MED TEST II
העברת טכנולוגיה בעלת איתנות
סביבתית בדרום אגן הים התיכון

Transfer of Environmental
Sound Technology in the
Southern Mediterranean Region

ישראל

SwitchMed-תוכנית ה
ממומנת על ידי האיחוד האירופי

Introduction

תוכנית  SwitchMedממומנת על ידי האיחוד האירופי ומיושמת ע"י ארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי –  ,UNIDOבשיתוף
עם מרכז הפעילות האיזורי לצריכה וייצור מקיימים ( )SCP/RACשל תוכנית הפעולה לאיזור הים התיכון ( )MAPואגף
כלכלה בארגון הסביבה של האו"ם (.)UN Environment
פרסום זה הופק בסיוע האיחוד האירופאי .תוכן פרסום זה הוא באחריותו הבלעדית של  ,UNIDOואין להתייחס אליו
כמשקף את עמדות האיחוד האירופי.
אין בחומרים בהם נעשה שימוש בפרסום זה משום ביטוי עמדה מכל סוג שהוא ע"י מזכירות  UNIDOבנוגע למצב החוקי
של כל מדינה ,שטח ,עיר או איזור ,או של הרשויות שלהם ,או בנוגע למגבלות הנובעות מקביעת גבולותיהם.
הגדרות כגון "מפותחת"" ,מתועשת" ו"מתפתחת" מיועדות לצורך נוחות סטטיסטית ,ואינן מבטאות בהכרח שיפוט בנוגע
למצב אליו הגיעו מדינה או איזור מסוימים בתהליך הפיתוח.
אין לייחס לאזכור שמות חברות או מוצרים מסחריים משום תמיכה ע"י .UNIDO
למידע נוסף על פעילות  UNIDOבמסגרת יזמת  ,SwitchMedאנא צרו קשר באמצעות הדוא"ל בכתובת:
c.gonzalez-mueller@unido.org
* במסגרת דו"ח זה נעשה שימוש במספר ראשי תיבות לועזיים .להלן רשימת מונחים מרוכזת:
Environmental Management System
– EMS
מערכת ניהול סביבתית
		
Energy Management System
– EnMS
מערכת ניהול אנרגיה
		
Mediterranean Action Plan
– MAP
תוכנית פעולה לאזור הים התיכון
		
Material Flow Cost Accounting
– MFCA
חשבונאות עלות זרימת חומרים
		
Resource Efficiency and Cleaner Production
– RECP
ייעול משאבים וייצור נקי
		
Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production – SCP/RAC
מרכז פעילות אזורי לצריכה וייצור מקיימים
		
Transfer of Environmentally Sound Technologies
– TEST
העברת טכנולוגיות בעלות איתנות סביבתית
		
United Nations Industrial Development Organization
– UNIDO
ארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי
		

מעבר –  – Switchלצריכה וייצור
מקיימים

ת

וכנית  SwitchMedעוסקת בשינוי הדרך
בה מוצרים ושירותים מיוצרים ונצרכים,
כדי לנתק בין המשך הפיתוח האנושי לבין
פגיעה בסביבה .תוכנית  ,SwitchMedהממומנת ע"י
האיחוד האירופי ,שואפת להעביר ( )Switchלייצור
וצריכה מקיימים את דרום אגן הים התיכון (,)Med
כולל :אלג'יריה ,ירדן ,ישראל ,לבנון ,מצרים ,הרשות
הפלסטינית ותוניסיה.
התוכנית תומכת בתעשייה ,יזמים ירוקים חדשים,
ספקי שירות ,חברה אזרחית וקובעי מדיניות,
באמצעות פעילויות הדגמה ,פיתוח מדיניות ורישות
של חממות לחדשנות סביבתית ,כדי לזרז את
ההתקדמות לעבר חברות דלות-פחמן וחסינות אקלים.

ה

פיכת אתגרים להזדמנויות היא ליבת תוכנית
 ,MED TEST IIשהיא מרכיב ייחודי וחדשני
ב .SwitchMed-גישת  UNIDOלהעברת
טכנולוגיות בעלות איתנות סביבתית ()TEST
מתייחסת לעלויות הגדלות של אנרגיה וחומרי
גלם ,באמצעות הדגמה כיצד ניתן לשלב התייעלות
במשאבים וייצור נקי יותר ( ,)RECPבנוסף לתשואות

נאות על ההשקעה ,בפעילות העסקית הקיימת ,כך
שיובילו לרווחיות גבוהה יותר ותחרותיות משופרת.
גישת  TESTהמשולבת של  UNIDOמכוונת לכל
רמות הניהול של חברה עסקית ,באמצעות חשיבה
יצירתית ושיתוף פעולה אפקטיבי בין אנשים בעלי
רקע ואחריות תפעולית מגוונים; כך שנוצרת העצמה
והמשכיות בשימוש יעיל של תשומות ייצור ,וביצוע
סביבתי המעודד תרבות עסקית בה יכולה לשגשג
חדשנות סביבתית (.)eco-innovation

פ

יתוח כישורים חדשים ,הדגמת ההצדקה
העסקית ל RECP-במגזרי ייצור עיקריים
ויצירת התמהיל הנכון של תמריצי מדיניות
ותמריצים כלכליים ,הם עמודי התווך ההכרחיים
במעבר לקראת כלכלות דלות-פחמן ,יעילות במשאבים
ואנרגיה .אחת מפעולות הליבה בתוכנית MED
 TEST IIהיא תגבור היכולות הלאומיות לפיתוח
שווקים מקומיים של שירותי ייצור מקיימים .התוכנית
האינטנסיבית להכשרה וסיוע טכני שהועברה בישראל
יועדה לחברות ההדגמה ,כמו גם לנותני שירותים
ומוסדות מקומיים המציעים שירותי  ,RECPהייתה
אפקטיבית בחיבור של המגזר התעשייתי עם רשתות
ידע חדשני ומודלים של כלכלה מעגלית.

מתודולוגיית  TESTבנויה על הכלים הבאים:

סקר ( RECPייעול
משאבים וייצור נקי)

מזהה הזדמנויות אפשריות
מבחינה טכנית ופיננסית לייצור
יעיל במשאבים ונקי יותר.
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חשבונאות עלות
זרימת חומרים
()MFCA

ממקסמת את ההתייעלות
במשאבים בתהליך הייצור ע"י
מיקוד בתפוקות לא-יצרניות וזרמי
חומרים ואנרגיה.

מערכת ניהול
סביבתית ()EMS
ומערכת ניהול
אנרגיה ()EnMS

משלבות את ההתייעלות
במשאבים לכדי ניהול כולל ברמת
החברה ,המוביל לשיפורים
מתמשכים של דפוסי ייצור
מקיימים.

 :MED TEST IIהזדמנות לתעשייה
בישראל

כ
ת

אחת המדינות המובילות בעולם בחדשנות
להתייעלות משאבי מים ובעלת צמיחה כלכלית
שנתית יציבה בעשורים האחרונים ,ישראל עדיין
שואפת להגדיל את הפריון של המגזר התעשייתי
שלה ,בעודה מתמודדת עם משאבי טבע דלים.

וכנית  ,MED TEST IIאשר יושמה בישראל
בין השנים  2015ל ,2017-מתמודדת עם
האתגרים והחסמים הניצבים בפני התעשיות
המקומיות בדרכן להתייעלות במשאבים ובצריכת
האנרגיה ,הפחתת זיהום והגברת הבטיחות וייצור
מוצרים המנוהלים באופן אחראי לאורך כל מחזור
חייהם ,בעודן מגדילות את הפריון ומשמרות את
דריסת הרגל בשווקים הבינלאומיים עם מוצרים
באיכות גבוהה ,העומדים בסטנדרטים בינלאומיים.

ת

וכנית  MED TEST IIבישראל בחסות
המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה,
הובלה ע"י מרכז ויץ בשותפות עם שתי
חברות ייעוץ ,יעד ירוק ושר יעוץ והדרכה .בשיתוף
פעולה עם התאחדות התעשיינים בישראל ובעלי עניין
מרכזיים נוספים MED TEST II .קיבץ יחדיו ארגונים
ומוסדות משפיעים באמצעות מאמץ משותף ליישום
מתמשך ומינוף של התייעלות משאבים וייצור נקי
( )RECPבישראל.

UNIDO MED TEST II
שותפים לפרויקט בישראל

ממשלה

ניהול והטמעה

המשרד להגנת הסביבה

מרכז ויץ לפיתוח בר
קיימא

משרד הכלכלה והתעשייה

יעד ירוק

משרד התשתיות
הלאומיות האנרגיה והמים

שר יעוץ והדרכה

חברה אזרחית
התאחדות התעשיינים בישראל
ארגון מעלה
המכון לעסקים ,סביבה וחברה
באוניברסיטת תל אביב
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גישת  MED TEST IIבישראל

62

אנשי מקצוע מחברות ייעוץ ,מוסדות
ממשלתיים ואקדמיה הוכשרו
בכלי העבודה של  TESTבמהלך
שלב ההדגמה של MED TEST II
בישראל.

ב

עקבות קמפיין שיווק נרחב ,שכלל סדנאות
וסיורים במפעלים 12 ,חברות נבחרו להערכה
ראשונית ,מתוכן  7חברות מארבעה מגזרים
תעשייתיים :מזון ומשקאות ,פלסטיקה ,מתכת
ותעשייה כימית ,הצטרפו לפרויקט MED TEST
 .IIהמוטיבציה של החברות להשתתפות נבעה מכך
שהפרויקט יכול לעזור להן להפחית עלויות ייצור,
בעודו מסייע להן לעמוד בתקינה הלאומית וליישם
אסטרטגיות של החברה.

ה

חברות המשתתפות בפרויקט כוללות מגוון
עסקים ,החל מחברות קטנות ובינוניות בנות
 100עובדים ועד חברות גדולות המעסיקות
 1,000עובדים ואשר בבעלותן מספר אתרי ייצור,
כולל אתרים בחו"ל .אתרי הייצור של החברות
בפרויקט ממוקמים באזורים שונים ברחבי הארץ.
אחד מהקריטריונים לבחירת חברות להשתתפות
בפרויקט היה אפשרות השכפול של תוצאות התהליך
במפעלים דומים ,מתוך שאיפה לתוצאות מכפילות
לפרויקט .לכן נכלל מגזר הפלסטיקה בפרויקט ,בהיותו
מגזר תעשייתי עיקרי בישראל .שלוש מהתעשיות
המשתתפות בפרויקט הן בעלות אתרי ייצור בחו"ל,
והלקחים שהופקו מיישום הפרויקט בארץ כבר הועתקו
לאתרים אלה ,כך שטווח ההשפעה של הפרויקט כבר
הורחב מעבר לגבולות אגן הים התיכון.
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א

חד מיעדי הפרויקט הוא בניית יכולות מקומיות
של ספקי שירותים בנושא כלים להתייעלות
במשאבים ,כך שיוזמת  MED TEST IIתוכל
להתרחב מעבר לתקופת הפרויקט עצמו ,ליצירת
תועלות נרחבות יותר לתעשייה בישראל .תחת פיקוח
והדרכה של מומחים בינלאומיים של  ,UNIDOמרכז
ויץ הצטוות לשני ספקי שירותים ממגזר הייעוץ ליישום
 .MED TEST IIבנוסף ,מספר הרצאות הועברו
לסטודנטים להנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטאות
ברחבי הארץ.

בסיום הפרויקט נערכה ע"י הצוות המקומי סדנה על
מתודולוגיית  TESTלספקי שירות נוספים :השתתפו
למעלה מ 50-יועצים ,שהפגינו עניין רב ודרישה
למומחיות מסוג זה.

"מה שהיה חדש
במתודולוגיית  TESTהוא
שהיא מאורגנת בצורה
שיטתית ,שלב אחר שלב"...
אוהד אגרנט ,שר יעוץ והדרכה בע"מ.

תוצאות פרויקטים להדגמה בישראל

ה

ערכה ראשונית שנערכה בשבע חברות
ההדגמה בישראל המשתתפות בMED-
 ,TEST IIהראתה כי ערך רכישת חומרי
גלם מהווה בין  50%ל 80%-מסך עלויות הייצור ,מה
שמדגיש את הפוטנציאל המשמעותי לחיסכון בעלויות
כאשר מפחיתים את צריכת חומרי הגלם והפחת
במערכות הייצור.
אחד החידושים העיקריים שהציגה מתודולוגיית
 TESTהוא כלי חשבונאות עלות זרימת חומרים
( .)MFCAניתוח  MFCAעימת את החברה עם העלות
האמיתית של פחת וחוסר יעילות בנוגע לחומרי גלם.
באמצעות גישת  ,TESTנערכו הנתונים הכספיים לצד
נתונים כמותיים הנוגעים לפחת בייצור; אנשי הכספים
והצוות הטכני כונסו לעבודה משותפת .התקבל תג
מחיר לפחתים והתגלה פוטנציאל החיסכון בערכים

חברה *

מס'
עובדים

השקעה
()₪

כלכליים .ניתוח הנתונים הראה שבכמה מקרים עלות
פחת חומר הגלם עלה על סך עלות המים והאנרגיה
השנתית הכוללת .מידע זה מסייע למפעל לבחור היכן
למקד את מאמציו בזיהוי מקורות אי-יעלות ואמצעים
לשיפור.
הנתונים המסוכמים להלן מציגים בבירור את ההצדקה
העסקית להתייעלות במשאבים ,מהלך win-win
לכלכלה ולסביבה בישראל.

"ה MFCA -הינו כלי עוצמתי
המכפיל טונות בשקלים ושם תג
מחיר על חוסר היעילות באופן
בלתי ניתן להתעלמות"

עדי דישון ,מנכ"ל ,מרכז ויץ לפיתוח בר קיימא.

חיסכון
( ₪בשנה)

ממוצע
תקופת
החזר
(שנים)

מים
 %בשנה

חומרים
 %בשנה

אנרגיה
 %בשנה

מגזר פלסטיק
-

עמיעד מערכות מים***

160

₪ 651,240

₪ 735,552

 0.9שנים

קרגל אריזות גמישות

100

₪ 1,291,260

₪ 1,050,884

 1.2שנים

-

כפרית תעשיות

160

₪ 1,014,300

₪ 460,716

 2.2שנים

-

3.4%

18%

2.3%

20%

0.2%

6%

מגזר כימיה
טמבור

80

₪ 1,865,000

₪ 389,204

 4.8שנים

1%

-

10%

מגזר מתכת
מפעל מתכת חניתה**

200-300

₪ 1,687,200

₪ 1,099,948

 1.5שנים

-

0.3%

7.8%

מגזר מזון ומשקאות
רושדי תעשיות מזון

120

₪ 7,441,000

₪ 2,525,464

 2.9שנים

37.1%

1.3%

14.8%

טמפו משקאות בע”מ

1000

₪ 3,860,488

₪ 2,248,180

 1.7שנים

3.3%

-

19%

סה"כ

1,870

₪ 17,810,492

₪ 8,509,956

 2.1שנים

(*) נתונים משנת ייצור 2014
(**) מבוסס על ערכי ייצור אמצע  - 2014אמצע 2015
(*) נתונים משנת ייצור 2015

סרוק את הברקוד או בקר באתר  www.switchmed.euכדי להוריד את מקרי
הבוחן הפרטניים מפרויקט ה:MED TEST II-
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 – TESTרווח נקי לתעשייה ולסביבה

ל

מעלה מ 121-הצעות ייעול זוהו ע"י צוות
 ,TESTמהם  67אמצעים ,כ 50%-מהסך,
אושרו ע"י הנהלות החברות והופנמו בתוכניות
עבודה.
בשבעת המפעלים בלבד ,זוהה פוטנציאל חיסכון שנתי
של למעלה מ 8-מיליון ש"ח (כ 2-מיליון אירו) .אותר
חיסכון באנרגיה של  15,192מגוואט-שעה בשנה;
חיסכון במים של  75,379מ"ק בשנה;  503טון של
חיסכון בחמ"ג; ומניעה של  205טון פסולת להטמנה.
בעוד זוהו חסכונות משמעותיים ,תקופת ההחזר של
רוב הצעות הייעול הייתה פחות מחצי שנה ()46%
וההשקעה הנדרשת בסך פחות מ ₪ 10,000-או
 2,500אירו ( ,)27%מה שמעיד על רווחיות גבוהה
עבור אמצעי הייעול.

תקופת החזר ההשקעה של
אמצעי ההתייעלות שזוהו
במפעלים (שנים)

21%
51%
28%
1.5 < PBP < 4

0.5 < PBP < 1.5

0 < PBP <0.5

"האספקט החשוב ביותר של המתודולוגיה היה
שהתהליך הציג לנו את הפערים במידע ואת
העובדה שפחת חומר הגלם לא מנוהל בצורה הנכונה.
כתוצאה מגילוי זה ההנהלה הבכירה החליטה על
פרויקט רחב לדיווח ניהול ובקרה של צריכת חומרים
במפעל כך שנוכל לייחס פחת חומרים לרמת המוצר ואף לרמת האצווה"

אורן אברשי-מנהל חדשנות ואחריות תאגידית

מספר האמצעים שאושרו על ידי המפעלים בפרויקט לפי סקטור

סקטור
הכימיקלים

סקטור המזון
והמשקאות

 15זוהו
 6אושרו

 31זוהו
 20אושרו

סקטור
הפלסטיק

סקטור
המתכת

 16זוהו
 11אושרו

 59זוהו
 30אושרו

הערכת תועלות סביבתיות
חיסכון במים
(מ"ק בשנה)
113,985
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חיסכון באנרגיה
(מגוואט-שעה בשנה)
15,192

הפחתת CO2
(טון בשנה)
8,689

הפחתת פסולת
(טון בשנה)
205

הפחתת COD
(טון בשנה)
3.9

הפחתת BOD
(טון בשנה)
1.7

כ

די לחלוק את החזון שלנו לשינוי מערכתי נרחב
לקראת צריכה וייצור מקיימים בדרום אגן הים
התיכון ,נדרש מאמץ מכלל השחקנים בחברה
ובאוכלוסייה .פרויקט ההדגמה MED TEST II
בישראל הראה שבאמצעות הגישה המשולבת של
 ,TESTניתן להשיג ממתודולוגיית  RECPתועלות

כלכליות וסביבתיות נוספות ,מבלי להפריע להתנהלות
העסקית.
יתרה מכך ,פרויקט  MED TEST IIחיזק את יכולות
הספקים של שירותי  RECPלסייע בפיתוח פתרונות
לישראל אשר מקדמים את ההפרדה ()decoupling
בין ייצור וצריכה של משאבים מתכלים.

"כיועצים אנו מסייעים לאנשים להתבונן אחרת על
הבעיות שהם מתמודדים איתן ,בעזרת כלים חדשים
של חשיבה אסטרטגית .זהו ניהול סביבתי משופר".
ערן דורון ,יעד ירוק

צוות לאומי:
עדי דישון (מומחית  MFCAלאומית ,מנכ"ל מרכז ויץ) ,עומר אליהו (רכז פרויקט ,מרכז ויץ) ,ערן דורון
(יועץ  ,TESTיעד ירוק) ,שירי דרורי (מנהלת פרויקט ,יעד ירוק) ,אוהד אגרנט (יועץ  ,TESTשר יעוץ
והדרכה) ,אסתר פלד (מנהלת פרויקט ,שר יעוץ והדרכה) ,צרויה שבח (מומחית מדיניותSustainability ,
 ,)Foresightיאיר אנגל (מומחה עיצוב בר קיימא) ,שגית פורת (תרגום פרסום לאומי)
צוות בנ"ל:
רוברטה דה-פאלמה (יועצת טכנית ראשית) ,ולדימיר דובס (יועץ  TESTבכיר) ,רו"ח קריסטין יאש (מומחית
 ,)MFCAבו קארהה (יועץ התייעלות אנרגטית) ,קארסטן אולש (מומחה בתחום המזון)

יועצים:

ניהול והטמעה:

שר יעוץ והדרכה בע"מ
רח' הבזלת  | 12צור יגאל
אזור תעשייה מצפה ספיר
ת"ד  12429מיקוד 4486200
טלפון 09-7492232 :פקס09-7492805 :
ohad@2sher.co.il
www.2sher.co.il

מרכז ויץ לפיתוח בר קיימא
ת.ד ,12 .רחובות 7610001
טלפון08-9474111 :
פקס08-9475884 :
Adi@weitz-center.org
www.weitz-center.org

יעד ירוק
מחלקת ניהול סביבתי
קיבוץ יגור 30065
טלפון04-8494054 ,04-8494055 :
פקס04-8494056 :
eran@yaadyarok.co.il
www.yaadyarok.co.il

United Nations Industrial Development
Organization
Environmental Management Branch
Vienna International Centre, P.O. Box 300
1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26026-0, Fax: (+43-1) 26926-69
E-mail: c.gonzalez-mueller@unido.org
Web: www.unido.org
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