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 של בדיקה או בחינה, סקירה, ביקורת היוו לא והשירותים, חשבונאית דעת חוות או ביקורת ח"דו מהווה אינו זה מסמך
 אחרים מקצועיים תקנים או מקובלים ביקורת כללי לפי, כלשהי ישות של חזויים כספיים חות"דו או כספיים חות"דו

 הונאה לגילוי בדיקה ביצענו לא אנו הבדיקה במסגרת, כן כמו. משפטי ייעוץ או דעת חוות מהווה לא זה מסמך. החלים
 אחראי לכל ההחלטות הניהוליות הקשורות לשימוש או ליישום של מסמך זה. משרד הכלכלה . חוקיים-בלתי מעשים או
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 םתמצית מנהלי .1

 חודש פברוארב יצא במכרז  "מינהל תעשיות", "המינהל"(  -)להלן  והתעשייה משרד הכלכלהבמינהל תעשיות 

ייצר חיבורים ל הינה. מטרת הפרויקט הפעלת פרויקט לאומי לסימביוזה תעשייתית עבור לקבלת שירות 2018

 ."פסולת של האחד היא חומר גלם עבור השני..." – תובין גופים אשר יניבו עסקאות של סחר בתוצרי לוואי ופסול

שמטרתו הפעלת מספר ספקים ו שנמשך כשנה, בפיילוט 2019בפברואר  התעשיות החל את הפרויקטמינהל 

ולהעריך את היקף במטרה להתרשם מיכולת המפעילים לספק את השירותים הנדרשים  בחלוקה גיאוגרפית,

 לאחר שלב הפיילוט מתוכנן הפרויקט להתרחב להפעלה ברמה .הפוטנציאל לסימביוזה תעשייתית בישראל

 הלאומית, עם מפעיל אחד או יותר, אשר יפעלו בכל הארץ.

, חיפה אזורב המפעילה -חברת "דנירון"  לקחו חלק בשלב הפיילוט הינם:זכו במכרז ואשר ארבעת המפעילים  

המפעילה באזור הצפון וחברת "יזמת האנרגיה הטובה"  –" 4Sחברת ", דרוםההמפעילה באזור  –חברת "אביב" 

 המרכז. המפעילה באזור –

 הוא מבוסס על מידע שהתקבל מן המפעילים .ללו בתקופת הפיילוטקדו"ח זה משקף את הנתונים שנאספו ושו 

על בקרות שבוצעו אל מול הלקוחות במטרה לתת מהימנות ותוקף לדיווח ו הפיילוט תקופתבאופן שוטף לאורך 

מודל שבחן את הערך הכלכלי והערך ל הוכנסוהעסקאות ותהליכי ההתקשרות אל מול הלקוחות נתוני השוטף. 

 , כפי שיפורט בהמשך.של כל עסקההסביבתי 

 במהלךלעסקאות סימביוזה.  פוטנציאלייםבתחילת הפרויקט נדרשו המפעילים לייצר מסד נתונים אודות עסקים 

סות לנוהפיילוט התבקשו המפעילים לנהל תהליכי "גיוס לקוחות" אל מול הגופים הרלוונטיים שבאזורם  תקופת

לעודד ביצוע עסקאות כלכליות  , במטרהלמצוא התאמות בין יצרני פסולת לצרכני פסולת פוטנציאליים כאמור

הפיילוט תקופת  בין הצדדים באופן שיפחית את הטיפול בפסולת באמצעים השכיחים שהינם הטמנה וכיו"ב.

גיוס לקוחות,  –לשלושה אלמנטים היוותה הליך תחרותי בין המפעילים, כאשר הוגדר מערך ניקוד אשר התייחס 

כאשר עסקאות  עסקאות פוטנציאליות ועסקאות שמומשו. גובשה הגדרה ברורה לכל אחד משלושת האלמנטים,

בנוגע לעסקאות שמומשו להבשיל לעסקאות. בנוסף,  בעלות פוטנציאלפוטנציאליות מייצגות "הזדמנויות" 

חוזה ההתקשרות בין הצדדים הנו בהן ) קאות מתמשכותפעמיות" לבין עס-בוצעה גם הבחנה בין עסקאות "חד

 רב שנתי(. 

סביבתיות של כל עסקה, פוטנציאלית או כזו שמומשה, גובשה -על מנת לבחון את השפעותיהן הכלכליות

בשיתוף משרד הכלכלה ותוך התייעצות עם גורמים במשרד הגנת הסביבה, מתודולוגיה סדורה. מתודולוגיה זו, 

של פעילות  impactהכלכליים והסביבתיים אשר יש לנטר ולעבד במטרה לכמת את ה  את הערכים פורטת

 המפעילים והפרויקט בכללותו.
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 650 -הפיילוט, ניתן לראות כי סה"כ גויסו ע"י ארבעת המפעילים כ תקופתע"פ הנתונים אשר נאספו במהלך 

 13,000 -בשלב ההקמה, וקרוב לעסקים אשר מופו ע"י המפעילים עצמם  1,600 -לקוחות. זאת, אל מול כ

אשר מופו ע"י מינהל תעשיות והוגדרו כלקוחות פוטנציאליים בתחילת  מתחום התעשייה, עסקים )בכלל הארץ(

נראה, כי מפעילים שונים בחרו באסטרטגיות מיקוד שונות בתהליכי מיפוי וגיוס הלקוחות, דבר  שלב הפיילוט.

בנוסף, ניכר כי אצל כל ארבעת המפעילים,  פוטנציאל ומתוך המיפוי.הלקוחות מתוך ה גיוס אשר השפיע על אחוז

, אך נצפתה שונות בסקטורים הנוספים של מרבית הלקוחות שגויסו משתייכים לסקטור תעשייה וחרושת

 .הלקוחות

ה מגמת עלייה לאורך תקופת הפיילוט הן בהיקף העסקאות הפוטנציאליות, הן בהיקף בכל הנוגע לעסקאות, ניכר

והן בהיקף הפסולת שנחסכה. מהנתונים עולה כי המפעילים פעלו  הן בערך הכלכלי שלהן, קאות שמומשוהעס

לקידום עסקאות פוטנציאליות לאורך כל תקופת הפיילוט, נתון העולה בקנה אחד עם העובדה שעסקאות 

היקף העסקאות פוטנציאליות נוקדו באופן שווה לעסקאות שמומשו במסגרת ההליך התחרותי. מטבע הדברים, 

, כאשר סך ההשפעה כלכלית כממומשותהפוטנציאליות שדווח גדול משמעותית מהיקף העסקאות שדווחו 

בעוד סך ההשפעה הכלכלית בעבור עסקאות ₪,  10,500,000 -שנמדדה בעבור עסקאות שמומשו עומדת על כ

מספר הקורלציה הגבוהה בין  על אף. )לארבעת המפעילים יחד(₪  1,160,000,000 -פוטנציאליות עומדת על כ

, חלק קטן מן העסקאות היו בעלות ערך כלכלי גבוה משמעותית עבור כל מפעיל העסקאות לערך הכלכלי שלהן

יתכן והעובדה ששלב הפיילוט הוגבל בתקופת זמן מוגדרת של שנה )במסגרת הליך התחרותי  משאר העסקאות,

קאות קצרות טווח, ופחות בעסקאות מורכבות יותר כאמור(, הביאה להתמקדות מסוימת של המפעילים בעס

מהעסקאות שמומשו היו עסקאות בין אזוריות, דבר  30%רק בנוסף  אשר אולי היו משקפות ערך כלכלי רב יותר.

העדפת יבצעו עסקאות בין צדדים בעלי קרבה גיאוגרפית, או לחלופין על קיומם של שעשוי ללמד על 

 .אזורים שונים. חסמים/קשיים בשיתופי פעולה בין

אלף טון פסולת  28 -קרוב ל ה הטמנה שלהפיילוט נחסכ תקופתבמהלך  בהיבט ההשפעות הסביבתיות עולה כי 

 בנוסף לעלויות הישירות, נתונים אלו משקפים. חמצני-אלף טון של פליטת פחמן דו 30 -ולמעלה ממסוגים שונים 

בדו"ח זה נעשה ניסיון לכמת את . במעגלים נרחבים יותר ,של הזיהום הסביבתי חיצוניותהעלויות בחיסכון גם 

 . הפיילוט תקופתשהושג בהסביבתי  impactה  החיסכון בעלויות החיצוניות הנ"ל על מנת להעריך נכונה את

בנוסף כאמור לערך הכלכלי , ₪מיליון  5 - בלמעלה מ תומוערכשנחסכו ת וחיצוניהת יועלוהנמצא כי בתוך כך, 

 .ילהישיר שהובא לע

הפער  סביבתי-הכלכלי impactוכימות ה  שנאסף ולאחר עיבוד המידעההליך המכרזי, הפיילוט ו תקופתבסיכום 

  באמת מידה אחרת. כל מפעיל הצטייןבנוסף, נראה כי  .נקודות 2.5בין המפעילים השונים היה נמוך ועמד על 
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שגרות דיווח מיסוד  המשך –לבחינה, ובהן ניתן לציין מספר המלצות / סוגיות  ,שלב ההרחבהמבט קדימה לב

ובין הרצון שלא להעמיס בירוקרטיה  וריכוזו עסקיהמידע שמירת התוך איזון בין הצורך בים /ע"י המפעיל סדורות

בפרויקט כך שלא יתבסס על הצהרות המפעילים והצדדים בעסקה בקרה המערך בחינת העמקת  ,על המפעילים

, בחינת התמקדות בעסקים קטנים ובינוניים אשר מבוססים ואסמכתאות שונותבלבד אלא גם אל נתונים 

כלכלי אופטימלי בפסולות )כגון מחזור, -בסבירות גבוהה יותר מעסקים גדולים לא מצאו פתרונות לטיפול סביבתי

 עידוד שיתופי פעולה בין מפעילים )ככל שיוחלט על יותר ממפעיל אחד לשלבסימביוזה וכדומה(, ובחינת 

 ההרחבה(.
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 רקע .2

 רקע .2.1

 פועל לשיפור הסביבה העסקית לתעשייה ותפקידו לסייע לתעשייהבמשרד הכלכלה והתעשייה  תעשיותמינהל 

נהל תעשיות מתמחה ימ לתעשייה. מקצועית וכתובת ידע מוקד ולהוות שלה הפוטנציאל את למצות הישראלית

 .1ייצור מתקדם וכלכלה מעגליתבעידוד וסיוע לתעשייה בהטמעת תהליכי 

הרגל הסביבתית של ענפי הכלכלה  טביעתתפיסה כלכלית המנסה לפעול להקטנת  הינהכלכלה מעגלית 

)ובעיקר התעשייה( בד בבד עם קידום הכלכלה. תפיסה זו גורסת כי הפגיעה בסביבה מגיעה במקרים רבים לא 

יצור. בעוד ייצירת פסולות הנובעת מחוסר יעילות בכהכרח, אלא כבעיה כלכלית הקיימת בתעשייה, לדוגמא 

המודל הכלכלי הקלאסי ניתן לתיאור בצורה ליניארית של לקיחה של חומר מוצא, עיבודו למוצר, שימוש ש

אחד הכלים הבולטים בתחום  .הכלכלה המעגלית מנסה לסגור את המעגל,  (take, make, dispose)וזריקה

התעשייתית. בסיס הרעיון הוא יצירת שת"פ בין גורמים בתעשייה לשימוש הכלכלה המעגלית היא הסימביוזה 

בתוצרי לוואי, פסולות ופליטות של מפעל אחד כחומרי גלם עבור מפעל אחר. סימביוזה תעשייתית מייצרת 

פוטנציאל חיסכון אדיר לתעשייה ולמשק ע"י צמצום עלויות טיפול בפסולת וחיסכון בחומרי גלם. בד בבד, היא 

פרויקט  ביקש לקדםתעשיות רת לסביבה ע"י צמצום פסולות, מניעת זיהום וצמצום בצריכת משאבים. מינהל עוז

סחר בתוצרי לוואי  באמצעותיניבו עסקאות אשר חיבורים בין גופים  ליצור במטרהלאומי לסימביוזה תעשייתית, 

 ,בחודש פברואר סימביוזה תעשייתיתמשרד הכלכלה במכרז אתגר להפעלת תכנית יצא , בהמשך לכך ת.ופסולו

זוכים באזורים גיאוגרפיים  4 פעלוישני שלבים, כאשר בשלב הראשון )"שלב הפיילוט"( הגדיר משרד ה. 2018

למשרד הכלכלה . מטרת שלב הפיילוט הינה לאפשר באזורם על מנת לקדם סימביוזה תעשייתית ,שונים

נדרשים ולהעריך את היקף הפוטנציאל לסימביוזה להתרשם מיכולתם של הזוכים לספק את השירותים ה

שתתפו האשר  המפעיליםהרחבה"( יבחר זוכה אחד או יותר מבין התעשייתית בישראל. בשלב השני )"שלב 

 ישראל" מטה בשיתוף הופעל הפיילוט שלב בשלב הפיילוט, על מנת להפעיל את הפרויקט ברמה הלאומית.

 לקדם מנת על בארץ שונים גיאוגרפיים באזורים מפעילים 4 כאמור ופעלו בו, 02/2019-04/2020בין  "דיגיטלית

 . השני הצד של גלם כחומר משמשת אחד צד של פסולת בה, עסק בתי בין סימביוזה

 מערכות. שנאסף העסקי המידע כלל את מנהלת אשר, לפרויקט ייעודית מידע במערכת השתמש מפעיל כל

 שונים סוגים שני יש להבחין בין, זה במובן. סימביוזה עסקאות םודילקו שנאסף המידע לאחסון שימשו המידע

 , באופן הבא:"סגורה"ו" פתוחה" - פעיליםמה בשימוש מערכות של

                                                      
 , "הפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתית"5/18מכרז מס'  -מקור  1
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עסק יכול ה כך שבית, נגישה לשימוש ישיר של הלקוחות מערכת אשר –"( פתוחה)" Self Service מידע מערכת

המערכת משמשת למעשה במידה  . עסקיות ליצירת סימביוזהלהתחבר אליה ולאתר בכוחות עצמו הזדמנויות 

 רבה פלטפורמה לשימוש עצמי של הלקוחות.

כאשר , משמשת את המפעיל בלבד ואינה נגישה ללקוחות מערכת אשר – "(סגורה)" מידע תפעולית מערכת

חיבור בין  - המפעיל אחראי הן על הזנת המידע והנתונים והן על ניהול תהליך איתור התאמות פוטנציאליות

 . יצרנים לצרכנים

 והנתונים המידע ל בסיסמאופיינות ביכולת לזהות פוטנציאל לסימביוזה בין בתי עסק עשני סוגי המערכות 

  .ישיר כאמור על ידי הלקוחות( ןשהוזנו )בין אם ע"י המפעיל ובין אם באופ

 מפעילים הארבעת  .2.2

הכלי הטכנולוגי שבו  . Self Service -פתוחה  מערכתב משתמשת, אזור חיפההמפעילה ב - דנירון"" חברת

  . Patheway21 Materials Marketplace חברת שיתוף פעולה עםב אופיין והוטמע" דנירון"חברת  משתמשת

. הכלי הטכנולוגי שבו Self Service -פתוחה  המפעילה באזור דרום, משתמשת במערכת - חברת "אביב"

  .Comraxעם חברת  פעולה ףבשיתואשר אופיין והוטמע ", Drupal" מבוסס עלמשתמשת חברת "אביב" 

הכלי הטכנולוגי שבו משתמשת  . סגורה תפעוליתמערכת משתמשת ב, אזור צפוןהמפעילה ב - "4S" חברת

  . International Synergies עם חברת שיתוף פעולהב , אשר אופיין והוטמעSYNERGie הינו החברה

הכלי הטכנולוגי  . סגורה תפעוליתמערכת משתמשת ב, מרכזהאזור המפעילה ב - "יזמת האנרגיה הטובה"חברת 

  .SymbioSyS' -מביוסיס יס' -שהוטמע הינו כלי ייעודי 

  EY תכולת העבודה .2.3

הפיילוט של פרויקט סימביוזה  תקופתל קרהביצוע בבמחקר מלווה ובתעשיות מינהל נבחרה ללוות את  EYחברת 

 אלמנטים: 4 - חולקה ל בבקשה שפרסם המינהלהוגדרה ש כפי . תכולת העבודהתעשייתית

אשר תכלול התייחסות לנושאים כגון  ,לשלב הפיילוטעבור המפעילים הצעה לתוכנית עבודה מפורטת  ❑

 אפיון דרישות הנתונים ושיטת הדיווח, מתודולוגיית הבקרה וכיו"ב.אבני דרך לביצוע, יעדי גיוס, 

הצעה למתודולוגיה לעיבוד וניתוח הנתונים אשר יתקבלו מפעילות הזוכים במהלך שלב הפיילוט, ובכלל  ❑

 זה כימות התועלות הכלכליות והסביבתיות של פעילות הזוכים בשלב הפיילוט. 

 הצעה למתודולוגיה לבחינת שביעות רצון בקרב הלקוחות.  ❑
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ביצוע עיבוד נתונים וכימות תועלות כלכליות בהתאם למתודולוגיה שגובשה )לרבות ביצוע הבקרה  ❑

סעיף ביצוע סקרי  .שגובשהכאמור(, וביצוע סקרי שביעות רצון בקרב הלקוחות בהתאם למתודולוגיה 

 .שביעות רצון לא בוצע בפועל לאור בקשת המינהל, אשר בחר לבצע תכולה זו באופן עצמאי

ת התכולה, הוגדרו יחד עם המינהל פרמטרים ושיטות עבודה למהלך המחקר המלווה וצמתי בקרה עבור במסגר

 הפיילוט, כדלקמן:תקופת 

 -כולל וי המפעילים "ע ולמינהל EY-מופץ להח פעילות חודשי "דו .2.3.1

 שמופופסולת ה, לרבות אפיון זרמי לקוחות שגויסו ע"י המפעיל לפרויקטפרטים אודות  •

 שגובשו במהלך הפרויקט פרטי העסקאות •

מידע אודות כלל הפסולות וחומרי הגלם המכיל  למפעילים באופן חודשיחזרה מופץ הח היזון חוזר "דו .2.3.2

(, במטרה לעודד שיתופי פעולה בין ללא זהות לקוחות) שדווחו בחודש הנוכחי מכלל המפעילים

 עסקאות בין אזוריות.על די כך  המפעילים ולקדם 

ומומחה בריטי  בשיתוף עם מינהל תעשיות, פעות כלכליות וסביבתיות רלוונטיותהגדרה ומדידה של הש .2.3.3

 . 2לסימביוזה תעשייתית

הניקוד הניתן לרבות נוסחאות חישוב  ,מפעילים לצורך ניקוד והשוואההערכת האמות המידה ל .2.3.4

 . לאור מטרות המכרזלמפעילים 

 (. בקרה - 6להרחבה ראו פרק ) מתודולוגית בקרה .2.3.5

מיפוי ממצאים ותובנות אודות פרויקטים מקבילים בעולם  הכוללתית סקר שביעות רצון ימתודולוג גיבוש .2.3.6

 .' (בוגיבוש שאלון אל מול המטרות שהוגדרו )ראה נספח 

ניתוח נתונים והפקת תובנות עסקיות הפיילוט תקופת לאורך  EYבנוסף לתכולה שהוגדרה במכרז, ביצעה 

 הפיילוט, אשר שוקפו למינהל באמצעות דוחות רבעוניים ודוח מסכם זה.  תקופתותפעוליות על 

 מקורות נתונים .2.4

דו"ח זה נסמך  .לעיל כפי שצויןמהמפעילים דו"חות חודשיים המתקבלים  םהינהנתונים עליהם מבוסס הדו"ח 

בבקרה, ואשר ה, למעט חריגים עליהם הצביעו ממצאים ספציפיים שעלו על שלמות ונאותות המידע מדו"חות אל

 , במסגרתה העדכונים השוטפים והדוחות.הועברו למינהל תעשיות

 

                                                      
, המפעילה את 4Sבאמצעות חברת  EY-, אשר הטמיעה את פרויקט סימביוזה בבריטניה, וקושר למשרד הכלכלה ולInternational Synergiesהמומחה עובד חברת  2

 הפרויקט באזור הצפון.
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 : הינםלקוחות  אודותהנתונים הנאספים  .2.4.1

 ,תפקיד ,איש קשרשם אזור )לפי החלוקה הגיאוגרפית במכרז(, כתובת, שם, ח.פ,  - פרטים כלליים •

 תאריך גיוס.ו סטטוס יצירת קשר, תאריך יצירת קשר, סטטוס גיוסגודל עסק, טלפון,  'מס

סוג פסולת/חומר גלם, יחידת מידה, כמות )פר שנה(, אופן טיפול נוכחי  - פרטי פסולות וחומרי גלם •

 תדירות.ו (טרם העסקה)

 : הינםעסקאות אודות הנתונים הנאספים  .2.4.2

משך התקשרות ו (3אזורית-: סטטוס )פוטנציאלית/מומשה(, סוג עסקה )אזורית/ביןפרטים כלליים •

 (.4פעמית/מתמשכתחד )

: אזור, כתובת, שם, ח.פ, סוג הפסולת, יחידת מידה, כמות, מצב צבירה, אופן טיפול יצרן הפסולת •

לפני ואחרי, מרחק  -לפני ואחרי, עלות שינוע  -טרם העסקה, פירוט על אופן הטיפול, עלות הטיפול 

)הכנסות ישירות כתוצאה מהעברת הפסולת  הכנסות מהעסקהו לפני ואחרי -שינוע בק"מ 

 בעסקה(.

: אזור, כתובת, שם, ח.פ, חומר גלם שהתייתר, האם חומר הגלם בתולי )כן/לא(, צרכן הפסולת •

סך הוצאות בעסקה )הוצאות ישירות כתוצאה ו יחידת מידה, כמות, עלות חומר הגלם טרם העסקה

  מקבלת הפסולת בעסקה(.

  עבודההשיטת  .2.5

בכל חודש . ביצוע עבודהלצורך  הוגדרה מתודולוגיה ןולפיה של ארבעת המפעילים נחקרו ונלמדו מערכות המידע

בדוחות המפעילים רוכז למסד  , כאשר המידע שהועברדו"ח פעילות EYהעבירו ארבעת המפעילים לחברת 

 , שכלל בקרות שלמות נתונים.נתונים אחוד ועבר טיוב ראשוני

חודשיים למפעילים ולמינהל בנפרד, כאשר הדוחות  חוזרדוחות היזון  EYהופצו ע"י  ,לאחר ריכוז וטיוב הנתונים

לקוחות / עסקאות וכיו"ב, על מנת לעודד  :למפעילים התמקדו בנתוני הפסולות שנאספו ולא כללו פרטים כגון

כאמור עסקאות בין אזוריות אך מבלי לפגוע בהליך התחרותי. במסגרת המידע שהועבר למינהל, נכללו גם 

סביבתיות המצטברות, אשר חושבו על פי המתודולוגיה שגובשה, והניקוד המצטבר של -ההשפעות הכלכליות

 .המפעילים בהתאמה

                                                      
פסולת נמצאים בשני אזורים גיאוגרפים שונים ותחת מפעילים שונים. עסקה שכזו, כפי שיפורט בהמשך, אזורית היא עסקה בה יצרן הפסולת וצרכן ה-עסקה בין 3

 מעניקה ניקוד שווה לשני המפעילים הרלוונטיים.
 מונח כי אורכה של עסקה מתמשכת הוא בממוצע חמש שנים. 4
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ך בקרה חודשי במטרה לתקף באופן מדגמי את מהימנות הנתונים אשר דווחו ע"י תהלי EYבנוסף, ביצעה 

המפעילים. ממצאי הבקרה רוכזו בדוח בקרה סדור, אשר נשלח בשלב ראשון למינהל תעשיות עם המלצות 

לשינוי נתונים ככל שנדרש לאור ממצאי הבקרה. לאחר מכן הפיץ המינהל את דוח הבקרה לכל מפעיל בנפרד 

 ן ההחלטות שהתקבלו לאור הממצאים וההמלצות הרלוונטיים.תוך ציו

 : החודשית הדיווחים שגרת את המתאר תרשים להלן .2.5.1

 

 

 

 

 

  : 5גאנט העבודה לשנת הפעילות .2.5.2

 

 

  

                                                      
 החלטת המינהל. ל פיהפיילוט עתקופת לנוספו  2020 אפריל-מרץחודשים  5

EY 

הנתונים למאגר  הזנת ❑

 מידע אחוד
חישוב נוסחאות והפצת  ❑

היזון חוזר דו"חות 

 למינהלו למפעילים
ביצוע בקרה חודשית  ❑

והפצת דוח בקרה 

 למינהל

 המינהל

"חות דוה קבלת ❑

 ההיזון החודשיים

התייחסות ככל  ומתן

 שנדרש

קבלת החלטות בנוגע  ❑

להמלצות דוח 

הבקרה והפצה 

 למפעילים

 מפעילים

 נתונים שליחת ❑

  EY-ל חודשיים
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 לקוחותגיוס  .3

אודות לייצר מאגר מידע לגייס לקוחות ו תחילה המפעילים נדרשו, תעשייתית סימביוזהלגבש עסקאות  בכדי

תהליך בחנו את בחלק זה של הדו"ח  לקידום עסקאות סימביוזה. תשתית אשר יהווה, פוטנציאליים עסקים

 .אודותיהם העיקריים צאיםמהמובנות והת וריכזנו את הםהמאפיינים העיקריים שלו גיוס הלקוחות

 הגדרות .3.1

הלשכה המרכזית בהתבסס על נתוני  ,עסק שמופו ע"י המינהלהמספר בתי  -פוטנציאל אזורי  .3.1.1

עבור יחידת שטח גיאוגרפית לכל מפעיל.  ,רק לעסקים שמסווגים כ"תעשייה"מתייחס ו לסטטיסטיקה

היו בתי העסק הקיימים במרחב, וכי ייתכנו בתי עסק נוספים שלא  זה לא כלל את כליודגש כי מיפוי 

 אך מופו ע"י המפעיל, וגויסו כלקוחות.   קיימים בפוטנציאל האזורי

 בפרויקט סימביוזה. להשתתפותשמפעיל איתר באזורו כפוטנציאליים עסקים  - עסקים שמופו .3.1.2

לקוח הוא עסק אשר פרטיו הוזנו במערכת המידע של המפעיל הרלוונטי )שם, כתובת,  - לקוחות שגויסו .3.1.3

ח.פ, סקטור ותת סקטור, איש קשר וגודל עסק(, ומופה לגביו לפחות זרם פסולת אחד לרבות כמות 

 שנתית.

 לקוחות תהליך גיוס .3.2

 :גיוסהמיפוי ו, ההלקוחות נחלק לשני שלביםתהליך גיוס 

 הפוטנציאליים באזור ההפעלה שלו. שלב ראשוני בו כל מפעיל אוסף מידע על הלקוחות -מיפוישלב ה •

השלמה של פרטיו הכלליים, ונאסף  מבוצעתשלב בו נוצר קשר עם לקוח פוטנציאלי,  -שלב הגיוס •

במידה ולא מופה זרם פסולת אחד לפחות, בית מידע אודות זרמי הפסולת וחומרי הגלם שברשותו. 

כמו כן, נעשתה הבחנה בין פסולת מסוכנת לפסולת "רגילה", בהתבסס על  לקוח.כהעסק לא ייחשב 

ישוב התועלת הכלכלית עבור הגדרת המשרד להגנת הסביבה )הבחנה זו הינה בעלת משקל לאופן ח

 .(5.1.1סביבתיות", סעיף -"השפעות כלכליות – 5עסקאות פוטנציאליות, כפי שמפורט בפרק 

. גיוס הלקוחות נעשה המינהלע"י למפעילים שסופקו שלב המיפוי נעשה לרוב באמצעות מדיה גלויה ונתונים 

מפגשים מרובי  -"האקתונים"עם הלקוח ועריכת סדנאות ו פרונטליותבאמצעות שיחות טלפון, פגישות 

  משתתפים אשר נערכו ע"י חלק מהמפעילים במטרה לעודד איתור שת"פים בין לקוחות פוטנציאליים. 
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 (1 ')טבלה מס פיילוטה תקופתבגיוס הלקוחות  סיכום  .3.3

 

ניתן לראות כי היקף הלקוחות שגויסו  המיפוי ובאחוז הגיוס מתוך המיפוי, היקףבבעוד שקיימת שונות רבה 

גיוס למיפוי וניתן להניח כי המפעילים נקטו גישות שונות ביחס  מן הנתונים .בפועל דומה בין ארבעת המפעילים

הינו מהפוטנציאל האזורי  ואחוז מיפוי העסקים מתוך היקףהמפעיל 'דנירון' ביצע מיפוי עסקים רחב  הלקוחות.

. לעומתו, נראה כי ביותר מבין המפעילים נמוךהינו ה המיפוימתוך  שגויסווחות , אך אחוז הלקהגבוה ביותר

הוא אחוז הגיוס מתוך המיפוי  ובעקבות כך,של עסקים רלוונטיים  ,ממוקד אך ,מצומצם ביצע מיפוי '4S'המפעיל 

לקוחות ל להגיעחלקם ביקשו  -נראה כי הגישות השונות באו לידי ביטוי באמצעי גיוס שוניםבשיעור הגבוה ביותר. 

ביצעו תהליך  ,ואילו מפעילים אחרים, 'וכו "האקתונים"רבים ככל הניתן באמצעות כנסים מרובי משתתפים, 

  גיוס לקוחות ממוקד יותר.  

 ניתוח נתונים ותובנות .3.4

 (1)גרף מס'  פילוח לקוחות שגויסו לפי גודל עסק: .3.4.1

 

יחסית על פי גודל העסק. עם זאת,  שוויוניהלקוחות שגויסו ע"י המפעילים מתחלקים באופן ניתן לראות כי 

ומכאן  עסקים גדולים לרוב כבר ביססו פתרונות לזרמי הפסולת שלהםהמפעילים ציינו במהלך הפיילוט כי 

 ראות בהמשךכפי שניתן ל . טענה זו נתמכת בניתוח ההשפעות הסביבתיותשהפרויקט היה פחות רלוונטי עבורם

 . ( 5.3.3סעיף  26גרף )

191
30%

221
34%

236
₪' מיל100למעלה מ -גדול 36%

₪' מיל20-100-בינוני 

₪' מיל20עד -קטן 

 
 פוטנציאל אזורי
 ()סקטור תעשייה

 יסוולקוחות שג עסקים שמופו
אחוז גיוס 

 המיפוימ

 20.60% 164 796 2,514 חיפה -דנירון 

 75.75% 150 198 1,038 דרום -אביב 

4S - 88.46% 161 182 2,116 צפון 

 38.49% 174 452 7,277 מרכז -יוזמת האנרגיה הטובה

 39.86% 649 1,628 12,945 סה"כ
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 (2)גרף מס'  תקופת הפיילוט במהלךמגמת גיוס לקוחות  .3.4.2

 .בדיווח לא צוינו לגביהם תאריך הגיוסו לא נכללו בגרף זה היות לקוחות 18*

ניתן לראות כי בחודשים הראשונים לפרויקט קצב גיוס הלקוחות הלך וגבר ולאחר מכן התייצב ללא מגמת עליה 

אוקטובר ניתן לשייך -. את הירידה החדה סביב חודשים ספטמברהפיילוטאו ירידה ברורה במהלך מרבית חודשי 

 לחגי תשרי ופעילות מצומצמת יותר של המשק. במידה

יה בהיקף גיוס הלקוחות אצל מרבית המפעילים, יתכן והנתון נובע מניסיון להשיג ניקוד בחודש האחרון חלה על

מהניקוד ניתן על אמת  40%נוסף באמצעות גיוס לקוחות לקראת סיומו של ההליך התחרותי, לאור העובדה כי 

 המידה של גיוס לקוחות ורמת הגיוון שלהם.

 (3)גרף מס'  :כלל ארצי – סקטורים מוביליםלפי פילוח לקוחות  .3.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'כרייה וחציבה', 'מידע ותקשורת', 'שירותי בריאות,  'אומנות, בידור ופנאי', 'בינוי', 'חינוך', 'חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר', קטגורית 'יתר' כוללת את הסקטורים הבאים:

 פיננסיים וביטוח'.  רווחה וסעד', שירותי ניהול ותמיכה', 'שירותי תחבורה, אחסנה ודואר', שירותים אחרים', 'שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים', 'שירותים
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6%

שירותי ביוב וטיפול באשפה, מים
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5%
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6%
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4%
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9%
9%

7%

59%

16%

שירותי ביוב וטיפול באשפה, מים

מסחר סיטוני וקמעוני

שירותי אירוח ואוכל

תעשייה וחרושת

יתר הסקטורים

12%
6%

60%

7%

14%
שירותי ביוב וטיפול באשפה, מים

חקלאות ומשק חי 

תעשייה וחרושת

ציבורי וביטחון, מנהל מקומי

יתר הסקטורים

 :בחתך מפעילים –מובילים סקטורים  לפיפילוח לקוחות  .3.4.4

 (5)גרף מס'  חיפה: -"דנירון"                                               (4)גרף מס'  :דרום - "אביב"                 

 

 

 

 

     

 

 

 (7)גרף מס'  צפון: -" 4S"                                 (6)גרף מס'   :מרכז - "יזמת האנרגיה הטובה"  

 

 

 

 

 

הינו הנפוץ ביותר מבין הלקוחות שגויסו. יצוין כי נתון זה בולט  "ה וחרושתיתעשי"מן הנתונים עולה כי סקטור 

חקלאות "סקטור בעוד ניתן לראות כי  בנוסף, . עבור כל מפעיל בפילוחגם בראייה ארצית של כלל המפעילים וגם 

על  יתכן ,אינו קיים באזורי המרכז וחיפה, הוא בעל היקף משמעותי באזורי הצפון והדרוםכמעט ו "ומשק החי

  .וחיפה אל מול אזורי המרכז ם אלורקע ריבוי עסקים מתחום מקנה וצאן באזורי

, ניתן "מים שירותי ביוב וטיפול באשפה"בסקטור וכן  "תעשייה וחרושת"לצד הדמיון בהיקפי הלקוחות מסקטור 

שנראה כי איננה  יתר הסקטורים בקרב הלקוחות ם שללשיעורלראות כי קיימת שונות בין המפעילים בנוגע 

)אשר כמעט  "מינהל מקומי ציבורי וביטחון". כך למשל באזור הצפון בולט סקטור בעקבות השונות הגיאוגרפית

 10%עומד על כ אשר  "מסחר סיטוני וקמעונאי"סקטור באזורי המרכז והצפון בולט ואינו קיים ביתר האזורים( ו

ניח כי הסיבה לשונות זו נובעת מבחירה של מפעילים ניתן להמהלקוחות )ואינו קיים כמעט אצל האחרים(. 

להתמקד בסקטורים מסוימים ו/או חוסר הצלחה לגייס לקוחות מסקטורים מסוימים. במהלך תקופת ההרחבה 

 מומלץ לבחון את הסיבה לשונות זו.

15%

8%

59%

17%
חקלאות ומשק חי

מסחר סיטוני וקמעוני

תעשייה וחרושת

יתר הסקטורים

13%
7%

60%

20%
שירותי ביוב וטיפול באשפה, מים

שירותי אירוח ואוכל

תעשייה וחרושת

יתר הסקטורים
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 (8)גרף מס'  תעשייה וחרושת:בסקטור ה יפילוח לקוחות ע"פ תת .3.4.5

 

מוצרי גומי 'ו 'מוצרי מזון'הינם  'תעשייה וחרושת'בסקטור  הסקטור הבולטיםניתן לראות מן הנתונים כי תתי 

כמו כן, נראה כי בתוך סקטור 'תעשייה וחרושת' המפעילים הצליחו  . ובפער מיתר תתי הסקטורים 'ופלסטיק

 ור.לגייס לקוחות ממגוון רחב של תתי סקטורים, כך שנראה שאין צורך בפיתוח תתי התמחויות עבור כל תת סקט

  

01020304050607080

ומיזוג אוויר, קיטור, גז, חשמל

ייצור מוצרי טבק

עיבוד מכני ועיבוד שבבי, מסגריות

שירותי מזון ומשקאות

תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד, תיקון

…של ( והשבה)מחזור , טיפול וסילוק אשפה ופסולת, איסוף

ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים

ייצור מוצרי הלבשה

הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט

א"ייצור מכונות וציוד לנמ

ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי  מזוקק

ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים

ייצור ציוד חשמלי

ייצור טקסטיל

ייצור משקאות

מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור מחשבים

ייצור נייר ומוצריו

ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות

ייצור רהיטים

…ייצור מוצרי  ; פרט לרהיטים, ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם

מתכתיים-ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל

תעשיית מתכות בסיסיות

ייצור כימיקלים ומוצריהם

פרט למכונות ולציוד, ייצור מוצרי מתכת בהרכבה

ענפי ייצור אחרים

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

ייצור מוצרי מזון

לקוחות שגויסו' מס
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 מפעילים:תתי הסקטור בתעשייה וחרושת בחתך  לפיפילוח לקוחות 

 (10)גרף מס'  חיפה: -"דנירון"                                             (9)גרף מס'  :דרום -"אביב"                

 (12)גרף מס'  צפון: -" 4S"                                  (11)גרף מס'  :מרכז -"יזמת האנרגיה הטובה"  

 

כי בין המפעילים קיים דמיון רב בתתי סקטורים מסוימים, כאשר למשל יצור מוצרי מזון וגומי ופלסטיק ניתן לראות 

שם  4Sהמפעילים, בעוד כימיקלים למשל בשכיחות גבוהה אצל כולם למעט  4מופיעים בשכיחות גבוהה אצל 

 כמעט לא קיימים.

0510152025

…הדפסה ושכפול של חומר 

…ומיזוג  , קיטור, גז, חשמל

ייצור משקאות

…תחזוקה והתקנה  , תיקון

…ייצור כלי תחבורה והובלה  

ייצור נייר ומוצריו

ייצור ציוד חשמלי

…ייצור תרופות 

…ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ  

…מכשור , ייצור מחשבים

ייצור רהיטים

תעשיית מתכות בסיסיות

…ייצור מוצרים אחרים על  

…ייצור מוצרי מתכת 

ענפי ייצור אחרים

ייצור כימיקלים ומוצריהם

ייצור מוצרי מזון

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

לקוחות שגויסו' מס

05101520

…הדפסה ושכפול של חומר 
ייצור טקסטיל
ייצור מוצרי הלבשה
…ייצור מוצרי מתכת 

…מכשור , ייצור מחשבים
ייצור משקאות
ייצור ציוד חשמלי
ייצור רהיטים
שירותי מזון ומשקאות

…טיפול וסילוק  , איסוף
…ייצור מוצרים אחרים על  
ייצור נייר ומוצריו

…ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי  
…ייצור תרופות 
…ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ  
ייצור מוצרי גומי ופלסטיק
תעשיית מתכות בסיסיות
ייצור כימיקלים ומוצריהם
ייצור מוצרי מזון
ענפי ייצור אחרים

לקוחות שגויסו' מס

0510152025

…הדפסה ושכפול של חומר  

…ייצור כלי תחבורה והובלה  

ייצור מוצרי הלבשה

ייצור מוצרי טבק

א"ייצור מכונות וציוד לנמ

…ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי  

…ייצור ועיבוד של מוצרי עור  

…ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ  

ייצור ציוד חשמלי

…, ייצור מוצרי מתכת בהרכבה

…ייצור מוצרים אחרים על בסיס 

ייצור משקאות

ייצור נייר ומוצריו

ענפי ייצור אחרים

תעשיית מתכות בסיסיות

ייצור טקסטיל

ייצור רהיטים

…ייצור תרופות קונבנציונליות  

ייצור כימיקלים ומוצריהם

…מכשור  , ייצור מחשבים

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

ייצור מוצרי מזון

לקוחות שגויסו' מס

05101520

ייצור כימיקלים ומוצריהם

…מכשור , ייצור מחשבים

ייצור ציוד חשמלי

…ייצור תרופות 

…עיבוד מכני , מסגריות

א"ייצור מכונות וציוד לנמ

…ייצור כלי תחבורה והובלה  

…ייצור מוצרים אחרים על  

ייצור רהיטים

ייצור טקסטיל

…ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ  

ייצור נייר ומוצריו

תעשיית מתכות בסיסיות

ייצור משקאות

ענפי ייצור אחרים

ייצור מוצרי מזון

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק

…ייצור מוצרי מתכת 

לקוחות שגויסו' מס
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 עסקאותנתוני  .4

מדד  הינהעל כן כמות העסקאות ויצירת עסקאות בין בתי עסק שונים  הינה הסימביוזה התעשייתית טרתמ

 עסקאות שמומשו.ועסקאות פוטנציאליות  בהבחנה בין העסקאות נעשתהדידת מ כאשר עיקרי במדידת הצלחה

הממצאים  ורוכזוהמאפיינים העיקריים של העסקאות שבוצעו על ידי הלקוחות  נבחנובחלק זה של הדו"ח 

 .בנות אודותיהםוהתו

 הגדרות .4.1

 יצאה לפועל.שעסקה הוגדרה כעסקה בה נחתם הסכם בין הצדדים,  - עסקה שמומשה

עסקה פוטנציאלית היא מקרה בו זוהתה התאמה פוטנציאלית בין שני בתי עסק, ונוצר  - עסקה פוטנציאלית

 אחד משלושת התנאים הבאים להתקיים:על בנוסף, לפחות  קשר בין הצדדים לקידום העסקה.

 לבדיקות מעבדה או לניסיון.בין הצדדים העברת דוגמת חומר פיזית  •

 העברת בדיקות מעבדה או אנליזה בין הצדדים. •

 (.דוא"לבאמצעות תקשורת שיחות טלפון או כולל )לא  פגישה בין נציגי שני הארגונים •

"נקודת  פוטנציאלית, מעצם הגדרה, מהווה שלב ו הראשית, עסק -כפולה חשיבות  נהלעסקאות פוטנציאליות יש

לטובת  טזינוק" לעבר "עסקה שמומשה". שנית, עסקאות פוטנציאליות מצביעות על הפוטנציאל הגלום בפרויק

 לפני כן כפוטנציאליות. המבלי שדווח ה דווחה כעסקה שמומשהיתכן מצב בו עסקיצוין כי  סימביוזה תעשייתית.

בתדירות  עסקה במסגרתה נחתם חוזה להעברת הפסולת מהיצרן לצרכן למשך מספר שנים, – עסקה מתמשכת

 ,סביבתית-התועלת הכלכליתשל  חישובהעל מנת ליצור סטנדרטיזציה באופן  בין הצדדים. קבועה או משתנה

 גם אם בפועל נחתמה לתקופה קצרה או ממושכת יותר.שנים  5-משך העסקה הוגדר ל

עסקה בה יצרן הפסולת וצרכן הפסולת נמצאים בשני אזורים גיאוגרפים שונים ותחת  - עסקה בין אזורית

 לשני המפעילים הרלוונטיים. שווה מפעילים שונים. עסקה שכזו, כפי שיפורט בהמשך, מעניקה ניקוד

 שרשרת התגבשות העסקה  .4.2

 שלבי התהליך המלא מגיוס הלקוחות ועד למימוש עסקה:להלן 

 איתור צדדי העסקה בשלב גיוס הלקוחות. .א

 מערכת המידע. באמצעותדים, ע"י המפעיל או דע"י הצ עסקאות פוטנציאליותזיהוי  .ב

 יצירת קשר בין הצדדים לגיבוש העסקה. .ג

 חתימה .ד

 העסקה.מימוש  .ה
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 (2)טבלה מס'  הפיילוט תקופתב העסקאות סיכום .4.3

 

 

 

 

 

, כאשר עסקה קשר ישיר בין מספר העסקאות הפוטנציאליות לבין מספר העסקאות שמומשו איןחשוב לציין כי  *

עסקה שדווחה תחילה כפוטנציאלית ובשלב יתרה מכך, שמומשה לא חייבת להתחיל כעסקה פוטנציאלית. 

לא  מנתלא תופיע בנתונים כעסקה פוטנציאלית אלא רק כעסקה שמומשה על  - מאוחר יותר כעסקה שמומשה

 ור כפילות בספירה ובניקוד.  ליצ

 (13מס' גרף ) :פילוח עסקאות בחתך מפעילים

במסגרת ההליך המכרזי, המפעילים נוקדו בין היתר על מספר העסקאות הפוטנציאלות ומספר העסקאות 

שמומשו וזאת בשל העובדה שהמינהל ראה חשיבות למדידת היקף העסקאות הפוטנציאליות בתום תקופת 

ם נקטו מפעילים שוניכי  לשערהפיילוט והמשך הפעילות בתקופת ההרחבה. מניתוח הנתונים לעיל, ניתן 

בצפון הינם בעלי מספר עסקאות פוטנציאליות גבוה באופן  -4S המפעילים 'דנירון' בחיפה ובאסטרטגיה שונה. 

משמעותי לעומת המפעילים האחרים וייתכן כי הדבר נובע מהשת"פ ההדוק ששני מפעילים אלו קיימו עם 

השותפים הבינלאומיים שלהם וכן מ"מנוע ההתאמה" במערכות המידע של בחינת הפוטנציאל לעסקאות 

ות. אנו ממליצים לבחון לעומק את מנועי ההתאמה במערכות המידע לעומת מנועי ההתאמה במערכות האחר

לעמוד על שונות ויתרונות פוטנציאליים שיש בהם להשפיע על איתרו על מנת בהם עשו שימוש המפעילים, 

 ומימוש עסקאות סימביוזה.

 

 לקוחות שגויסו 
עסקאות 

 פוטנציאליות
עסקאות 
 שמומשו

 16 69 164 חיפה -דנירון 

 14 35 150 דרום -אביב 

4S - 22 72 161 צפון 

 16 18 174 מרכז -יוזמת האנרגיה הטובה 

 68 194 649 סה"כ
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  יתוח נתונים ותובנותנ .4.4

 (14)גרף מס'  הפיילוטתקופת עסקאות על פני  היקף מגמת .4.4.1

 

של תחילת הפיילוט לא דווחו  2019אפריל -בחודשים מרץבניתוח מגמת היקף העסקאות ניתן לראות כי 

, כאשר המיקוד היה במיפוי בקרב המפעיליםצפוי לאור "תקופת למידה" והקמת התשתית היה , דבר שעסקאות

בהיקף העסקאות הפוטנציאליות ניתן לראות מגמת עליה הן  19 . בחודשים שלאחר אפרילחדשים וגיוס לקוחות

הקורלציה בין היקף העסקאות הפוטנציאליות החודשי להיקף העסקאות  באופן רוחבי, באלה שמומשו. ןוה

 ., כך שניכרת התאמה מסוימת(+0.66שמומשו הינה חיובית ובינונית )

. ירידה זו ניתן וחשדו, ניתן לצפות בירידה בהיקף העסקאות 20מרץ -הפיילוט, בחודשים פברוארתקופת בסוף 

סגירת עסקים רבים בכלל  ההנחיות דרשו הכלכליות. ווהשלכותי COVID-19 משבר הנראה לפרוץ ככללקשר 

 יתה נמשכת. ימגמת העלייה בהיקף העסקאות ה ,המרחבים, ויש לשער כי לולא משבר זה

 (15)גרף מס'  בין אזורית / לפי אזורית( וממומשותת ו)פוטנציאליעסקאות ההתפלגות  .4.4.2
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העסקאות האזוריות גדול משמעותית, עדיין קיימות לא מעט עסקאות בין אזוריות.  שמספרלמרות ניתן לראות כי 

גם למפעיל  -נתון זה הגיוני לאור מנגנון התמרוץ ההדדי במסגרתו עבור עסקאות בין אזוריות מוענק ניקוד כפול 

 של היצרן וגם למפעיל של הצרכן.

התמרוץ, יתכן וחסמים אחרים הקשו על יצירת שיתופי פעולה בין אזורים, כגון ריחוק בין עם זאת, למרות מנגנון 

יצרן לצרכן המגלם פוטנציאל לעלויות שינוע גבוהות לעומת עסקאות בין צדדים עם קרבה גיאוגרפית. חסם 

 דבר המקשה על שיתוף פעולה ביניהם. ,על מערכות שונות עבדופוטנציאלי נוסף הינו העובדה כי המפעילים 

 (16התפלגות עסקאות שמומשו לפי סוג הפסולות )גרף מס'  .4.4.3

 

'טקסטיל עור ופרווה', 'פסולת בניה, קרמיקה ומינרלים', פסולת ממסים אורגניים', 'שמן מכונות ומנוע משומש )לרבות  :ותהבא הפסולותקטגורית 'יתר' כוללת את 

  ים, מי שטיפה ובוצה', 'פסולת אלקטרונית'.פיטר שמן', 'שפכים תעשייתי

, שלושת סוגי הפסולת המובילים בעסקאות הם פלסטיק, פסולת אורגנית ועץפי שניתן לראות מן הנתונים, כ

אולם, כפי שראינו לעיל, היקף העסקאות לא נמצא בקורלציה מלאה לערך  מסך העסקאות. 70%-כהמשקפות 

יפורט כפי שהפסולת לפי הערך הכלכלי של העסקאות משקף נתונים אחרים )הכלכלי שלהן ולכן ניתוח סוגי 

 (. השפעות כלכליות סביבתיות – 5בפרק  בהמשך

בסיסים וחומרי הדברה, חומצות
6% נייר וקרטון

6%

ציוד מזוהם לרבות  
, אריזות סמרטוטים

פילטרים וציוד ספיגה

עץ
13%

פסולת אורגנית
22%

פלסטיק
35%

יתר 
10%
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 (17התפלגות עסקאות שמומשו לפי סקטור היצרן )גרף מס'  .4.4.4

', 'חינוך', 'חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר', 'כרייה וחציבה', 'מידע ותקשורת', 'מסחר סיטונאי 'אומנות, בידור ופנאי','בינוי קטגורית 'יתר' כוללת את הסקטורים הבאים:

, מדעיים וטכניים', 'שירותים וקמעוני', 'שירותי בריאות, רווחה וסעד', שירותי ניהול ותמיכה', 'שירותי תחבורה, אחסנה ודואר', 'שירותים אחרים', 'שירותים מקצועיים

 וח'. פיננסיים וביט

מהעסקאות הן  70%כפי שראינו בהתפלגות לקוחות לפי סקטורים גם בפילוח העסקאות ניתן לראות כי מעל 

 בסקטור 'תעשייה וחרושת'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותי ביוב וטיפול באשפה, מים
4%

ציבורי וביטחון, מנהל מקומי
4%

חקלאות ומשק חי
6%

מסחר סיטוני וקמעוני
6%

תעשייה וחרושת
71%

יתר  
9%
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 השפעות כלכליות וסביבתיות .5

ושל  משוועסקאות שמהשל  סביבתיהערך הכלכלי והערך ה ובמסגרת פרויקט סימביוזה תעשייתית נמדד

להלן  .מהווים למעשה את סך השפעת הפרויקט מבחינה כלכלית וסביבתית, הפוטנציאליותהעסקאות ה

בשיתוף והתייעצויות עם מינהל  המתודולוגיה שגובשה לחישוב ההשפעות הכלכליות והסביבתיות של עסקאות

 :תעשיות והמשרד להגנת הסביבה

 נוסחאות החישוב .5.1

 חישוב השפעות כלכליות  .5.1.1

  - ₪() של שני פרמטרים כוללים מהילפי סכ

𝑻𝑬𝑰 = 𝐸𝑅 + 𝐼𝐼 

• TEI( :Total Economic Impact סך השפעות כלכליות ישירות ) .)₪( 

• ER( :Expenditure Reduction הפחתה בהוצאות: שינוי בהוצאות טיפול בפסולת, שינוי בהוצאות )

 )₪(.שינוע הפסולת וחיסכון ברכישת חומר גלם 

• II( :Income Increase ) גידול בהכנסות: הכנסות ממכירת הפסולת בעסקה.)₪( 

על הנתונים אשר דווחו בפועל ע"י המפעילים. במקרים של עסקאות  TEIעבור עסקאות שמומשו, מתבסס ה 

העסקה לא בוצעה בפועל, גובשה כיוון שפוטנציאליות, היות ולמעשה האימפקט הכלכלי נשען על הערכה 

 :כמפורט להלן סטנדרטיזציה בדיווחים בין המפעיליםנוסחה קבועה במטרה ליצור 

• TEI היקף טון מדווח  עסקה פוטנציאלית =X 1,500  ₪ לפסולת לא מסוכנת.₪  600 /לפסולת מסוכנת 

 חישוב השפעות סביבתיות  .5.1.2

 :להלןפרמטרים ה 3לפי מדידה של  חישוב ההשפעות הסביבתיות מבוצע

 היקף ייתור סילוק הפסולת )בטון( באמצעות הטמנה / סילוק שאינו הטמנה – הפחתת סילוק פסולת •

וכדומה )פסולת אשר טופלה טרם העסקה באמצעות מחזור או שלא כגון השלכה לא חוקית, שריפה 

  צוין עבורה אופן הטיפול, לא תשוקלל בפרמטר זה(.

ה מחושב לפי נוסחהיקף חיסכון )בטון( של הפליטה שנחסכה,  – ינחמצ-הפחתת פליטת פחמן דו •

 .המשרד להגנת הסביבהגובשה בשיתוף עם ש, םסוגי הפסולת השוניהמתבססת על 

 המדווחות. שנחסך בעסקאות הבתולי )בטון( כמות חומר הגלם - הפחתת שימוש בחומר בתולי •
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 ישירות כלכליות השפעות -עסקאות שמומשו  .5.2

5.2.1. TEI (3)טבלה מס'  עסקאות שמומשו הפיילוט עבור תקופתמסכם ל 

ניתן לראות כי המפעיל 'אביב' בדרום השיג במסגרת עסקאות שמומשו את ההשפעה הכלכלית הגבוהה ביותר 

( היו 11מתוך  7ובהפרש ניכר מיתר המפעילים. כשמנתחים את העסקאות שביצע, עולה כי מרבית עסקאותיו )

, ומכאן היתרון המשמעותי 5עסקאות מתמשכות, עבורן כאמור מוכפלת ההשפעה הכלכלית והסביבתית ב 

שצבר. בהקשר זה יש לציין, כי מניתוח העסקאות שמומשו אצל כלל המפעילים ללא מרכיב ההתמשכות, עולה 

המתמשכות אשר הביאו לעלייה  ומכאן חשיבות העסקאות₪, מיליון  3.1כי סך ההשפעה הכלכלית עמד על כ 

 לכלל המפעילים יחד. 300%של למעלה מ 

 (18)גרף מס'  ₪חודשי באלפי מול ערך כלכלי שמומשו היקף עסקאות  .5.2.2

 

מניתוח נתוני היקף העסקאות שמומשו אל מול הערך הכלכלי שלהן על פני תקופת הפיילוט, ניתן לראות כי על 

+(, לא מדובר בהתאמה מלאה. 0.77מספר העסקאות לערך הכלכלי )אף שיש קורלציה חיובית די גבוהה  בין 

עסקאות בהתאמה, אך הפער בערך הכלכלי היה  10ו  11, מומשו 20ו ינואר  19לדוגמא, בחודשים נובמבר 

. דוגמא זו ממחישה את 20בלבד בינואר ₪  176,000לעומת  19בנובמבר ₪  3,042,000 –משמעותי ביותר 

 כלכלי. impactהשונות הגבוהה בין הערכים הכלכליים של עסקאות, כך שמספר עסקאות לא מעיד בהכרח על 
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ערך כלכלי עסקאות שמומשו' מס

 TEI -סך השפעות כלכליות ישירות  
 מתמשכותשקלול עסקאות  ללא

 TEI -כליות ישירות לסך השפעות כ
 מתמשכותבשקלול עסקאות 

 ₪ 1,803,000 ₪ 1,069,000 חיפה –דנירון 

 ₪ 5,939,799 ₪ 1,201,999 דרום –אביב 

4S – 986,800 ₪ 320,960 צפון ₪ 

 -יזמת האנרגיה הטובה 
 מרכז

508,123 ₪ 1,862,059 ₪ 

 ₪ 10,561,658 ₪ 3,100,082 סה"כ 
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 20ופברואר  19חודשים נובמבר כאשר , 2019ישנה מגמת עלייה עד חודש אוגוסט ניתן לראות כי , בנוסף

הפיילוט, ובהפרש ניכר, כאשר מניתוח העסקאות  משקפים את הערך הכלכלי הגבוה ביותר לאורך תקופת

עסקאות )אחת בכל חודש( השפיעו בצורה דרמטית על ההיקפים משום  2שדווחו בחודשים אלו ניתן לראות כי 

 ₪. מיליון  1.7-1.8שהיו עסקאות מתמשכות בהיקף מצטבר של כ 

  (19)גרף  מול מס' לקוחות שגויסויצרן השל עסקאות שמומשו לפי סקטור ₪( פי )באל השפעה כלכלית .5.2.3

 

, ניתן )על פי סקטור היצרן בלבד( מנתחים את היקף העסקאות אל מול מס' הלקוחות שגויסו בכל סקטורכאשר 

לראות כי סקטור התעשייה והחרושת אמנם הניב כאמור את ההשפעה הכלכלית המצטברת הגבוהה ביותר, 

(. מאידך, סקטורים 'מינהל מקומי, ציבורי וביטחון' 387אך לצורך כך נדרש לגייס היקף לקוחות גבוה ביותר )

רק כמחצית מהשפעה הכלכלית לעומת סקטור התעשייה  , כל אחד,וסקטור 'חקלאות ומשק חי', אמנם הניבו

מצביעה במידה על פוטנציאל מהיקף הלקוחות בסקטור זה. עובדה ה 10%והחרושת, אך בהתבסס על גיוס של כ 

 מיצוי גבוה יותר בסקטורים אלו.

סקטור "מינהל מקומי ציבורי וביטחון" מדורג במקום השלישי מבחינת השפעה כלכלית, ניתן לראות כי בנוסף, 

אך מניתוח העסקאות עולה כי הסקטור מתאפיין במספר עסקאות מצומצם ביותר, אך בעלות השפעה כלכלית 

מהן משקפות למעשה את מרבית ההשפעה הכלכלית  2עסקאות בסקטור זה, כאשר  3בוצעו רק  -ניכרת 

עסקאות שבוצעו בסקטור תעשייה וחרושת(. יתכן והיקף הלקוחות  48)לעומת ₪ מיליון  0.5ו  1.7 -  שנרשמה

( אל מול הערך הכלכלי המשמעותי בעסקאות שמומשו, יכול להצביע 33המצומצם יחסית שגויס בסקטור זה )

 המסמך(.בהמשך  5.4.2, סעיף 29על פוטנציאל גבוה שלא נוצל בסקטור )כפי שניתן לראות בגרף 
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מול מס' לקוחות , תעשייה וחרושת -לפי תת סקטור יצרן של עסקאות שמומשו ₪( )באלפי ערך כלכלי  .5.2.4

  (20)גרף  שגויסו

 

גם בניתוח פנימי של סקטור תעשיה וחרושת לתתי הסקטורים, ניתן לראות כי ישנה שונות בין תתי הסקטורים 

ניתן לציין לדוגמא את תת סקטור יצור מוצרי מזון לעומת  מבחינת ערך כלכלי אל מול היקף לקוחות מגויס. כך

מוצרי גומי ופלסטיק, כאשר בשניהם גויסו כמעט אותו מספר לקוחות, אך הראשון הניב ערך כלכלי של כמעט 

 .4פי 

 (21)גרף מס'  סוג הפסולת לפישל עסקאות שמומשו ₪( )באלפי  השפעה כלכלית .5.2.5

 

ניתן לראות בבירור כי פסולת אורגנית משקפת את הערך הכלכלי הגבוה ביותר מכלל הפסולות ובפער 

, לעיל( 4.4.3, סעיף 16)גרף  כי מבחינת שכיחות הפסולת אל מול מספר העסקאות שהוצגה לצייןמשמעותי. יש 

 35% -טיק הופיע בכהפסולת פלסאין בהכרח התאמה בין שכיחות הפסולת לבין השפעתה הכלכלית. כך למשל 

 .מכלל העסקאות 4%פחות מ מהווה היא  השפעה כלכליתבעוד שמבחינת  ,מהעסקאות
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צרכן הו "תעשייה וחרושת"סקטור משתייך להיצרן  תןמרביבכי  עולה, מניתוח העסקאות שכללו פסולת אורגנית

"ברמה סקטוריאלית",  ". עובדה זו יתכן ומצביע על פוטנציאל של התאמת פסולותחקלאות ומשק חי"סקטור ל

 וכדאיות עבור המפעילים לאיתור סקטורים נוספים הכוללים התאמה של יצרנים וצרכנים עבור פסולת ספציפית.

 (22)גרף  לאורך תקופת הפיילוט₪( ערך מצטבר של עסקה ממוצעת )שמומשה( )באלפי  .5.2.6

 

הפיילוט נמצא במגמת עלייה עד בגרף לעיל ניתן לראות כי הערך המצטבר הממוצע של עסקה לאורך תקופת 

, קרי בוצעו עסקאות 20לחודש נובמבר, אך החל מחודש דצמבר חלה ירידה מגמתית עד לסוף הפיילוט במרץ 

חדשות בחודשים אלו, אך בהיקפים כלכליים נמוכים יותר. כשמשווים את המגמה הזו להיקף העסקאות שמומשו 

פברואר מספר העסקאות דווקא עלה -חודשים דצמברבחודשים אלו, לא נמצאת התאמה או הסבר, שכן ב

לעיל(. יתכן והסבר אפשרי הוא שככל שמועד סיום תקופת הפיילוט )שבמקור  4.4.1, סעיף 14)כמתואר בגרף 

היה פברואר( התקרב, כך המפעילים התמקדו במימוש עסקאות קצרות טווח ומשכך גם בעלות היקף כספי נמוך 

 בד.יותר. אך זו כאמור השערה בל

 (23)גרף מס'  פילוח השפעה הכלכלית בעסקאות שמומשו לפי גודל עסק .5.2.7
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כאשר מפלחים את ההשפעות הכלכליות על פי גודל העסק, ניתן לראות כי עסקים קטנים אחראיים על קרוב 

, מה )הגם שעסקים גדולים מייצרים יותר פסולת( לחצי מסך ההשפעה הכלכלית שהושגה בתקופת הפיילוט

טענת המפעילים כי ככל שמדובר בעסקים גדולים, גדל הסיכוי שכבר מצאו פתרונות לפסולת שמחזק את 

, הנוטים יותר לפתרון של הטמנה |)כפי והסבירות לקידום עסקאות סימביוזה גבוה יותר בקרב עסקים קטנים

  (5.3.3, סעיף 26שניתן לראות בגרף 

 ( 24)גרף מס'  אזורית / בין אזורית –העסקה של עסקאות שמומשו ע"פ סוג ₪( )באלפי  כלכלי  ערך .5.2.8

 

ניתן לראות, כי כאשר מנתחים את ממוצע הערך הכלכלי של עסקאות שמומשו בחתך אזורית / בין אזוריות עבור 

לעיל( כאשר עסקאות בין  18ארבעת המפעילים יחד, נשמר היחס הכללי שהוצג בניתוח היקף העסקאות )גרף 

ערך הכלכלי הכולל. עם זאת, כאשר בוחנים את המפעילים בנפרד, בולט המפעיל מה 30% -אזוריות משקפות כ

בניתוח העסקאות של  מסך הערך הכלכלי. 96% -במרכז כחריג, כאשר עסקאות בין אזוריות מהוות עבורו כ

מפעיל זה, עולה כי עסקה בן אזורית אחת, שמעצם היותה מתמשכת, עיוותה את הנתונים כאשר היא מייצגת 

, כך שניתן לומר כי 50% -בניכוי עסקה זו, יורד היחס אצל המפעיל במרכז לכ₪. מיליון  1.7 -כלכלי של כערך 

 עבור כלל המפעילים. 50%-10%עסקאות בין אזוריות מהוות סה"כ פוטנציאל של 
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 (4)טבלה מס'  ישירות השפעות סביבתיות -עסקאות שמומשו  .5.3

 בצבע ירוק מודגשהגבוה המספר  *

הפחתת סילוק סה"כ  –פרמטרים  3לעיל, חישוב התועלת הסביבתית מבוסס על  5.1.2כפי שפורט בסעיף 

, כאשר בחומר גלם בתוליחמצני, והפחתת שימוש -פסולת )הטמנה ושאינה הטמנה(, הפחתת פליטת פחמן דוח

  פרמטר הפחתת סילוק פסולת מקבל משקל יתר אל מול השניים האחרים.

לשניים  דרום' הצליח להשיג השפעה סביבתית משמעותית יותר ביחס –כי המפעיל 'אביב עולה מן הנתונים 

מניתוח חמצני. -הפחתת סילוק פסולת )בעיקר בזכות הפחתת הטמנה( והפחתת פחמן דו –הפרמטרים  משלוש

פסולת "תה מעורבת בעסקה הינה יעולה כי במרבית המקרים הפסולת אשר הישל מפעיל זה  עסקאותה

)גרף מס'  שכפי שצוין הינה הפסולת בעלת הערך הכלכלי הגבוה ביותר מקרב העסקאות שמומשו ",אורגנית

כלל המפעילים לא דיווחו על היקפים משמעותיים של חיסכון בשימוש כי  יש לצייןבנוסף,  .לעיל( 5.2.5סעיף , 21

הפיילוט  תקופתעל ידו במהלך עסקאות שמומשו  7מתוך  4 אשר המפעיל בחיפהבחומר גלם בתולי, למעט 

 .הכילו חיסכון במרכיב זה

 (5)טבלה מס'  הפחתת הפסולת היקףפילוח העסקאות שמומשו לפי   .5.3.1

 

 הפחתת סילוק פסולת )טון( 
 הפחתת

פליטת פחמן 
 חמצני )טון(-דו

הפחתת 
שימוש בחומר 

 הפחתת הטמנה  בתולי )טון(
הפחתת סילוק 
 שאינו הטמנה

סה"כ הפחתת 
 סילוק פסולת

 236 11,026 7,618 789 6,829 חיפה -דנירון 

 45 17,727 17,341 2,690 14,651 דרום -אביב 

4S - 93 913 758 155 צפון - 

 22 1,469 1,833 100 1,732 מרכז -יוזמת האנרגיה הטובה 

 303 30,314 27,704 4,338 23,367 סה"כ

 היקף פסולת
 בעסקה

 כמות עסקאות
אחוז מסך 

 עסקאות
הפחתת 

 פסולת בטון
אחוז מסך 

 הפסולת
השפעה 
 כלכלית

אחוז מסך 
השפעה 
 כלכלית

 3% ₪275,538  1% 157 46% 31 10עד 

10-100 20 29% 2042 7%  ₪3,334,370 31% 

 66% ₪6,981,759  92% 25505 25% 17 100מעל 

 68 100% 27704 100%  ₪10,591,667 100% 
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טון,  10כמעט חצי מהעסקאות שמומשו שיקפו היקפי פסולת קטנים באופן יחסי, קרי מתחת ל ניתן לראות כי 

מההשפעה הכלכלית. מאידך, עסקאות בהיקף פסולת  3% -מהיקפי הפסולת וכ 1%אך היו אחראיים ל 

מהיקף הפסולת ו  92%מהעסקאות אך שיקפו כמעט  טון לעסקה, היוו רק רבע 100משמעותי, קרי למעלה מ 

מאידך, כאשר מחשבים את ההשפעה הכלכלית "פר טון פסולת", ניתן  מההשפעה הכלכלית המצטברת. 66%

 לראות כי הערך הכלכלי לכל טון גובה יותר משמעותית דווקא בעסקאות קטנות. 

ייצגות ערך כלכלי גבוה יותר )בהיבטי ערך פר הנתונים הנ"ל מצביעים אם כן כי עבור החברה, עסקאות קטנות מ

 טון(, אך ברמת ההשפעה הכללית על המשק, לעסקאות גדולות השפעה רבה יותר באופן משמעותי כאמור.

 (25)גרף מס'  סוג פסולת לפי פסולת בטון בעסקאות שמומשוה הפחתת היקף .5.3.2

מהעסקאות  22%שכפי שצוין נכללה ב  מרבית הפסולת שנחסכה במסגרת הפרויקט הייתה פסולת אורגנית

בין היקפי הפסולת שנחסכו בפסולת זו  הלימהניתן לראות כי ישנה כמו כן . לעיל( 4.4.3, סעיף 16שמומשו )גרף 

 . לעיל( 5.2.5, סעיף 21)גרף  ועסקאות אלמ הנגזרת שפעה הכלכליתלבין הה

 (26)גרף  היקף הטמנת פסולת לפי גודל עסק .5.3.3
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ניכר כי עסקים קטנים ובינוניים  ,היקף הפסולת אשר נחסכה מהטמנה בעסקאות שמומשוכאשר מפלחים את 

את גם הוא . נתון זה מחזק 13%מסך הפחתת ההטמנה, וכי עסקים גדולים על כ  87%אחראים באופן ישיר לכ 

יותר הסברה שעסקים גדולים לרוב כבר מצאו פתרונות לזרמי הפסולת שלהם וכי פוטנציאל הסימביוזה גבוה 

 ככל הנראה בקרב עסקים קטנים ובינוניים.

 (27)גרף מס'  הפיילוט תקופתבעסקאות שמומשו לאורך  )באלפי טונות( פסולתההיקף חיסכון  .5.3.4

במקביל לערך הכלכלי של העסקאות, המפעילים נמדדו גם על פי היקף החיסכון בפסולת בעקבות עסקאות 

)מניעת הטמנה, סימביוזה, זאת מתוך מטרה לגלם את צמצום הפגיעה הסביבתית בעקבות ייתור סילוק הפסולת 

   .או סילוק שאינו הטמנה על פי הדיווח שלהם(

 בעסקאות שמומשו לאורך תקופת הפיילוט : )הטמנה וסילוק שאינו הטמנה( להלן ניתוח היקף חיסכון הפסולת

 

הפיילוט מתגלה תמונה דומה לניתוח הערך הכלכלי של העסקאות  תקופתמניתוח מגמת היקף הפסולות לאורך 

( נקבע על פי חיבור הפחתת ההוצאה בטיפול TEIלעיל(. נתון זה הגיוני, שכן הערך הכלכלי ) 15-16)גרפים 

(. לאור זאת, ההתאמה הגבוהה בין הערך הכלכלי II( יחד עם הגידול בהכנסות ממכירת הפסולת )ERסולות )בפ

 ממוצע לעסקה )הטמנה וסילוק שאינו הטמנה( היקף הפחתת פסולתלהיקף החסכון בפסולות הינו מתבקש. 

למעשה פיזור גבוה בין  , ומייצגת1428.1יצוין כי סטיית התקן עומדת על . לעסקה טון 486 -כהינו  שמומשה

 עסקאות עם היקפי פסולת משמעותיים ביותר לעומת עסקאות בעלות היקפי פסולת נמוכים.
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 (6)טבלה מס'  השפעות סביבתיות והשפעות כלכליות מוערכות - עסקאות פוטנציאליות .5.4

הפיילוט בהיבט  תקופתשל המפעילים במהלך פוטנציאליות עבור עסקאות להלן סיכום ההשפעות הסביבתיות 

, פליטת פחמן דו חמצני והפחתת שימוש בחומר בתולי. בנוסף, סילוק פסולת )הטמנה ושאינו הטמנה(

 .לעיל( 5.1.1)סעיף  עסקה פוטנציאלית TEIה, לפי חזוי להשפעה כלכליתמתורגמות התועלות הסביבתיות 

 הגבוה בהדגשההמספר  *

בערכים  פוטנציאלית הפחתת פסולת דיווח על 4Sהמפעיל מהנתונים המוצגים עולה לכאורה סתירה, כאשר 

 הה גבוהתישל העסקאות הפוטנציאליות שלו הי שההשפעה הכלכלית הצפויהבעוד  באופן יחסי, נמוכים

כללו עסקאות פוטנציאליות מרובות  4Sפער זה מצוי בעובדה כי דיווחי המפעיל המפעילים.  משמעותית מיתר

העסקה הפוטנציאלית לא משוקללת בחישוב זה, כת. במקרה בהן צוין כי לא ידוע אופן הטיפול הנוכחי בפסול

 ""חישוב השפעות סביבתיות 5.1.2ת )סעיף ההשפעה הסביבתית, שכן אינה עונה לפרמטר הפחתת פסול

 לעיל(, אך כן משוקללת בחישוב ההשפעה הכלכלית. 

 (28)גרף מס'  הפיילוט תקופתעסקאות פוטנציאליות על פני של ₪( )באלפי  חודשיערך כלכלי  .5.4.1

 

 ₪ -  ₪ -

 ₪ 27,900 
 ₪ 18,917 

 ₪ 212,733 

 ₪ 2,938 

 ₪ 206,456 

 ₪ 38,074 
 ₪ 60,487 

 ₪ 34,854 

 ₪ 159,539 

 ₪ 306,504 

 ₪ 91,224 

 ₪0

 ₪50,000

 ₪100,000

 ₪150,000

 ₪200,000

 ₪250,000

 ₪300,000

 ₪350,000

 

הפחתת  הפחתת סילוק פסולת )טון(
פליטת פחמן 

חמצני -דו
 )טון(

הפחתת 
שימוש 

בחומר בתולי 
 )טון(

השפעה כלכלית 
 )₪( צפויה

הפחתת 
 הטמנה

הפחתת סילוק 
 שאינו הטמנה

סה"כ הפחתת 
 סילוק פסולת

 ₪ 286,571,000 2,603 14,059 552,968 442,112 110,856 חיפה -דנירון 

 ₪ 148,677,695 11 62,916 172,868 8,265 164,603 דרום -אביב 

4S - 630,288,180 21,810 18,906 84,030 455 83,575 צפון ₪ 

האנרגיה  יוזמת
 מרכז -הטובה 

153,419 - 153,419 148,497 324 ₪94,088,700 

 ₪1,159,625,575 24,747 244,379 963,285 450,832 512,453 סה"כ
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 מובהקת בניגוד למגמה שנצפתה בעסקאות שמומשו, לגבי עסקאות פוטנציאליות לא ניתן לזהות מגמתיות

 הפיילוט. תקופתבנוגע להיקף הכלכלי שדווח לאורך 

 (29)גרף מס'  סקטור יצרן הפסולת בפילוחשל עסקאות פוטנציאליות  ₪()באלפי  השפעה כלכלית .5.4.2

 

 5.2.3, סעיף 19כאשר משווים את הפילוח הסקטוריאלי בין עסקאות פוטנציאליות לבין עסקאות שמומשו )גרף 

סקטורים מסוימים בין עסקאות פוטנציאליות לבין כאלה שמומשו, עבור כי ישנה אי הלימה לעיל(, ניתן לראות 

מבחינת השפעה כלכלית כך למשל סקטור "מים, שירותי ביוב וטיפול באשפה" דורג במקום השלישי 

 מההשפעה הכלכלית שהושגה. 1% -פוטנציאלית, אך בעסקאות שמומשו מהווה שיעור שולי של כ

 חיצוניותכלכליות  השפעות .5.5

בהתבסס  שדווחומהעסקאות  כנגזרת ישירהעד כה הוצגו ממצאים אודות השפעות כלכליות וסביבתיות שנמדדו 

 על הפרמטרים הבאים:

 פסולתהפחתת הטמנת עלות  •

 הפחתת סילוק פסולת שאינו הטמנהעלות  •

 הפחתת שימוש בחומר גלם בתוליעלות  •

נוסף על ההשפעות  ,חיצוניותעלויות קיימות  תסביבתי לעסקאות ופעולות אשר יש להן השפעה עם זאת,

והנזקים הנגרמים לגורמים נוספים שאינם עלויות ההשפעות המגלמות את  הכלכליות הישירות שהוצגו לעיל.

מפתרונות לאזרחים, לטבע או למדינה בנזקים הסביבתיים העקיפים הנגרמים  היצרן או הצרכן בעסקה כגון

קיימות גישות כלכליות שונות לכימות העלויות החיצוניות של הסילוק השונים )זיהום אוויר, זיהום קרקע וכיו"ב(. 

ר טיפול עקיף לעיתים תוך פער של שנים , שכן מדובר כאמור בעלויות עבוהזיהום הסביבתי עבור גורמים שונים

על מנת לנסות ולהעריך את ההשפעות בדו"ח זה, רבות בין יצירת המפגע לבין נקיטת הפעולה ואופן הטיפול בו. 

טמנה אשר קיים במדינות התמחיר היטל הגובשה נוסחה המתבססת על , באופן פשוט ותהחיצוניהכלכליות 

 ₪72
 ₪639
 ₪720

 ₪1,227
 ₪1,323
 ₪3,450
 ₪1,800

 ₪15,502
 ₪44,400

 ₪67,098
 ₪107,042

 ₪432,900
 ₪483,452

 ₪0 ₪100,000 ₪200,000 ₪300,000 ₪400,000 ₪500,000 ₪600,000

רווחה וסעד, שירותי בריאות
שירותים אחרים

מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים
מסחר סיטוני וקמעוני

אחסנה ודואר, שירותי תחבורה
בידור ופנאי, אמנות

כרייה וחציבה
שירותי אירוח ואוכל
בינוי

ציבורי וביטחון, מנהל מקומי
שירותי ביוב וטיפול באשפה, מים

חקלאות ומשק חי
תעשייה וחרושת

אלפים
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את הנזק  ונהוג לגלם בל גופים העושים שימוש במתקני ההטמנה, ושונות באירופה. היטל ההטמנה מושת ע

, למנוע את כשל השוק ולתמרץ את בעלי במטרה לממן את הטיפול בו העלויות החיצוניות, – הכלכלי העקיף

. ההיטל, מכיל אם כן לא רק את הוצאות התפעול של המטמנות אלא גם כאמור העניין להתחשב בעלויות אלו

 . העקיף/חיצוני נזק הסביבתישל ה העלותאת הערכת 

בממוצע ₪  320 -כ  לטון לעומת₪  109 -כ –בישראל, היטל ההטמנה נמוך משמעותית ממדינות אירופה 

 :(7)טבלה מס'  להלן ת היטל הטמנה במדינות השונותראה טבל, 6במדינות אירופה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין היטל ההטמנה בישראל לבין הממוצע  כי ההפרש , ניתן להסיקבאופן פשטני לצורך חישוב העלויות החיצוניות

מסילוק נגרם כתוצאה אשר את הערך הכלכלי של הנזק הסביבתי העקיף  במידה מסוימתמייצג  במדינות אירופה

 .הפסולת

 לצורך הערכת הערך הכלכלי של מניעת הנזק הסביבתי העקיף, גובשה הנוסחה הבאה:

(𝐴𝑇 − 𝐷𝑇) ⋅ LR = 𝐸𝑅 

• AT (Average Tax):  ממוצע היטל הטמנה במדינות זרות לטון פסולת .)₪( 

• DT (Domestic Tax):  היטל הטמנה מקומי לטון פסולת.)₪( 

• LR (Landfill Reduced): .)כמות פסולת שנחסכה מהטמנה )טון 

• ER (Externalities Rate) :עלות חיצונית שנחסכת .)₪( 

. לעיל( 5.3, סעיף 4כאמור )טבלה מס'  טון 23,367בהיקף של ה הטמנת פסולת הפיילוט נמנעתקופת במהלך 

ומכאן שהערך ₪,  210.62ההפרש בין ממוצע עלות ההטמנה באירופה לבין העלות הנגבית בישראל עומד על כ 

₪.  4,921,557.5 -פי ההטמנה שנחסכו עומד על כקאל מול הי תקופת הפיילוטהכלכלי העקיף שנחסך במהלך 

                                                      
 overview.pdf-bans-and-taxes-content/uploads/2017/12/Landfill-https://www.cewep.eu/wpמתוך:  6

 שם המדינה 
  ₪  -מחיר לטון ב

 (31.1.20-)השערים היציגים נכונים ל

 109.38 ישראל 

 190 שוודיה 

 243.2 פולין 

 300.2 דנמרק

 330.6 אוסטריה 

 426.50 אנגליה

 429.78 בלגיה )מחוז ולוניה(

 ₪ 320 ממוצע )ללא ישראל(

 ₪ 210.62 הפרש בין ממוצא היטלי ההטמנה בחו"ל ובישראל

https://www.cewep.eu/wp-content/uploads/2017/12/Landfill-taxes-and-bans-overview.pdf
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, ומתווסף לערך הכלכלי הישיר הנגזר מהעסקאות שהובא באמצעות מודל מכליל מספר זה מייצג כאמור הערכה

טון פסולת שלא הוטמנה נכללה בעסקאות שמומשו )נוסף על ההיקף שצוין  4,000יצוין כי כ בתחילת הפרק. 

לעיל(, אך מכיוון שלא מדובר בחיסכון מהטמנה, לא ניתן לחשב את העלויות החיצוניות על פי המתודולוגיה 

 שהוצגה לעיל.
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 בקרה  .6

 שיטת הבקרה .6.3

 כללי .6.3.1

ארבעת המפעילים נדרשו להעביר דיווחי פעילות חודשיים בפורמט קבוע, והבקרה בוצעה בתדירות חודשית על 

הבקרה כללה אימות של הדיווחים שהועברו באמצעות בדיקה טלפונית מדגמית מול יצרנים  הדיווחים שהועברו.

 המהווים למעשה את לקוחות המפעילים, הלוקחים צד בעסקאות הסימביוזה התעשייתית.וצרכנים, 

הבקרה החודשית בוצעה על פי היקף מתוכנן מראש, אשר כלל דגימת שני לקוחות בחודש עבור כל אחד 

מהמפעילים ודגימת שתי עסקאות שמומשו בחודש עבור כל מפעיל. בפועל, בחודשים מסוימים נדגמו פחות 

 ת כיוון שלא דווחו שתי עסקאות שמומשו באותו החודש.עסקאו

 מדי חודש הופק דו"ח בקרה חודשי לכל מפעיל ודוח בקרה חודשי אחוד לטובת המינהל.

ממצאי הבקרה הם פערים בין הנתונים שדווחו על ידי המפעילים לבין הנתונים שנמסרו על ידי היצרנים 

ילים הרלוונטיים לצורך התייחסות ותיקון, ולאחר מכן הועברו והצרכנים )הלקוחות(. פערים אלה הועברו למפע

 למינהל תעשיות. עם הממצאים הועברו גם המלצות להמשך טיפול.

בחינה של דיווחי עסקאות שמומשו בהיקפים כספיים בסיום תקופת הפיילוט הופק דוח בקרה מסכם אשר כלל 

)אשר כאמור לא נבחנו  נתוני עסקאות פוטנציאליותבחינה של  משמעותיים, אותן ביקש המינהל לתקף, ובנוסף

 .בבקרות החודשיות(

 ל נתוני לקוחותעבקרה חודשית  .6.3.2

 בדיווחי הלקוחות אשר הועברו על ידי המפעילים נבדקו הנתונים הבאים:

 על הלקוח פרטים כלליים •

 פרטי הסקטור •

 פרטי הפסולות •

 בדיקות אלו של נתוני הלקוחות העלו ליקויים משני סוגים:

במצב זה לא ניתן להכיר בלקוח על פי  –לקוח אשר לא מופה לגביו אף זרם פסולת עם ציון כמות : מהותי יקויל

  .הגדרתו הרשמית
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 :לא מהותי ליקוי

o שגיאה בסיווג הלקוח לסקטור. – ליקוי בדיווח סקטור 

o הפסולת שדווחהפסולת או בכמות בסיווג ה שגיאה - ליקוי בדיווח פסולות. 

 עסקאות שמומשול נתוני עבקרה חודשית  .6.3.3

 בדיווחי העסקאות שמומשו אשר הועברו על ידי המפעילים נבדקו הנתונים הבאים:

 בדגש על סיווג וכמות אשר טופלה בעסקה פסולת  פרטי •

 של העסקה כלכליים פרטים •

 וידוא כי העסקה אכן התממשה )ולא נותרה בגדר עסקה פוטנציאלית בלבד( •

 העלו ליקויים משני סוגים:בדיקות אלו של נתוני העסקאות 

 : מהותי ליקוי

o כמות שגויה.דיווח על חומר גלם או  / פסולות סיווג שגוי של – חומרי גלם / ליקוי בדיווח פסולות 

o שגוי.הינו  אודות העסקה אחד או יותר מהנתונים הכספיים שדווחו - ליקוי בדיווח כספי 

ליקוי המצביע על שגיאה בתהליך ריכוז הנתונים, כגון דיווח על עסקה עם לקוח אשר אינו מופיע  :לא מהותי ליקוי

 במאגר הלקוחות אשר דווח על ידי המפעיל.

 ות החודשיותבקרממצאי ה .6.4

דיווחים המהווים  21 לקוחות שדווחו.מכלל ה 5%-כהמהווים לקוחות  82נדגמו  בכלל הבקרות החודשיות שבוצעו

שנדגמו דיווחי הלקוחות מ 10% -כ , המהווים מתוכם 8, כאשר נמצאו כלקויים שנדגמו מדיווחי הלקוחות 25% -כ 

 . נמצאו עם ליקוי מהותי

מכלל העסקאות  11%-כהמהוות עסקאות  9נבדקו  ות החודשיות על נתוני עסקאות שמומשובקרהבמסגרת 

 מכלל דיווחי העסקאות שמומשו 10% –מו וכ נדגמדיווחי העסקאות ש 78% –כ דיווחים, המהווים  7 .שדווחו

עסקאות בעסקאות שדווחו כחלק מהליקויים נגע ו דווחשעיקר הליקויים נגעו בהיקף הפסולת . נמצאו כלקויים

  ליקויים אלה נחשבים ליקויים מהותיים. אך בפועל היו עדיין פוטנציאליות.שהתממשו 

 במרבית הליקויים, בדיקה מול המפעילים העלתה כי מקור הדיווח השגוי הינו בטעות סופר. יצוין כי 

 התפלגות הממצאים בין המפעילים היתה דומה ולא עלו הבדלים ניכרים ביניהם לטוב או לרע.
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 מסכמתהבקרה ממצאי ה .6.5

 3ת שדווחו. מכלל העסקאו 6% –עסקאות שמומשו, המהוות כ  4נתוני  נדגמו במסגרת הבקרה המסכמת

, כיוון שהתייחסו לעסקאות אשר הינן נמצאו כלקויים שנדגמומדיווחי העסקאות  75%המהווים  דיווחים,

 פוטנציאליות בלבד, וטרם מומשו, וכללו דיווחים שגויים לגבי כמות הפסולת )ליקויים מהותיים(.

מדיווחי העסקאות הפוטנציאליות  50%דיווחים, המהווים  6עסקאות פוטנציאליות.  12בנוסף נדגמו נתוני 

דיווחים מתוך הדיווחים הלקויים התייחסו לעסקאות שלא עמדו בקריטריונים להגדרת  4 .שנדגמו נמצאו כלקויים

 דיווחים נוספים כללו דיווח שגוי בנוגע לכמות הפסולת )ליקוי מהותי(. 2עסקה כעסקה פוטנציאלית, ולכן נפסלו. 

ורונה ניכרה גם בעסקאות פוטנציאליות שדווחו ברבעון האחרון, ונראה שחלקן ראוי לציין כי השפעת משבר הק

לא התממש עקב סגירת המפעלים והשינוי בתנאים הכלכליים. עסקאות אשר ירדו מהפרק לא הוכרו כעסקאות 

פוטנציאליות, לעומת עסקאות אשר נדחו בלבד אך עדיין נחשבו פוטנציאליות, אשר הוכרו על פי החלטת 

 .המינהל
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 נתוני עסקאות לדוגמה .7

 אות לארבע עסקאות אשר דווחו במהלך תקופת הפיילוט. דוגמלהלן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'דלתות תייר'ל 'דנפל'עסקת סימביוזה בין 

הועברה פסולת תעשייתית מהמפעל של חברת 'דנפל'  :פרטים כלליים
 לחברת 'דלתות תייר' לטובת מילוי דלתות. 

', היצרן, הינה יצרנית של מערכות אור טבעי. חברת 'דנפל :פירוט העסקה
במסגרת תהליך ייצור המערכת מופקת בין היתר אבקת פוליקרבונט, 
אשר הינה חומר פלסטי. חברת 'דלתות תייר', הצרכן, זקוקה לחומר 

אזורי של -פלסטי לתערובת מילוי הדלתות. בעזרת שיתוף פעולה בין
הטובה' במרכז נמצאה התאמה ' בצפון ו'יוזמת האנרגיה 4Sהמפעילים '

 והעסקה יצאה לפועל.

העסקה שנחתמה הינה עסקה מתמשכת,  ערך כלכלי וחיסכון סביבתי:
₪  100,000והמצטבר הינו ₪  20,000אשר היקפה הכלכלי השנתי הינו 
 שנים(. 5)בהנחה של קיום העסקה למשך 

 טון של פסולת מסוג פלסטיק. 4.5במסגרת העסקה נחסכו 

 'מקנה דקל'ל בית אריזה 'עץ האדם'עסקת סימביוזה בין 

הועברה פסולת אורגנית מבית האריזה של 'עץ האדם'  :פרטים כלליים
 לחברת 'מקנה דקל' לטובת מזון לבעלי חיים. 

בית האריזה 'עץ האדם', היצרן, מייצר פסולת אורגנית  :פירוט העסקה
רבה כחלק מתהליך האריזה. חברת 'מקנה דקל', הצרכן, זקוקה למזון 
משק לבעלי החיים שהיא מגדלת. המפעיל 'אביב' בדרום זיהה את 
הפוטנציאל והובילה ליצירת קשר בין שתי החברות, לטובת מימוש 

 עסקת הסימביוזה.  

עסקה זו הינה עסקה מתמשכת והיקפה  :וחיסכון סביבתיערך כלכלי 
₪  576,000 -והמצטבר על כ ₪,  115,200 -הכלכלי השנתי עומד על כ

 שנים(. 5)בהנחה של קיום העסקה למשך 
 טון מסוג פסולת אורגנית.  200 -במסגרת עסקה זו נחסכה הטמנה של כ
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 דגשים נוספים לקראת הרחבת הפיילוט .8

לניתוח הממצאים והתובנות שהוצגו בפרקים הקודמים, מצאנו לנכון להתייחס למספר נושאים שייתכן בנוסף 
 ויעודכנו בתקופת ההרחבה. להלן הפירוט:

 מערכות מידע  .8.3.1

כפי שהוזכר בפרק הרקע, המפעילים בחרו לפעילותם מערכות מידע תומכות שונות. חלק מן המערכות הינן 

, וכולן מפעילות מנוע התאמה אשר תפקידו לזהות השני הינן "מערכות פתוחות""מערכות סגורות" ואילו חלקן 

של עסקאות . נתוני הפעילות עסקאות פוטנציאליות בין יצרנים וצרכנים על פי סריקה של נתוני הלקוחות

על עדיפות בהפעלת מערכת מסוג מסוים, ולכן בשלב ההרחבה רצוי להשאיר למפעילים  מצביעיםלא שמומשו 

  גמישות בבחירת מערכת המידע.

 תהליכי בקרה  .8.3.2

הפיילוט התבססה הבקרה על שיחות טלפוניות עם לקוחות שדווחו ע"י המפעילים, ותיקוף של  תקופתבמהלך 

חותיהם. לאור העובדה כי נמצאו ליקויים בשיעור הנתונים שדווחו על ידי המפעילים באופן ישיר מול לקו

 משמעותי )בדגש על עסקאות שמומשו(, מומלץ להרחיב ולהעמיק את הבקרה בשלב ההרחבה:

 להגדיל את מדגם הבקרה על נתוני עסקאות שמומשו •

 לכלול בקרה חודשית שוטפת על נתוני עסקאות פוטנציאליות •

ם כגון רשם החברות עבור ח.פ., אתרי אינטרנט ומידע לכלול תיקוף נתונים חלקי מול מאגרים קיימי •

 גלוי וכו', בנוסף לקיום שיחות טלפוניות עם הלקוחות

 לכלול סנקציות מובנות בהסכם בגין דיווח שגוי מתמשך •

 שיקוף פעילות למפעילים  .8.3.3

וני , וכל מפעיל היה חשוף לנתשוקפה באופן חלקי בלבד ביניהםבשל ההליך התחרותי, פעילות המפעילים 

. בשלב ההרחבה יש אזורים/. מקרים נקודתיים נרשמו כשיתופי פעולה בין שני מפעיליםבעיקרםהפעילות שלו 

לקחת בחשבון כי לשקיפות בנתוני הפעילות ישנו פוטנציאל לעודד עסקאות בין אזוריות אשר יתכן וניתן יהיה 

 ההרחבה(. לקדם יותר לעומת תקופת הפיילוט )ככל שיבחר יותר ממפעיל אחד לשלב

 שגרות דיווח .8.3.4

במהלך הרבעון הראשון הוגדרו שגרות דיווח חודשיות. דרישות המידע בדיווחים אלה עברו מספר שינויים כאמור, 

צב שגרות דיווח אשר ישקפו ייכי הכרחי ל למדנווהתאמות לאור צרכי המינהל. במהלך התהוות שינויים אלו, 

עקב כך, אנו  ולבין הוספת נטל על המפעילים, הן באיסופו והן בדיווחו. וניהולי איזון בין צבירת מידע עסקי
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ממליצים לקיים תהליך של שיתוף והיוועצות עם מפעילי תקופת הפיילוט אודות שגרות הדיווח והמידע הכלול 

 בהן לקראת הגדרת דרישות המידע והדיווח בתקופת ההרחבה.

 מיקוד בעסקים קטנים ובינוניים  .8.3.5

קיימת כדאיות גבוהה יותר בהתמקדות בעסקים  נראה כיכפי שתואר במסגרת הניתוחים בפרקים הקודמים, 

לרוב מצאו כבר פתרונות מתקדמים לטיפול בפסולות עסקים גדולים קטנים ובינוניים ולאו דווקא בעסקים גדולים. 

)גרף  הטיפול באמצעות הטמנה רפוץ יותהרלוונטיות )כגון מחזור וכיו"ב(, ואילו בקרב עסקים קטנים ובינוניים נ

 .לעיל( 5.3.3, סעיף 26
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 קטלוג פסולת -' אנספח 

הרשימה להלן הוגדרה בשיתוף עם מינהל תעשיות, על מנת להוות רשימה סגורה של סוגי פסולות המזוהים 

 בקרב עסקים:

 סוג הפסולת #

 פסולת אורגנית  1

 פלסטיק  2

 נייר וקרטון  3

 עץ  4

 )גזם(פסולת גינה   5

 טקסטיל, עור ופרווה  6

 פסולת בנייה, קרמיקה ומינרלים  7

 מתכות  8

 זכוכית  9

 גומי  10

 מים  11

 פסולת אלקטרונית  12

 פסולת ממסים אורגנים  13

 פסולת רפואית  14

 שפכים סניטריים  15

 חומצות, בסיסים וחומרי הדברה  16

 שפכים תעשייתיים, מי שטיפה ובוצות  17

 סמרטוטים, פילטרים וציוד ספיגהציוד מזוהם לרבות אריזות   18

 שמן לטיגון  19

 שמן מכונות ומנוע משומש )לרבות פיטר שמן(  20

 סוללות ומצברים  21

 קיטור  22

 חום/אנרגיה  23

 חריג -לוגיסטיקה/אחסון   24

 ניצול משאבים  25
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 שאלון סקר שביעות רצון – 'ב נספח

 

 שאלון -סקר שביעות רצון 

 לקוחות שגויסו -שאלון 

 המפעיל עם השוטף והקשר הגיוס תהליך

 ? הפרויקט על לך נודע כיצד .1

 (, למשל אינטרנט) מדיה .א

  ישירה של המפעיל פנייה .ב

 : ______________(אזור מנהל/ קולגה למשל) שלישי גורם .ג

 

 עד כמה הובהרו לך מטרות הפרויקט והערך הפוטנציאלי הטמון בו: .2

 משמעותית עבור העסק שליברור לי כי מדובר בפוטנציאל כלכלי והזדמנות עסקית  .א

מדובר ביוזמה סביבתית יפה של המדינה שלא מצריכה ממני מאמץ רב ויתכן ואף יהיה ערך כלכלי  .ב

 מסוים בצידה לעסק שלי

מדובר בפרויקט סביבתי / "ירוק" והצטרפתי ממניעים של מודעות לסביבה אך איני מאמין שיצא מזה  .ג

 משהו כלכלי/עסקי עבורי

 הפרויקטלא ברורות לי מטרות  .ד

אחר:  .ה

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

מקצועיות המפעיל,  -, בהתייחס לנושאים כגון הגיוס לפרויקט מתהליך שלך הרצון שביעות את 5-1מ  דרג .3

 = כלל לא שבע רצון: 5 -= מאוד שבע רצון, ו 1שירותיות, הבהרת מטרות הפרויקט וכדומה, כאשר 

5 4 3 2 1 

 

, בהתייחס לתהליך מיפוי זרמי הפסולת, מהרמה המקצועית של המפעיל שלך הרצון שביעות את 5-1מ  דרג .4

 = כלל לא שבע רצון: 5 -= מאוד שבע רצון, ו 1כאשר 

5 4 3 2 1 

 

וכיו"ב,  אדיבות, זמניות, מקצועיות בחשבון קח .עם המפעיל השוטף מהקשר שלך הרצון שביעות את 5-1מ  דרג .5

 = כלל לא שבע רצון: 5 -= מאוד שבע רצון, ו 1כאשר 

5 4 3 2 1 
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 שימוש במערכת המידע

בתהליך הגיוס ו/או בניהול הקשר השוטף בפרויקט וניתנה לך גישה למערכת שימוש במערכת מידע  נעשה האם .6

 ?זו

 למיטב ידיעתי נעשה שימוש במערכת אך לא ניתנה לי גישה ישירה אליה .א

 למיטב ידיעתי לא נעשה שימוש במערכת  .ב

 נעשה שימוש במערכת וניתנה לי גישה ישירה אליה .ג

 9לדלג לשאלה  -במידה והתשובה היא א' או ב' 

 

= כלל לא  5 -= מאוד שבע רצון, ו 1את שביעות רצונך מתהליך פתיחת המשתמש במערכת, כאשר  1-5דרג מ  .7

 שבע רצון:

5 4 3 2 1 

 

את שביעות רצונך מהשימוש השוטף במערכת, כך בחשבון אלמנטים כגון נוחות שימוש, רלוונטיות,  1-5דרג מ  .8

 כלל לא שבע רצון:=  5 -= מאוד שבע רצון, ו 1נגישות וכדומה, כאשר 

5 4 3 2 1 

 

 עסקאות

= היצע עשיר 1, כאשר היצע העסקאות הפוטנציאליות שהוצגו ע"י המפעילאת שביעות רצונך מ 5-1דרג מ  .9

 = היצע דל ולא משמעותי 5-ומשמעותי שסיפק מספר אפשרויות פוטנציאליות, ו

5 4 3 2 1 

 

= המפעיל היה מעורב באופן 1, כאשר בקידום העסקהמעורבות המפעיל בסיוע את שביעות רצונך מ 5-1דרג מ  .10

 = המפעיל כלל לא היה מעורב ולא תרם לקידום העסקה5-פעיל וסייע לקידום העסקה באופן משמעותי, ו

5 4 3 2 1 

 

 1, בהתייחס לתהליך קידום העסקה, כאשר מהרמה המקצועית של המפעיל שלך הרצון שביעות את 5-1מ  דרג .11

 = כלל לא שבע רצון: 5 -= מאוד שבע רצון, ו

5 4 3 2 1 

 

בחשבון את הקשר השוטף, רמת  קח .מפעילות המפעיל באופן כללי שלך הרצון שביעות את 5-1מ  דרג .12

= כלל לא  5 -= מאוד שבע רצון, ו 1המקצועיות ואדיבות, האמון ביכולת המפעיל לקדם עסקאות וכיו"ב, כאשר 

 שבע רצון:

5 4 3 2 1 
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 = לא ממליץ כלל: 5-= ממליץ בחום, ו1היית ממליץ לקולגות להצטרף לפרויקט, כאשר עד כמה  1-5דרג מ  .13

5 4 3 2 1 

 

 ?לפרויקט בנוגע להעלות רוצה שהיית נוספות נקודות יש האם .14

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


