן  המשפיעים  האקלים  שינויי  לאור  אלו,  לכל  בנוסף  עולמיים. 

לוגיות שונות עשויה לסייע לעמידה ביעדים כלכליים ורגולטוריים ואף לעיתים, התעשייה, הטמעה של טכנו 
 להגן על מפעל ספציפי מפני נזקים.   

 
ויוצא בימים אלו עם מאגר ספקים טכנולוגיים מתחומים  המרכז להתייעלות במשאבים מרחיב את פעילותו 

ראייה ממוחשבת, תחזוקה, טיפול בנגר   ,מידעניהול סיכונים ו  שונים )אנרגיה, ניהול רצפת ייצור, לוגיסטיקה,
ובמים ועוד(. אותם ספקים טכנולוגיים יאפשרו חיבור של התעשייה המקומית לטכנולוגיות ופתרונות שיאפשרו 

 במידה ניכרת את יכולת המפעלים: 
 

 לעמוד בתחרות המקומית והעולמית  •

 להתמודד עם התנאים הרגולטוריים הקיימים והעתידיים   •

 להתמודד עם שינויי האקלים  •
 
 פנו עוד היום למרכז לבחון את הזכאות לשעות איפיון והטמעה מסובסדות עבור שירותי החברות במאגר. *

 
 

 ואוטומציה תהליכית  התייעלות תפעולית
 

התעשייתית  המהפכה  של  בעיצומה  נמצאת  הישראלית  התעשייה  העולמית  לתעשייה    הרביעית.   במקביל 
. בעוד שהמהפכה התעשייתית השלישית, סימנה משנה באופן מואץ את הסביבה התעשייתית התפתחות זו  

את כניסתו של המחשוב, האלקטרוניקה והאוטומציה, המהפכה התעשייתית הרביעית מכניסה לקו הייצור 
מכונות   של  חדש  ייצורדור  לבצע וטכנולוגיות  מסוגלות  דיגיטלית  וטכנולוגיה  אלחוטית  חיבוריות  שבעזרת   ,  

במידה ויזואליזציה של פס הייצור ולקבל החלטות אינטליגנטיות באופן עצמאי. למעשה, תהליך ייצור זה, משנה  
פשוטים יותר אך    במקביל, קיימות חברות המספקות פתרונות טכנולוגיים תהליכי העבודה במפעל.  את    ניכרת 

  יעילים וחסכניים לא פחות.
להתייעלות במשאבים, אנו מנגישים ומחברים את הטכנולוגיות ושיטות רכז  המבמסגרת המאגר הטכנולוגי של  

טכנולוגיות אלו מאפשרות למפעלים לייצר באופן  הייצור הישראליות המתקדמות למפעלים היצרניים בארץ.  
     . חסכוני יותרוהייצור הופך יעיל  מדויק יותר, תוך שליטה ובקרה על תהליך הייצור וניהולו המיטבי. בכך, תהליך  

  
   חברות במאגר:

                                                                             
  

                                                                                                                             
                                                                                                                                

                                                                       
 
 המרכז מסבסד שעות יעוץ בלבד לחלק מהחברות במאגר. לא ניתן סבסוד לחומרה או תוכנה.  *

 רבינוביץ' מערכי צביעה 
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  התייעלות אנרגטית
 

כיום, לאור העלייה במחירי הדלקים כמו גם לות אנרגטית הוא צורך בסיסי של כל מפעל יצרני.  יהצורך ביע
למצוא מקורות אנרגיה זמינים ומקיימים )פחות מזהמים(. כמו כן,   יהיו חייבים   המפעלים   ,עליהם הצפוי  מיסוי  ה

ליכי קירור.  עם ההתחממות הצפויה, מפעלים צפויים להשתמש ביותר אנרגיה במקרים בהם יש צורך בתה
ומקיימים,   יעילות אנרגטית כמו גם היכולת לאגור אנרגיה ו/או להפיק אנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשים 

 חסכונית וכלכלית לאורך זמן. ,עשויים לספק למפעל הייצרני יתרונות קריטיים של אנרגיה זמינה, יעילה
מנגישים ומחברים את הטכנולוגיות ושיטות רכז להתייעלות במשאבים, אנו  המבמסגרת המאגר הטכנולוגי של  

ואגירתה   מתחדשת  אנרגיה  של  הייצור  האנרגטית,  ההתייעלות  בתחום  המתקדמות  הישראליות  הייצור 
למפעלים היצרניים בארץ. טכנולוגיות אלו מאפשרות למפעלים לייצר באופן יעיל אנרגטית ואף לחסוך כסף  

תה בפליטות גזי חממה מבחינה רגולטורית )היטלים ומיסים(  ומשאבים. וכמו כן, להנות מהיתרונות של ההפח
 וכלכלית )מענקי סיוע(. 

 
 חברות במאגר: 

 
 

                                                                                   
 
 

 
 
 

 ייעוץ אסטרטגי ו, מידע ניהול סיכונים
 

והתייעלות, יחד עם הצורך לעמוד בדרישות רגולציה סביבתית, גדלה בשנים הדרישה לניהול תוכניות קיימות  
ובעלי עניין  נוצר לחץ מצד משקיעים  האחרונות בכל מגזר תעשייתי במשק. בנוסף לדרישות הרגולטוריות, 

  .לשפר את הביצועים הסביבתיים והחברתיים של הארגונים, כחלק מגיבוש תוכניות אסטרטגיות לטווח ארוך
התייעלות, בארגונים רבים המידע הסביבתי מפוזר בכל רחבי הארגון וקיים קושי אמיתי לאסוף, לכמת לצורך  

   .ולעבד את המידע לצורך גיבוש תוכנית אסטרטגית יעילה
של   הטכנולוגי  המאגר  הישראליות   המרכזבמסגרת  החברות  את  מנגישים  אנו  במשאבים,  להתייעלות 

בתחום   במידעהמובילות  שימוש  גם  כמו  מידע  איסוף  מערכות  של  והטמעה  זה  באמצעות   .פיתוח   מידע 
סייעו למפעל כמו גם לארגון במשימות קריטיות כגון; איסוף ועיבוד שיקביעת יעדים אסטרטגיים    מתאפשרת 

דרכים Carbon Footprintמדרך פחמן  כל המידע הנדרש לצורך חישוב   גיבוש אסטרטגיה לכתיבת מפת   ,
  לניהול סיכונים סביבתי   כולל ותוכניות   בניית מערךו ,  Decarbonisation Roadmap -  להפחתת מדרך פחמן

 (. Climate Risk-TCFDלארגון )
 

 חברות במאגר: 
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 ניקוז וטיפול במים בתעשייה 
 

מכלל השפכים המוזרמים לביוב בישראל ואף על פי כן מקבלים תשומת    15%  –שפכי התעשייה מהווים רק כ  
צרים השונים והטיפול בהם דורש השקעת משאבים ניכרת. יחד עם אותם שפכים הנו  מהרגולטורים לב רבה  

גשמים( )מי  נגר  במי  בטיפול  הצורך  היצרני,  המעסיק    מזוהמים   בתהליך  נושא  המפעלים  רבות  הוא  את 
נגר בא לידי ביטוי הן מבחינת הצורך בהגנה פיזית על המפעל מפני   והן    נזקי הצפות היצרניים. טיפול במי 

של   רישיון העסקפעל לטפל במי נגר מזוהמים בתחום המפעל )כחלק מתנאי  חובת המ  –מבחינה רגולטורית  
המפעל(. לאור שינויי האקלים ואיתם התגברות אירועי גשם קיצוניים, צפויים המפעלים לתרחישים בהם יהיה 

הות ותדירות יותר מבעבר. על כן, על מנת להמשיך ולעמוד בתנאי רישיון עליהם להתמודד ולטפל בספיקות גבו
ההתחממות   מגמת  לאור  בכך,  די  לא  בהתאם.  להיערך  המפעלים  על  יהיה  נזקים,  למנוע  גם  כמו  העסק 
וההתקצרות הצפויה במספר ימי הגשם, על התעשייה להיערך לא רק להגנה מפני הנגר העילי אלא גם ליכולת  

 גשמים ולעשות בהם שימוש חוזר ובכך לחסוך במשאבים ובעלויות.   לאגור את אותם 
 

יסייעו ,  במסגרת המאגר הטכנולוגי של מהרכז להתייעלות במשאבים  אנו מנגישים חברות ישראליות אשר 
להתמודד עם הצפות ועם טיפול בספיקות גבוהות  וליכולת    מוכנות והיערכות לאירועי גשם קיצונילמפעלים ב

 והמים המתווספות לשפכים הנוצרים בתהליך היצרני.של מי נגר מז
 

 חברות במאגר: 
 
 
 
 
 

 
 
 

  אריזות חכמות לשימוש חוזרו לוגיסטיקה 
 

שרשרת האספקה ע"י עידוד המעבר לאריזות ידידותיות לסביבה וניתנות לשימוש חוזר הוא צעד שעשוי שדרוג  
קיימים יתרונות מובהקים נוספים רבים  אחסון והשינוע. כמו כן,  ההנובע מהפחתה של עלויות    וןכלאפשר חיס

נחסכות  כגון:   ובכך  בפסולת  בפינוי  העלויות הפחתה  והטמנה(  והכרוכות  הפחתת )שינוע  הסביבה    זיהום   , 
  . האספקה  בשרשרת   הפחמן  מפליטות   70%  עד   לחסוך  יכול  מסוג זה   באריזות   כאשר השימוש  והמדרך הפחמני
, היערות  על שמירה כמו נוספים  כלכליים -חברתיים   בהיבטים  גם  מצויה הנרחבת   הקיימותית  בנוסף, התמורה

 עובדים.  ואף בבטיחות   (,CSR  /ESG במדדי יתרון בהיבט הדיווח התאגידי )שיפור
 

יסייעו  במסגרת המאגר הטכנולוגי של מהרכז להתייעלות במשאבים, אנו מנגישים חברות ישראליות אשר 
ומעבר למערך של מחסנים אוטומטיים הכולל מערכות מידע, אחסנה שדרוג המערך הלוגיסטי  למפעלים ב

 ושינוע אוטומטיות. טכנולוגיות אלו יאפשרו עבודה יעילה החוסכת זמן רב ומשאבים קריטיים.  
 

 חברות במאגר: 
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