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מטרת המדריך היא לערוך היכרות עם מודלים עסקיים המבוססים 
על עקרונות של כלכלה מעגלית אשר שונים במהותם מהמודלים 

הלינאריים המסורתיים. הרעיון המרכזי בכלכלה המעגלית הוא 
שחומר או משאב לא מתבזבז בתהליך הייצור והמכירה, ובתום 

השימוש על ידי הצרכן, החומר מוחזר לאותו תהליך ייצור או 
לתהליכי ייצור אחרים. כך למעשה גדלה יעילותו של תהליך הייצור, 

ערכם של החומרים נשמר ומופחתת הפגיעה בסביבה ובטבע. מדריך 
זה נועד להסביר מהי הכלכלה המעגלית וכיצד מודלים עסקיים 

חדשים המבוססים על עקרונות הכלכלה המעגלית מוטמעים על ידי 
חברות מובילות בישראל ובעולם ומסייעים בידן להגדיל את יכולתן 

להתחרות בסביבה העסקית המשתנה, לבנות מותג חזק ולהגדיל 
את שורת הרווח.

מטרת המדריך
ההשפעות הסביבתיות של ענף הבנייה 

תלויות לא רק בשיטות הבנייה והתכנון אלא 
גם במוצרים בהם נעשה שימוש. הטמעת 

צמצום ההשפעות הסביבתיות כשיטת 
חשיבה בניהול ופיתוח מוצרי בנייה, תייצר 

יתרון תחרותי לחברות ישראליות בעולם 
ותקדם את שוק הבנייה הירוקה המקומי. 

במסגרת המיזם המשותף בין המשרד 
להגנת הסביבה והמועצה הישראלית 

לבנייה ירוקה פותחה מעטפת ידע לעידוד 
תהליכים חדשניים בייצור ובשימוש במוצרים 

ולהטמעה חשיבה סביבתית. סדרת 
המדריכים למנהלי מוצר מספקים השראה, 

מקורות ידע והנחיות לתהליכי חשיבה.

ליווי והיגוי: רן אברהם, יעל מרום, קרן שווץ | עיצוב: שירלי רחל רוכמן

כתב וערך: אביאל ילינק, 2018
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פסולת

מחזור

תיקון, 
איסוף 
המוצר

הכלכלה המעגלית הינה מודל כלכלי 
שמטרתו להגדיל את היעילות שבה 

נעשה שימוש במשאבים )חומרי גלם, 
אנרגיה( בתהליך הייצור והצריכה של 

מוצרים ולאורך כל שרשרת ההספקה. 
המודל המעגלי יוצא מתוך נקודת 

הנחה שהמודל הלינארי של הכלכלה, 
המבוסס על ייצור, צריכה ויצירת 

כמות הולכת וגדלה של אשפה, אינו 
מסוגל להתקיים לאורך זמן בגלל כמות 

המשאבים המוגבלת על פני כדור הארץ 
וההשפעות הסביבתיות ההרסניות. 

המודל המעגלי מאופיין במיצוי ובשימוש 
חוזר מרבי במשאבים ומחייב התייחסות 
הוליסטית, מרמת המוצר, דרך מרכיביו, 

ועד חומרי הגלם מהם הוא מיוצר. מודל 
זה פותח דרכים חדשות לעשות עסקים 

בעלות פוטנציאל כלכלי אדיר, ביניהן 
הקשורות לעיצוב המוצר והאריזה שלו, 

לאופן השימוש במוצר, למעבר ממודל 
של הספקת מוצרים להספקת שירותים, 

ליצירת שיתופי פעולה חדשים ועוד.

 מהי 
כלכלה מעגלית?

ייצור/ 
ייצור 
מחדש

שינוע 
והספקה צריכה שימוש, 

שימוש מחדש

עיצוב
חומרי גלם

פסולת צריכה שינוע 
והספקה ייצור חומרי גלם

כלכלה ליניארית

כלכלה מעגלית
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בטבע מושג הפסולת אינו קיים. הפסולת של מין אחד עשויה לשמש 
מזון למין אחר, אנרגיה מסופקת באמצעות השמש, צמחים ובעלי חיים 
חיים  ומהווים חלק ממחזור  לאדמה  חוזרים  ומרכיביהם  ומתים  גדלים 
מעגלי. אנו, בני האדם, אימצנו גישה שונה – גישה ליניארית – שבעיקרה 

מבוססת על ייצור, שימוש ויצירת פסולת. 
הכלכלה העולמית מתבססת על ייצור וצריכה, ככל שהביקוש גדל כך 
גדל הייצור וכל זה מתורגם לצמיחה כלכלית ולעלייה באיכות החיים. כל 
מוצר שמתווסף לתהליך הלינארי הזה מסיים דרכו כפסולת. בכל שנה 
מספר המוצרים גדל, כמות הפסולת גדלה והמשאבים אוזלים והופכים 
יקרים יותר. תהליך זה אינו יכול להימשך בטווח הארוך ויש לו מחיר כבד 

– סביבתי, חברתי וכלכלי. 
ומשבר האקלים אינם משאירים ברירה אלא  הידלדלות המשאבים 
לחשוב אחרת – מחוץ לקופסא. דעת הקהל העולמית והרגולציה ברוב 
כלפי חברות אשר  סלחניות  אינן  והן  זאת,  הבינו  כבר  העולם  מדינות 
אשר  חברות  מתגמלות  הן  זאת  לעומת  ובבריאות.  בסביבה  פוגעות 
קיימות.  של  ערכים  ולקדם  הסביבתית  השפעתן  את  לצמצם  פועלות 
כפועל יוצא מכך בכל העולם עסוקות חברות בפיתוח אסטרטגיות של 
אחריות תאגידית בתחומי סביבה וחברה ובהטמעת שינויים במודלים 
העסקיים בכדי להתאים עצמן למציאות העסקית במאה ה-21. חברות 
עלולות  כרגיל'  'עסקים  פי  על  לפעול  וממשיכות  בכך  שמתמהמהות 
לאחר את הרכבת ולהישאר בחוץ. הטמעת עקרונות של כלכלה מעגלית 

עשויה לתרום רבות לחברה אשר מעוניינת להישאר במשחק.

1.  חיסכון בכסף עבור כולם:
יצרנים, ספקים ולקוחות: הפחתת 

העלויות הכוללות בזכות התייעלות 
השימוש במשאבים.

2.  פיתוח שווקים חדשים: 
הטמעת מודל כלכלי המבוסס על 

כלכלה מעגלית יוצר פתח לשיתופי 
פעולה חדשים בתחומים משיקים 

ומשלימים המסייעים להעניק 
ללקוחות פתרונות הוליסטיים.

3.  פנייה ללקוחות חדשים: 
הענקת ערך מוסף בקרב לקוחות 
בעלי מודעות חברתית וסביבתית.

4.  בניית נאמנות אצל קהל הלקוחות: 
יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח עם 

הלקוחות אשר פוגשים את החברה 
במספר נקודות לאורך שרשרת 

הייצור וההספקה ולא רק בשלב 
רכישת המוצר.

5.  צמצום התחרות עם חברות אחרות: 
יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח 

עם הלקוחות תורמת להגדלת 
ההתקשרות של הלקוח עם החברה 

והפחתת הסיכון הנובע מחברות 
מתחרות.

6.  הגברת היציבות ויכולת החוסן של 
שרשרת הייצור:

הפחתת התלות במשאבים חדשים 
מסייעת להגדיל את היציבות הכלכלית 

של החברה.

7.  בניית מותג המקושר לחדשנות: 
מגדיל את היכולת של החברה להציג 

יתרון יחסי בשוק בו היא פועלת.

8.  הגדלת האטרקטיביות של 
החברה בקרב עובדים ומועסקים 

פוטנציאליים: 
עקב מיתוגה של החברה כחברה 
חדשנית ויצירתית שפועלת 'מחוץ 

לקופסא'.

9.  סיוע בעמידה בדרישות של רגולציה 
סביבתית וסיוע בעמידה בהתחייבויות 

של אחריות תאגידית: 
צמצום הנזק הסביבתי נובע בין השאר 

בזכות התייעלות מערכת הייצור 
והפחתת הפסולת.

10.  הספקת ביטחון ותשואה רבה יותר 
למשקיעים: 

עקב הגדלת מידת היציבות של 
החברה והפוטנציאל לצמיחה 

כלכלית וחשיפה לשווקים חדשים.

10 הגדולים:
התועלות של הטמעת כלכלה 

מעגלית בתעשייה
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1.  שינויים בעיצוב המוצר: 
המוצרים  של  העיצוב  אודות  המקצועי  הדיון  לינארית  בכלכלה 
המטרה  המוצר.  של  והשימוש  המכירה  בשלבי  בעיקר  מתמקד 
ונוח  המרכזית הינה לעצב מוצר מושך ואטרקטיבי אשר יהיה קל 
להשתמש בו. בכלכלה מעגלית לעומת זאת, תפקיד העיצוב רלוונטי 
לייצור,  הנדרשים  המשאבים  מהפקת  החל   – המוצר  שלבי  לכל 
תהליך הייצור עצמו, השימוש במוצר וסוף חיי המוצר, כשלמעשה 
השימוש בו אינו מסתיים לגמרי אלא המוצר נכנס בתום השימוש 
שהמוצרים  היא  השאיפה  מעגלית,  בכלכלה  חדש.  חיים  למחזור 
יעוצבו מלכתחילה בצורה שתאפשר שימוש חוזר במוצר או ברכיביו 
ושתנסה להימנע מפסולת, או להמעיט בה בתום השימוש במוצר. 
ייצורו.  טרם  המוצר,  עיצוב  מתחילת  עוד  תפיסתי  בשינוי  מדובר 
כלומר, לעיצוב של המוצר השפעה קריטית על האופן שבו המוצר 
לחומר  או  למוצר  שוב  והופכים  השימוש  בתום  חוזרים  ומרכיביו 
האיסוף  על  להקל  העיצוב  על  חוזר.  שימוש  לעשות  ניתן  בו  גלם 
קיים  איתה  אחרת  לחברה  )או  לחברה  החזרתו  על  המוצר,  של 
שיתוף פעולה( ועל החזרתו לשרשרת הייצור וההספקה. כך למשל 
לפרק  ניתן  כך שיהיה  מודולרי  באופן  מוצרים  לעצב  חברות עברו 
ולחדש אותם בתום השימוש, או שעברו לעיצוב שמאפשר הפרדה 
בין הרכיבים הטכניים לביולוגיים כך שהרכיבים הטכניים ממוחזרים 

והרכיבים הביולוגיים משמשים לחקלאות.

2.  מעבר ממכירה של מוצרים להספקה של שירותים: 
 .Servitization המונח בו נעשה שימוש לתיאור תהליך זה בעולם הוא
מדובר על מודל עסקי שמבוסס על עסקאות בין יצרן/ספק לבין לקוח 
במסגרתן מילוי הצורך של הלקוח מסופק באמצעות מכירת הפונקציה 

 .1
להרחבה בנושא 
אנו ממליצים 
לעיין במדריך: 
'ממכירת מוצרים 
למכירת שירותים: 
 Servitization
בשירות 
התעשייה' גם 
הוא חלק מסדרת 
המדריכים למנהלי 
מוצר, בהוצאת 
המשרד להגנת 
הסביבה.

הערך  עצמו.  המוצר  מכירת  במקום  המוצר  שמספק  התועלת  או 
שהחברה מספקת ניתן באמצעות שילוב של מוצרים ושירותים, כאשר 
המודל  מאחורי  העיקרון  החברה.  בבעלות  נותרים  עצמם  המוצרים 
אינו מעוניין בהכרח בבעלות על המוצר  מבוסס על הרעיון שהצרכן 
מבוססת  ההתקשרות  מעניק.  שהמוצר  בתועלת  או  בפונקציה  אלא 
לרוב על תשלום על פי מידת השימוש או זמן השימוש בשירות. לכך 
יש משמעויות מרחיקות לכת עבור מנהלי מוצר בכל הקשור לאופן בו 

המוצר מוגדר, מעוצב ומנוהל. 1

3.  יצירת שיתופי פעולה: 
ויצירת שיתופי פעולה על מנת להבטיח  זיהוי סקטורים רלוונטיים 
לפתח  במטרה  וכן  המוצר,  של  החיים  שרשרת  כל  לאורך  פתרון 
למציאות  שמותאמים  מעגליים  ותעשייתיים  עסקיים  מודלים 
הפעולות  כל  פוטנציאליים.  שותפים  של  פעילותם  ודרך  העסקית 

הללו דורשות שיתוף פעולה חוצה מגזרים וסקטורים.

4.  להגיע אל המוצר בסוף חייו: 
על מנת לנצל את המוצר בסוף חייו ולהחזירו לכלכלה המעגלית יש 
להגיע אליו. אם בעבר הדגש הלוגיסטי היה בכיוון אחד )העברת המוצר 
מהיצרן ללקוח( הרי שבמצב בו המוצר יכול לשמש שימוש חוזר או 
חומר גלם למוצר הבא, נדרשת גם חשיבה לוגיסטית על הבאתו בחזרה 
– אל היצרן או אל הלקוח הבא. נדרש לפתח מודל לוגיסטי הלוקח 
בחשבון תכנון ועיצוב מתאים של המוצר, יכולת ניטור ופיקוח לאורך 
שרשרת האספקה במהלך שלב השימוש ובתום השימוש, ניהול מלאי, 
שיחזור המוצר או הפרדת המוצר למרכיבים שימושיים, החזרת המוצר 

או מרכיביו לשרשרת הייצור, ושיווק מחדש בשוק.

4 עקרונות פעולה 
עיקריים להטמעת כלכלה 

מעגלית בתעשייה
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מקרי מבחן

 חברה ישראלית 
לייצור מוצרי בנייה

איטום  חומרי  דבקים,  תרמי,  בידוד  טיח,  מוצרי  מייצרת  החברה 
ואקוסטיקה. החומרים משווקים על ידי החברה בצורת אבקה ומובאים 
לאתרי הבנייה כשהם מעורבבים, ארוזים ומוכנים לשימוש בתוספת מים 
בלבד. כחלק מתפיסת החדשנות וההתייעלות של החברה, היא ביצעה 
תהליך שמטרתו הפחתת הפסולת מתהליך הייצור וניצול פחת חומרי 
הגלם. במסגרת זאת התקינה החברה במפעל מערכות לשאיבה ואיסוף 
האריזה  חומרי  את  שיפרה  הייצור,  בתהליך  הנוצר  )אבקות(  הפחת 
שלה לחומרים באיכות גבוהה בכדי להפחית קריעה של שקים ושפיכת 
אבקות, וכן החלה לבצע השבה של אבקות ומוצרים מאריזות שנקרעו. 
הפחתת כמויות הפסולת וצמצום היקפי הפחת תרם לחברה פעמיים, 
לפנות  נדרשת  היא  אותן  הפסולת  כמויות  להפחתת  הקשור  בכל  הן 
הייצור.  לתהליך  מחדש  המוזן  גלם  לחומר  כתחליף  הפחת  לניצול  והן 
בעקבות הפרויקט הצליחה החברה לחסוך בין השנים 2010-2014 קרוב 
ל- 1,300 טון פסולת שהועברו כחומר גלם בחזרה לתהליך הייצור. לצורך 
ופרויקט מקביל של התייעלות אנרגטית של תהליך  ביצוע פרויקט זה 
הייצור השקיעה החברה כ- 850,000 ₪ בשיפור הציוד ובמכשור חדש. 
בשנים אלו הגדילה החברה את היקפי הייצור בכ- 90% ובנוסף הצליחה 
החברה להפחית את הוצאות התפעול שלה בכ- 720,000 ₪ בשנת 
2.2014 החברה זכתה להכרה על פעילותה בתחום הסביבתי, למוצריה 
תו תקן ירוק ממכון התקנים הישראלי )שמעיד על השפעות סביבתיות 
אשר  היהלום’  ‘תו  בעלת  היא  וכן  מקבילים(  למוצרים  ביחס  פחותות 
מוענק לחברות הנושאות שבעה תווי איכות ומעלה. בשנת 2012 הוענק 

לחברה פרס הגלובוס הירוק על ידי ארגוני חברה וסביבה בישראל.
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יצרנית בינלאומית של חומרי 
בידוד לתעשיית הבנייה

החברה הגדירה בחזונה יעד של ייצור אפס פסולת עד שנת 2020. 
כמו כן היא השקיעה כסף רב בפיתוח טכנולוגי שמאפשר להפריד 
כך שיהיה  זכוכית(  )צמר  את המרכיבים השונים של חומר הבידוד 
השימוש.  בתום  אותם  למחזר  או  חוזר  שימוש  בהם  לעשות  ניתן 
נכון להיום עד ל-80%  ידי החברה כוללים  המוצרים שמיוצרים על 
חומר ממוחזר. בשנת 2012 חנכה החברה מערכת מרכזית חדשה 
בכל  הוטמעה  המערכת  הייצור,  מהליך  הפסולת  ולאיסוף  לניטור 
אחד מהמפעלים של החברה בעולם. באמצעות המערכת מצליחה 
החברה לצמצם את כמות הפסולת בתהליך הייצור ולהשיב לתהליך 
כמות משמעותית מהפסולת המיוצרת. במפעליה בבריטניה למשל 
השיגה החברה את היעד והגיעה לייצור של אפס פסולת שמועברת 
להטמנה. בנוסף לכך, השימוש במים במפעלים של החברה הופחת 
גם  החברה השקיעה   .2012 בשנת  שנצרכה  לכמות  ביחס  ב-50% 
הנסיעות  כמות  את  לצמצם  לה  שמאפשרת  טכנולוגיה  בפיתוח 
לדחיסת  טכנולוגיה  פיתחה  החברה  המוצרים.  לשינוע  הנדרשת 
החומר ללא פגיעה באיכותו כך שכיום כמות החומר שיכול להיות 
יתרון המאפשר  מבעבר,   3.6 פי  גבוה  אחת  ידי משאית  על  משונע 
שנגרמים  זיהומים  להפחית  ודלק,  שינוע  עלויות  לצמצם  לחברה 

מנסועה, ולהפחית את כמות הפסולת שנוצרת באתר. 

יצרנית שטיחים בינלאומית 
למשרדים ולמוסדות

להפחית  חזון  מקדמת  בעולם,  מהמובילות  השטיחים,  יצרנית 
לעבור  לאפס,  הסביבה  על  החברה  של  השלילית  ההשפעה  את 
להתבססות על חומרי גלם ומקורות אנרגיה מתחדשים בלבד ובסופו 
של דבר להפוך לחברה בעלת השפעה חיובית על הסביבה, אשר 
יותר ממה שהיא לוקחת ממנו. כל זאת תוך  מחזירה לכדור הארץ 
שהציבה  ליעדים  להגיע  כדי  חשבונם.  על  ולא  רווחיה  הגדלת  כדי 
בתהליכי  הגלם,  בחומרי  בטכנולוגיה,  שינויים  הובילה  לעצמה 
העבודה ובשותפים העסקיים. אחד הרעיונות המרכזיים למשל, היה 
מעבר לשיטה של החכרת שטיחים במקום מכירת שטיחים. הרעיון 
לאחר  גם  השטיח  בעלת  להיות  ממשיכה  השטיחים  שיצרנית  הוא 

העברתו ללקוח והיא אחראית להתקנתו, לטיפול השוטף, ולאיסוף 
על  שמירה  ללקוח  מבטיח  רק  לא  השירות  שהתבלו.  החלקים 
השטיח במצב טוב לאורך זמן אלא מאפשר לחברה לדאוג לכך שכל 
השטיחים הישנים לא יושלכו לפח אלא יוחזרו אליה ויעברו תהליכי 
מחזור. כדי שניתן יהיה למחזר את השטיחים פיתחה החברה במשך 
השנים חומרים חדשים ליצירת החוטים וכן שיטות אריגה חדשניות 
שאפשרו לפרק את המוצר בסיום השימוש לחומרי הגלם השונים 
שניתן  כך  באריחים  נמכרים  השטיחים  מחדש.  בהם  ולהשתמש 
לבודד רק את החלקים במשטח שזקוקים להחלפה או לתיקון ולא 
את המשטח כולו. החברה אוספת את האריחים הפגומים, וממחזרת 
שפותחו  ייחודיות  מכונות  ידי  על   100% כמעט  של  ביעילות  אותם 
פותחו  כך:  לשם  במיוחד  הותאמו  החברה  מוצרי  גם  זה.  לצורך 
שטיחים מסיבים שעשויים מ-100% חומר ממוחזר, הניתן להפרדה 
ולמחזור מספר רב של פעמים. כמו כן, פטנט רשום מאפשר הדבקה 
החומר  איכות  על  השומר  דבר  דבק,  ללא  לרצפה  השטיחים  של 
לשימוש חוזר. כל המהלכים הללו סייעו להפוך את תהליכי הייצור 
סבירות  עלויות  על  שמירה  כדי  תוך  לינאריים  במקום  למעגליים 

שהעלו את שיעור הרווחיות של החברה.3 
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חברת אופנה בינלאומית
על  כיום  עומד  לאשפה  השלכתו  לפני  לבוש  בפריט  השימוש  ממוצע 
שנה.   15 לפני  השימוש  לממוצע  בהשוואה  השימוש  מזמן  מחצית 
ואתרי אשפה, דבר  רוב פרטי הלבוש הללו מוצאים עצמם במטמנות 
אשר מבטא הליך בעל יעילות כלכלית נמוכה ובעל השפעה סביבתית 
הבינלאומית,  האופנה  חברת  הגדירה  אלו  נתונים  רקע  על  הרסנית. 
בשיתוף חברות תעשיה נוספות ובהן יצרנית נעליים בינלאומית, קרנות 
The Circular Fibers Initia- חזון בשם סביבה,  וארגוני   פילנטרופיות 
tive שחותר לכך שכל פרטי האופנה יהיו עשויים מטקסטיל ממוחזר או 
מרכיבים ממוחזרים אחרים עד שנת 4.2030 במסגרת חזון זה, מאז 2013 
שאינם  טקסטיל  ופרטי  בגדים  להביא  ללקוחותיה  החברה  מאפשרת 
בעולם.  הרשת  מחנויות  אחת  לכל  מצב,  ובכל  מותג  מכל  עוד,  רצויים 
כך, פחות בגדים מגיעים בסופו של דבר למטמנות האשפה. בתמורה 
לשימוש  שובר  הבגדים שמביאים מהבית, מקבלים הלקוחות  לשקית 
בחנויות הרשת. מאז השקת הפרויקט נאספו למעלה מ-40,000 טון 
של בגדים משומשים, כמות השווה לכ- 196 מיליון חולצות. פרטי לבוש 
אלו מועברים לתחנת מחזור מרכזית שממוקמת בברלין ושם הבגדים 
לבוש,  כפרטי  חוזר  שימוש  לעשות  ניתן  בהם  למרכיבים  מפורקים 

כסמרטוטים או כסיבים המשמשים חומר בידוד בתעשיית הבנייה.

יצרנית ומשווקת בינלאומית 
למוצרי מזון

הטמעה  לקדם  )שמטרתה  מקארתור  אלן  ע"ש  הקרן  נתוני  פי  על 
הפלסטיק  מאריזות   14% רק  העסקי(  במגזר  מעגלית  כלכלה  של 
והשאר  למזבלות  מושלכות   40% מחזור,  למפעלי  עוברות  בעולם 
מגיעות למערכות אקולוגיות עדינות. ההערכה היא כי עד שנת 2050, 
האוקיינוסים בעולם יכילו יותר פלסטיק מדגים.5 מסיבה זו חברת המזון 
העולמית הגדירה בחזונה שעד שנת 2025 כל אריזות הפלסטיק של 
מוצריה יתוכננו ויעוצבו כך שיהיו עשויות 100% פלסטיק ממוחזר ושניתן 
יהיה לעשות בהן שימוש חוזר, מחזור או להפוך לקומפוסט באופן מלא.
השימוש  את  הדרגתי  באופן  מגדילה  שנים שהחברה  מספר  כבר 
עושה  החברה  למשל  כך  מוצריה.  באריזות  ממוחזרים  במוצרים 
 )HDPE( שימוש בחומרים ממוחזרים כגון פוליטילן בעל צפיפות גבוהה
זאת,  עם  יחד  הפלסטיק.  בבקבוקי   )PET( טרפטאלאט  ופוליטילן 
או  לעיתים בקשיים בהשגת החומרים  נתקלת  היא  לטענת החברה 
בקשיים רגולטיביים שהופכים את העניין למאתגר. בשנת 2016 החברה 

עשתה שימוש בכ- 3,800 טון של פלסטיק ממוחזר אך בעתיד היא 
מעוניינת להגדיל את המספר הזה הרבה יותר. בגלל הקושי בהשגת 
חומרים ממוחזרים החברה החליטה כי היא מעוניינת לעשות שימוש 
חוזר במוצרים שהיא מייצרת בעצמה. היא בחרה לפעול באמצעות 
יצירת שיתופי פעולה ובשנת 2014 היא השתתפה בפרויקט דו שנתי 
שמטרתו הייתה לזהות ולהציע דרכים להסיר חסמים טכניים למחזור 
חומרי פלסטיק לטובת קידום כלכלה מעגלית בחומרים אלו. בפרויקט, 
שמומן על ידי רשות החדשנות הבריטית, היו שותפות חברות גדולות 
נוספות. המחקר הניב מספר מסקנות ואמצעי פעולה אשר החברות 

פועלות ליישם בפעילותן העסקית כיום.

יצרנית צמיגים בינלאומית
בנושא  חדשה  אסטרטגיה  על  הכריזה  הבינלאומית  הצמיגים  יצרנית 
ערוצי  מארבעה  מורכבת  והיא   R4 שמכונה  מעגלית  כלכלה  הטמעת 
פעילות: Reduce, Reuse, Recycle, Renew :Reduce - בא לידי ביטוי 
בתכנון וייצור צמיגים קלים יותר, בעלי תכולת חומר נמוכה יותר, ובעלי 

יכולת נשיאה ונסועה גבוהים יותר. 

 Reuse: נוגע בעיקר לייצור של צמיגים גדולים כגון צמיגים עבור משאיות 
או מטוסים. החברה מציעה לציי משאיות וחברות תעופה מודל כלכלי 
שונה, מבוסס על Servitization, במסגרתו היא מציעה פתרונות כוללים 
המבוססים על מעבר מהספקת מוצרים להספקת שירותים. השירותים 
הצמיגים  ותיקוני  הצמיגים  תחזוקת  צמיגים,  של  הספקה  כוללים 
פי  על  מתבצע  התשלום  בבעלותה.  העת  כל  נשארים  כשהצמיגים 
השימוש כך למעשה יש לחברה תמריץ כלכלי להאריך את חיי הצמיגים. 
ולממן  הלקוחות מצידם חוסכים את הצורך להחזיק צמיגים חלופיים 

כוח אדם לתחזוקת הצמיגים.

בחזרה  לאסוף  שמאפשר  לוגיסטי  מערך  הקימה  החברה   :Recycle 
צמיגים בתום השימוש. לטענת החברה, 80% מהצמיגים שהיא משווקת 

מוחזרים כיום לחברה בתום השימוש. 

חומרים  הינם  הצמיגים  עשויים  מהם  מהחומרים  כ-25%   :Renew 
מתחדשים והחברה פועלת להרחיב את שיעור החומרים המתחדשים 
בפיתוח  נמצא  אשר  חדש  צמיג  החברה  חשפה  לאחרונה  בצמיגים. 
ובנוי ממבנה קל מאד שעוצב ונוצר בהשראת הטבע ומחקה מודלים 
של צמיחה שמאפיינים אורגניזמים חיים. הגלגל בנוי מחומרים אורגניים 
וממוחזרים, וכמו אורגניזמים חיים השלד שלו קל מאד ביחס למשקל 

שאיתו הוא מסוגל להתמודד.

  .5  
אתר האינטרנט 
של הקרן ע"ש 
אלן מקארתור: 
https://www.
ellenmacar-
thurfoundation.
 /org

.4   
 The Circular
 Fibers Initiative:
https://www.
ellenmacarthur-
foundation.org/
news/new-cir-
cular-fibres-ini-
tiative-brings-in-
dustry-togeth-
er-to-build-a-cir-
cular-econo-
 my-for-textiles

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
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 תובנות עיקריות
ממקרי המבחן

 כיצד חברות מטמיעות 
מודלים של כלכלה מעגלית?

חשיבה מחוץ לקופסא וחתירה מתמדת לחדשנות ולצמצום 
הפגיעה הסביבתית מאפשרת לחברות לבנות מותג חזק ואמין 

המבוסס על מודלים עסקיים דינאמיים שמתאימים עצמם לסביבה 
העסקית המשתנה ולשינויים בהעדפות הצרכנים.

מיפוי תהליכי הייצור והעבודה, הסביבה העסקית ושרשרת 
ההספקה והגדרת אסטרטגיה ארוכת טווח וחזון עם יעדים 

מספריים ודרכי פעולה להשגת היעדים.

ביצוע חשיבה מחדש על אופן העיצוב של המוצרים בכדי להתאים 
אותם למודל כלכלי מעגלי בו ניתן לעשות בהם שימוש שוב, 

כמוצרים שלמים או כמרכיבים, בתום מחזור החיים שלהם.

יצירת שיתופי פעולה עם שחקנים נוספים בזירה העסקית, 
בזירה הציבורית, מכוני מחקר, ארגוני סביבה ועוד במטרה לזהות 

הזדמנויות עסקיות ולפתח כיוונים עסקיים חדשים.

התייעלות וצמצום השימוש במשאבים, אם זה בחומרי גלם, אנרגיה, 
מים, פסולת וכד' פותח פתח לצמצום עלויות ייצור וכניסה לשווקים 

חדשים.

שינויים פנים-ארגוניים מתבצעים במטרה להתאים את החברות 
למודלים העסקיים החדשים.

שימוש במידע ובטכנולוגיות מידע שמסייעות בידי החברות לנטר 
ולעקוב אחר הביצועים של המוצרים או השירותים ולהעניק מענה 

מהיר ללקוח במקרה הצורך.

מערכות ניטור ומידע מסייעות גם לבצע שיפורים בעיצוב של 
המוצרים ובשירותים הניתנים. אלו מובילים לשירותים איכותיים 

יותר ולהפחתה בעלויות.

כיצד ניתן 
להטמיע מודל 
כלכלי מעגלי 

בחברה שלי?  
5 צעדים ראשונים

 מיפוי תהליכי הייצור והעבודה: 
אמרה ידועה היא ש’מה שלא נמדד לא 

מנוהל’. לכן כדאי להתחיל את התהליך במיפוי 
שיטתי של תהליכי הייצור והעבודה. יש 

להעלות שאלות כגון: באילו משאבים טבעיים 
החברה עושה שימוש? לאיזו כמות החברה 
זקוקה? מה קורה עם החומרים הללו בתום 
השימוש במוצר? האם יש לחברה אפשרות 

או יכולת לעשות בהם שימוש? האם יש 
לשותפים קיימים או לשותפים פוטנציאליים 

 יכולת לעשות בהם שימוש? 

1
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 ניתן לערוך ניתוח זרימה של חומרים 
)Material Flow Analysis( במטרה לזהות 
מהי כמות החומרים הנכנסת לתהליך, מהי 

כמות החומרים במוצרים הסופיים ומהי כמות 
החומרים שהולכת לאיבוד בתהליך. ייתכן מאד 
שכמות החומרים שמתבזבזת בתהליך גדולה 

מדי וניתן לצמצם אותה משמעותית. מיפוי 
התהליכים יסייע לזהות גם את המקומות 
בהם ניתן לצמצם בכמות האנרגיה והמים 

שהתהליכים צורכים, או המקומות בהם ניתן 
למצוא תחליפים יעילים וכלכליים יותר לאורך 

זמן כגון מעבר לשימוש במקורות אנרגיה 
מתחדשים.

 חשיבה מחדש על עיצוב המוצרים: 
עיצוב מחדש של המוצרים יכול להוות מענה 

מעולה להתמודדות עם סוגיות שזוהו בתהליך 
המיפוי. כאמור, בכלכלה המעגלית השאיפה 

היא שעיצוב המוצרים יעשה בצורה שתאפשר 
שימוש חוזר ושתנסה להימנע מפסולת, או 
להמעיט בה בתום השימוש במוצר. לעיצוב 

של המוצר השפעה על הפוטנציאל של המוצר 
ומרכיביו להיאסף בתום השימוש ולהפוך שוב 

לחומר גלם בו ניתן לעשות שימוש. מוצרים 
שמתוכננים ומעוצבים באופן מודולרי למשל 
קל יותר לפרק ולחדש בתום השימוש, כפי 

שבא לידי ביטוי בתהליכי העבודה של יצרנית 
 השטיחים העולמית. 

לטובת חשיבה על השינויים הנדרשים בעיצוב 
המוצר ניתן לערוך ניתוח של מחזור החיים של 

המוצר )Life Cycle Assessment(. 6 מטרת 

23

התהליך היא להבין לעומק את ההשפעות 
הסביבתיות השונות בכל אחד מהשלבים בחיי 
המוצר. מחזור חיי מוצר כולל שלבים עוקבים 
ומקושרים והם מתחילים בשלב ייצור חומרי 

הגלם, עובר דרך שלב ייצור המוצר וכלה בשלב 
גמר השימוש והפיכתו לפסולת. ניתוח נתוני 

הבדיקה מסייע בידי חברות בקביעת מדיניות 
כלכלית וסביבתית בנוגע לייצור המוצר, העיצוב 
של המוצר והשפעת העיצוב על אופן השימוש 
ועל האפשרות לעשות בו שימוש או במרכיביו 

בסוף חייו, וגם על בחירת אמצעים לשיפור 
תהליכי התפעול השונים ולצמצם השפעות 

סביבתיות שליליות.

חשיבה מחדש על שרשרת ההספקה:
חשיבה מחדש על תהליכי הייצור והעבודה 

ועיצוב מחדש של המוצרים עשויה לתרום גם 
לצמצום ההשפעות הסביבתיות וגם להגדלת 

הרווחיות של החברה. יחד עם זאת, שיפור 
של שרשרת ההספקה קשור לא רק בצמצום 

כמויות של חומרים אלא גם בזיהוי הנקודות 
החלשות ביותר בשרשרת. נקודה כזו עשויה 

להיות הסתמכות על משאבי טבע שאינם 
מתחדשים. משאבי הטבע הולכים ואוזלים 
ומחירי החומרים עולים בהתאם. כך למשל 

מחיר המתכות עלה מאז שנת 2000 ב-170% 
ומחיר הגומי עלה באותה תקופה ב 250%. 

חברות רבות כלל אינן מודעות למידת התלות 
שלהן בחומרים שאינם מתחדשים. כך למשל, 

דו”ח של האיחוד האירופי שפורסם בשנת 
2017 זיהה 20 חומרים טבעיים בעלי חשיבות 

  .6
להרחבה בנושא 
אנו ממליצים לעיין 
במדריך: 'הערכת 
 'LCA :מחזור חיים
גם הוא חלק 
מסדרת המדריכים 
למנהלי מוצר, 
בהוצאת המשרד 
להגנת הסביבה.
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מכרעת לכלכלה האירופית שקיימת סכנה כי 
יאזלו כליל.7 מומלץ לכן לבחון מהי רמת התלות 

של החברה בחומרים שאינם מתחדשים 
ולפעול למעבר לתחליפים יציבים יותר כגון 

שימוש בחומרים ממוחזרים ובמקורות אנרגיה 
מתחדשים. כמו כן כיום מתבצע מחקר ופיתוח 

בנושא תחליפים סינטטיים לחומרים טבעיים 
ומומלץ להתעדכן בחומרים הרלוונטיים 

לפעילות העסקית של כל חברה. השינויים 
שניתן ומומלץ לערוך תלויים במודל העסקי של 
כל חברה ובכל מקרה מומלץ להיערך לשינויים 

עתידיים ולעבור לעשות שימוש בחומרים 
ממקורות יציבים ובטוחים יותר ובהם חומרים 

מתחדשים.

חשיבה על מעבר מהספקת מוצרים להספקת 
 :)Servitization( שירותים

כדי להבין מה הפוטנציאל הקיים בחברה 
להטמיע מודל המבוסס על הספקת שירותים 
במקום מוצרים מומלץ לקיים תהליך חשיבה 

שבוחן קודם כל מהו הערך האמיתי של 
המוצר עבור הלקוחות. יש לבחון על איזה 

צורך המוצר עונה ומה הציפיות של הלקוחות 
מהמוצר. זאת אומרת, האם קיימת סיבה טובה 

שהלקוחות יעדיפו להיות בעלים של המוצר 
על פני השכרת המוצר והאם יש חשיבות 

עבור הצרכן לעצם הבעלות על המוצר. סיבה 
טובה עשויה להיות קבלת הטבות מס עבור 
הרכישה עצמה למשל. כדאי גם לחשוב על 
שירותים משלימים למוצר כדי לתמוך בערך 
שהוא נותן ללקוח, לדוגמה שירותי אחזקה, 

4

תפעול, תיקונים, ניקיון, חלקי חילוף, בדיקות 
תקופתיות, החלפת מוצרים וכד’. נסו לחשוב 

על מכלול הצרכים של הלקוח וחשבו על 
שירות כולל המתומחר על פי ביצוע או זמן 

עבודה. חישבו גם על מהו הערך המוסף 
הרגולטיבי, הסביבתי או החברתי שאתם יכולים 

להעניק באמצעות השירותים. למשל, האם 
השירות יכול לסייע ללקוח לעמוד בתקנים, 

בתקנות, בחוקים או ביעדים של אחריות 
תאגידית. שאלה חשובה מאד היא כמובן כיצד 

ישפיע המעבר מהספקת מוצרים להספקת 
שירותים על החברה עצמה. יש לבחון האם 
תהליך כזה יוזיל עלויות לחברה והאם הוא 

יתרום להפוך את החברה לתחרותית יותר. 8

הטמעת התנהלות ארגונית ירוקה:
נושא חשוב נוסף שמומלץ לבחון הוא הטמעת 

עקרונות של התנהלות ארגונית שמתחשבים 
בסביבה ומייעלים את תהליכי העבודה. צמצום 

צריכת המשאבים למשל ניתן להשגה גם 
באמצעות קידום דיגיטציה בתהליכי העבודה 
בחברה, ומעבר להספקת שירותים דיגיטליים 

ללקוחות. על בסיס תהליך המיפוי מומלץ 
להסיק אילו תהליכי עבודה ניתן לייעל בחברה 

על ידי מעבר לדיגיטציה ואילו מוצרים או 
שירותים שהחברה מעניקה ללקוחות יכולים 

ליהנות מאותו תהליך.

5

  .7
  אתר האיחוד 
https:// :האירופי
ec.europa.eu/
growth/sectors/
raw-materials/
specific-
interest/

  .8
  להרחבה בנושא 
אנו ממליצים 
לעיין במדריך: 
‘ממכירת מוצרים 
למכירת שירותים: 
 Servitization
בשירות 
התעשייה’ גם 
הוא חלק מסדרת 
המדריכים למנהלי 
מוצר, בהוצאת 
המשרד להגנת 
הסביבה.
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The circular economy: Moving 
from theory to practice, 
McKinsey Center for Business 
and Environment, Special 
edition, October 2016:  

אתרי אינטרנט
ארגון הביומימיקרי הישראלי: 

http://biomimicrynews.
blogspot.co.il/2014/05/blog-

post.html
https:// :האיחוד האירופי

ec.europa.eu/growth/sectors/
raw-materials/specific-interest/

critical_en
http:// :המשרד להגנת הסביבה
www.sviva.gov.il/subjectsEnv/

BusinessLicensingIndustry/
Environmemt-Industry-

Comp2015/Pages/Termokir-
EI2015.aspx

הקרן ע"ש אלן 
https://www. :מקארתור

ellenmacarthurfoundation.
 org/ The Circular Fibers

Initiative: https://www.
ellenmacarthurfoundation.

org/news/new-circular-fibres-
initiative-brings-industry-

together-to-build-a-circular-
economy-for-textiles

מקורות מידע

סרטונים
Re-thinking Progress: The 
Circular Economy 
https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=21&v=zCRKvDyyHmI 
The circular economy: from 
consumer to user 
https://www.youtube.com/
watch?v=Cd_isKtGaf8 
How to become a Green SME 
in a Circular Economy 
https://www.youtube.com/
watch?v=V1Tszs48xCI 
Circular Economy… it’s the 
way forward 
https://www.youtube.com/
watch?v=lK00v_tzkCI 
Circular Economy: Thomas 
Rau at TEDxZwolle 
https://www.youtube.com/
watch?v=zrb2v_f0ZYY 
Creating a circular economy: 
the challenges and 
opportunities for business 
https://www.youtube.com/
watch?v=TtR1ibE8Zt0 
Sustainable Business 
- Wealth from Waste 
Documentary on how 
business is creating a circular 
economy  
https://www.youtube.com/
watch?v=VJ95arxbz24 מדריך זה הופק במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה 

והמועצה הישראלית לבניה ירוקה להרחבת הידע וקידום הבנייה הירוקה בישראל
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 -Internet Of Things 
יישומים בענף הבנייה ובניהול מבנים

 ממודל עסקי לינארי למודל מעגלי: 
משמעויות ותועלות לחברות תעשייה

 הערכת מחזור חיים
LCA

ממכירת מוצרים למכירת שירותים: 
servitization בשרות התעשייה

Well Being  
במוצרים בענף הבנייה

עוד בסדרה:

   http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx המשרד להגנת הסביבה
www.ilgbc.org המועצה הישראלית לבנייה ירוקה


