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חדשנות סביבתית מאפשרת לתעשייה להקטין את הפגיעה בסביבה באמצעות ייעול תהליכי 
הייצור ושיפורם. לעיתים קרובות חדשנות כזו מאפשרת לתעשייה להיות אקולוגית יותר – לא 

רק לעצור את פליטת הזיהום לסביבה, אלא למנוע מראש את היווצרותו.

הרווח  ואת  הייצור  תהליכי  את  לשפר  כדי  סביבתית  חדשנות  מבצעים  מפעלים  כלל  בדרך 
שלהם, אולם מחקר זה מראה שרק חדשנות סביבתית מעטה מתרחשת ללא מעורבות ציבורית 
ושיש חשיבות רבה למעורבות ממשלתית בהגברת החדשנות הסביבתית בתעשייה. על המדינה 
להקשות על מפעלים לזהם, לחייב אותם לשאת בהשלכות השליליות של הזיהום ולעודד את 

התעשייה לחפש דרכים חדשות, יעילות יותר מבחינה סביבתית, לייצר ולפעול.

וחידושים  שינויים  לבצע  מפעלים  על  המשפיעים  הגורמים  בדיקת  על  מתבסס  זה  מחקר 
סביבתיים. הוא נסמך על ראיונות עם נציגים של כ-250 מפעלים ועל בדיקת כ–370 פרויקטים 
של שינוי סביבתי שנעשו במפעלים, כ–25 מתוכם – פרויקטים של חדשנות סביבתית.  המחקר 
בודק גם את פוטנציאל תרומתן של 9 תכניות סיוע ציבוריות, מקומיות ובין לאומיות לעידוד 
חדשנות סביבתית בתעשייה, מזהה חסמים הגורמים למיעוט של חדשנות סביבתית בתעשייה 

ומציג המלצות כיצד לעודד אותה.

מכון ירושלים לחקר ישראל
סביבתית למדיניות  המרכז 
מייסודה של קרן צ‘רלס ה‘ רבסון
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על המחבר

ד״ר ניר בן-אהרון הוא כלכלן המתמחה בכלכלת טכנולוגיה, חדשנות בתעשייה ואיכות 

ואיכות  חדשנות  ניהול  על  מחקר  של  שונים  בפרויקטים  מעורבותו  על  נוסף  הסביבה. 

סביבה בתעשייה ובעסקים, ניר ניהל במכון ירושלים לחקר ישראל את תכנית “ניצוץ” — 

תכנית ממשלתית שסייעה למאות מפעלים להיות יצירתיים יותר ולבצע פרויקטים של 

חדשנות. מחקר זה מתבסס על עבודת הדוקטורט של המחבר בנושא החדשנות הסביבתית 

בתעשייה. 



תודות
בהכנת עבודה זו שותפים מאות נושאי תפקידים, רובם מנהלים במפעלים — כולם התפנו 

השותפים  ועם  אתי  בראיונות  יקר  זמן  והשקיעו  בעבודה  שלהם  והקשיים  מהלחצים 

האחרים בצוות המחקר. תודתי המיוחדת למנהלי המפעלים שהשתתפו בחקרי המקרה — 

על האירוח במפעלים, על השיתוף במידע ועל הסבלנות שגילו בהשלמת המידע ובמענה 

המרואיינים  כל  את  מלפרט  היריעה  קצרה  פגישתנו.  לאחר  גם  שאלות,  ספור  אין  על 

האחרים שסייעו בעצה טובה ובהכוונה של מחקר זה, לגורמים השונים במשרד להגנת 

הסביבה, ברשויות הסביבתיות המקומיות, בהתאחדות התעשיינים ובאקדמיה. 

על  אותו,  המנהלת  אחימאיר  ולאורה  ישראל  לחקר  ירושלים  למכון  רבות  תודות 

האירוח והתמיכה שהעניקו למחקר ולפרסום זה. תודה לערן אבני ולאסף מלחי שסייעו 

בביצוע ראיונות במפעלים, לאפרת סער שסייעה בעיבוד הנתונים הסטטיסטיים, לגלית חזן 

שהייתה ממונה על האדמיניסטרציה של המחקר ולורדה בן-יוסף על העריכה הלשונית. 

ערן  פרופ'  של  והנחייתם  המסורה  עזרתם  בלא  מתאפשרת  הייתה  לא  העבודה 

פייטלסון ופרופ' מוריס תובל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שייחדו שעות מרובות 

של עבודה משותפת ותמכו בשלבים הארוכים והמייגעים של המחקר. תודה מיוחדת גם 

לאוניברסיטה העברית ולפרופ' ערן פייטלסון על הסיוע במימון המחקר.

קלנר  יעל  הכימאית  ושל  אהרון  בן  דרור  המהנדס  של  עזרתם  את  גם  לציין  ראוי 

שייחדו זמן רב לניתוח המורכבות הטכנולוגית של כל אחד מהפרויקטים של החדשנות 

הסביבתית. תודות לדב באסל, לנרי נדר ולרענן בורל, שקראו גרסאות קודמות של כתב 

היד והעירו הערות רבות, חשובות ומועילות ולד"ר עמיר אידלמן על ההכוונה ועל הערותיו 

המאירות בשלבי המחקר השונים.

והוועדה המלווה על ההערות וההארות  תודה למשתתפי הפנל של השולחן העגול 

שהוסיפו לעבודה: פרופ' יורם אבנימלך, ד"ר ישעיהו בראור, ד"ר מיקי הרן, פרופ' משה 

יוסטמן, פרופ' אורי מרינוב ופרופ' ערן רזין. תודה מיוחדת לפרופ' יוסי זעירא, על הסיוע 

מיקוד החשיבה  על  מואב,  עומר  לפרופ'  וכן  כשל ממשל,  של  הכלכלי  המודל  בכתיבת 

המתודולוגית בעת רכיבה משותפת על אופניים.

בני משפחתי היקרים, שבמשך שבע שנים התרגלו  ואחרונים חביבים ברשימה — 

לבן משפחה נוסף בשם "דוקטורט" שאבא דאג לו, הקצה לו זמן רב והרעיף עליו אהבה 

מקדימה  לשונית  בעריכה  סייעה  שגם  אישתי,  לאילת,  ובייחוד  ִאתם,  לבלות  במקום 

ובהגהה. 
ניר בן-אהרון
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תקציר

בשני העשורים האחרונים התחולל בתעשייה בישראל שינוי ניכר — היא הקטינה מאוד 

את הזיהום התעשייתי שלה וצמצמה את הפער בינה לבין רוב מדינות המערב בתחום 

סביבתיות,  טכנולוגיות  על  גבוהים  סכומים  להוציא  מהמפעלים  דרש  זה  צמצום  זה. 

טכנולוגיות שרובן מהוות נטל כלכלי כבד על המפעלים ואינן תורמות לתהליך הייצור. 

מנגד, יש גם פתרונות המשפרים את היעילות הסביבתית של המפעלים ומאפשרים להם 

לצרוך פחות משאבים ולזהם פחות את הסביבה ואף לצמצם עלויות. פתרונות חדשניים 

מעין אלו מוגדרים "חדשנות סביבתית", והם הנבדקים במחקר זה. 

במחקר נבנה מודל המתאר את הגורמים העיקריים המשפיעים על מפעלים לבצע 

חדשנות סביבתית. במודל זה, גורמים מחוץ למפעל, דוגמת הרשויות הסביבתיות, דעת 

קהל, חברות-אם ולקוחות, מפעילים לחץ סביבתי על המפעל. תרבות הניהול הסביבתי 

חדשנות  של  פרויקטים  לבצע  )ביקוש(  לרצון  זה  חיצוני  לחץ  מתרגמת  המפעל  של 

של  התפתחות  בעקבות  מתאפשר  חדשניים  סביבתיים  פתרונות  של  ההיצע  סביבתית. 

טכנולוגיות: מקצתם מתבצעים על ידי המפעלים, בתוך המפעל, ומקצתם מתאפשרים 

בעקבות הקמה של חברות חיצוניות המציעות למפעלים פתרונות סביבתיים. הביקוש של 

המפעלים וההיצע החיצוני מאפשרים היווצרות שוק לפתרונות של חדשנות סביבתית. על 

פי רוב, "שוק" הוא מנגנון המביא ליעילות בהקצאת משאבים, אולם בתחום החדשנות 

הסביבתית שוק זה מקיף רק 50% מהפרויקטים של החדשנות ונראה שיש בתחום זה 

 ."win-win" חסמים המקשים על התעשייה להתייעל וליישם פתרונות של

כדי ללמוד על החדשנות הסביבתית בתעשייה, נבדקו 249 מפעלים — אלה שנראו 

ונשאלו על פרויקטים  נציגיהם רואיינו  בעלי סבירות גבוהה לקיים פעילות סביבתית. 

הזיהום  להקטנת  ל-2004   1989 שבין  השנים  ב-16  שביצעו  סביבתית  חדשנות  של 

הסביבתי שלהם. מהמחקר עולה שהמפעלים שנבדקו ביצעו 369 פרויקטים סביבתיים, 

 124 ועוד  טכנולוגית",  "פרויקטים של חדשנות סביבתית  הוגדרו במחקר  245 מתוכם 

הוגדרו "פרויקטים סביבתיים קונבנציונליים" ושימשו קבוצת ביקורת למחקר. נמצא גם 

שלאורך השנים חל גידול במספר הפרויקטים של החדשנות הסביבתית. 

"חדש  של  חדשנות  ברמת  היו  המפעלים  שביצעו  ביותר  השכיחים  הפרויקטים 

למדינה" )47% מהפרויקטים(, מצב שמאפיין תעשייה הפועלת בעיקר לצמצום הפער בין 

ישראל לעולם. עם זאת, ב-16% מהפרויקטים הייתה החדשנות הסביבתית ברמה של 

"חדש לעולם", ו-37% מהפרויקטים היו חדשים למפעל בלבד. 
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רישוי עסק במילוי  כגון התניית  להגנת הסביבה —  נמצא שפעילויות של המשרד 

פסולת  הפחתת  של  לפרויקטים  ומענקים  רעלים  היתרי  הקצאת  סביבתיות,  דרישות 

להגנת  שהמשרד  מפעלים  מנגד,  הסביבתית.  החדשנות  להתפתחות  סייעו   — מסוכנת 

הסביבה ביצע בהם אכיפה סביבתית — באמצעות שליחת התראות, ביצוע שימועים או 

הוצאת צווים — נטו לבצע חדשנות סביבתית פחות מהאחרים. מפעלים אלו לא יכלו 

להרשות לעצמם להסתכן עוד, לאחר ש"עלו על הכוונת" המשפטית של המשרד, גם אם 

חדשנות סביבתית הייתה עשויה להשתלם להם מבחינה כלכלית ועסקית, ולכן הם פתרו 

את בעיותיהם הסביבתיות בדרכים קונבנציונליות.

מסיבות  הן  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים  המפעלים  ביצעו  המקרים  ברוב 

סביבתיות והן מסיבות כלכליות, נתון המראה שאפשר להגיע למצבי "win-win" בתחום 

זה. העלות של פרויקטים של חדשנות סביבתית נעה מאלפי דולרים ועד לעשרות מיליוני 

דולרים לפרויקט.

עוד גורמים התורמים לחדשנות סביבתית הם קשר עם חברות בחו"ל )לקוחות בחו"ל 

המפעלים  על  בעיתונים  המתפרסמות  שליליות  סביבתיות  כתבות  בעלות(,  של  וקשר 

החדשנות  של  הגבוהות  ברמות  המשפיעה   )ISO 14001( סביבתי  לניהול  מערכת  וכן 

הסביבתית. 

במחקר נמצא כשל שוק של החדשנות הסביבתית הנובע מהתערבות הממשל ולכן 

הוא מכונה ״כשל ממשל״ )Government Failure(. הכשל נובע מחוסר הוודאות המאפיין 

ללא  עמידה  הדורשות  סביבתיות  תקנות  לעומת  הטכנולוגית  החדשנות  תוצאות  את 

פשרות בתקני פליטה. נוצר מצב שמפעלים נענשים על אי-עמידה בתקני פליטה אולם 

אינם מתוגמלים על הפחתת הזיהום אל מתחת לתקן באמצעות הפתרון החדשני. לכן 

המפעלים אינם מבצעים פרויקטים שלציבור ולמדינה כדאי שיבצעו.

נתוני  באמצעות   — דרכים  בכמה  נבחן  הסביבתית  החדשנות  של  הממשל״  ״כשל 

השוואת  באמצעות  התבצעה  אחת  בדיקה  הסביבתית.  החדשנות  של  הפרויקטים 

שביצעו  קונבנציונליים  סביבתיים  לפרויקטים  הסביבתית  החדשנות  של  הפרויקטים 

נוטים  סביבתיים  פליטה  בתקני  לעמוד  במטרה  שנעשו  שפרויקטים  נמצא  המפעלים. 

שאינם  פרויקטים  לעומת   — חדשניים  לא  קונבנציונליים  לפתרונות  מובהקת(  )נטייה 

של  פרויקט  לבצע  מחליט  מפעל  שאם  נמצא  כן  כמו  פליטה.  בתקני  לעמוד  אמורים 

חדשנות כדי לעמוד בתקן פליטה סביבתי, הוא נוטה להיעזר בביצוע הפרויקט בחברה 

חיצונית, ובכך להקטין את הסיכון של אי-עמידה בתקן. במחקר נמצא שפנייה לחברה 

חיצונית כדי לקבל סיוע בפרויקט החדשנות היא מעין גורם מתווך בין הצורך לעמוד 



1111

בתקן פליטה סביבתי לבין הצורך לבצע פרויקט חדשנות סביבתית. עוד נמצא שמורכבות 

טכנולוגית של פרויקט החדשנות הסביבתית גם היא גורמת למפעלים לפנות לקבל סיוע 

נטו  מפעלים  טכנולוגית(,  )מבחינה  יותר  מורכב  היה  שהפרויקט  וככל  בפיתוח,  חיצוני 

יותר להקטין סיכון על ידי הסתייעות בחברות חיצוניות לצורך הפיתוח.

מקרה  חקרי  ונבנו  מעמיקה,  בדיקה  נבדקו  מפעלים   12 במחקר,  המפעלים  מכלל 

של  פרופילים  כמה  עלו  המקרה  מחקרי  בהם.  הסביבתית  החדשנות  את  המתארים 

מפעלים מחדשים: )1( מפעלים שחברות האם הבין-לאומיות שלהם דרשו מהם לשפר 

שנתקלו  חברות   )2( סביבתית;  חדשנות  ולבצע  הסביבתיים  הביצועים  את  בהתמדה 

בבעיות סביבתיות, והניסיון לפתור אותן הביאן ליצור יחידה ארגונית שבהמשך הייתה 

"מתנע" לפרויקטים של חדשנות סביבתית; )3( מפעלים שביצעו חדשנות סביבתית עקב 

של  פרויקטים  לבצע  שהתחילו  מפעלים   )4( עסקית;  להתייעל  וצורך  כלכליים  לחצים 

חדשנות סביבתית בעקבות הקמת מפעל חדש או מעבר לאתר חדש. 

חקרי המקרה הצביעו על השיפור הגדול שחל עם השנים בתרבות הניהול הסביבתי 

של  לרמה  כורחם",  "בעל  סביבתי,  ציות  של  מרמה  עברו  מפעלים  שנבדקו.  במפעלים 

הקטנת הפגיעה הסביבתית — במסגרת אסטרטגיה עסקית המתבססת על התייעלות 

והיום  הסביבתית,  תפיסתם  את  לחלוטין  שינו  אף  עסקיים. מקצתם  ביצועים  ושיפור 

הם מבצעים חדשנות סביבתית מתוך אמונה אִמתית בחשיבותה של חדשנות זו. תקינה 

מותירות  והאכיפה  התקינה  המפעלים.  לפעילות  החוקי  הבסיס  הן  סביבתית  ואכיפה 

לביצועים הסביבתיים  והן משמשות מעין חסם תחתון  ביותר,  גמישות מעטה  למפעל 

של המפעל. חשוב שבסיס זה יישאר. ואולם ממצאי המחקר מצביעים על כך שהגורמים 

בבסיסה  שכבות:  של  פירמידה  במעין  מרובדים  הסביבתית  החדשנות  על  המשפיעים 

הדרישות החוקיות, בתווך דרישות כלכליות/עסקיות )כגון אפשרות לצמצם עלויות או 

דרישות של לקוחות, דרישות המאפשרות למפעל גמישות מוגבלת ומושפעות מהתועלת 

והמודעות  הדימוי  הפירמידה  של  העליון  ובחלק  למפעל(,  החידוש  של  הסביבתית 

מצטברת  הללו  הגורמים  השפעת  המפעל.  של  המרבית  הגמישות  שם   — הסביבתית 

ומגבירה את הרצון של מפעלים לבצע חדשנות סביבתית. 

מחזור  בשלב  תלויה  סביבתית  חדשנות  לבצע  מפעלים  של  שהנכונות  נמצא  עוד 

החיים )של הייצור( שהם נתונים בו. כאשר מתכננים להקים  מפעל חדש או קווי ייצור 

חדשים, או כאשר מפעל מתכנן לעבור לאתר חדש, קל יותר לבצע חדשנות סביבתית, וגם 

העלות של חדשנות זו למפעל נמוכה יותר. הדבר דומה למצב של "חומר", הניתן ללישה 

ולשינוי — כבזמן התכנון של מפעל או של קווי ייצור חדשים, לעומת מצב של "חרס", 

ה"חומר",  בזמן  פועלים.  והם  הוקמו  הייצור  שקווי  לאחר   — לשינוי  עוד  ניתן  שאינו 
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כאשר המפעל מתכנן את קווי הייצור העתידיים, הוא יכול לשלב בקווי הייצור הללו 

הכנה לחדשנות סביבתית, הכנה שתאפשר לו לבצע בעתיד את החדשנות בעלות נמוכה 

יותר )להכניס אלמנט של "חומר" לתוך "החרס"(. ואולם כדי להכין תשתית כזאת על 

המפעל להיות ער לצרכים הסביבתיים המשתנים ולאפשרויות התקינה בעתיד. לשם כך 

נחוץ קשר הדוק עם הרשויות הסביבתיות )המשרד להגנת הסביבה( בשלב התכנון של 

השינוי במפעל. היום מפעלים נדרשים לקשר עם הרשויות הסביבתיות כאשר הם פונים 

ומבקשים רישיון עסק. התנאים לרישיון העסק ניתנים לאחר שהמפעל כבר הוקם, ואז 

יכולת השינוי שלו קטנה ביותר. 

פתרונות  המפתחות  לחברות  סיוע  היא  סביבתית  חדשנות  לעודד  אחרת  דרך 

חיצוניות המתמחות בהיצע של  מגזר של חברות  כולל  זה  סביבתיים חדשניים. תחום 

מומחים, טכנולוגיות, חומרי גלם ופתרונות טכנולוגיים המאפשרים למפעלים להקטין 

של  ומהיר  קל  למעבר  מסייע  סביבתית  חדשנות  של  כזה  היצע  בסביבה.  פגיעתם  את 

בתקני  יעמדו  לא  שהחידושים  הסיכון  את  מקטין  והוא  סביבתיות,  וטכנולוגיות  ידע 

זה  מגזר  שבישראל  מראים  המחקר  ממצאי  טכנולוגית.  מבחינה  שייכשלו  או  הפליטה 

כולל בעיקר מעבר טכנולוגיות ופיתוח של חידושים סביבתיים משניים )אינקרמנטליים(. 

למעבר טכנולוגיות יש חשיבות רבה במדינה קטנה כישראל, כדי לצמצם את הפערים 

של  תקופות  יש  בעולם  זאת,  עם  בעולם.  מובילות  מדינות  לבין  בינה  הטכנולוגיים 

התפתחות של טכנולוגיות סביבתיות רדיקליות, כדוגמת ההתפתחויות בתחום הממירים 

חשמל.  לייצור  משולב  במחזור  גז  וטורבינות  פוטו-וולטאים  תאים  לרכב,  הקטליטיים 

הן  כלכלית  תועלת  להרוויח  למדינה  מאפשר  כאלו  מובילים  מגזרים  של  התפתחות 

מהשיפור הסביבתי, הן מהייצור התעשייתי של הסקטור והן מיצוא.

נוסף על המחקר שנעשה במפעלים, נערך סקר שבדק 9 תכניות תמיכה בתעשייה ואת 

פוטנציאל התמיכה שלהן בחדשנות סביבתית. מהסקר עולה כי אין תיאום וסינרגיה בין 

התכניות השונות, הן אינן מתמרצות חדשנות סביבתית בתעשייה, וקריטריונים סביבתיים 

אינם כלולים בתהליך קבלת ההחלטות בהן. עם זאת, אפשר לשפר את המצב בקלות 

יחסית, מכיוון שרוב התכניות מופעלות במסגרת של שני משרדים ממשלתיים שיכולים 

ביחס  קטנות  יחד  גם  התכניות  כל  של  התמיכה  עלויות  כן  כמו  עבודתם.  את  לתאם 

לפוטנציאל הסביבתי-כלכלי הגלום בחדשנות סביבתית. גם ארגון המדינות המפותחות 

יעודדו חדשנות סביבתית )אקולוגית(  )OECD( מדגיש כי חשוב שמדינות החברות בו 

וידאגו לשיפור היעילות שלהן בניצול משאבים )OECD, 2008(. סביר להניח שבמהלך 

ולכן  הצטרפותה של ישראל לארגון היא תידרש לשינויים משמעותיים בתחומים אלו 

כדאי למדינה להקדים ולטפל בנושאים אלו.
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הממשלתיים  המשרדים  בין  בעבודה  התיאום  שיפור   )1( המחקר:  המלצות  ואלה 

והמשרד  והתעסוקה  המסחר  התעשייה,  משרד  בעיקר  סביבתית,  לחדשנות  הקשורים 

להגנת הסביבה; )2( שינוי התמהיל של התקינה הסביבתית — הגדלת חלקם של הכלים 

הכלכליים והפחתת חלקם של התקנים; )3( מתן תמיכות ממשלתיות ישירות לפרויקטים 

של חדשנות סביבתית במפעלים; )4( רתימת תכניות ממשלתיות קיימות לתמיכה בידע 

סביבתיים  שיקולים  והטמעת  סביבתית  חדשנות  לביצוע  טכנולוגיות  יכולות  ובשיפור 

טכנולוגיות  של  לאימות  מרכז  הקמת   )5( אלו;  בתכניות  ההחלטות  קבלת  בתהליך 

סביבתיות וסיוע לחברות המתמחות בפיתוח ואספקה של פתרונות סביבתיים; )6( מתן 

תמריצים וסיוע ישיר לחברות המציעות למפעלים פתרונות סביבתיים; )7( עידוד פתרונות 

עסקיים להעברת האחריות הסביבתית מן המפעלים לספקי הטכנולוגיות הסביבתיות; )8( 

התמקדות של הרשויות הסביבתיות בשלבים שחברות מתכננות ומקימות מפעלים וקווי 

ייצור חדשים, וכן שיקוף של תחזית לדרישות סביבתיות שהרשויות יציבו בעתיד לפני 

המפעל ודרישה לקבל מהמפעל הערכה על תגובתו לדרישות אלו. הדבר יאפשר למפעלים 

להכין תשתית לחדשנות סביבתית עתידית כבר בזמן התכנון של המפעל החדש. 
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1� מבוא

בתחילת שנות התשעים החליט המשרד להגנת הסביבה1 להקטין את הזיהום שיצרה 

המחלבה של "תנובה" בתל יוסף ודרש ממנה לנקוט פעולה לצמצומו. הזיהום העיקרי 

נבע מכמויות גדולות של מי גבינה, נוזל שנשאר אחרי תהליך הייצור של מוצרי החלב; 

בעקבות  לנחל הסמוך.  שהוזרמו  בשופכי המחלבה  כבד  אורגני  עומס  יצרו  הגבינה  מי 

דולר.  "תנובה" ב-1994 מכון לטיהור שפכים בעלות של כ-100 אלף  הדרישה, הקימה 

פעילות המכון צמצמה את העומס האורגני של השפכים לרמה שהתאימה לתקן שקבע 

המשרד.

חיפה  להעביר מחלבה אחרת שלה ממפרץ  "תנובה"  ביקשה  שנות התשעים  בסוף 

לאזור התעשייה בציפורי. המחלבה תוכננה לייצר יותר מ-500 טונות מי גבינה בכל יום, 

כמות המכילה יותר מ-20 טונות של חומר אורגני. מכיוון שאזור התעשייה שוכן מעל 

אקוויפר רגיש, דרש המשרד גם הפעם לטפל בבעיית השפכים ואף להגיע לרמת שפכים 

טובה מזו שדרש בתל יוסף. 

אחרות  ומחלבות  "תנובה"  שנהגו  כפי  שפכים,  לטיהור  רגיל  מכון  להקים  במקום 

להקים בעבר, הקימה "תנובה" בשנת 1997 מפעל חדש "בעמק — טכנולוגיות מתקדמות". 

מפעל זה מעבד את מי הגבינה והופך אותם למוצר הנמכר לתעשיית המזון העולמית. 

אף  ולאחרונה  יוסף  בתל  התבור,  באלון  המחלבות  של  הגבינה  מי  את  מעבד  המפעל 

עובדים   35 מעסיק  הוא  דולר;  מיליון   32 ל"תנובה"  עלתה  המפעל  הקמת  בירושלים. 

הפסיקה  המפעל  הקמת  בעקבות  ליצוא.  נמכרים  שלו  מהתוצרת  וכ-95%  מיומנים 

"תנובה" לחלוטין לזהם את הנחל בשפכים שמקורם במי הגבינה. 

למרות ההצלחה הסביבתית והעסקית של המיזם, מחלבות אחרות בארץ לא נקטו 

פתרונות דומים. לדוגמה, מחלבה הקימה ב-2005 מכון טיהור שפכים רגיל בעלות של 

כמיליון דולר. הדבר מרמז על הבעיות, הכשלים והחסמים העומדים לפני מפעלים בביצוע 

חדשנות סביבתית, ורובם מפורטים בעבודה זו.

בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים חלה עלייה במודעות לנזקים מזיהום 

תעשייתי במדינות המתועשות. מודעות זו הביאה לידי תקינה סביבתית מחמירה בתעשייה 

במדינות אלה. ארגון המדינות המפותחות )OECD(, לדוגמה, הגדיר למדינות החברות בו 

1  אז עוד נקרא "המשרד לאיכות הסביבה".
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מטרה מרכזית בתחום איכות הסביבה — להצליח לנתק את הקשר בין צמיחה כלכלית 

המדדים  אחר  ומעקב  הזה,  הקשר  לבדיקת  מדדים  בנה  הארגון  בזיהום.  הגידול  לבין 

האחרון,  בעשור  זה  קשר  לנתק  הצליחו  בארגון  החברות  המדינות  שרוב  מראה  האלו 

 OECD,( אולם רק במקצת המזהמים. כלומר, למדינות אלו עוד עבודה רבה בתחום זה

2002(. אכיפת התקינה במדינות המפותחות גרמה למפעלים להפחית מאוד את הזיהום 
שלהם. מגמה זו הגיעה באיחור של יותר מעשור גם למשק הישראלי, אולם משהגיעה, 

היא חייבה את התעשייה בישראל לבצע שינוי ניכר — להפחית את הזיהום התעשייתי 

ולטפל בו בתוך תקופה קצרה. דרישות אלו הולכות ומתקרבות לדרישות הסביבתיות 

של מדינות מובילות בעולם, ויש תחומים שהדרישות בישראל אף מחמירות בהם יותר 

בעולם,  הסביבתיות  הדרישות  את  גם  להחמיר  המשיכו  בעת  בה  בעולם.2  מהדרישות 

תוצרתה  בישראל אשר  על התעשייה  גם  זו השפיעה  בעולם המערבי. החמרה  ובעיקר 

בתהליכי  סביבתיים  שינויים  לבצע  חייבה  והיא   בחו"ל,  וללקוחות  לשווקים  מיועדת 

המתחייב  השינוי  הסביבה.  להגנת  המשרד  שדרש  אלו  על  נוסף   — ובמוצרים  הייצור 

בתעשייה, שעיקרו שינוי טכנולוגי, דרש מהמפעלים השקעה ניכרת, הן בציוד פיזי והן 

בתשומות ניהול וארגון. האם השקעות אלו היו יעילות? האם היה אפשר להפחית את 

הזיהום עוד — מבלי לפגוע במפעלים מבחינה כלכלית ועסקית? ומה צורת ההתערבות 

הממשלתית היעילה ביותר לעידוד השינוי הסביבתי בתעשייה? על שאלות אלו ואחרות 

מנסה מחקר זה לענות. 

עד היום השקיעו המפעלים בעיקר בפתרונות סביבתיים שאינם תורמים לתהליך 

הייצור, מהסוג של "פתרונות בקצה הצינור" )end-of-pipe(. מדובר במתקנים למניעת 

זיהום המותקנים במפעל, ותפקידם לטפל בפליטות לאוויר או בשפכים בטרם ייפלטו 

לסביבה או למערכות הציבוריות )דוגמת מערכות הביוב(. לרוב אלה סוגים שונים של 

לטיפול.  ומאפשרים להעביר אותו  הזיהום  דומים, הלוכדים את  מסננים, או אמצעים 

ל"פתרונות בקצה הצינור", שלא כפתרונות של חדשנות סביבתית שיוצגו בהמשך, יש 

 Olsson( יכול לחשב בסעיף הקטנת הפגיעה בסביבה  נטו בלבד, עלות שהמפעל  עלות 

כאלו  סביבתיים,  פתרונות  של  רבים  סוגים  עוד  ישנם  ואולם   .)& Johansson, 2005
המאפשרים למפעלים גם להקטין הוצאות ולהחזיר את ההשקעה בהם, לעתים בתוך פרק 

זמן קצר. החוברת "כדאיות כלכלית ישירה מהשקעות באיכות הסביבה ברמת המפעל" 

)1998( מציגה 40 פרויקטים כאלו בישראל, שברובם ההשקעה הוחזרה למפעל בתוך פחות 

משנתיים. ממצא זה מתיישב עם גישת "היעילות הסביבתית" הגורסת שזיהום מצביע 

2  לדוגמה, התקינה הישראלית לריכוז מקסימלי של בורון במים היא התקינה המחמירה ביותר בעולם 

בתחום זה. 
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על בזבוז משאבים ועל ייצור לא יעיל. במחקר הנוכחי נמצאו פרויקטים סביבתיים רבים 

שבהם, לדוגמה, חידש המפעל את תהליך הייצור וייעל אותו עד כדי כך שהזיהום לא 

נוצר כלל )"הקטנת הזיהום במקור"(. פרויקט כזה חוסך למפעל הוצאות רבות: המפעל 

אינו צריך לטפל בזיהום והוא צורך פחות חומרי גלם )ח"ג( ואנרגיה בתהליך הייצור — 

חיסכון המאפשר להחזיר את ההשקעה בציוד ובשינוי תהליכי הייצור. 

כלכלנים מציינים שפעילות של שוק חופשי מאפשרת להגיע לשיווי משקל יעיל בהקצאת 

סוגים  שני  מציינים  המחקרים  רוב  שוק.  כשל  של  במקרים  למעט  במשק,  המשאבים 

עיקריים של כשלי שוק הגורמים לרמה נמוכה מדיי של השקעה בחדשנות טכנולוגית 

שוק  כשלי   )1(  :)Rennings, 2000( חיצונית  התערבות  מחייבים  הם  ולכן  סביבתית, 

הקשורים לאיכות הסביבה, בעיקר השפעות חיצוניות שליליות שבעקבותיהן מפעלים 

אינם מפנימים את העלויות של הזיהום ומשקיעים מעט מדיי בטכנולוגיות סביבתיות. 

כדי להתגבר על כשלים אלו, מדינות מקימות רשויות וגופים ממשלתיים, כדוגמת המשרד 

שוק  כשלי   )2( אותן;  ואוכפים  הזיהום  כנגד  תקנות  מוציאים  ואלה  הסביבה,  להגנת 

הקשורים לחדשנות טכנולוגית, כדוגמת כשלי שוק הנובעים מבעיות ידע ומשווקים לא 

משוכללים, והם גורמים למעט מדיי מחקר, פיתוח וחידושים בתחום. לעתים הדינמיקה 

והשינויים בטכנולוגיות ובשווקים משנים את הכשלים עצמם )"כשלי שוק דינמיים"(. 

לפתרונות  שוק  של  ולהתפתחות  חדשנות  על  למידע  הקשור  כשל  הוא  כזה  שוק  כשל 

טכנולוגיים סביבתיים חדשניים. הזיהום הוא תוצר של תהליכי ייצור במפעלים, ורוב 

תהליכי הייצור הם תהליכים ייחודיים — כאלה שהורכבו והתפתחו במפעל מסוים. לכן 

פתרון  לקנות  אפשר  רחוקות  לעתים  ורק  סטנדרטי,  שינוי  אינו  הייצור  בתהליך  שינוי 

סביבתי חדשני כפי שקונים מוצר מדף בשוק ולהטמיעו. מכיוון שהתהליך אינו סטנדרטי, 

לעתים לא מתפתח שוק בעבורו, ולכן המידע על השינוי אינו מופץ וקשה יותר להשיגו. יש 

שמפעלים אינם יודעים היכן לחפש את המידע החסר )בעיה של "ידע על ידע"( ולכן הם 

אינם מבצעים שינויים. ואולם, ככל שהתחום מתפתח ועוד מפעלים מחפשים ובודקים 

שינויים סביבתיים, מתפתחות גם חברות שמתמחות במתן פתרונות לבעיות סביבתיות 

ונוצר שוק לטכנולוגיות ופתרונות סביבתיים. כך עובר ידע המייעל את התהליך ומאפשר 

למפעלים להתרכז בתחומי הייצור והפיתוח העיקריים שלהם.

במחקר זה זוהה כשל נוסף, כשל ייחודי לחדשנות סביבתית. כשל זה נובע מהניסיון 

של הרשויות לפתור את כשל השוק הסביבתי באמצעות קביעת תקנים לפליטת מזהמים 

של  במהותה  ואילו  קשיחים,  תקנים  הם  אלו  תקנים  ממשל״.  ״כשל  מכונה  הוא  ולכן 

התקנות  כך,  על  נוסף  טכנולוגית.  אי-ודאות  של  ממשי  אלמנט  יש  סביבתית  חדשנות 
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הסביבתיות אינן מתחשבות די הצורך בתהליכי הייצור הייחודיים לכל מפעל. לרוב אלו 

תקנות גורפות, המחייבות מפעלים להשקיע ב"פתרונות בקצה הצינור".3 בפרק 2 מתואר 

הכשל הנוצר עקב השילוב בין קשיחות התקנים לבין אי-הוודאות הטכנולוגית.

הפרויקטים  הסביבתית —  החדשנות  של  האובייקט  את  הן  בדק  הנוכחי  המחקר 

והן את הסובייקט של החדשנות הסביבתית — המפעלים שביצעו את  של החדשנות, 

החידושים הללו, ובזה ייחודו. כמו כן הוא משלב מחקר כמותי ומחקר איכותני. לצורך 

המחקר נבדק מגוון רחב של מקורות מידע, החל בראיונות עם מנהלים במפעלים עצמם, 

ניתוח מאגרי מידע של המשרד להגנת הסביבה ומאגרי מידע אחרים כגון המאגר של "דן 

אנד ברדסטריט", וכלה בסקר של כתבות שהתפרסמו בעיתונות על המפעלים. 

פרק 2 מתמקד בשאלה: מה משפיע על החדשנות הסביבתית? בפרק זה מתוארים 

גורמים המשפיעים על הביקוש וההיצע של פתרונות של חדשנות סביבתית וכן הסיבות לכך 

שמפעלים מעוניינים לשנות את תהליכי הייצור, להחליף מיכון וציוד, להחליף את חומרי 

הגלם בחומרים ידידותיים יותר לסביבה, להפוך זיהום למוצר ועוד. נוסף על הביקוש 

לחדשנות סביבתית, מתואר בפרק זה גם ההיצע של החדשנות על ידי חברות חיצוניות: 

מפעלים שמפתחים ומייצרים מיכון, ציוד או חומרים ידידותיים לסביבה ומוכרים אותם 

פגיעתם  את  ולהקטין  בהם  להשתמש  יוכלו  שאלו  כדי  חדשנות,  המבקשים  למפעלים 

בסביבה. מחקר זה מתמקד בעיקר בסוג הראשון של המפעלים, אלו המשקיעים בהקטנת 

הפגיעה שלהם בסביבה ומבקשים לרכוש ציוד, מיכון או חומרי גלם חדשים. 

ניתוח פרויקטים של חדשנות סביבתית אינו טכניקה נפוצה במחקרים כלכליים, לכן 

שלב מרכזי במחקר זה כלל פיתוח הגדרות מפורטות של פרויקטים סביבתיים. הגדרות 

3, מבוססות על תהליכי העבודה, הייצור והארגון של המפעלים  אלו, המוצגות בפרק 

עצמם, ולכן יש להן גם משמעות אופרטיבית. הגדרת "פתרונות חדשניים בקצה הצינור" 

לעומת "פתרונות סטנדרטיים בקצה הצינור", ההגדרה של הפיכת זיהום למוצר, הגדרה 

של חדשנות מנהלתית ועוד הגדרות — כל אלה מוסיפות להבנת התחום של החדשנות 

שעד  הסביבתית,  החדשנות  של  המונח  את  לקדד  מאפשרות  אלו  הגדרות  הסביבתית. 

עכשיו היה ברמה מופשטת, ולקשר אותו לתעשייה.

 95 ומצא  בישראל  מפעלים  כ-250  שבדק  הכמותי  המחקר  את  מתאר   4 פרק 

מפעלים שביצעו 369 פרויקטים סביבתיים, מתוכם 245 הוגדרו "פרויקטים של חדשנות 

3  לעתים, טווח הזמן שניתן למפעל לפתור את בעיית הזיהום לא מאפשר לו לשנות את תהליך הזיהום, או 

שמפעל נדרש להשתמש בטכנולוגיה מסוימת "בקצה הצינור". יש פתרונות חדשניים המחייבים תקופה של 
ניסוי וטעייה עד שתהליך הייצור מתייצב והזיהום פוחת, ולמפעל לא ניתן אישור לתקופת ניסוי כזאת.
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סביבתית".4 הפרק מתאר הן את התפתחות החדשנות הסביבתית בארץ במשך 16 שנים 

והן ממצאים מניתוחים סטטיסטיים של המפעלים והפרויקטים שנמצאו. 

פרק 5 מציג מחקר עומק איכותני של 12 מפעלים מייצגים שביצעו חדשנות סביבתית 

ובנספח 2 מפורטים חקרי המקרה של המפעלים והמסקנות הנובעות מהם. 

פרק 6 מתאר מחקר בנושא התאמתן של תכניות ממשלתיות בישראל לתמיכה ולסיוע 

לחדשנות סביבתית במפעלים. המחקר בפרק זה משתמש בהגדרות של פרק 3 ובודק את 

תכניות הסיוע הציבוריות הזמינות לתעשייה בישראל. 

פרק 7 מציג את המסקנות וההמלצות למדיניות העולות מכלל המחקרים המתוארים 

בעבודה זו. 

1�1� תעשייה ואיכות סביבה בישראל

מתעשיות  הסביבתי,  בהקשר  אותה,  המייחדים  מאפיינים  כמה  יש  בישראל  לתעשייה 

שהתפתחו במדינות אחרות, בעיקר במדינות מפותחות. מבחינה היסטורית, התעשייה 

הישראלית התפתחה מאוחר יחסית לתעשיות בארצות המפותחות, בתנופה של פיתוח 

מואץ לאחר קום המדינה ועם גלי העלייה הגדולים. אין בישראל אזורים של תעשייה 

כבדה ומזהמת של פלדה או רכב כדוגמת התעשייה בדטרויט, בפיטסבורג או זו שהייתה 

חובב, שם  רמת  אזור  בישראל:  אזורי התעשייה המזהמת  בגרמניה. אלה  הריין  בעמק 

)כימיה,  החיים  למדעי  הקשורים  ייצור  בתהליכי  המייצרים  רבים  מפעלים  מרוכזים 

ביולוגיה(, תהליכי ייצור שהם בעלי פוטנציאל זיהום רב; אזור מפרץ חיפה, המאוכלס 

בצפיפות, שסביבו התרכזו מפעלים פטרוכימיים שונים, וכן כמה אזורים קטנים יותר. 

אזור התעשייה ברמת חובב הוקם בשנות השבעים של המאה העשרים, לאחר תחילתו 

של "הגל הסביבתי" בישראל. באזור רמת חובב — שלא כבאזורים אחרים בעולם שבהם 

מתרכזת תעשייה כימית-ביולוגית — אין מקור מים שיכול לספוג שפכים תעשייתיים 

ולהרחיקם. חסר זה מקשה על המפעלים )ועל הרשויות( להרחיק את השפכים הנוצרים 

בהם, והוא מחייב אותם לטפל בשפכים טיפול אינטנסיבי. 

4  המפעלים במחקר דיווחו על 391 פרויקטים סביבתיים, אולם לאחר הורדת פרויקטים המיועדים לפתור 

בעיות של מפעלים אחרים ולא של המפעל המפתח, ולאחר הורדת פרויקטים שלא בוצעו בתקופת הזמן 
של המחקר, נשארו 369 פרויקטים, מתוכם 124 פרויקטים קונבנציונליים. 
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המשרד להגנת הסביבה פעל לאמץ תקנות ותקנים עולמיים, בעיקר ממדינות האיחוד 

האירופי ומארצות הברית. אימוץ זה של תקנות חייב את התעשייה לבצע שינויים מהירים 

ובארצות הברית. היכולת לאמץ פתרונות חדשניים, לקנות  יחסית לתעשייה באירופה 

טכנולוגיות ולהשיג מידע על קונספטים של פתרונות שהתפתחו במקומות אחרים בעולם 

סייעה לתעשייה בישראל לבצע שינויים שהקטינו את הפגיעה בסביבה לכל יחידת מוצר 

שהם מייצרים. התעשייה גם התייעלה והקטינה את כמות הדלקים ואת הפליטות של 

גזי חממה הגורמים להתחממות הגלובלית. הלחץ של המשרד להגנת הסביבה והמודעות 

פתרונות  לפתח  התעשייה  את  גם  דרבנו  בארץ  סביבתיים  לנושאים  הגדלה  הציבורית 

סביבתיים חדשניים,  אף על פי שהמדיניות הממשלתית כמעט שלא עודדה את התעשייה 
לפעילות של מחקר ופיתוח )מו"פ( בתחומים של איכות הסביבה.5

2�1� תקינה, רישוי ואכיפה סביבתית

רשויות איכות הסביבה בישראל פועלות בגישת "יעד הזיהום" )ראה תיבה 1(, והדרישות 

הסביבתיות ניתנות באופן פרטני לכל מפעל. שני הכלים העיקריים של המשרד להגנת 

הסביבה לקביעת הדרישות הסביבתיות מהמפעלים הם אלה: )1( הצבת תנאים לרישוי 

העסק; )2( הוצאת היתרי רעלים. המשרד להגנת הסביבה מפרט בדרישות לרישוי העסק 

את הקריטריונים והמדדים הסביבתיים שהמפעל צריך לעמוד בהם כדי לקבל את אישור 

המשרד. שינויים שהמפעל מבצע אחר כך, כגון שינוי קווי ייצור, שינוי מיקום ואפילו 

הסביבה  להגנת  המשרד  וכך  העסק,  רישיון  את  לחדש  אותו  מחייבים  בעלות,  שינויי 

יכול להוסיף ברישיון החדש דרישות חדשות. לרוב ניתן למפעלים מסוימים רישיון עסק 

לתקופה קצובה, למשל לשנה או לחמש שנים, ולאחריה הם צריכים לחדש אותו ולקבל 

המשרד  של  ספציפית  דרישה  הוא  רעלים  בהיתרי  הצורך  חדשות.  סביבתיות  דרישות 

להגנת הסביבה. כדי לקבל היתר רעלים, כל עסק נדרש לדווח על חומרים שהוא משתמש 

בהם או מאחסן אותם, חומרים שהמשרד מגדיר "חומרים מסוכנים".

5  ממחקר משווה בנושא עידוד חדשנות סביבתית בתעשייה עולה כי הממשלה בישראל משקיעה כ-0.3 

אחוז מתקציב עידוד המו"פ שלה בנושאים הקשורים לחדשנות סביבתית, לעומת שיעור גבוה פי עשרה, 3 
אחוזים בממוצע,  במדינות OECD — הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח )בן-אהרון ולוין, 2002(. 
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תיבה 1: שינוי גישות לזיהום תעשייתי

שתי תפיסות מנוגדות בעניין זיהום תעשייתי מקובלות במדינות המפותחות ומשפיעות על 

מערכת התקינה במדינות אלו. הגישה הראשונה, הגישה הקלאסית לבעיות זיהום סביבתי, 

)recipient oriented(, והגישה השנייה, המחליפה אותה היום  מתמקדת ב"יעד הזיהום" 

 Clayton, Spinardi &(  )source oriented( הזיהום"  ב"מקור  מתמקדת  רבות,  במדינות 

 .)Williams, 1999

והיא  כעשור,  לפני  עד  בעולם  מקובלת  הייתה  הזיהום",  "יעד  גישת  הראשונה,  הגישה 

עדיין מקובלת במדינות רבות בעולם, ובהן ישראל. גישה זו גורסת שיש להתחשב ביכולת 

של היעד, זה שהזיהום מגיע אליו, לספוג את הזיהום ולהכילו. על פי גישה זו, הרשויות 

להזרים  שפכיו  את  אליו  ומזרים  הים  ליד  הממוקם  למפעל  לאשר  יכולות  הסביבתיות 

זיהום בכמות גדולה מזו שתאושר למפעל הממוקם מעל אקוויפר במרכז המדינה ומזרים 

את שפכיו לנחל הסמוך. ההנחה היא שהים יכול לספוג זיהום רב יותר — מבלי שייגרם לו 

נזק — משיכול אקוויפר הנושא מים שמיועדים לשתייה. ברוח גישה זו, הרשויות נותנות 

למפעלים היתרים להשתמש בחומרים מסוכנים ומזהמים ולפלוט אותם לסביבתם על פי 

כושר הספיגה של היעד. 

מדינות מפותחות רבות פונות היום לגישה הממוקדת ב"מקור הזיהום" ומשמשת בסיס 

היא  אירופה,  מערב  במדינות  בעיקר  שהתפתחה  זו,  גישה  סביבתית.  ולאכיפה  לתקינה 

גישה זהירה יותר, הגורסת ש"זיהום הוא זיהום" ואין חשיבות ליעד שהוא נפלט אליו. על 

פי גישה זו, זיהום נוטה להצטבר עם הזמן ולנדוד בין מדינות, ולפיכך יעדים כגון נהרות, 

במקומות  נזק  שייגרם  מבלי  זיהום  "לספוג"  שאמורים  יעדים  אינם  ואוויר  אוקיינוסים 

ללא  הזיהום,  מקור  את  להגביל  שיש  גורסת  השנייה  הגישה  הארוך.  בטווח  או  אחרים 

קשר ליעד שהוא נפלט אליו. גישת "מקור הזיהום" היא גישה המתחשבת יותר במדינות 

ובאוכלוסיות אחרות, גם כאלו שאינן קשורות למוציא התקנות, והיא מתחשבת בזיהום 

הכללי של היבשת ושל כדור הארץ. גישה זו מחייבת תקינה אחידה לתעשייה במדינה )או 

באיחוד מדינות(, וכל מפעלי התעשייה בה צריכים לעמוד בתקינה זו. 

צורת פעולה זו יוצרת שונות בדרישות הסביבתיות ממפעלים, על פי מיקומם הגאוגרפי 

או על פי המועד של הוצאת רישיון העסק למפעל. לדוגמה, יכולים להיות שני מפעלים 

סמוכים וזהים, אולם הדרישות הסביבתיות מכל אחד מהם יהיו שונות, מכיוון שהם 

קיבלו את רישיונותיהם בתקופות שונות, שבהן המשרד להגנת הסביבה דרש דרישות 

אם,  )אלא  קיומם  תקופת  לכל  עסק  רישיון  מקבלים  מפעלים  רבים  במקרים  שונות. 

כאמור, חלו בהם שינויים מהותיים(, ועל כן יש מפעלים הפועלים לפי דרישות סביבתיות 

ישנות ופחות מחמירות מאלו הנהוגות היום.
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תיבה 2: מערכת האכיפה הסביבתית בישראל

המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף העיקרי האמון על מתן אישורים ועל אכיפת התקנות 

וההיטלים הסביבתיים על התעשייה בישראל. מערכת האכיפה של המשרד מבוססת על 

הליך  ועל  להגנת הסביבה,  היחידות המחוזיות של המשרד  מנהלי, שעליו אמונות  הליך 

הירוקה.  במשטרה  גם  הנעזרת  המשרד,  של  המשפטית  הלשכה  אמונה  שעליו  פלילי, 

לצד הליכים אלה, ישנו גם מסלול בטיפול מלא של המשטרה הירוקה: פקחי המשטרה 

הירוקה בודקים גורמים מזהמים, בהם גם מפעלי תעשייה, ונותנים להם דוחות על עברות 

סביבתיות.6 מערכת האכיפה של המשרד להגנת הסביבה מתוארת בתרשים 1-1. נוסף על 

ואכיפה  ישנן גם מערכות פיקוח  מערכת האכיפה הארצית של המשרד להגנת הסביבה, 

מקומיות הפועלות בתיאום עם המשרד, כגון איגודי ערים ויחידות סביבתיות מקומיות.

 

תרשים 1-1: מערכת האכיפה הסביבתית בישראל

6  במקרים של עברות חמורות, המשטרה הירוקה יכולה לפתוח בחקירה על בסיס עברה שהיא איתרה, או 

ישירות בעקבות תלונה שהוגשה לה, ולהכין תיק תביעה ללשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה 
ללא התראה או שימוע למפעל.

    
  

    

    

      

    
  

      
    

  

  

  
    

  

    

    
  

    

   

     

    
  

      
    

 

 

 
    

  

   

 

מסלול
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עריכת שימוע למפעל

הוצאת צו נגד המפעל

פתיחת חקירה
במשטרה הירוקה

הכנת הליך משפטי
והגשת כתב אישום

תביעה משפטית

סוג
ההליך

הליך
מנהלי
(מספק
ברוב

המקרים)

הליך
פלילי
(מופעל

רק
במקרה
הצורך)
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תיבה 3: מחקרי חדשנות בתעשייה — ניתוח מפעלים מול ניתוח פרויקטים

אפשר להבחין בין שתי גישות עיקריות למחקרי חדשנות בתעשייה: )א( מחקר של המפעלים 

המחדשים; )ב( מחקר של החידושים עצמם. המחקרים בגישה הראשונה מתמקדים בעיקר 

בנתונים הקשורים למאפיינים של החברות, ואילו המחקרים בגישה השנייה מתמקדים 

יותר באופי החידושים ובגורמים הקשורים אליהם.7 נוסף על מחקרים אלו, יש מחקרים 

בחברות  או  חידושים  של  מצומצם  במספר  ושהתמקדו  מקרה  חקרי  של  ברמה  שנעשו 

מעטות. בתחומים סביבתיים, החדשנות בתעשייה היא בעיקר חדשנות בתהליכי הייצור, 

זה  בתחום  מהם.  הזיהום  ובצמצום  הייצור  בתהליכי  בעיקר  מתמקד  זה  מחקר  ולפיכך 

והן מבחינת הפרויקטים של  הוא בודק את החדשנות הן מבחינת המפעלים המחדשים 

החדשנות.

החדשנות  אובייקט  לבין  )המפעל המחדש(  החדשנות  סובייקט  בין  ההפרדה  על  מבוססת  זו  הבחנה    7

 Palmberg, החידוש עצמו(. תיאור של הבחנה זו ושל ההבדלים בין סוגי המחקרים אפשר למצוא אצל(
.)1999( Leppalahti, Lemola & Toivanan
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2� חדשנות סביבתית: השוק וכשל השוק

כדי לבדוק ולנתח את החדשנות הסביבתית פותחו במחקר שני מודלים המתארים שני 

היבטים של חדשנות סביבתית. החלק הראשון של הפרק מציג מודל קונספטואלי המסביר 

את הביקוש וההיצע של פתרונות סביבתיים, ובהם פתרונות של חדשנות סביבתית. מודל 

זה מתאר את ההתפתחות של החדשנות הסביבתית בתעשייה כתוצאה של התפתחות 

שוק )ביקוש והיצע( לפתרונות סביבתיים. החלק השני של הפרק מציג מודל המתאר את 

דרך ההחלטה הכלכלית של מפעל יחיד ומצביע על כשל שוק ייחודי לחדשנות סביבתית. 

איכות  של  השוק  כשל  עם  להתמודד  הסביבתיות  הרשויות  של  מדרכן  נובע  זה  כשל 

ולכן  מפעלים,  על  ואכיפתם  מזהמים  של  פליטה  תקני  של  הגדרה  באמצעות  הסביבה 

הוא מכונה ״כשל ממשל״ ולא כשל שוק.8 השילוב — בין תקנות קשיחות כנגד זיהום 

מחד גיסא לבין אי-הוודאות הטכנולוגית המאפיין את החדשנות מאידך גיסא — גורם 

להקצאת משאבים לא יעילה במפעלים המבקשים להפחית את הזיהום שלהם ולמיעוט 

של חדשנות סביבתית.

ביקוש והיצע לפתרונות סביבתיים והתפתחות שוק   �2�1
לחדשנות סביבתית

מגוונות,  סיבות  בסביבה  פגיעתם  לצמצם את  מפעלים  של  לרצון  כי  מראים  מחקרים 

והדרישות של המשרד להגנת הסביבה ורשויות סביבתיות אחרות הן רק מקצת הסיבות. 

 ,)Gunningham, Kagan & Thornton, 2003( במחקר שנעשה על מפעלים לעיבוד נייר

שהחוק  לרמה  מתחת  אל  זיהום  מפחיתים  מפעלים  מדוע  בשאלה  החוקרים  התמקדו 

דורש. החוקרים מסבירים את הרצון של מפעלים להפחית זיהום בצורך שלהם להשיג 

לגיטימציה — הן מהצד המשפטי, הן מהצד הכלכלי והן מהצד החברתי-קהילתי. השילוב 

בין הדרישות של צדדים אלו מספק למפעלים "הצדקה" או "רישיון" לפעול. החוקרים 

מראים שיש גם השפעה בין הצדדים השונים: דרישות משפטיות מתורגמות לסנקציות 

דרישות  גוררות  הקהילה  עם  בעיות  כלכלית(,  פגיעה  או  קנסות  )לדוגמה,  כלכליות 

משפטיות, ופריצות דרך טכנולוגיות, המאפשרות למפעלים להפחית זיהום בעלות נמוכה, 

8  במקרה זה הממשלה, בבואה לפתור כשל שוק עיקרי בתחום של איכות הסביבה, יוצרת כשל שוק משני 

עקב קביעת תקני פליטה קשיחים. סוג ההתערבות הממשלתית לא מאפשר למשק לפעול ביעילות כלכלית 
)בחישוב של התועלת הכלכלית ושל התועלת הסביבתית גם יחד(.



262727

מתורגמות לדרישות משפטיות והופכות לתקנים סביבתיים. לטענת החוקרים, הלחצים 

החיצוניים )משפטיים, כלכליים וחברתיים( הכרחיים אולם אין בהם די, והם מייצגים רק 

חלק מהתמונה. התרגום שלהם לפעולה ממשית של מפעל לצמצום הפגיעה הסביבתית 

שלו תלוי בתרבות הניהול הסביבתי המתפתחת במפעל ובמידת ההבנה והרצון הפנימי 

חלק  מסביר  הסביבתי  הניהול  בתרבות  שוני  ולשנות.  לפעול  והמנהלים  העובדים  של 

גדול מההבדלים בפגיעה הסביבתית של מפעלים דומים הכפופים לתקינה דומה. כדי 

לבחון את הגורמים החיצוניים המפעילים לחץ על מפעלים לבצע שינוי סביבתי, ואת 

המשתנים הפנימיים הגורמים למפעלים לרצות לחדש טכנולוגיות ולצמצם את הפגיעה 

שלהם בסביבה, פותח לצורך מחקר זה מודל קונספטואלי המציג את גורמי ההשפעה 

העיקריים, הן החיצוניים והן הפנימיים, המשפיעים על הביקוש לפתרונות של חדשנות 

סביבתית במפעלים ועל ההיצע של פתרונות כאלה.

תרשים 2-1 מציג את המודל המדגים את ההשפעות על התפתחות שוק של פתרונות 

סביבתיים. 

תרשים 2-1: חדשנות סביבתית — מודל קונספטואלי של ביקוש והיצע

בחלקו העליון של המודל מצוירים ארבעה מלבנים כתומים קטנים; הם מייצגים כוחות 

חיצוניים המשפיעים על הרצון של המפעל לבצע פרויקט סביבתי. בין גורמים אלו יש 

   

  
 

 

 

 

  

 
 

  
 

 

 

 
           

  

 

  

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
           

  

 

  

 

 

 

  

לקוחות (דרישות) חברות אם רשויות תקינה ואכיפה דעת קהל

דרישות סביבתיות

טכנולוגיות חדשות

דחיפה טכנולוגית
Technology push

תרבות ניהול סביבתי

≠ דימוי המפעל
≠ גישה לצמצום סיכונים

   (סביבתיים ומשפטיים)
≠ אסטרטגיה סביבתית

≠ בדיקת כדאיות כלכלית
≠ מודעות מועסקים
≠ קשר עם הקהילה
≠ יחידה סביבתית

≠ יכולת טכנולוגית סביבתית

ביקוש
לפתרונות
סביבתיים

המפעל

קונבנציונלי

חדשנות טכנולוגית

שינוי שאינו
טכנולוגי

היצע של
פתרונות

סביבתיים

ספקי ציוד
ופתרונות

טכנולוגיים

פרויקט סביבתי
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גורמים בעלי אופי עסקי — לקוחות וחברות אם, וגורמים שאינם עסקיים — רשויות 

)תיאור מפורט של הגורמים מובא בהמשך  ודעת קהל  תקינה ואכיפה בנושאי סביבה 

הפרק(. גורמים חיצוניים אלו משפיעים על המפעל )בתרשים — מלבן גדול בצבע תכלת 

הניהול  תרבות  של  פנימיים  אלמנטים  באמצעות  התרשים(  של  שמאל  ובצד  במרכז 

הסביבתי, כגון החשש לדימוי המפעל, הרצון לצמצם סיכונים משפטיים עקב תביעות 

את  המייצג  הגדול  המלבן  של  שמאל  בצד  מפורטים  אלו  )אלמנטים  ועוד  סביבתיות 

המפעל(. גורמים פנימיים אלו מגדילים את הביקוש של המפעל לפתרונות סביבתיים )חץ 

גדול הפונה ימינה(. הביקוש לפתרונות סביבתיים גורם למפעל לבצע פרויקט סביבתי 

)עיגול במרכז התרשים(. 

קווים  באמצעות  מחולק  במפעל  הסביבתיים  הפרויקטים  את  המייצג  העיגול 

אופקיים לשלושה פלחים המייצגים שלושה סוגים של פרויקטים סביבתיים: פרויקטים 

של פתרונות בקצה הצינור, פרויקטים של חדשנות סביבתית-טכנולוגית ופרויקטים של 

או  בעצמו  סביבתי  פרויקט  לבצע  יכול  מפעל  טכנולוגיים.9  סביבתיים שאינם  שינויים 

לפנות לחברות חיצוניות לעזרה בביצוע הפרויקט. הקו האלכסוני, החוצה את העיגול 

של הפרויקטים הסביבתיים, מפריד בין שתי דרכים אלה: הצד השמאלי, הבהיר, מייצג 

את החלק של הפרויקט שהמפעל מבצע בעצמו )היצע פנימי של חדשנות(, והצד הימני 

)בכחול( מייצג את החלק שחברות חיצוניות המסייעות למפעל מבצעות )היצע חיצוני של 

חדשנות סביבתית(.10 

מיוצגות בתרשים  במפעל  פרויקט סביבתי  לביצוע  החיצוניות המסייעות  החברות 

למפעל  מציעות  אלה  חברות  הנבדק.  המפעל  את  המייצג  למלבן  מימין  כחול  במלבן 

שהחברות  פתרונות  והן  בשוק  שנמצאים  סביבתיים  פתרונות  הן  סביבתיים,  פתרונות 

מייצג  לעיגול(  )מימין  הכחול  החץ  חדשות.  טכנולוגיות  בסיס  על  מפתחות  החיצוניות 

את ההיצע החיצוני והחץ התכלת )משמאל לעיגול( מייצג את הביקוש. הביקוש וההיצע 

מאפשרים התפתחות של שוק לפתרונות סביבתיים.

מהן  סגול(,  )בצבע  החדשות  הטכנולוגיות  מוצגות  התרשים  של  התחתון  בחלק 

סביבתיות  לטכנולוגיות  בסיס  לשמש  היכולות  כלליות  טכנולוגיות  ומהן  סביבתיות 

חדשות. הטכנולוגיות יכולות להתפתח במוסדות אקדמיים, במכוני מחקר עצמאיים או 

ביחידות פיתוח של חברות תעשייתיות אחרות. המפעל המזהם יכול ליישם אותן בכוחות 

עצמו )חץ קטן מצד שמאל למטה(, או שהן משמשות את החברות החיצוניות בהציען 

9  פירוט של חלוקה זו, וכן הגדרות שלה ושל תת-קטגוריות שלה, מובאים בפרק 3 במחקר זה.

10  לעתים המפעל המזהם מבצע בעצמו את הפרויקט בשלמותו. גם מקרים כאלו מיוצגים במחצית העיגול 

השמאלית, הבהירה. 
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פתרונות של חדשנות סביבתית. חלק זה מכונה בתאוריה הכלכלית "דחיפה טכנולוגית" 

  .)Technology push(

להלן הפירוט של הגורמים המופיעים במודל:

)א( לקוחות וביקוש סביבתי

לעתים  מעוניינים  הלקוחות  המפעל.  לקוחות  הוא  שהוזכרו  העסקיים  הגורמים  אחד 

שירות(  נותן  )או  המייצר  ממפעל  לקנות  או  לסביבה  יותר  ידידותיים  מוצרים  לקנות 

ברוב  )Sharfman, Meo & Ellington, 2000( מצאו,  חוקרים  לסביבה.  ידידותי  באופן 

חקרי המקרה שהם עשו, שהסיבה העיקרית לחדשנות הסביבתית במפעלים הייתה הלחץ 

של הלקוחות על המפעלים. לקוחות המפעלים יכולים להיות גופים פרטיים וציבוריים 

 Brunnermeier & Cohen, 2003; While & Haughton,( בחו"ל  גורמים  ואף  במדינה 

2001(. ביקוש הוא הגורם המניע ומושך את כל שרשרת הייצור. במחקר שערך תיאל 
ששרשרת  מהמפעלים  רבים  ציינו  במפעלים,  סביבתית  חדשנות  על   )Theyel, 2000(

המוציאות  בחברות  בעיקר  מדובר  זיהום.  למניעת  לפתרונות  חשוב  מקור  היא  הייצור 

דרישות ומפרטים סביבתיים לספקים שלהן. בקרב החברות שבדק תיאל — 27% דרשו 

מפעלים  הייצור,  בשרשרת  סביבתיים.  ובתקנים  בדרישות  לעמוד  שלהם  מהספקים 

מקבלים דרישות סביבתיות של הלקוחות שלהם )ולכן יוצרים ביקוש עצמי לפתרונות 
סביבתיים( ומוציאים דרישות סביבתיות לספקים שלהם.11

)ב( בעלות

חברות אם בין-לאומיות חוששות שאירוע סביבתי באחד ממפעלי החברה בעולם עלול 

לפגוע בחברת האם עצמה ובמפעלים האחרים של החברה בעולם. חשש זה גורם לכך 

שחברות אם דורשות, במקרים רבים, מחברות הבת שלהם לעמוד בסטנדרטים סביבתיים 

גבוהים מאלו שדורשות הרשויות הסביבתיות במדינה שחברת הבת פועלת בה. מונטלבו 

של  ניכרת  השפעה  במקסיקו  חקר  שהוא  במפעלים  מצא  למשל,   ,)Montalvo, 2003(

התאגידים על חדשנות סביבתית בחברות הבת המקומיות. 

11  במקרים מסוימים הספקים מפתחים עם החברה את הפתרונות או המוצרים הסביבתיים. במקרה כזה 

הספק מופיע במודל בחלק הימני של התרשים — גורם היצע של חדשנות סביבתית. 
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)ג( רשויות תקינה ואכיפה

תקינה ואכיפה הן האמצעים המסורתיים של הרשויות להשפעה על ההתנהגות הסביבתית 

להוציא תקנה  על הכוונה לחוקק חוק או  די בהודעה  לעתים  של חברות תעשייתיות. 

להשפיע על החדשנות בחברה. בישראל, למשל, מפעלים נדרשים לפנות חומרים מסוכנים 

לטיפול )ברמת חובב, לדוגמה(. לדרישה כזאת, שהיא דרישה ברישיון העסק, יש השפעה 

כלכלית רבה על המפעל, מכיוון שעלותה למפעל עלולה להיות גבוהה, והיא נמצאת ביחס 

ישיר לכמות ולסוג הזיהום )ובמקרה זה דומה במבנה העלויות שלה למס על זיהום(.

ותמריצים  מסים  הם  תקינה,  על  נוסף  נוקטות,  הציבוריות  שהרשויות  האמצעים 

כלכליים לנושאים סביבתיים. המשרד להגנת הסביבה, לדוגמה, מסייע למפעלים לממן 

פרויקטים המיועדים להפחית היווצרות פסולת מסוכנת. באופן זה מדיניות הממשלה 

יכולה להשפיע ישירות על החישובים הכלכליים של מפעלים. 

)ד( דעת הקהל

ציבורית,  במחאה  בתקשורת,  בכתבות  המתבטאת  הסביבתיים,  בנושאים  הקהל  דעת 

בפעילות של ארגונים ירוקים ועוד, משפיעה במישרין — על המודעות הסביבתית של 

המנהלים והעובדים במפעלים, ובעקיפין — על  הרשויות הציבוריות ודרכן על התקינה 

במדינה.

השפעה  גם  יש   ,)Klassen & McLaughlin, 1996( ומקלפלין  קלאסן  שציינו  כפי 

ישירה של דעת הקהל על  דימוי המפעל, ודימוי המפעל משפיע על ערכו ועל שביעות 

הרצון של העובדים בו. 

)ה( ספקי ציוד ופתרונות טכנולוגיים

הספקים המוצגים במלבן הכהה בצד הימני של התרשים הם חברות, ארגונים ומוסדות 

המסייעים למפעל או מבצעים בשמו פרויקטים של חדשנות סביבתית. לעתים אלו גופים 

המציעים למפעל התאמה של פתרונות שהם פיתחו בעבר בעבור מפעלים אחרים, ולעתים 

הסביבתי  לפרויקט  ייחודיים  חדשניים,  פתרונות  המפעל  בעבור  המפתחים  גופים  אלו 

שהוא מבקש לבצע.12 

12  נוסף על חברות, יש בקרב גופים אלה סוכנים, ספקים ויועצים.
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)ו( גורמים הקשורים לתרבות הניהול הסביבתי

של המפעל  הרצון  על  עצמו, המשפיעים  במפעל  עיקריים  גורמים  מציג שמונה  המודל 

החיצוניים  מהגורמים  מושפעים  אלו  גורמים  סביבתית.  חדשנות  של  פרויקט  לבצע 

שתוארו לעיל, הם משפיעים על תרבות הניהול הסביבתי במפעל ומהווים חלק ממנה. 

להלן יפורטו הגורמים. 

דימוי המפעל

 Fombrun &( דימוי המפעל הוא אלמנט חשוב המשפיע על ההחלטות המתקבלות בו 

Shanley, 1990(. דוגמה לחשיבות הדימוי אפשר לראות בתוצאות המחקר של קלאסן 
ומקלפלין )Klassen & McLaughlin, 1996( שצוין לעיל; מהן עולה כי פרסום של אירועים 

דירינג  מניותיה.  ערך  על  השפיע  חיוביים,  או  שליליים  בחברה,  שהתרחשו  סביבתיים 

החברות  ב-80  סביבתית  חדשנות  על  ביותר  המשפיע  שהגורם  מצא   )Dearing, 2000(

 )Russo & Fouts, 1997( שהוא בדק היה דימוי החברה וערך המותג שלה. רוסו ופוטס

מציינים שלמפעל בעל דימוי נקי וידידותי לסביבה קל יותר למשוך כוח אדם איכותי 

יוצר  כזה  מפעל  כן,  כמו  המתחרים.  על  יחסי  יתרון  לו  יש  ולכן  שלו,  העבודה  למעגל 

תדמית ארגונית חיובית והזדהות של המועסקים בו. למפעל בעל דימוי סביבתי חיובי יש 

יכולת השפעה פוליטית גדולה יותר בנושאים הקשורים לסביבה. 

גישה לצמצום סיכונים

הסיכונים יכולים להיות הן סיכונים משפטיים הנובעים מאי-עמידה בתקנות סביבתיות 

 Sharfman,( והן סיכונים של אסונות סביבתיים ותביעות עתידיות. שרפמן, מיו ואלינגטון

או  סביבתיות  לתקנות  הקשור  סיכון  יש  שאם  מציינים   )Meo & Ellington, 2000
להגבלות על רישיון העסק, המפעל מבצע את הפרויקט כדי לעמוד בתקנות, להגן על 

בהצדקה  צורך  ואין  ולשרוד,  סגירה  מצו  להימנע  אישית,  הפללה  מפני  שלו  המנהלים 

כלכלית לפרויקט מעין זה. במקרה שיש תקנה סביבתית בהכנה, הסיכון המשפטי כולל 

בתוכו גם את הסיכון של אי-עמידה עתידית בתקנות וחבות עתידית עקב זיהום. נוסף 

על סיכונים משפטיים אלו, יש גם  סיכון של אסון סביבתי העלול להתרחש עקב זיהום 

של המפעל וסיכון של תביעות עתידיות של מועסקים או של גורמים השוכנים בקרבת 

המפעל ומושפעים מהזיהום שלו. 
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אסטרטגיה

 Sharma,( לעתים הנהלת המפעל מפתחת גישה אסטרטגית לחדשנות סביבתית. שרמה

2000( בדקה את התפיסה האסטרטגית של מנהלי מפעלים בנושאים אקולוגיים והבחינה 
פרואקטיבית"14.  אסטרטגית  "תפיסה  לבין  תגובה"13  של  אסטרטגית  "תפיסה  בין 

אסטרטגיה פרואקטיבית מתקשרת לשינוי בתהליך הייצור ובמוצרים, להקטנת עלויות 

ולהגדלת מכירות )Hart, 1995; Russo & Fouts, 1997(. המנהלים רואים בהשלכות של 

עסקית- אסטרטגיה  לבסס  נוטים  הם  ולכן  למפעל,  עסקית  הזדמנות  הסביבה  איכות 

 .)Gunningham, Kagan & Thornton, 2003; Sharma, 2000( זו  גישה  על  סביבתית 

מבחינה זו אפשר להבחין בין מפעלים הנוטים להתגונן מפני דרישות סביבתיות ולבצע 

את המינימום הנדרש מהם לבין מפעלים המאמצים גישה פעילה: הם מבצעים בתחום 

הסביבה יותר מהנדרש ומנצלים את הנושאים הסביבתיים לשיפור מצבם העסקי מול 

מתחריהם. 

בדיקת הכדאיות הכלכלית של פרויקט החדשנות הסביבתית

שיקולים של עלות מול תועלת כלכלית הם השיקולים המכריעים בביצוע פרויקטים ברוב 

החברות, וגם פרויקטים סביבתיים נבדקים על פי רוב במונחים של עלות מול תועלת. יש 

שהפוטנציאל הכלכלי של פרויקט החדשנות גבוה דיו, והוא מתבצע ללא קשר להיבטים 

הסביבתיים שלו )לדוגמה, ִמחזור של חומרי גלם יקרים — לשימוש חוזר בתהליך הייצור(. 

כדי להראות הצדקה כלכלית, על המפעל לבצע בדיקה ולהוכיח שהתועלת מהפרויקט 

להצדקה  במפעל  המקובלת  ברמה  להיות  אמורה  זו  בדיקה  מעלותו.  גבוהה  הסביבתי 

כלכלית גם של פרויקטים לא סביבתיים, ועל הפרויקט הסביבתי להתחרות בפרויקטים 

האחרים בכדאיותו הכלכלית. הרחבה בנושא זה מובאת בהמשך הפרק, בתיאור הכשל 

של החדשנות הסביבתית. 

מודעות סביבתית של מועסקים

החלטות במפעלים מתקבלות גם על פי נטיות אישיות של מנהלים ועובדים במפעל. הדבר 

בא לידי ביטוי ביתר שאת בארגונים מונופוליסטיים בעלי משאבים ו"שומנים ארגוניים" 

 Hart, 1995; Russo &(  אצל  הארט ואצל רוסו ופוטס )compliance( "13  היא מכונה "אסטרטגיית ציות

 .)Fouts, 1997
14  היא מכונה "אסטרטגיית מניעה" )prevention( אצל הארט ואצל רוסו ופוטס )שם(. 
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ניכרים, מכיוון שארגונים כאלו מאפשרים למנהלים שלהם חופש פעולה רב יותר ביישום 

רצונותיהם ויוזמותיהם )Bourgeois, 1981; Bowen, 2002; Sharma, 2000(. בדרך כלל 

רבה  חשיבות  מייחסים  מקצתם  האזור;  תושבי  הם  והמנהלים  במפעלים  המועסקים 

 Bansal( לנושאי איכות הסביבה, ולכן הם יוזמים פרויקטים סביבתיים או מזדהים אתם

 .)& Kendall, 2000

קשר עם הקהילה

)Montalvo, 2003( מצא שיחסים טובים עם הקהילה שבסביבת המפעל הם  מונטלבו 

המנהלים  העובדים,  לרוב  במקסיקו.  בדק  שהוא  מהמפעלים  רבים  של  חשובה  מטרה 

והבעלים של המפעלים יש אינטרס לשמור על יחסים טובים בין המפעל לקהילה שהם 

חלק ממנה. לעתים גם הלקוחות העיקריים נמצאים בקהילה הקרובה, ולכן המכירות 

יכולות להיות מושפעות מיחסי הציבור של המפעל. יחסים טובים עם הקהילה חשובים 

גם לעתיד, למקרים שהמפעל יהיה מעוניין לבצע פעולות הדורשות אישור או הסכמה 

הפועלים  יפה מפעלים  בעין  רואה  אינה  היא שהקהילה  של הרשות האזורית. ההנחה 

בקרבתה ומפרים תקנות סביבתיות, ולכן סביר שהקשר עם הקהילה מושפע הן מדעת 

הקהל והן מרמת העמידה של המפעל בתקנות סביבתיות. 

יחידה סביבתית

ברוב המפעלים הבינוניים והגדולים בישראל, כבמדינות מפותחות אחרות, יש פונקציה 

התקנות  של  מהדרישה  חלק  והיא  הסביבה,  איכות  נושאי  על  האחראית  ניהולית 

לבצע  המפעל  על  משפיע  והוא  דומיננטי,  זה  גורם  מהמפעלים  בכמה  הסביבתיות.15 

פרויקטים של חדשנות סביבתית.

יכולת טכנולוגית סביבתית

היכולת הטכנולוגית של המפעל לבצע בהצלחה פרויקט של חדשנות סביבתית מתבססת, 

 .)Hart, 1995( שלו  האנושי  ההון  ועל  רוכש  או  מפתח  שהמפעל  משאבים  על  לרוב, 

מונטלבו )Montalvo, 2003( בדק גורמים המשפיעים על הגישה של מנהלים במפעלים 

היכולת  הוא  ביותר  הגדולה  ההשפעה  בעל  שהגורם  ומצא  נקי,  וייצור  חדשנות  כלפי 

15  בישראל מנהל האיכות, הבטיחות והסביבה במפעל מרּכֵז, לרוב, את הפונקציה הסביבתית.
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הטכנולוגית לבצע את השינוי. תיאל )Theyel, 2000( מצא ש-31.1% מהמפעלים במחקרו 

ציינו שהמו"פ )מחקר ופיתוח( הפנימי הוא הגורם החשוב ביותר למניעת זיהום. פלורידה 

)Florida, 1996( מצא — בסקר שבדק 256 חברות בגדלים שונים ובמגזרים תעשייתיים 

שיפורים  גם  עליו  לבסס  יכול  שמפעל  משאב  היא  תהליכית16  שחדשנות   — שונים 

סביבתיים. במחקר שערכה כריסטמן )Christmann, 2000( ב-98 מפעלים בענף הכימיה, 

היא הגדירה את היכולת של המפעלים לבצע חדשנות תהליכית "נכס משלים לחדשנות 

סביבתית". היא מצאה שככל שיכולת המפעלים לבצע חדשנות בתהליך הייצור גדלה, גם 

הרווח שלהם מחדשנות סביבתית וממניעת זיהום עולה. 

)ז( עוד גורמים כלכליים 

של  סביבתיות  החלטות  על  משפיעים  גורמים  עוד  במודל,  שפורטו  הגורמים  על  נוסף 

המפעלים: בנקים )הנותנים אשראי למפעלים(, חברות ביטוח )המחליטות על הפרמיות 

על פי הערכת הסיכון של בעיות סביבתיות ושל תביעות עתידיות כנגד המפעלים( ועוד. 

גורמים אלו מתוארים בפרסומים שונים, אך מראיונות שבוצעו במחקר זה עולה שעד 

שנת 2004 השפעתם של גורמים מימוניים על ביצוע פרויקטים של חדשנות סביבתית 

במפעלים הייתה שולית, ולכן הם לא הוצגו בתרשים 2-1.

1�1�2� התפתחות השוק והטכנולוגיות

התהליך שתואר במודל הקונספטואלי מסביר את התפתחות השוק לחדשנות סביבתית. 

זה תהליך המשלב ביקוש של מפעלים לפתרונות סביבתיים עם התפתחות של חברות 

חיצוניות המתמחות בפיתוח של פתרונות סביבתיים בתחומים שונים. להתפתחות של 

שוק לפתרונות חיצוניים יש יתרונות רבים: האפשרות של החברות המתמחות להעביר 

ידע ויכולות מפרויקט בחברה אחת לפרויקטים בחברות אחרות, סטנדרטיזציה והוזלה 

של  יותר  מתקדמים  דורות  של  פיתוח  להמשך  המו"פ  ניצול  החדשים,  הפתרונות  של 

פתרונות, הקטנת האי-ודאות הטכנולוגית ועוד. התפתחות השוק מתאפיינת גם בהפיכת 

המידע על נושאי החדשנות הסביבתית ממידע פנימי לא מקודד )המתבסס על ידע וניסיון 

להעביר  יותר  קל  זה  באופן  ומתומחר.  מקודד  למידע  במפעלים(  עובדים  של  אישיים 

לפתרונות  הביקוש  יורדות,  ההעסקה  עלויות  בתעשייה,  שונים  מפעלים  בין  הידע  את 

16  "חדשנות תהליכית" היא חדשנות בתהליך הייצור )לעומת חדשנות במוצר(.
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דומה את התפתחות  )Rosenberg, 1963( תיאר באופן  רוזנברג  וכן ההיצע.  עולה  אלו 

השוק למכונות הכלים במאות התשע עשרה והעשרים ואת ההשפעה החיובית שהייתה 

להתפתחות זו על טכנולוגיית הייצור ועל הכלכלה האמריקנית. תופעה זו היא תופעה 

דינמית, והיא קשורה לפריצות דרך טכנולוגיות המבוססות על פריצות דרך טכנולוגיות 

מוקדמות יותר. התפתחות השוק באמצעות חברות חיצוניות מתמחות תורמת לתהליך 

תורמת  סביבתית  חדשנות  של  טכנולוגית  התפתחות  ניכרת.  במידה  אותו  ומאיצה  זה 

לשיפור היעילות הסביבתית: אפשרות לייצר יותר, בעלויות נמוכות יותר ובזיהום נמוך 

יותר. 

2�2� כשל הממשל של החדשנות הסביבתית

במודל הקודם פורטו המרכיבים המשפיעים על הביקוש לפתרונות סביבתיים חדשניים 

ועל ההיצע )הפנימי והחיצוני( של פתרונות כאלה. הביקוש וההיצע מעודדים התפתחות 

של שוק לחדשנות סביבתית, שוק שבו למפעל יש מגוון אפשרויות של פתרונות סביבתיים. 

ההנחה המקובלת בכלכלה היא שהשוק הוא מנגנון המאפשר הקצאה יעילה של משאבים, 

אלא אם יש כשל שוק שאינו מאפשר להגיע ליעילות. בפרק המבוא תוארו כשלי שוק 

שונים, מהם הקשורים לאיכות הסביבה ומהם לנושאים של חדשנות, בעיקר ידע, למידה 

ופיתוח יכולות טכנולוגיות. בעת העבודה על מחקר זה אותר כשל שוק ייחודי האופייני 

של  מהניסיון  נובע  שהוא  מכיוון  מדיניות,  כשל  גם  הוא  זה  כשל  סביבתית.  לחדשנות 

הרשויות הסביבתיות לפתור את כשל השוק הסביבתי באמצעות תקני פליטה לזיהום 

ולא באמצעות מנגנונים כלכליים. אי-הוודאות הטכנולוגית המאפיינת חדשנות סביבתית 

מקשה על מפעלים לחדש כאשר הם נדרשים לעמוד בתקינה17 סביבתית קשיחה, כפי 

שיפורט להלן.

17  כאשר יש בפרסום זה התייחסות לתקן או לתקינה סביבתית ללא ציון סוג התקינה, הכוונה היא לתקן 

פליטה של מזהמים )לאוויר, למים או לקרקע(. 
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תיבה 4: איתור הכשל של החדשנות הסביבתית

בעבודה זו מודל הכשל של החדשנות הסביבתית מוצג בשילוב המודל של התפתחות השוק 

המחקר.  תכנון  בזמן  הפרק  על  עמד  לא  כלל  זה  מודל  אולם  הסביבתית,  החדשנות  של 

הביקוש  התפתחות  של  הקונספטואלי  המודל  פותח  המחקר  של  הראשונים  בשלבים 

נערך  ולפיו  הסביבתית,  החדשנות  של  השוק  והיווצרות  סביבתיים  לפתרונות  וההיצע 

המחקר ונבדקו הנתונים של המפעלים ונתונים משלימים ממקורות אחרים, ובהם המשרד 

להגנת הסביבה. ואולם כאשר בדקתי את ההשפעה של האכיפה הסביבתית התגלו תוצאות 

הפוכות מאלו שהנחתי. במודל הקונספטואלי הראשוני כתבתי את פעילות התקינה ואת 

על  שהשפעתן  והנחתי  אחת,  במשבצת  הסביבה  להגנת  המשרד  של  האכיפה  פעילות 

המפעלים דומה. להפתעתי, בדיקת ההשפעה של פעילות האכיפה של המשרד על החדשנות 

הסביבתית במפעלים העלתה מתאם הפוך )שלילי( בין אכיפה מוגברת לחדשנות סביבתית 

)יותר אכיפה מתואמת עם פחות חדשנות(, ממצא הסותר את ההנחה שאכיפה סביבתית 

מגבירה חדשנות סביבתית. עם זאת, נמצא מתאם בין תקינה סביבתית גבוהה לחדשנות 

סביבתית גבוהה, לפי ההנחות המקוריות של המודל. הניסיון להסביר את חוסר ההתאמה 

והערותיהם של מנהלים במפעלים על נושא התקינה הובילו אותי לתובנה על כשל הממשל 

של  הסטטיסטיות  הבדיקות  לשמחתי,  שלו.  המודל  ולניסוח  הסביבתית  החדשנות  של 

נתוני הפרויקטים של חדשנות סביבתית איששו את ההנחות של המודל והצביעו על כשל 

הממשל הזה. 

כאשר עולה אפשרות לביצוע פרויקט של חדשנות סביבתית, המפעל עורך בדיקה כלכלית 

רבים של חדשנות סביבתית  ובעקבותיה מחליט אם לבצע את הפרויקט. בפרויקטים 

יש מרכיבים של ִמחזור או של שינויים בתהליך הייצור; אלה מאפשרים הגדלת הייצור 

בד בבד עם צמצום הזיהום )Rennings, Ziegler, Ankele & Hoffmann, 2006(. המודל 

ִמחזור,  של  מסוג  סביבתית  חדשנות  של  הוא  הפרק  של  זה  בחלק  המתואר  הכלכלי 

אולם אפשר להרחיבו גם לסוגים אחרים של חדשנות סביבתית. המודל הפשוט מתואר 

בתרשים 2-2.

במודל מתואר תהליך ייצור במפעל )בתרשים — אליפסה לבנה בצד ימין למעלה( 

שממנו יוצאים שני מוצרים: מוצר אחד הוא המוצר המסחרי של המפעל, ואילו המוצר 

השני הוא זיהום )בתרשים — ענן כחול(. לפני המפעל עומדות שתי אפשרויות: האפשרות 

בזיהום  המטפל  אחר  פתרון  או  הצינור"  "בקצה  פתרון  של  התקנה  היא  הסטנדרטית 
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בחירה  היא  אחרת  אפשרות  הסביבתית;  בתקינה  שעומדת  לרמה  רמתו  את  ומפחית 

בפתרון חדשני — טכנולוגיה ההופכת את הזיהום למוצר )בתרשים — אליפסה צהובה(. 

במודל זה יש אי-ודאות טכנולוגית בדבר הכמות והאיכות של הזיהום הנוצר בתהליך 

החדשני. הפתרון הסטנדרטי עומד בתקינה הסביבתית הקיימת )הנחת מוצא במודל(, אך 

אם איכות השפכים הנוצרת בתהליך החדשני תהיה גרועה מזו הנוצרת בטיפול הרגיל, 

המשרד להגנת הסביבה לא יאשר את התהליך החדשני. במקרה כזה ייאלץ המפעל לחזור 

הפתרון  את  השוקל  המפעל  לטמיון.  תרד  החדשני  בתהליך  וההשקעה  הרגיל,  לטיפול 

החדשני מביא בחשבון אפשרות לכישלון )אי-עמידה בתקינה( שעלול לעלות לו בכסף 

רב. לפיכך המפעל מתכנן את התהליך החדשני כך שאיכות הזיהום הנפלט ממנו תהיה 

"טווח  להבטיח  כדי  הסביבתיות,  התקנות  פי  על  המינימלית  הזיהום  מאיכות  טובה 

את  שוקל  המפעל  מכן  לאחר  הסביבתיות.  הרשויות  של  מהתקינה  טכנולוגי  ביטחון" 

העלות והתועלת של התהליך החדשני מול אלה של הטיפול הרגיל, ואם הבדיקה מראה 

יתרון כלכלי של הפרויקט החדשני, המפעל מבצע אותו. 

תרשים 2-2: חדשנות סביבתית מול טיפול רגיל בזיהום

העלויות  הקטנת  הוא  זה  מעין  סביבתית  חדשנות  פרויקט  מביצוע  המפעל  של  הרווח 

של הטיפול הסביבתי, ואילו הרווח למדינה הוא הפחתת כמות הזיהום יחסית לפתרון 
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הרגיל. ואולם המפעל, בחישוב הכלכלי שהוא עושה כדי להחליט אם לבצע את הפרויקט, 

בתקינה  יעמוד  שהפתרון  בכך  מסתפק  והוא  למדינה,  הרווח  את  בחשבון  מביא  אינו 

הסביבתית. לפיכך מפעלים עלולים שלא לבצע פרויקטים שבחישוב הכדאיות שלהם, 

למפעל ולמדינה, נכון לבצעם. כאמור, תופעה זו היא כשל הנובע מאי-ודאות טכנולוגית 

של הפתרונות הסביבתיים החדשניים מול תקינה סביבתית קשיחה שהרשות הסביבתית 

החדשנות  ושל  הסביבה  איכות  של  המוכרים  השוק  לכשלי  מצטרף  זה  כשל  מגדירה. 

הממשלה  על  ולכן  ממשלתית  מפעילות  נובע  הוא  אולם  במבוא,  שתוארו  הטכנולוגית 

לשנות את אופן ההתערבות הסביבתית שלה כדי להקטינו. הכשל מתואר בתרשים 2-3. 

תרשים 3-2: כשל הממשל של החדשנות הסביבתית

בתרשים 2-3 הציר האופקי מייצג את רמת הזיהום שייפלט מהמפעל בעקבות החידוש, 

על  המותרת  הזיהום  רמת  את  מייצג  האופקי  הציר  מן  העולה  האנכי  המקווקו  והקו 

טכנולוגית,  אי-ודאות  בחידוש  שיש  מכיוון  הסביבתית.  הרשות  של  הפליטה  תקן  פי 

יש  אולם  ידועה,  אינה  במפעל(  יוטמע  שהחידוש  )לאחר  בפועל  שייפלט  הזיהום  רמת 

בציר האנכי של התרשים.  זו, הסתברות המוצגת  זיהום  לרמת  הסתברות סטטיסטית 

העקומה דמוית הפעמון מייצגת את ההסתברות לזיהום מחידוש סביבתי כלשהו. שיא 

העקומה )ההסתברות הגבוהה ביותר לזיהום שייפלט מהמפעל בעקבות החידוש( הוא 

בצד השמאלי )הנמוך( של תקן הפליטה הסביבתי, מכיוון שהמפעל שוקל חידוש שיש 

השטח   )1( שטחים:  שני  מתקבלים  הפעמון  לעקומת  מתחת  מהתקן.  ביטחון  טווח  לו 

הכחול, הגדול, מייצג את ההסתברות שהחידוש יגרום לפליטה של זיהום נמוך מהמותר 

בתקן הפליטה )ההנחה היא שהפתרון הקונבנציונלי מפחית את הזיהום של המפעל עד 

זיהום נמוך כזה, הציבור במדינה  לרמה העומדת בדרישות התקן בדיוק(. במקרה של 
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מרוויח מאחר שהסביבה נקייה יותר, אולם המפעל אינו מרוויח מכך שהוא פולט פחות 

זיהום; )2( השטח השחור, הקטן, שמימין לקו של תקן הפליטה מייצג את ההסתברות 

הרשות  ולכן  מהתקן,  הגבוה  זיהום  המפעל  יפלוט  החידוש  שבעקבות  יותר(  )הנמוכה 

הסביבתית לא תאפשר לו ליישם את החידוש, והמפעל ייאלץ להשבית אותו )ואף יהיה 

צפוי לקנסות ולעונשים משפטיים שונים(. במקרה זה העלות למפעל )השבתת החידוש 

והצורך להתקין פתרון חלופי( אינה תלויה ברמת החריגה שלו מן התקן, ולכן כל סטייה 

מהתקן, ולו הקטנה ביותר, עלולה לסכן את המפעל. אפשר לראות שמצב מעין זה — 

שהמפעל שומר על טווח ביטחון מהתקן ועם זאת יש סיכון שהחידוש לא יעמוד בתקן — 

עדיף למדינה, מכיוון שהשטח הכחול )מתחת לעקומה(, המייצג את הרווח למדינה, גדול 

תיבה 5: דוגמה מספרית

מפעל בענף המתכת פולט 10,000 מ״ק שפכים בשנה, והוא נדרש לעמוד בריכוז מרבי של 

2 מ״ג אבץ לליטר בשפכים הנפלטים ממנו. לפני המפעל עומדות שתי חלופות: )1( החלופה 

הקונבנציונלית — מערכת רגילה ללכידת מתכות המוציאה מים בריכוז מרבי של 2 מ״ג 

אבץ, על פי התקינה הסביבתית הקיימת; )2( חלופה חדשנית — מערכת חדשה הממחזרת 

אבץ מהמים — מערכת שהמפעל מעוניין לפתח. למפעל אין מידע מדויק על הרמה שבה 

תמחזר המערכת את האבץ, ולכן הוא דורש מהמערכת טווח ביטחון, לדוגמה — שבמערכת 

החדשנית ריכוז האבץ יהיה קטן מ-1.3 מ״ג לליטר, כדי שאם המערכת לא תעמוד בתכנון 

לרמה  עד  אותה  להפעיל  אפשר  יהיה  עדיין  יותר,  גבוה  בריכוז  אבץ  ותוציא  המקורי, 

של 2 מ״ג אבץ לליטר. המערכת גם מאפשרת למפעל לפלוט פחות שפכים — רק 5,000 

מ״ק שפכים בשנה. מנהל המפעל מעריך ששיעור הסיכון שהמערכת לא תעמוד בתקינה 

הסביבתית הוא 10% בלבד. המפעל עורך חישוב כלכלי של כדאיות המערכת החדשה, 

ועיקר עניינו ביכולתה של המערכת לעמוד בתקינה. אם העלות של המערכת החדשנית, 

הכוללת את הסיכון שלא תעמוד בתקינה, גבוהה מהעלות של החלופה הקונבנציונלית, 

יחליט המפעל לקנות ולהפעיל את החלופה הרגילה ולא את זו החדשנית. נניח שבדוגמה 

מספרית זו המערכת החדשנית שהתקבלה פולטת יותר שפכים מהמתוכנן — 1.5 מ״ג אבץ 

לליטר )עדיין פחות מהתקן(, ומקטינה את כמות השפכים ל-5,000 מ״ק שפכים בשנה; 

תרשים 2-4 מציג את הדוגמה. חישוב של ההבדלים באיכות השפכים ובכמותם מראה 

שהמערכת החדשנית פולטת לשפכים 7.5 ק״ג אבץ בשנה, לעומת 20 ק״ג אבץ שהמערכת 

הקונבנציונלית פולטת. אילו נערך חישוב הכולל בתוכו את התועלת למדינה מהחיסכון 

בזיהום של 12.5 ק״ג אבץ בשפכים, ייתכן שהחישוב היה משנה את התמונה ומצביע על 

כדאיות של הפרויקט החדשני. 
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בהרבה מהשטח השחור, המייצג את הסיכון למפעל. אם המדינה מביאה בחשבון שמצב 

זה אופייני למספר רב של מפעלים, עדיף לה שכל המפעלים יישמו חידושים סביבתיים, 

)יהיו מפעלים  מפני שאז הזיהום הכללי של המפעלים ירד לרמה נמוכה מרמתו היום 

גבוה  יהיה  שהזיהום שלהם  מעטים  ומפעלים  לתקן  אל מתחת  זיהום  שיפחיתו  רבים 

מהתקן(.18 

תרשים 2-4: החיסכון בשפכים בעקבות החידוש

1�2�2� אי-הוודאות במוצרים המופקים מזיהום

למוצר  הזיהום  הפיכת  חיצוני":  "ִמחזור  של  מסוג  היא  החדשנות  מהפרויקטים  בכמה 

שהמפעל יכול למוכרו לגורמים אחרים. גם בתחום זה יש כשלים הנובעים מאי-ודאות 

לדוגמה,  הלקוחות.  בעיני  המוצר  של  הסביבתית  התפיסה  בעניין  או  התקינה  בעניין 

המוצר עלול, בסופו של דבר, שלא לקבל אישור של הרשויות הסביבתיות בגלל חשש 

18  מודל כלכלי-פורמלי של כשל הממשל של החדשנות הסביבתית, הכולל את חישוב העלויות/תועלות של 

המפעל, של המדינה ושל הפער ביניהם, אפשר למצוא בעבודת הדוקטורט של בן-אהרון )2009(.
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לסיכונים סביבתיים. המוצר עלול שלא להתקבל אצל הלקוחות בגלל חשש מפני בעיות 

סביבתיות שהוא יגרום או בגלל סטיגמה סביבתית.19 

2�2�2� התפתחות השוק והקטנת כשל הממשל של החדשנות הסביבתית

חברות  של  והתמחות  השוק  התפתחות  של  בתהליך  עסק  זה  פרק  של  הראשון  חלקו 

של  שהתפתחות  נראה  למפעלים.  סביבתית  חדשנות  של  פתרונות  המציעות  חיצוניות 

חברות חיצוניות מעין אלו, גם אם אינה פותרת לחלוטין את הכשל, היא מקטינה אותו 

בכמה דרכים: )1( אפקט הלמידה והצטברות הניסיון בקרב החברות החיצוניות מקטינים 

את אי-הוודאות הטכנולוגית הנמצאת בבסיסו של הכשל; )2( סיכון של המפעל וסיכון 

אישי ויוקרתי של המנהל — פיתוח הפתרון על ידי חברה חיצונית מקטין את הסיכון 

האישי של המפעל ושל המנהל הסביבתי במפעל להיות מזוהה עם הכישלון, והוא מעביר 

את האחריות לכישלון אל החברה החיצונית. לעתים יש לאחריות זו גם ביטוי כלכלי: 

אם המערכת הסביבתית החדשה אינה עומדת בתקן, המפעל אינו משלם בעבורה לחברה 

החיצונית, והיא הנושאת בנזק הכלכלי. 

19  לדוגמה, כאשר הציעו לחקלאים בארץ להשתמש במים מושבים במקום במים שפירים, ההצעה נתקלה 

בהתנגדות וברתיעה בשנים הראשונות. רק אחר כך גילו החקלאים שמים אלו אינם מזיקים ואף יש בהם 
תועלת: הם כוללים חומרי דישון, ולכן הם מאפשרים להקטין את ההוצאות על חומרי הזנה.
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3� חדשנות סביבתית — סיווג ודוגמאות 

לא כל פרויקט סביבתי במפעל מוגדר בעבודה זו פרויקט של חדשנות סביבתית טכנולוגית. 

לדוגמה, במחקר נמצאו מפעלים שביצעו שיקום סביבתי-נופי של הנחל שליד המפעל, 

נועד לשפר את דימוי  אף על פי שהמפעל לא היה קשור כלל לפגיעה בנחל. הפרויקט 

המפעל בעיני התושבים באזור, ולמטרת מחקר זה הוא אינו נחשב חדשנות סביבתית 

ומקובלות לסיווג פרויקטים של  של המפעל. בספרות המקצועית אין הגדרות ברורות 

ולהגדרתם.  הפרויקטים  לסיווג  יוחד  זה  במחקר  חשוב  חלק  לכן  סביבתית,  חדשנות 

 Clayton, Spinardi &( וויליאמס  ספינרדי  קלייטון,  של  אלו  על  מתבססות  ההגדרות 

Williams, 1999(, בהתאמה לממצאים שהעלינו בפרויקטים של מפעלים בארץ. ההגדרה 
במחקר נסמכת על פרויקטים סביבתיים שנעשו בפועל במפעלים בארץ. 

במחקר.  שנמצאו  הסביבתיים  הפרויקטים  של  ההגדרות  את  מציג   3-1 תרשים 

לדוגמה, הפרויקט הסביבתי-נופי שתואר לעיל שייך בתרשים זה למלבן הימני העליון, 

שכותרתו "חזותי ייצוגי". המשך הפרק מפרט את ההגדרות שבתרשים. השורה התחתונה 

של המלבנים בתרשים, בתוך המסגרת המקווקוות של הביקוש לחדשנות, מייצגת את 

תרשים 3-1: הגדרת ״חדשנות״ במחקר

שינוי סביבתי

חדשנות טכנולוגית לא חדשנות טכנולוגית

היצע חדשנות ביקוש
לחדשנות

חדשנות
במוצר/
שירות

קצה
צינור
"רגיל"

חדשנות
מנהלתית

Better
house-
keeping

שינוי חומרי
גלם ללא
חדשנות

חזותי
ייצוגי

ביקוש לחדשנות סביבתית בתעשייה

חדשנות
בקצה צינור

חדשנות
בשינוי

ִמחזור פנימיחומר גלם

ִמחזור

ִמחזור חיצוני
שינוי בתהליך

הייצור
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של  סוגים  מייצגים  בתרשים  העליונים  המלבנים  ששת  במחקר.  שנבדקו  הפרויקטים 

פרויקטים סביבתיים שאינם מוגדרים במחקר זה במסגרת ביקוש לחדשנות סביבתית.

המלבן השמאלי בשורה העליונה מייצג "היצע של חדשנות סביבתית" — פרויקטים 

של מפעלים שפיתחו מוצרים או שירותים שנועדו לפתור בעיות סביבתיות של גורמים 

אחרים )לקוחות שלהם(. כפי שצוין בתיאור המודל )פרק 2(, סוג פעילות זה אינו במוקד 

של מחקר זה, ולכן הוא אינו נכלל בקטגוריה של "חדשנות סביבתית" בעבודה זו. 

להלן פירוט חמש ההגדרות של הביקוש לחדשנות סביבתית שנבדק במחקר זה )ובהן 

שתיים של ִמחזור: ִמחזור פנימי וִמחזור חיצוני(. לכל אחת מההגדרות מצורפת דוגמה 

או שתיים של פרויקטים שנמצאו במחקר. ההגדרות האחרות של שינוי סביבתי )אלו 

זו.  עבודה  של   1 בנספח  ומודגמות  מפורטות  בתרשים(  העליונים  במלבנים  שנמצאות 

ההגדרות מפורטות על פי סדר הופעתן בתרשים משמאל לימין. 

1�3� ההגדרות של החדשנות הסביבתית במחקר

א� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור 

הגדרה

פרויקטים חדשים למפעל, שיש בהם שינוי טכנולוגי המפחית את הזיהום במקור או מונע 

את היווצרותו באמצעות שינוי תהליך הייצור.

דוגמה לפרויקט

פטריות  קוטל  הייצור של  בקוטל פטריות — בתהליך  שיפור הראקציה הכימית    ·

בשפכים  נמצאות  החומר  לסביבה. שאריות  בעייתי  בחומר גלם  משתמשים 

המימיים היוצאים מתהליך הייצור, והן יוצרות עומס רב בשופכי המפעל. כדי לצמצם 

ייחודי  את פליטתו לסביבה, שיפר המפעל את מערכת הבחישה באמצעות פיתוח 

בעולם. השינוי גרם לשיפור הניצול של החומרים בתהליך, הצריכה של חומר הגלם 

צומצמה בכ-5%, והעומס בשפכים פחת מאוד. הדבר הביא לידי חיסכון, וההשקעה 

הוחזרה בתוך 2–3 שנים. הפתרון היה פיתוח של אחד המהנדסים במפעל, ועלותו 

הייתה נמוכה בהשוואה למחיר המערכת שבתוכה הוא הותקן. 

השנה: 1994, החברה: מכתשים-אגן תעשיות בע"מ, העלות:  990 אלף דולר.  
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ב� פרויקטים של  ִמחזור חיצוני )הפיכת זיהום למוצר( 

הגדרה

למוצרים  לזיהום  ונחשבים  הייצור  בתהליך  הנפלטים  חומרים  ההופכים  פרויקטים 

שהמפעל יכול לקבל בעבורם תמורה כספית — מוצרים המשמשים על פי רוב חומרי גלם 

לתהליכי ייצור של מפעלים אחרים. יש שמפעל אחר מקבל מוצר מסוג זה מבלי לשלם 

תמורתו, אולם המפעל המייצר אינו צריך לשאת בעלויות של הטיפול בזיהום. 

דוגמה לפרויקט

הפיכת מי גבינה למוצר — החברה אוספת ממי הגבינה את החומר האורגני, שבעבר    ·

היה נפלט לשפכים ומזהמם, ומעבירה אותו למפעל )שהיא הקימה(, וזה מעבד אותו 

לתוסף מזון. תיאור מפורט של הפרויקט הובא במבוא.  

השנה: 1997, החברה: תנובה תעשיות מזון, העלות: 30 מיליון דולר.   

ג� פרויקטים של ִמחזור פנימי 

הגדרה

וִמחזור הזיהום שנוצר לחומר גלם  פרויקטים חדשים למפעל הכוללים שינוי טכנולוגי 

לתהליך הייצור במפעל עצמו. 

דוגמה לפרויקט

וצנרת. בעבר  לניקוי מכלים  — סודה קאוסטית משמשת  ִמחזור סודה קאוסטית    ·

הזרימו לביוב את הסודה שיצאה מהתהליך בריכוז של 1.7%, והחומר פגע בסביבה. 

ולרכזה,  מהתהליך  היוצאת  הסודה  את  לנקות  שמאפשר  תהליך  פיתחו  בפרויקט 

ואחר כך להשיב אותה לתהליך בריכוז של 2.5%. לשם כך הקים צוות ההנדסה של 

המפעל מתקן ִמחזור בתהליך של פיתוח טכנולוגי שהיה חדש לתקופתו בארץ.

השנה: 1996, החברה: גת גבעת חיים, העלות: 80 אלף דולר.  
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ד� פרויקטים של "חדשנות בקצה הצינור" 

הגדרה

פרויקטים המציעים פתרון שאינו מצמצם את הזיהום הנוצר אולם מונע מהזיהום להגיע 

בזיהום  מתבצע  )לעתים  חיצוני  לטיפול  ושליחתו  לכידתו  באמצעות  המפעל  לסביבת 

טיפול מקדים במפעל( — בפרויקט של "חדשנות בקצה הצינור" המפעל משתמש בחידוש 

המאפשר לבצע את הפתרון בעלות נמוכה יותר או בצורה טובה יותר לסביבה מהפתרון 

"בקצה הצינור" המקובל לבעיה זו. 

דוגמאות לפרויקטים

המתכות  מתכות,  ציפוי  תהליך  לאחר   — השטיפה  מאמבטיות  המים  ִמחזור    ·

מוטבלות באמבטיות להסרת ציפוי עודף ולליטוש סופי. השפכים מאמבטיות אלו 

)שמה  אקולוגיות"  "טמבור  חברת  וציאנידים.  כרומטים  רעילים:  חומרים  מכילים 

היה אז "כימתעש"( פנתה אל המפעל בהצעה לנסות מערכת שפיתוחה הושלם באותו 

זמן והחברה עשתה בה ניסוי — "פיילוט" — מסחרי. המערכת ממחזרת את המים 

מאמבטיות השטיפה, המים עוברים תהליך טיהור באמצעות שרפים ואלקטרודות 

וחוזרים נקיים לאמבט, כלומר — זהו תהליך סגור. הבוצה הנוצרת בתהליך מפונה 

לרמת חובב אחת לשלושה חודשים. צריכת המים קטנה מכ-3,000 מ"ק בשנה לכ-900 

מ"ק בשנה.  

השנה: 1995, החברה: שואף את ברוק ציפויים, העלות: כ-100 אלף דולר.  

חברה  עם  יחד  הקים,  מפעל   — בשפכים  רב-שלבי  ביולוגי  טיפול  מערך  הקמת    ·

למפעל  אפשר  המערך  המפעל:  בשופכי  לטיפול  חדשני  מערך  )"אליף"(,  חיצונית 

לצמצם מאוד את כמות הבוצה ולשפר את איכות הקולחין. פיתוח המערך הוא בגדר 

חדשנות ברמה העולמית. הידע נמכר אחר כך לחברה אמריקנית. 

השנה: 1999, החברה: מעבדות שרון בע"מ, העלות: 500 אלף דולר.    

ה� פרויקטים של החלפת חומר גלם 

הגדרה

פרויקטים חדשים למפעל הכוללים החלפה של אחד מחומרי הגלם בחומר גלם פחות 

מזהם. 
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דוגמה לפרויקט

זורם  נוזלי  מגנזיום  הזיקוק,  — בתהליך  ברומיד  כלוריד בסודיום  בריום  החלפת    ·

במתקני חימום דרך שכבה של מלחים מותכים. אחד מהמלחים המרכזיים בשכבה 

זו היה בריום כלוריד המסוכן לסביבה. במדינת המקור של טכנולוגיית הייצור )בגוש 

הסובייטי לשעבר( לא התייחסו לחומר זה בתקנות הסביבתיות כאל חומר בעייתי, 

אולם בישראל התקינה מבוססת על תקינה מערבית ודורשת טיפול מיוחד בחומר 

זה. על החברה היה לשנע את כל משקע המלחים שנוצר בתהליך לטיפול ברמת חובב. 

פתרון  ומצאה  מהשורש,  זו  בעיה  לפתרון  מחקר  פרויקט  ביצעה  המגנזיום  חברת 

ולעובדים.  ידידותי לסביבה  חומר  ברומיד —  חדשני של החלפת החומר בסודיום 

סודיום ברומיד משמש בעיקר בתעשיית הצילום, והוא יקר בהרבה מבריום כלוריד. 

ואולם, שלא כבריום כלוריד המיוצר בחו"ל, המפעל השכן למפעל המגנזיום מייצר 

סודיום ברומיד מים המלח. מתהליך הייצור נשאר חומר רב באיכות ירודה, חומר 

המגנזיום  חברת  כלוריד.  לבריום  תחליף  לשמש  יכול  הוא  אך  למוכרו  אפשר  שאי 

רוכשת חומר זה במחיר נמוך מאוד, וכך השינוי משתלם לחברה מבחינה כלכלית. 

השנה: 2002, החברה: מגנזיום ים המלח בע"מ, העלות: 300 אלף דולר.   
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4� חדשנות סביבתית בישראל — מחקר

1�4� שיטת המחקר 

המספר הקטן של המחקרים שבדקו את הביקוש לחדשנות סביבתית בכלל, ואת הביקוש 

בארץ בפרט, גרם למיעוט המידע שיש על תחום זה ועל מאפייניו. כדי לאפיין את הביקוש 

לחדשנות סביבתית בישראל היה צורך לבצע הן מחקר עומק פרטני, שיבדוק את מאפייני 

החדשנות הסביבתית בישראל, והן מחקר רוחב כמותי, שיבדוק את היקף התופעה. כדי 

לקבל פרספקטיבה על התפתחות הביקוש לחדשנות סביבתית בישראל, נבדקה במחקר 
תקופה ארוכה יחסית, 16 שנים — משנת 1989 עד 2004 )2004 בכלל זה(.20

המחקר מתמקד הן ברמת המפעלים ומאפייניהם והן ברמת הפרויקטים של החדשנות 

הסביבתית. בשלב הראשון הורכבה רשימה של מפעלים, שעל סמך אינדיקציות שיפורטו 

בהמשך היה סביר להניח שתהליכי הייצור שלהם פולטים זיהום, וכן שיש להם מודעות 

של  המאפיינים  על  המחקר.  בתקופת  סביבתיים  שינויים  בהם  נעשו  ולכן  סביבתית 

מפעלים אלו נאסף מידע כללי וסביבתי. אחר כך ערך צוות המחקר ראיונות עם מנהלים 

ומומחים  מנהלים  והן  מהמפעלים  מנהלים  )הן  סביבתיים  בנושאים  מעורבים  שהיו 

ביצעו  שהמפעלים  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים  על  נשאלו  המנהלים  חיצוניים(. 

במהלך התקופה. על סמך ראיונות אלו הורכבה רשימה מפורטת של פרויקטים שנעשו 

שיטת  של  פירוט  להלן  בהתאם.  המידע  במערך  וסווגו  הוגדרו  הפרויקטים  במפעלים. 

המחקר )המתודולוגיה( המתוארת בתרשים 4-1.  

1�1�4 בחירת המפעלים

בישראל,  התעשייה  מפעלי  בכל  ראיונות  לערוך  ִאפשר  לא  המחקר  שהיקף  מכיוון 

נעזרנו במקורות מידע שונים כדי לזהות מפעלים שסביר להניח שביצעו פרויקטים של 

לזה  זה  נבחרו משישה מקורות שאינם קשורים  חדשנות סביבתית. המפעלים למחקר 

והם מייצגים את רוב המפעלים שביצעו חדשנות סביבתית בישראל בשנים שנבדקו: )1( 

מפעלים שקיבלו אישור לתקן ניהול סביבתי ISO 14001 ;21 )2( מפעלים שחתמו על אמנת 

20  נקודת ההתחלה שנבחרה למחקר היא שנת 1989, שנת ההקמה של המשרד להגנת הסביבה )אז המשרד 

לאיכות הסביבה(, מתוך הנחה שמועד זה מייצג נקודת התעוררות במדינה בתחומים של איכות הסביבה. 
21  המקור: אתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי. 
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התעשיינים לשמירה על איכות הסביבה; )3( מפעלים שזכו בפרס "מגן איכות הסביבה"; 

)4( מפעלים שקיבלו תקציב מהמשרד להגנת הסביבה להפחתה של שפכים, פסולת או 

פליטה לאוויר; )5( מפעלים שצוינו בשיחות עם 34 מומחים ואנשי שטח מהמשרד להגנת 

הסביבה, רשויות אזוריות וסביבתיות, מכונים וגופים הקשורים לתעשייה; )6( מפעלים 

שהוזכרו בפרסומים בהקשר של ביצוע פרויקטים סביבתיים.  

תרשים  4-1: שיטת המחקר

2�1�4� ראיונות לאיתור חדשנות סביבתית במפעלים

לאחר המיון הראשוני נוצרה רשימה של 249 מפעלים שהיוו את קבוצת המחקר. בשנים 

2005 ו-2006 נערך סקר טלפוני של מפעלים אלה. נציג מכל מפעל קיבל הסבר על המחקר 
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והתבקש להפנות את הסוקר לאיש הקשר הרלוונטי למידע על חדשנות סביבתית במפעל. 

אנשי הקשר התבקשו לפנות זמן לשיחת טלפון על החדשנות הסביבתית במפעל, ובמועד 

שהיה נוח להם נערך אתם ריאיון טלפוני. אם איש הקשר לא יכול היה לציין פרויקטים 

של חדשנות סביבתית שנעשו במפעל, הוא נשאל אם אמנם לא נעשו פרויקטים כאלו 

במפעל, או שהוא אינו מכיר את ההיסטוריה של המפעל ושל הפרויקטים הסביבתיים 

שנעשו בו. אם צוינה האפשרות השנייה, הוא התבקש להפנות את צוות המחקר למנהל 

אחר, הבקי בהיסטוריה של איכות הסביבה במפעל. לאחר שנמצא מנהל כזה )לעתים 

לנקוב  התבקש  הוא  קשר(,  אתו  יצר  המחקר  וצוות  שעזב  מנהל  לעתים  מאחד,  יותר 

)לדוגמה, "פרויקט להוצאת כרום שש-ערכי מהשפכים", "פרויקט  בשמות הפרויקטים 

להקטנת הפליטה של אבק לאוויר"(. לאחר שהורכבה רשימת הפרויקטים, ביקש החוקר 
מהמרואיין לתאר כל פרויקט.22

3�1�4� השלמת נתונים על המפעלים

על המפעלים שברשימה, גם אלו שדיווחו שלא ביצעו פרויקטים של חדשנות סביבתית, 

נאסף מידע  — נוסף על המידע שנאסף בראיונות. המידע הזה היה בנושאים האלה: 

מידע כללי על המפעל — רוב המידע הכללי על המפעלים נאסף ממאגר דנסגייד23    .1

של שנת 2005. מידע זה כולל נתונים על גודל המפעלים )מועסקים, מכירות, יצוא(, 

תחומי פעילותם, הבעלות עליהם ומעמדם המשפטי. נוסף על מקור זה, נאסף מידע 

משלים מהאינטרנט וכן משאלות ישירות שהופנו אל המנהלים שרואיינו.

שנות  בסוף  הקים  הסביבה  להגנת  המשרד   — הסביבה  להגנת  מהמשרד  מידע    .2

התשעים מערך מידע מקיף על מפעלי תעשייה ועסקים — "מעו"ף". ממנו נאספו 

האלה:  בתחומים  האחרים  ומהמקורות  מהמפעלים  הנתונים  עם  והוצלבו  נתונים 

)2( היתרים לחומרים מסוכנים )היתרי רעלים(;  )1( הצבת תנאים לרישוי עסקים; 

)3( טיפול אכיפה מנהלי. הנתונים בתחומים 1 ו-2 כללו מידע על דירוג של מפעלים, 

מסוכנים  בחומרים  שימוש  בעקבות  יוצרים  שהם  הסיכון  רמת  הערכת  פי  על  הן 

נוסף על התיאור הכללי, התבקש המרואיין למסור גם את הפרטים האלה: שנת התחלת הפרויקט,    22

חיצונית  חברה  של  הסיוע  מידת  הטכנולוגית,  והמורכבות  החדשנות  רמת  הפרויקט,  מטרת  העלויות, 
בפיתוח ואם החידוש אמור לעמוד בתקן פליטה סביבתי.

23  הנתונים משנת 2005 נאספו ממאגר דנסגייד )מערך מידע של ״דן אנד ברדסטריט״( באינטרנט. במקרים 

ודיווחים  ממידע  המפעל,  על  מפרסומים  נאסף  המידע  דנסגייד,  במאגר  המפעל  על  מידע  נמצא  שלא 
שהתפרסמו באינטרנט או משאלה ישירה להנהלת המפעל. 
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לסביבה והן על סמך הערכת פוטנציאל הזיהום הכללי של המפעל. המשרד להגנת 

של  יורד  בסדר  קטגוריות  בשלוש  המפעלים  את  מעו"ף  במערכת  מסווג  הסביבה 

רמת הסיכון: B ,A ו-C. הערכות אלו משמשות למשרד כלי עזר לטיפול במפעלים: 

מתן היתרי רעלים וקביעת דרישות לרישיון עסק. מידע זה משמש במחקר להערכת 

הלחץ הסביבתי שמפעיל המשרד להגנת הסביבה על המפעלים כדי שאלו יקטינו את 

נתונים על התראות,  הזיהום שלהם. בעניין טיפול אכיפה מנהלי, מהמאגר נאספו 

שימועים וצווים שהוצאו נגד המפעלים שנבדקו במחקר.24 

ההגבלים  על  שהממונה  מפעלים  בין  ההתאמה  נבדקה   — מונופולים  בדיקת    .3

העסקיים הכריז שהם מונופולים לבין מפעלים שנבדקו במחקר, ומפעלים שהוכרזו 

מונופול באחת מהקטגוריות של הממונה סומנו במחקר בקטגוריה של המונופולים. 

מונופולים משמשים במחקר אמצעי לבדיקת מפעלים הפועלים  מפעלים שהוכרזו 

בשוק ברמת תחרות נמוכה, כאלו שסביר למצוא בהם "שומנים ארגוניים עודפים" 

והקצאת משאבים שאינה מבוססת רק על כוחות שוק טהורים. 

שבהן  "הארץ"  עיתון  של  בארכיון  הכתבות  כל  נבדקו   — בעיתונות  כתבות  סקר    .4

מ-1994  שהתפרסמו  כתבות  נבדקו  הסביבה.  איכות  של  בהקשר  המפעל  הוזכר 

ועד סוף 25.2004 מילות המפתח לצורך החיפוש היו שם המפעל והמילה "סביבה". 

מתוך הכתבות שעלו וכללו מילים אלו, נבדקו הכתבות שעסקו בנושאים של זיהום 

שהמפעל גרם. במחקר נבדקו כתבות שליליות  שמדווחות על זיהום של המפעל או 

שמשתמע מהן שהמפעל הוא מפעל מזהם. 

סטטיסטיקה — נתונים סטטיסטיים על שינויים כלכליים בענפי התעשייה ושינוי    .5

במועסקים בזמן הרלוונטי למחקר נאספו מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, ומקצתם התקבלו מהלשכה בעבור מחקר זה במיוחד. 

מידע מהמפעלים — ערכנו סיורים ב-17 מפעלים, בכמה מהם יותר מפעם אחת.    .6

בכמה ממפעלים אלו ביצענו חקרי מקרה במסגרת המחקר האיכותני. 

24  פירוט של מערכת האכיפה של המשרד להגנת הסביבה מובא בפרק 1.2 על התקינה, הרישוי והאכיפה 

בישראל.
25  1994 היא השנה הראשונה שהתפרסמו בה כתבות ונשמרו בארכיון ״הארץ״. 2004 היא השנה האחרונה 

של המחקר הזה. 
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4�1�4� הגדרה וסיווג של פרויקטים סביבתיים

דוגמה  הסביבתיים.  הפרויקטים  של  וסיווג  הגדרה  לבצע  צורך  היה  תחומים  בכמה 

לשלושה תחומים כאלו:

הגדרה וסיווג של אופי החדשנות של הפרויקטים: כאמור, המנהלים הסביבתיים  א( 

במפעלים התבקשו לפרט את הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שנעשו במפעל 

בשנים 2004-1989. למנהלים ניתנה הגדרה כללית לפרויקטים של חדשנות הנבדקים 

במחקר: פרויקט של חדשנות סביבתית טכנולוגית שהיה בו רכיב של פיתוח עצמי 

והתוצאה שלו צמצמה את הפגיעה של המפעל בסביבה. עם זאת,  רבים מהמנהלים 

התבקשו  כן,  כמו  שניתנו.  להגדרות  בדיוק  התאימו  שלא  פרויקטים  גם  ציינו 

שנת  העלויות שלהם,26 את  ולפרט את  הפרויקטים שהזכירו  לתאר את  הנשאלים 

ההתחלה של הפרויקט, את התחום הסביבתי שלו ואת רמת החידוש )למפעל בלבד, 

מאגר  משנבנה  הפרויקט.  של  ה"סיפור"  את  לספר  התבקשו  וכן  לעולם(,  למדינה, 

המידע על הפרויקטים, מאגר שבו כ-500 פרויקטים, החל תהליך הגדרה של סוגי 

שלהם  הסביבתית  החדשנות  אופי  פי  על  הפרויקטים  וסיווג  העיקריים  החדשנות 

שהזכירו  מהפרויקטים  שכמחצית  נמצא  הקודם.  בפרק  שהוצגו  ההגדרות  פי  ועל 

המנהלים לא התאימו להגדרת החדשנות הסביבתית של המחקר. אחדים היו היצע 

של חדשנות סביבתית )פרויקטים שפותחו לשם מכירה של מוצר או שירות למפעלים 

רגילים "בקצה הצינור" ואחדים — שינויים שאינם  אחרים(, אחדים היו שינויים 

טכנולוגיים. וזה הפירוט המספרי:

245 פרויקטים התאימו להגדרה של חדשנות סביבתית;   ·

124 פרויקטים הוגדרו "שינוי קונבנציונלי";   ·

22 פרויקטים הוגדרו "היצע של חדשנות סביבתית";   ·

102 פרויקטים לא בוצעו בשנים שבטווח המחקר )2004-1989( — רובם בוצעו   ·

לאחר 2004.

בשלב  הפרויקטים:  לביצוע  והעסקיות  הסביבתיות  הסיבות  של  וסיווג  הגדרה  ב� 

זה ניתחנו את הסיבות לביצוע הפרויקטים של החדשנות הסביבתית כפי שפירטו 

הנשאלים, וכן את התחומים שהפרויקטים עסקו בהם. תחומים אלו חולקו לתחומים 

בפרויקט  לדוגמה,  חפיפה.  ביניהם  יש  ולעתים  עסקיים,  ולתחומים  סביבתיים 

26  כיוון שברוב המפעלים נמסרו עלויות של פרויקטים בדולרים, הוחלט להציג את העלות בדולרים גם 

במחקר. במקרה שהעלות נמסרה בשקלים, היא הומרה לדולרים בהתאם לשער החליפין שנקבע בשנת 
ביצוע הפרויקט. 
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שבמהלכו ביצע המפעל שינויים בתהליך הייצור, שינויים שאפשרו לו להקטין את 

כמות החומרים המסוכנים הנפלטים ממנו, הסיבה הסביבתית היא הקטנת הזיהום 

בדוגמה  המסוכנים.  החומרים  של  הפינוי  עלויות  הפחתת  היא  העסקית  והסיבה 

היא  הסביבתית  הסיבה   — מהשפכים  גלם  חומר  של  להשבה  פרויקט    — אחרת 

צמצום השפכים והסיבה העסקית היא החיסכון שנוצר מצמצום הכמות של חומרי 

הגלם.

שרואיינו  המנהלים  הפרויקטים:  של  הטכנולוגית  המורכבות  של  וסיווג  הגדרה  ג� 

במפעלים נתנו הערכה על מידת המורכבות הטכנולוגית של כל אחד מהפרויקטים 

להערכת  במחקר  משמשת  זו  )הערכה  ביצע  שהמפעל  הסביבתית  החדשנות  של 

הסיכון הטכנולוגי שיש לפרויקט(, אולם הערכות אלו היו הערכות סובייקטיביות 

של המנהלים. מכיוון שבמחקר השתתפו חברות גדולות וקטנות, חברות עם יכולות 

מנהלים  וכן  בפיתוח  עוסקות  שאינן  שכמעט  וכאלו  וחדשנות  פיתוח  של  גבוהות 

לא  הפרויקטים  של  הטכנולוגית  למורכבות  שלהם  ההתייחסות  שונים,  מתחומים 

משווה  אובייקטיבי  דירוג  של  משתנה  לבנות  צורך  היה  לכן  השוואה.  בת  הייתה 

זה, דירגו שלושה מומחים שונים27  בין הפרויקטים השונים. לצורך בניית משתנה 

)כל אחד בנפרד( את כל הפרויקטים של החדשנות הסביבתית בסולם מ-1 )הפשוט 

ביותר( עד 10 )המורכב ביותר(. הממוצע בין הציונים שנתנו שלושת המומחים משמש 

משתנה "הערכת סיכון טכנולוגי" של הפרויקט. 

5�1�4� מספר המפעלים שנבדקו וסוג הפרויקטים

בסך הכול נבדקו במחקר 326 חברות, אולם אחדות היו חברות בת או חברות אם של 

מפעלים אחרים28. לאחר הצמצום נשארו 249 מפעלים רלוונטיים לבדיקה סטטיסטית.  

מבין מפעלים אלו, רק 95 ביצעו פרויקטים המתאימים להגדרה של פרויקט חדשנות 

סביבתית שבמחקר. עוד 39 מפעלים ביצעו פרויקטים סביבתיים שאינם חדשנות כהגדרתה 

27  דירוג אחד נעשה על ידי מהנדס מכונות שעבד בכמה מפעלי תעשייה, דירוג שני נעשה על ידי כימאית 

מהתעשייה ודירוג שלישי נעשה על ידי מחבר המחקר.
28  במקרה של חברות אם וחברות בת ישראליות, המנהלים הסביבתיים בחברות נשאלו על מידת העצמאות 

ביצוע הפרויקטים הסביבתיים. אם הנהלת חברת האם היא המחליטה,  על  של חברת הבת בהחלטות 
ניתחנו את חברת האם )לדוגמה, פרויקטים של המפעלים "פלנטקס" ו"טבע-טק" נותחו תחת שמה של 
חברת האם "טבע", ופרויקטים של "אינטל ירושלים" ו"אינטל קריית גת" נותחו תחת שמה של חברת 
האם "אינטל ישראל"(. אם לחברות הבת ניתנת עצמאות רבה, ניתחנו את חברות הבת ולא את התאגיד 

)לדוגמה, החברות השייכות ל"כור" או לחברה לישראל נותחו בנפרד(.
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במחקר )לדוגמה, שינויים לא טכנולוגיים, פרויקטים של "פתרונות בקצה הצינור" או 

"חדשנות מנהלתית"(. 94 מפעלים טענו שהם לא ביצעו פרויקטים סביבתיים.29 נוסף על 

מפעלים אלו, 21 מפעלים לא ביצעו פרויקטים סביבתיים אלא פיתחו מוצר או שירות 

סביבתי חדש )היצע של חדשנות סביבתית(. 28 מהמפעלים ברשימה נסגרו ועוד 23 לא 

היו מוכנים לשתף פעולה עם המחקר. 

מנהלי מפעלים רבים שרואיינו למחקר דיווחו על פרויקטים של חדשנות סביבתית 

מפעלים  נכללו במחקר.  לא  פרויקטים אלה  ולכן   ,2004 שנת  לאחר  לבצע  החלו  שהם 

אלו שייכים בעיקר למגזר של מפעלי האלקטרוניקה, והם מבצעים פרויקטים בעקבות 

תקנות איכות סביבה אירופיות ובשל הדרישה לעמוד בתקנות אלה כדי לייצא מוצרים 

או שירותים לאירופה. 

2�4� חדשנות סביבתית — תמונת מצב בישראל

1�2�4� גידול במספר הפרויקטים של חדשנות סביבתית 

בתרשים 4-2 אפשר לראות את הפריסה של 242 הפרויקטים שהוגדרו "חדשנות סביבתית" 

על פי שנת ההתחלה של הפרויקט. אפשר לראות שמספר הפרויקטים שהחלו להתבצע 

עולה עם השנים — מפרויקט אחד בשנת 1989 עד 37 פרויקטים בשנת 2004. 

תרשים 4-2: מספר הפרויקטים על פי שנת ההתחלה 

29  רובם טענו שאין להם בעיות סביבתיות ולכן אינם צריכים לבצע פרויקטים כאלו ושניים מהם סגרו 

את קווי הייצור המזהמים.
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2�2�4� שונות גדולה בהשקעות בפרויקטים של חדשנות סביבתית 

מספר הפרויקטים של חדשנות סביבתית שביצעו המפעלים מייצג פן אחד של הפרויקטים, 

בעיקר הפן המחייב השקעת משאבים ניהוליים בחשיבה, בייזום הפרויקט ובביצועו. גם 

לעלות של הפרויקט למפעל יש חשיבות רבה.30 תרשים 4-3 מציג את עלות הפרויקטים 

לפי שנת ההתחלה שלהם. מכיוון שיש שונות  של חדשנות סביבתית שנמצאו במחקר 

גדולה מאוד בעלויות הפרויקטים, התרשים חולק לשלושה קטעים אופקיים שלכל אחד 

מהם קנה מידה שונה.31 מספר הפרויקטים בכל קבוצת עלויות מופיע בעמודה עצמה.32 

תרשים 4-3: עלות הפרויקטים של חדשנות סביבתית על פי שנת התחלתם

השונות.  בשנים  הפרויקטים  של  בעלויות  גבוהה  שונות  שיש  בתרשים  לראות  אפשר 

בשנים 1990, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999 ו-2004 היו פרויקטים יחידים שעלות כל 

אחד מהם הייתה גבוהה בהרבה מממוצע העלויות הרגיל של הפרויקטים,33 והם שינו 

הפיתוח  צוות  עלות  את  הסביבתי  הפרויקט  עלויות  על  בדיווח  כללו  לא  שנבדקו  המפעלים  רוב    30

הפנימי, אלא רק את ההוצאות האחרות, לדוגמה — עלות החומרים והמכונות והתשלום לחברות פיתוח 
חיצוניות.

31  באזור התחתון קנה המידה: 7-0 מיליון דולר, באזור האמצעי, 90-7 מיליון דולר ובאזור העליון 300-90 

מיליון דולר.
32  טבלה מסכמת עם נתוני העלויות ומספר הפרויקטים מוצגת בנספח 7.

33  בשנת 1997, לדוגמה, היו שני פרויקטים כאלו שעלותם המשותפת הייתה כ-200 מיליון דולר, בעוד 

העלות הממוצעת של פרויקט במחקר הייתה 5 מיליון דולר.  
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לחלוטין את ממוצע העלויות של אותה שנה. בשנים האחרונות חלה התייצבות יחסית 

על  מלמד  הדבר  כי  ייתכן  סביבתית.  חדשנות  של  בפרויקטים  מפעלים  של  בהשקעות 

התבגרות השוק והתייצבותו בתחום זה. 

3�2�4� תחזית לשנת 2020

מפעלים  תלויים,  בלתי  מקורות  משישה  שאותרו  במפעלים  סקר  על  התבסס  המחקר 

שהייתה סבירות גבוהה שהם ביצעו חדשנות סביבתית. סביר להניח שבמחקר מתוארים 

רוב הפרויקטים של חדשנות סביבתית שבוצעו בארץ בשנים שנבדקו. פרק הזמן הארוך 

בעשור  שיבוצעו  סביבתית  חדשנות  של  הפרויקטים  מספר  את  לחזות  מאפשר  שנבדק 

הבא. התחזית מוצגת בתרשים 4-4, ולפיה בשנת 2020 תבצע התעשייה כ-60 פרויקטים 

של חדשנות סביבתית, בהנחה שהתנאים יהיו דומים לתנאים שאפיינו את שני העשורים 

האחרונים בתחום. אם תהיה מדיניות ממשלתית מפורשת לעידוד של חדשנות סביבתית, 

מספר הפרויקטים עשוי לגדול. 

תרשים 4-4: תחזית לגידול במספר הפרויקטים של חדשנות סביבתית עד 2020

4�2�4� סיבות סביבתיות לעומת סיבות עסקיות לביצוע פרויקטים

כפי שנכתב בפרקים הקודמים, פרויקטים של חדשנות סביבתית מצמצמים את הפגיעה של 

המפעל בסביבה ולרוב הם גם משפרים את יעילותו העסקית. לפיכך הסיבות להחלטה 
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של מפעל לבצע פרויקט של חדשנות סביבתית יכולות להיות הן סביבתיות והן עסקיות-

נבדקו כדי לברר עד כמה הפרויקטים שנמצאו תורמים למפעל  כלכליות. סיבות אלה 

מבחינה עסקית וסביבתית. הפרויקטים במחקר סווגו לאלו שנעשו משיקולים סביבתיים  

 )1( קבוצות:  לארבע  חולקו  הפרויקטים  כלכליים-עסקיים.  משיקולים  שבוצעו  ולאלו 

פרויקטים שהשיקולים לביצועם היו סביבתיים בלבד — למפעל נוספה עלות כלכלית 

בגלל הצורך לבצע את הפרויקט הסביבתי, אך לא הייתה לו תועלת כלכלית. סביר להניח 

שמצב זה מקטין את יכולת התחרות של המפעל. )2( פרויקטים שהשיקולים לביצועם 

היו עסקיים בלבד — במקרה זה, סביר להניח שהמפעל היה מחליט על הפרויקט גם 

בלא מעורבות סביבתית או לחץ חיצוני. )3( פרויקטים ששיקולים כלכליים ושיקולים 

סביבתיים דחפו לביצועם וסביר שבהעדר הסיבות הסביבתיות המפעל לא היה מבצעם — 

במצב זה יש חשיבות למדיניות מתואמת הגורמת למפעלים להתחשב הן בצורך הכלכלי 

שלהם והן בצרכים הסביבתיים של המדינה. רוב הפרויקטים של חדשנות סביבתית הם 

פרויקטים מסוג זה. )4( פרויקטים שתקנות סביבתיות בחו"ל גרמו לביצועם — לדוגמה, 

שינוי בתקינה סביבתית בחו"ל שהמפעל מחויב לייצר לפיה אם הוא רוצה לייצא את 

משיקולים  והן  כלכליים-עסקיים  משיקולים  הן  מושפע  המפעל  כזה  במקרה  מוצריו. 

סביבתיים, אולם מקורם בחו"ל ולא בארץ. זו החלוקה שנמצאה במחקר:

מסיבות  והן  עסקיות  הן מסיבות  נעשו  סביבתית  חדשנות  של  65% מהפרויקטים   ·

סביבתיות )קבוצה 3(;

26% מהפרויקטים נעשו רק מסיבות סביבתיות )קבוצה 1(;   ·

7% נעשו רק מסיבות עסקיות )קבוצה 2(;   ·

2% 34 נעשו מכיוון שהתקנות הסביבתיות בחו"ל שונו ומפעלים רצו לעמוד בתקנות   ·

אלו )קבוצה 4(. 

34  פרויקטים רבים של חדשנות סביבתית שנעשו עקב שינוי תקנות בחו"ל התחילו לאחר שנת 2004 )השנה 

האחרונה של המחקר( — בעקבות החלת תקנות )דירקטיבות( חדשות של האיחוד האירופי בתחום מוצרי 
התקינה  בעקבות  שנעשו  פרויקטים  על  המפעלים  של  הדיווחים  בבדיקת  שנה.  באותה  האלקטרוניקה 
האירופית ולא נכנסו למחקר, נמצא שזו הייתה הסיבה ל-7.5% מהפרויקטים שדווחו לשנים 2005 ו-2006. 
אם כך נראה שהשפעת סיבה זו גדלה, אולם גידול זה לא נכנס למחקר. זו הסיבה שגם התקנות הנוגעות 
לסחר בגזי חממה והשוק שהתפתח בעקבותיהן, ושעודדו פרויקטים בתעשייה רק לאחר 2004, לא נכנסו 

למחקר. 
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1�4�2�4� עלות הפרויקטים — היחס בין סיבות כלכליות לסיבות סביבתיות 

כפי שהוצג בתת-הפרק הקודם, הסיבות לרוב הפרויקטים הן שילוב של גורמים סביבתיים 

וכלכליים, וקשה לחזות את שיעור המרכיב הסביבתי בהם. דוגמה לפרויקט שמאפשר 

לבודד את המרכיב הסביבתי — הפרויקט לניצול מי הגבינה של חברת "תנובה" באלון 

התבור )הפרויקט הוצג בפירוט במבוא, וכן בפרק על הגדרות של פרויקטים סביבתיים(. 

"תנובה" החליטה שבאלון התבור היא תתמודד לא רק עם הבעיה הסביבתית: במקום 

להקים מכון טיהור רגיל, כפי שעשתה בעבר וכפי שעשו חברות אחרות, היא החליטה 

הגבינה  מי  את  מעבד  המפעל  "בעמק".  מפעל  את  והקימה  גדול  כלכלי  פרויקט  לבצע 

מזון  מוצרי  של  לשווקים  הנמכר  מוצר  מהם  ומייצר  התבור  אלון  ממחלבת  הנפלטים 

ואילו עלות פרויקט סביבתי פשוט —  בחו"ל. עלות הפרויקט הייתה 32 מיליון דולר, 

הקמת מכון טיהור — הייתה כמיליון דולר. "תנובה" בחרה להשקיע עוד 31 מיליון דולר 

ולבצע פרויקט שאינו רק מניעתי, אלא גם מניב רווחים. שינוי קטן באחד מהפרמטרים 

בשיקוליה של "תנובה" היה יכול לגרום לה להחליט לבצע פרויקט קטן שעלותו מיליון 

דולר )או פחות(. "תנובה" דיווחה שהפרויקט של הקמת מפעל "בעמק" נעשה הן מסיבות 

המפעל  לפני  העומדים  האלטרנטיביים  הפרויקטים  סביבתיות.  מסיבות  והן  כלכליות 

חושפים את החלוקה הפנימית של העלות בפרויקט של "תנובה" בין סיבות כלכליות 

לסיבות סביבתיות: כ-3% מהעלות נבעו מסיבות סביבתיות, ואילו 97% מסיבות כלכליות. 

נראה שזה מקרה חריג בתחום הפרויקטים של חדשנות סביבתית, בשל היחס הנמוך בין 

גדולות מאוד  מייצג מקרים של השקעות  סיבה סביבתית לסיבה כלכלית, אולם הוא 

בפרויקטים של חדשנות סביבתית במחקר. גם בפרויקטים של חברת "נשר" ושל חברת 

החשמל המרכיב הסביבתי בעלות היה קטן )תיאור הפרויקטים מובא בנספח 2(.

2�4�2�4� עלויות הפרויקטים

לפי  בחלוקה  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים  של  ממוצעת  עלות  מציגה   4-1 טבלה 

פרויקטים שנעשו מסיבות כלכליות- לביצוע הפרויקט. העלות הממוצעת של  הסיבות 

עסקיות בלבד גבוהה בהרבה מהעלות הממוצעת של פרויקטים שנעשו מסיבות משולבות 

סביבתיות-כלכליות, ועלותם של אלו גבוהה מהעלות הממוצעת של פרויקטים שנעשו 

מסיבות סביבתיות בלבד. העלות הממוצעת הנמוכה ביותר היא של פרויקטים שבוצעו 

אלו  בעלויות  שהשונות  מכיוון  ואולם,  בין-לאומיות.  תקנות  של  בדרישות  לעמוד  כדי 

גבוהה מאוד, בבדיקה סטטיסטית ההבדלים לא היו מובהקים. 
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טבלה 4-1: עלות ממוצעת של פרויקטים לפי הסיבה לביצוע פרויקט

עלות ממוצעת )אלפי דולר(הסיבה לביצוע פרויקט

18,610כלכלית-עסקית

3,974כלכלית וסביבתית

3,497סביבתית בלבד

19עמידה בתקנות בחו"ל

5�2�4� השפעות של מחזור עסקים על חדשנות סביבתית

ייחדו חוקרים רבים תשומת לב מחקרית לקשר בין  בעקבות המחקרים של שומפטר, 

מחזורי עסקים כלכליים לבין חדשנות טכנולוגית. מחקרים הצביעו על קשר בין צמיחה 

בשנות  העסקים  מחזור  בין  מתאם  נמצא  זה  במחקר  כזאת.  חדשנות  לבין  כלכלית 

תרשים  במפעלים.  שנמצאו  סביבתית  חדשנות  של  הפרויקטים  מספר  לבין  האלפיים 

בשנים  במשק  הכלכלית  הצמיחה  את   — אחד  מצד   — ומראה  זה  מתאם  מתאר   4-5

2004-1999 )שיעור השינוי בתפוקה התעשייתית(, ומצד שני — את מספר הפרויקטים 

של חדשנות סביבתית שבוצעו בשנים אלו. אפשר לראות גל של מחזור עסקים התואם 

ההתאמה  אלו.  בשנים  במפעלים  סביבתית  חדשנות  של  והירידה  העלייה  מגמת  את 

לפרויקטים  יחסית  קל  אישור  תהליך  ועל  מפעלים  של  אופטימיות  על  להצביע  יכולה 

תרשים 4-5: מחזור עסקים וחדשנות סביבתית
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של חדשנות סביבתית בתקופה של צמיחה מואצת, לעומת פסימיות והשקעות קטנות 

בחדשנות סביבתית בשנים שהצמיחה בתעשייה מואטת.  

6�2�4� התפתחות השוק לפתרונות חיצוניים של חדשנות סביבתית

מפעלים שביצעו פרויקטים של חדשנות סביבתית נשאלו אם חברה חיצונית סייעה להם 

חדשנות  של  מהפרויקטים  שב-45%  נמצא  במפעל.  ברובו  נעשה  שהפיתוח  או  במחקר 

סביבתית נעזרו המפעלים בפיתוח של חברות חיצוניות. כמו כן נמצא שבמשך השנים 

של  חיצוני  בפיתוח  מפעלים  נעזרו  שבהם  הפרויקטים  במספר  מובהקת  עלייה  הייתה 

חברות מתמחות, אם כי היחס בין מספר הפרויקטים שבוצעו באופן עצמאי לבין מספר 

העלייה  כ-50%.  נשאר  והוא  השתנה  לא  חיצוניות  חברות  בסיוע  שבוצעו  הפרויקטים 

במספר הפרויקטים בסיוע חיצוני מראה שאכן מתפתח בישראל שוק של פיתוח פתרונות 

לבעיות סביבה בתעשייה. בתרשים 4-6 אפשר לראות את הגידול במספר הפרויקטים 

שנעשו בסיוע פיתוח חיצוני בהשוואה לגידול במספר הכולל של הפרויקטים של חדשנות 

סביבתית.

תרשים 4-6: מספר הפרויקטים בסיוע פיתוח חיצוני מול מספר הפרויקטים הכולל
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7�2�4� רמת החדשנות

המרואיינים במחקר התבקשו להגדיר את הפרויקטים הסביבתיים לפי רמת החדשנות 

"חדש  לעולם",  "חדש  חדשנות:  בניתוחי  המקובלות  הקטגוריות  בשלוש  הפרויקט  של 

למדינה" ו"חדש למפעל". תרשים 4-7 מציג את רמת החדשנות בפרויקטים של חדשנות 

למדינה"  "חדש  בקטגוריה  הקבוצה  היא  ביותר  הגדולה  שהקבוצה  נמצא  סביבתית. 

ולבסוף הקבוצה בקטגוריה   ,)37%( )47%(, אחריה הקבוצה בקטגוריה "חדש למפעל" 

"חדש לעולם" )16%(.35 

תרשים 4-7: רמת החדשנות של הפרויקטים

8�2�4� סוג החדשנות הסביבתית

בפרק 3 הוגדרו 5 קטגוריות של ביקוש לחדשנות סביבתית. תרשים 4-8 מציג את מספר 

מראה  התרשים  הפרויקטים.  מכלל  שיעורם  ואת  מהקטגוריות  אחת  בכל  הפרויקטים 

שיש מספר גדול של פרויקטים בכל הקטגוריות, אולם הקטגוריה הגדולה ביותר היא 

"חדשנות בתהליך הייצור" )31%( ולאחריה "ִמחזור פנימי" )25%(. אם מחברים את שני 

סוגי הִמחזור )פנימי וחיצוני(, מקבלים פלח נכבד של 39%. נוסף עליהם יש שיעור ניכר 

של פרויקטים מסוג "החלפת חומר גלם חדשני" )15%( ומסוג "חדשנות בקצה הצינור" 

 .)15%(

35  החידושים ברמה של "חדש לעולם" אינם חידושים רדיקליים מהסוג שמשנה את כל השוק של הפתרונות 

הטכנולוגיים אלא חידושים קטנים )אינקרמנטליים( — שיפור של טכנולוגיות ופתרונות קיימים. 

89 (37%)

114 (47%)

38 (16%)
חדש לעולם

חדש למדינה

חדש למפעל

סה"כ — 245 פרויקטים
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תרשים 4-8: פרויקטים על פי סוג החדשנות הסביבתית

 

1�8�2�4� סוגי החדשנות הסביבתית בענפים תעשייתיים נבחרים

סוג החדשנות הטכנולוגית אינו אחיד בענפים התעשייתיים, ויש ענפים שסוגי חדשנות 

ותחומי  נבחרים  תעשייתיים  ענפים  מציגה   4-2 טבלה  יותר.  בהם  שכיחים  מסוימים 

חדשנות סביבתית האופייניים להם. מהטבלה אפשר לראות, למשל, שבענף מתכת ובענף 

מזון  כימיה,  בענפים  הייצור;  בתהליך  חדשנות  לבצע  מפעלים  נטּו  וציוד  רכב  מכונות, 

ומשקאות, ובענף חומרי בנייה, כרייה וזכוכית נטּו המפעלים לבצע פרויקטים של ִמחזור 

)בעיקר פנימי(, ובענף מחשבים, אלקטרוניקה ותקשורת נטו המפעלים להחלפת חומרי 

גלם. 

טבלה 4-2: ענפי תעשייה וסוגי החדשנות הסביבתית

סוגי החדשנות השכיחים בענףענף תעשייה

חדשנות בתהליך הייצור )42%(, חדשנות בקצה הצינור )18%(מתכת

חדשנות בתהליך הייצור )22%(, ִמחזור: חיצוני )17%(, פנימי )40%(כימיה

חדשנות בתהליך הייצור )30%(, החלפת חומר גלם חדשני )37%(מחשבים, אלקטרוניקה ותקשורת

חדשנות בתהליך הייצור )42%(, החלפת חומר גלם חדשני )38%(מכונות, רכב וציוד

ִמחזור: חיצוני )20%(, פנימי )23%(מזון ומשקאות

חדשנות בתהליך הייצור )32%(, ִמחזור פנימי )39%(חומרי בנייה, כרייה וזכוכית

74 (31%)

37 (15%)

62 (25%)

38 (15%)

35 (14%)

 

ִמחזור פנימי

חדשנות בתהליך הייצור
שינוי חומרי גלם חדשני

חדשנות בקצה הצינור

ִמחזור חיצוני
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הגורמים המשפיעים על חדשנות סביבתית —   �4�3
ממצאים סטטיסטיים מהמחקר הכמותי

של  הפרויקטים  מספר  על  שונים  גורמים  של  השפעתם  סטטיסטית  נבחנה  במחקר 

הגורמים שנבדקו  בישראל. מכיוון שעל מקצת  החדשנות הסביבתית שביצעו מפעלים 

לא היו נתונים משנת 1989, הבדיקה הסטטיסטית בוצעה על 11 השנים 36.2004-1994 

הסברים למשתנים השונים שנבדקו ולתוצאות הבדיקה הכמותית יוצגו להלן. 

1�3�4� השפעת הפעילות של הרשות הסביבתית )המשרד להגנת הסביבה(

1�1�3�4� תנאים סביבתיים לרישוי עסקים והיתרי רעלים

בשנים האחרונות השקיע המשרד להגנת הסביבה מאמצים רבים בהגבלת הזיהום של 

מפעלים באמצעות הצבת תנאים לקבלת רישיונות עסק ובאמצעות מתן "היתרי רעלים" 

למפעלים. לצורך פעילויות אלו הגדיר המשרד רמות סיכון סביבתי, והוא מסווג מפעלים 

בשני תחומים עיקריים: )א( סיכון הנובע מהחזקת חומרים מסוכנים לסביבה ומשימוש 

בהם; )ב( סיכונים כלליים לפגיעה בסביבה. 

המשרד הגדיר שלוש קטגוריות של סיכון סביבתי מחומרים מסוכנים וסיווג  מפעלים 

סיכון   —  C-ו בינוני  סיכון   —  B גבוה,  סיכון   —  A שלהם:  הסיכון  רמת  הערכת  לפי 

בדרישות  לעמוד  ועליהם  בפיקוח  נתונים   A בקטגוריה  מפעלים  סיכון.  בלא  או  נמוך 

סביבתיות מחמירות הרבה יותר ממפעלים בקטגוריות B או C. הקמת מפעל או שינוי 

במפעל מחייבים קבלת רישוי עסק, וכאשר יש לשינוי זה היבט סביבתי, המפעל צריך 

לעמוד בתנאים סביבתיים שהמשרד להגנת הסביבה קובע לו.37 גם כאן המשרד מסווג 

 A הגבוה  הסיכון  בקטגוריית  מפעלים   .C-ו  B  ,A סיכון  קטגוריות  לפי  המפעלים  את 

או   B בקטגוריה  מפעלים  ואילו  הסביבה,  להגנת  המשרד  בפיקוח  רוב  פי  על  נתונים 

C — בפיקוח הרשויות המקומיות.38 במחקר נמצא, באופן מובהק, שיש מספר גדול יותר 
מחומרים  גבוה  סיכון  בעלי  שהוגדרו  במפעלים  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים  של 

מסוכנים לסביבה. בבדיקת השקעות של מפעלים נמצא שמפעלים המוגדרים בקטגוריה 

A השקיעו בפרויקטים של חדשנות סביבתית, בממוצע בשנות המחקר, כמיליון דולר39 

36  פירוט התוצאות הסטטיסטיות מוצג בתיבה 5 )פרק 4.5(, עמוד 69.

37  מפעלים נדרשים להוציא רישיון עסק לכל שינוי משמעותי שהם מבצעים, אולם לא בכל רישיון עסק 

המפעל נדרש לעמוד בתנאים סביבתיים שהמשרד להגנת הסביבה מגדיר.
38  חלוקה זו תקפה הן לרישוי עסקים והן לסיכון מחומרים מסוכנים. 

39  הבדל של 923 אלף דולר למפעל בממוצע, אולם סכום זה אינו כולל את עלויות כל הפרויקטים, מכיוון 

שבמקרים מסוימים המפעלים לא ידעו לדווח על מקצת העלויות. 



6363

C(. כמו כן, בבדיקה של רמת הסיכון מחומרים  יותר ממפעלים בלא סיכון )קטגוריה 

מסוכנים ושל רמת החדשנות של הפרויקטים נמצא שמפעלים בקטגוריה A נטו לבצע 

פרויקטים ברמת חדשנות גבוהה יותר )חדש למדינה או לעולם( מן האחרים, ואילו בין 

מפעלים מקטגוריה B לבין אלה בקטגוריה C לא נמצא הבדל ניכר. ייתכן כי הדרישות 

הסביבתיות ממפעלים בקטגוריה B ו-C נמוכות וקלות לפתרון בשיטות קונבנציונליות, 

ולכן הם אינם נוטים לבצע פרויקטים מורכבים כדי לפתור אותן.  

רק  לא  כולל  לרישוי עסקים  לצורך הצבת תנאים  מגדיר  משתנה הסיכון שהמשרד 

רישיונות העסק שניתנו למפעל. מפעל  את הקטגוריה של הסיכון, אלא גם את מספר 

צריך לקבל רישיון עסק לכל מתקן גדול שלו, ולמפעלים מסוכנים מנפיק המשרד לעתים 

על  נוסף  ה"מעו"ף".40  במערכת  נרשם  הרישיון  חידוש  ומועד  בזמן,  קצובים  רישיונות 

כך, אם המפעל עושה שינוי שיש בו סיכון סביבתי, הוא צריך לקבל רישיון עסק נפרד 

לשינוי. לפיכך גם מספר הרישיונות שנדרש המפעל לקבל הוא אינדיקציה למידת הסיכון 

כך  ששוקללו  ערכים   ,)1( משתנה  כמו  קיבל,   )2( משתנה  שכך,  מכיוון  שלו.  הסביבתי 

שהערך של קטגוריה A הוא 2, קטגוריה B — 1 וקטגוריה C — 0. ערכי רישוי העסקים 

מדד  סיכון".   x עסק  "רישיונות  בשם  למדד  במחקר  סוכמו  להוציא  נדרש  מפעל  שכל 

של  הסביבתי  הסיכון  את  כולל  הוא  המפעל:  על  המשרד  של  סביבתי  לחץ  משקף  זה 

שהוצאו  הפעמים  מספר  בשילוב  אותו(  רואה  הסביבה  להגנת  שהמשרד  )כפי  המפעל 

רישוי  על  מספק  אלקטרוני  מידע  העסק.  לרישוי  בדרישות  סביבתיים  תנאים  למפעל 

עסקים קיים במשרד להגנת הסביבה רק משנת 1999, ולכן יש נתונים רק מ-6 מתוך 

16 השנים שנבדקו במחקר.41 ניתוח התוצאות הסטטיסטיות מצביע על מתאם גבוה בין 

מדד רישיונות העסק לבין מספר הפרויקטים של חדשנות סביבתית שביצעו המפעלים. 

במילים אחרות, מפעל שהמשרד להגנת הסביבה מגדיר בקטגוריה גבוהה יותר של סיכון 

סביבתי ושניתנים לו יותר תנאים סביבתיים מבצע יותר חדשנות סביבתית. 

2�1�3�4� מענקים להקטנת זיהום

המשרד להגנת הסביבה נותן למפעלים מענקים להקטנת השימוש בחומרים מסוכנים. 

למרות  בהם  לתמוך  יכול  שהמשרד  קטנים  לפרויקטים  בעיקר  תמיכה  העניק  המשרד 

תקציבו הנמוך. בהיבט של כשל הממשל בחדשנות סביבתית, תמיכה של המשרד להגנת 

40 מערכת מידע ממוחשבת של המשרד להגנת הסביבה, המכילה נתונים שונים על נושאי איכות סביבה 

בעסקים.
41  אם המשרד מציב למפעל תנאים סביבתיים, המשרד גם מבצע רישום של תנאים אלו ומתעד את מועד 

הוצאתם במערכת המחשב שלו.
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הסביבה פותרת שתי בעיות: )1( התמיכה נכנסת למשוואת התקציב של הפרויקט ולכן 

מקטינה את הסיכון למפעל מכישלון של החידוש הסביבתי; )2( מבחינה אישית, למנהל 

יכול  כשהוא  פרויקט,  של  כישלון  לתרץ  ואפילו  פרויקט,  להצדיק  יותר  קל  סביבתי 

להראות שחלק מהתקציב הגיע ממקור ממשלתי. מבחינה זו, המימון הציבורי יוצר "רוח 

גבית" שמִקלה על המנהל לקבל אישור ולהסתכן בביצוע פרויקט של חדשנות סביבתית. 

במחקר נבדקו מענקים שניתנו משנת 1999, ונמצא שמפעלים שקיבלו מענקים אלו ביצעו 

יותר ממפעלים שלא קיבלו מענקים. נראה אפוא שמענקים להגנת  חדשנות סביבתית 

הסביבה מעודדים מפעלים לפתור את הבעיות הסביבתיות שלהם באמצעות חדשנות 

סביבתית.

2�3�4� השפעת דעת קהל על חדשנות סביבתית

השפעת דעת הקהל על חדשנות סביבתית נבחנה על פי כתבות סביבתיות שהתפרסמו 

"שליליות",  לכתבות  מוינו  הכתבות  במחקר.  שנבדקו  המפעלים  על  "הארץ"  בעיתון 

בבדיקה  במפעלים.42  הסביבה  איכות  בנושאי  "חיוביות"  וכתבות  "מעורבות"  כתבות 

של  הפרויקטים  מספר  לבין  "השליליות"  הכתבות  בין  המתאם  נבדק  הסטטיסטית 

חיובי  מתאם  נמצא  הסטטיסטית  בבדיקה  המפעלים.43  שביצעו  הסביבתית  החדשנות 

בין מספר הכתבות הסביבתיות השליליות שנכתבו על מפעלים לבין מספר הפרויקטים 

של חדשנות סביבתית שביצעו מפעלים אלו. הממצא מלמד על ההשפעה שיש לעיתונות 

ולדעת הקהל על חדשנות סביבתית במפעלים.   

 )ISO 14001( השפעה של מערכת פורמלית לניהול סביבתי  �4�3�3
על חדשנות סביבתית

הן  כאן  אולם   ,ISO-ה תקן  פי  על  סביבתי  לניהול  מערכות  של  שלמה  משפחה  ישנה 

תקן  להם  שיש  שמפעלים  עולה  מהבדיקה   .ISO 14001 הכללית  הכותרת  תחת  יובאו 

ניהול סביבתי ISO 14001 הם אלה שגם מבצעים יותר פרויקטים של חדשנות סביבתית 

ברמות  סביבתית  בחדשנות  מובהק  נמצא  זה  ממצא  כזה.  תקן  להם  שאין  ממפעלים 

נתון  עדיין   ISO-ה שתקן  נראה  לעולם"(.  ו"חדש  למדינה"  )"חדש  הגבוהות  החדשנות 

42  כתבות "שליליות" מדווחות על בעיות סביבתיות של המפעלים, כתבות "חיוביות" מדווחות על מפעלים 

שצמצמו את הזיהום שלהם או תרמו לאיכות הסביבה, וכתבות מעורבות מדווחות על שני הנושאים.   
43  נבחרו כתבות שליליות בלבד עקב שתי הנחות לגבי כתבות סביבתיות בעיתונות: )א( כתבות סביבתיות 

לאחר  לעתים  מתפרסמות  חיוביות  כתבות  )ב(  חיוביות;  מכתבות  יותר  מפעלים  על  משפיעות  שליליות 
בשלב  יותר  קטנה  השפעתן  ולכן  הפרויקט(,  )ובעקבות  סביבתית  חדשנות  של  פרויקט  ביצע  שהמפעל 

ההחלטה על פרויקט כזה.
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למעשה  הלכה  במפעל  מוטמעת  שהשפעתו  עד  זמן  ועובר  למפעלים,  כניסה  בשלבי 

בהחלטות על חדשנות סביבתית. מבדיקות הרגישות הסטטיסטיות וכן מהראיונות עם 

מנהלי המפעלים עלה שהשפעת התקן על החדשנות הסביבתית גוברת עם השנים. 

4�3�4� השפעות מחו"ל על חדשנות סביבתית

מפעלים  על  מחו"ל  סביבה  איכות  תקנות  של  להשפעה  קשורה  במודל  אחרת  הנחה 

בארץ. דוגמה להשפעה כזאת היא דרישה של לקוחות מחו"ל מהספקים שלהם, מפעלים 

בישראל, לספק להם מוצרים המיוצרים לפי התקנים המחמירים והתקנות הסביבתיות 

המחמירות החלים עליהם בחו"ל. במחקר נמצאו פרויקטים סביבתיים רבים שזו הייתה 

הסיבה לביצועם, אולם רובם נעשו משנת 2005 ואילך בעקבות תקנות אירופיות, ושנים 

היצוא  נחשב  המחקר  בתקופת  במפעלים  שנעשו  בפרויקטים  במחקר.  נכללו  לא  אלו 

למשתנה המייצג את ההשפעה של תקנות מחו"ל על מפעלים בארץ )בהנחה שהלקוחות 

מחו"ל ידרשו מהמפעלים בישראל דרישות סביבתיות(. בבדיקה סטטיסטית נמצא מתאם 

חיובי בין גובה היצוא לבין מספר הפרויקטים של חדשנות סביבתית. למרות ממצא זה, 

עדיין קשה להסיק מסקנות ברורות בדבר ההשפעה של משתנה זה. 

חדשנות  על  בחו"ל  סביבתיות  ופעילויות  תקינה  של  לבדיקת ההשפעה  תחום  עוד 

סביבתית בארץ הוא ההשפעה של חברות ֵאם בין-לאומיות על חברות הבת שלהן בארץ. 

פרויקטים של  נמצאו מפעלים בארץ שביצעו  בחקרי המקרה שנבדקו במחקר העומק 

המקרה  חקרי  שלהם.  הבין-לאומיות  הֵאם  מחברות  דרישה  עקב  סביבתית  חדשנות 

של חברות "אינטל", AVX ו"חישולי כרמל" הם דוגמאות לכך. בבדיקה הסטטיסטית 

מספר  לבין  בין-לאומית  אם  חברת  של  מציאותה  בין  מובהק  חיובי  נמצא מתאם  לא 

הפרויקטים של חדשנות סביבתית שביצעו מפעלים בישראל, אולם בדיקות סטטיסטיות 

לרגישות המשתנים הראו שהשפעתו של משתנה זה מובהקת בכמה מהבדיקות. 

גורמים שלא נמצאה מובהקות סטטיסטית של השפעתם על   �4�3�5
חדשנות סביבתית 

השפעת המונופוליות על החדשנות הסביבתית

קיומית,  תחרות  מול  עומד  אינו  שהמפעל  מצב  מבטאים  עודפים"  ארגוניים  "שומנים 

ולהנהלתו יש מרחב תמרון ולעתים גם יכולת להפעיל לחץ על קובעי מדיניות.44 חוקרים 

חלוקים  סביבתית  חדשנות  על  עודפים"  ארגוניים  "שומנים  של  ההשפעה  את  שבדקו 

44  דוגמה למונופול היכול להפעיל לחץ על קובעי מדיניות היא "חברת החשמל לישראל". 
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אחד,  מצד  מפתחים.  כאלו  שמפעלים  הסביבתית  החדשנות  לרמת  באשר  בדעותיהם 

למנהלים במפעלים אלו יש מרחב תמרון רב, הם אינם מוגבלים רק לשיקולים עסקיים 

צרים והם יכולים להתחשב ביתר קלות בשיקולים של איכות הסביבה. מצד שני, לקובעי 

מדיניות קשה יותר לכפות על מונופול להפחית את רמת הזיהום שלו. נושא זה נבדק 

במחקר באמצעות משתנה שהגדיר אם הממונה על ההגבלים העסקיים הכריז כי המפעל 

נוטים  שמונופולים  נמצא  לא  המפעלים  לשאר  מונופולים  בין  בהשוואה  מונופול.  הוא 

לבצע פחות פרויקטים או להשקיע פחות מהמפעלים האחרים בחדשנות סביבתית.  

הקשר בין חתימה על "אמנת התעשיינים" לבין חדשנות סביבתית 

"אמנת התעשיינים" היא אמנה בין התאחדות התעשיינים לבין המשרד להגנת הסביבה, 

שלפיה מפעלים מתחייבים לעמוד בתקנות )המבוססות על תקן גרמני( למניעת פליטה 

של מזהמים לאוויר. חתימת המפעלים על האמנה היא התנדבותית. לא נמצא שמפעלים 

החתומים על אמנת התעשיינים לאיכות הסביבה נוטים לבצע פרויקטים של חדשנות 

די  אין  על האמנה. הדבר מראה שבישראל  יותר ממפעלים שאינם חתומים  סביבתית 

בהסכמה מרצון כדוגמת חתימה על האמנה להשפיע על המפעלים לבצע יותר פרויקטים 

של חדשנות סביבתית.

גודל חברות וחדשנות סביבתית

סביר לצפות שחברות גדולות יבצעו חדשנות סביבתית יותר מחברות קטנות, אך במחקר 

נמצא  לא  מבצע:  שהמפעל  הפרויקטים  מספר  על  משפיע  אינו  החברות  שגודל  נמצא 

מתאם מובהק בין גודל החברות לבין מספר הפרויקטים של חדשנות סביבתית שביצעו 
החברות במחקר.45

4�4� ממצאים על כשל הממשל של החדשנות הסביבתית 

חדשנות  פחות  מבצעים  מצב שהמפעלים  הוא  של החדשנות הסביבתית  כשל הממשל 

סביבתית מהרצוי, מכיוון שמצד אחד הם חוששים שהחדשנות לא תעמוד בתקן הפליטה 

צמצום  על  מתוגמלים  אינם  הם  שני  ומצד  הטכנולוגית,  אי-הוודאות  עקב  הסביבתי 

45  בדיקת המתאם נעשתה באמצעות רגרסיה מרובה ה"מנכה" מהמשתנה את ההשפעות של המשתנים 

הנבדקים האחרים. לפיכך, אף על פי שבפועל יש לחברות גדולות יותר פרויקטים, מתאם זה מתבטל כאשר 
הרגרסיה מנכה ממנו את ההשפעה של גורמים כגון מידת הסיכון של המפעלים )מפעלים גדולים יותר 

נחשבים למסוכנים יותר( ובקשות לרישוי עסקים )למפעלים גדולים יש יותר בקשות(. 
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הזיהום, גם אם הוא יורד בשיעור ניכר אל מתחת לתקן. ואולם קשה למדוד באופן ישיר 

את הפער בין החדשנות הסביבתית הרצויה לבין הקיימת. כדי להוכיח את הפער הזה 

ואת כשל הממשל של החדשנות הסביבתית, יש צורך לבדוק אותו באופן עקיף. להלן 

יתוארו כמה בדיקות עקיפות שנעשו במחקר זה על כשל הממשל.   

1�4�4� השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית

מלבד פעילויות של תקינה והיתרים, כגון אלו שהוזכרו בסעיף הקודם על רישוי עסקים 

מפעלים  נגד  אכיפה  של  בפעילות  עוסק  הסביבה  להגנת  המשרד  מסוכנים,  וחומרים 

מזהמים. בפרק המבוא תוארה מערכת האכיפה נגד מפעלים בישראל, המורכבת מהליך 

מנהלי ומהליך פלילי. במחקר נבדקו נתונים של המשרד להגנת הסביבה על התראות, 

שימועים וצווים שהוצאו נגד המפעלים שבמחקר בהליך המנהלי.46 

למפעל  מוציא התראה  נוקטת אמצעים מדורגים: בשלב הראשון המחוז  המערכת 

לאחר  אם  לשימוע.  מוזמן  מנהלו  תיקון,  הדורש  את  מתקן  אינו  המפעל  אם  המזהם; 

הדורש  צו  נגדו  מוציאים  תיקון,  הדורש  את  מתקן  אינו  עדיין  המפעל  השימוע  ביצוע 

להפסיק את הזיהום. הוצאת צו היא השלב החמור ביותר, והוא עלול לגרור הליך פלילי 

נגד המפעל ומנהליו. כדי להביא לידי ביטוי את ההחמרה בתהליך האכיפה, נבנה משתנה 

משוקלל של אכיפה. במשתנה זה, שימוע שהמפעל מוזמן אליו — משקלו גדול פי 1.5 

מהתראה שהוצאה לו, ואילו צו שהוצא למפעל — משקלו גדול פי 2 מזה של התראה. 

בהתאם לשקלול סוכמו הנתונים לכל מפעל:47  

  מדד אכיפה מנהלי = )x 2 מספר הצווים( + )x 1�5 מספר השימועים( + )מספר ההתראות(

המבצעים  מפעלים  בין  )שלילי(  הפוך  מתאם  נמצא  מסביר48  כמשתנה  המדד  בבדיקת 

נוקט  הסביבה  להגנת  שהמשרד  האכיפה  רמת  לבין  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים 

מפעלים  נגד  המשרד  שהוציא  מההתראות  ויותר  ב-95%  הכול,  בסך  המפעלים.49  נגד 

46  לצורך בדיקת רגישות, נבדק גם מדד של צווים שהוצאו למפעלים בלבד )בלא התראות ושימועים(. 

התוצאות של מדד זה היו דומות לתוצאות של המדד הכולל את השימועים והצווים. 
47  לצורך הערכת הרגישות של משתנה זה נעשתה בדיקה רק על רישום צווים, מבלי להתחשב בהתראות 

שנבנה  האכיפה  משתנה  את  שכללה  הבדיקה  לתוצאות  דומות  היו  זו  בדיקה  תוצאות  ובשימועים. 
במחקר. 

48  המשתנה נבדק ברגרסיה מרובה של מספר הפרויקטים והעלויות שלהם יחד עם המשתנים האחרים. 

הבדיקה ברגרסיה אפשרה "ניכוי" )שקלול( של השפעות אחרות על החדשנות הסביבתית.
לעולם״.  ו״חדש  למדינה״  ״חדש  הגבוהות:  החדשנות  ברמות  בפרויקטים  בעיקר  מובהק  זה  ממצא    49

התופעה לא נמצאה מובהקת בפרויקטים של חדשנות למפעל בלבד. 
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פתרו המפעלים את הבעיה הסביבתית, והמשרד לא היה צריך להמשיך לנקוט צעדים 

משמעתיים נגדם, אולם מהמחקר עולה שהמפעלים הללו ביצעו פחות חדשנות סביבתית. 

נראה שמפעלים אלו פתרו את הבעיות שיצרו באמצעים שאינם כוללים חדשנות סביבתית. 

 :2 בפרק  שהוזכר  הסביבתית  החדשנות  של  הממשל  לכשל  כנראה  קשור  לכך  ההסבר 

כאשר המשרד מתחיל בפעילות אכיפה נגד מפעל, המפעל עומד לפני איום משפטי ונוטה 

שלא להסתכן ולבצע חדשנות סביבתית שיש לגביה אי-ודאות טכנולוגית. המפעל מעדיף 

פתרון קונבנציונלי.

ביצוע פרויקטים של חדשנות סביבתית לעומת ביצוע פרויקטים   �4�4�2
קונבנציונליים

מתוך כ-500 פרויקטים של שינוי סביבתי, רק 245 פרויקטים הוגדרו "חדשנות סביבתית", 

ופרויקטים רבים אחרים הוגדרו "פרויקטים קונבנציונליים של שינוי סביבתי". בהשוואה 

בין שתי קבוצות אלה, נמצא ביניהן הבדל מובהק: בקבוצת הפרויקטים הקונבנציונליים 

שיעור הפרויקטים שנעשו כדי לעמוד בתקן פליטה סביבתי גבוה משיעור הפרויקטים 

רוב  נעשו  הסביבתית(  )החדשנות  השנייה  בקבוצה  בתקן;  עמידה  לצורך  שלא  שנעשו 

הפרויקטים ממניעים עסקיים או סביבתיים שאינם קשורים לעמידה בתקן. 

3�4�4� שימוש בפיתוח חיצוני ורמת המורכבות הטכנולוגית של 
הפרויקטים

אחת השאלות הייתה אם המפעל נעזר בגורם חיצוני לפיתוח הפרויקטים של החדשנות 

הסביבתית. כאמור, בכמחצית מהפרויקטים השיבו הנשאלים שהם נעזרו בגורם חיצוני 

פליטה  בתקן  לעמוד  הייתה  שמטרתם  מהפרויקטים  ברבים  החדשנות.  פיתוח  לצורך 

סביבתי נמצא שהמפעל הסתייע בגורם חיצוני לצורך הפיתוח. שיעור זה גבוה משיעור 

בין  הפער  בתקן.  לעמוד  הייתה  לא  שמטרתם  הסביבתית  החדשנות  של  הפרויקטים 

השיעורים מובהק. נראה אפוא שבגלל אי-הוודאות הטכנולוגית הכרוכה בחדשנות חששו 

מפעלים שהחידוש לא יעמוד בתקן. לכן מפעלים שרצו לחדש כדי לעמוד בתקן העדיפו 

להסתייע בחברות חיצוניות ובכך לצמצם את הסיכון. היכולת להיעזר בחברה חיצונית 

החדשנות  של  הממשל  כשל  את  מצמצמת  סביבתית  חדשנות  של  בפיתוח  המתמחה 

נמצא  הפרויקטים.  של  הטכנולוגית  המורכבות  רמת  גם  נבדקה  במחקר  הסביבתית. 

שככל שרמת המורכבות הטכנולוגית של הפרויקט הייתה גבוהה יותר, מפעלים נטו יותר 

להשתמש בפיתוח חיצוני לצורך ביצועו. 
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4�4�4� בעיה בשוק של מוצרי החדשנות הסביבתית

מניתוח ההערות של המנהלים שרואיינו למחקר עולה עוד סוגיה הקשורה לאי-הוודאות 

הטכנולוגית של החדשנות, והיא נוגעת למידת הנכונות של לקוחות המפעלים שנבדקו 

במחקר לקנות מוצרים שהושפעו מחדשנות סביבתית. במקרים רבים הלקוחות נרתעו 

מלקנות את המוצרים ודרשו מהמפעלים המחדשים להוכיח שהמוצרים לא שונו ושאינם 

יוצרים בעיות טכנולוגיות או בעיות סביבתיות. לדוגמה, המשרד להגנת הסביבה אסר 

על חברת החשמל לשפוך לים את אפר הפחם הנוצר בתחנות הכוח הפחמיות שלה. אחד 

הפתרונות של החברה היה למסור את אפר הפחם שלה למפעלי בטון, בתור תוסף לבטון. 

לפני כמה שנים התעורר חשד שיש קרינה גרעינית מאפר זה, ושצרכנים יחששו לקנות את 

הבטון שהוסף לו אפר פחם. בסופו של דבר נמצא שכמות הקרינה מזערית ואינה ניתנת 

למדידה, ועם זאת הפרסום על החשש גרם לעיכוב ניכר בפרויקט. בעיה זו חמורה אף יותר 

בתחום הייצור התהליכי, למשל במפעלי תרופות ובמפעלי כימיה. במוצרים של מפעלים 

אלו נעשות בדיקות רבות, והם עומדים בתקנים מחמירים. כל שינוי בחומרי הגלם שלהם 

או בתהליך הייצור עלול שלא להתקבל אצל הלקוחות, מחשש שלא יעמוד בתקן )רפואי 

או כימי או סביבתי(. במחקר נמצא שרוב הפרויקטים של החדשנות הסביבתית כוללים 

שינוי בתהליך הייצור או בחומרי הגלם, ולכן הבעיה המתוארת מהווה חסם לחדשנות 

סביבתית. 

5�4� סיכום הממצאים מהמחקר הכמותי

תיבה 6: ממצאים סטטיסטיים מהמחקר הכמותי

הפרויקטים  של  המשתנים  והן  המפעלים  של  המשתנים  הן  נבחנו  הכמותי  במחקר 

מבדיקת  הסטטיסטיים  הממצאים  מוצגים  זו  תיבה  של  הראשון  בחלקה  הסביבתיים. 

המפעלים, ובחלקה השני — ממצאים סטטיסטיים מבדיקת הפרויקטים.   

1� סיכום הממצאים מבדיקת המפעלים 

במחקר הכמותי בוצעו בדיקות סטטיסטיות של המשתנים באמצעות רגרסיה. בבדיקות 

סביבתית  חדשנות  של  הפרויקטים  מספר  על  שונים  גורמים  של  ההשפעה  נבדקה  אלו 

שביצעו המפעלים. הממצאים של הבדיקה על מספר הפרויקטים של החדשנות הסביבתית 
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מוצגים בטבלה 50.4-3 כדי  לחדד את הממצאים, נבדקו רק פרויקטים של חדשנות ברמה 

גבוהה למפעל )ברמה של "חדש למדינה" או "חדש לעולם" בלבד(. המשתנים המסבירים, 

שהמתאם ביניהם לבין המשתנים המוסברים נמצא מובהק, מובאים בצד ימין של הטבלה. 

אופי המתאם מסומן בטבלה כך: הסימן }+{ מייצג מתאם חיובי ברמת מובהקות קטנה 

שרמת  במקרים  מובהקות.  רמת  באותה  שלילי  מתאם  מייצג   }–{ הסימן  ואילו  מ-5%, 

המובהקות שנמצאה נמוכה יותר, הדבר מצוין בטבלה )לדוגמה, "10% מובהקות" מציין 

מתאם שלילי ברמת מובהקות ]טעות[ נמוכה מ-10%(. 

טבלה 4-3: הקשר בין המשתנים המסבירים לבין המשתנים של חדשנות סביבתית 

)המשתנים המוסברים( 

 חדשנות סביבתית

משתנים מסבירים

מספר פרויקטים ברמה גבוהה של חדשנות סביבתית

מקדמי הרגרסיה סוג הקשר

}002.{  033.+רישוי עסקים

}000.{  274.+סיכון — חומרים מסוכנים

}000.{  030.+עיתונות )שלילי(

}019.{  038.- -אכיפה

}265.{ 216.~חברת אם בין-לאומית

}000.{  847.+קבלת תקציב מהמשרד

ISO 14001)093.{  189. + )10% מובהקות{

}197.{  259. ~מונופול

}806.{  000.~מועסקים

1}001.{  000.+יצוא

N = 244   Adj R2= .469  Sig < .000הפרמטרים של הרגרסיה

 מקרא:

}  {  רמת מובהקות) ( מובהקות נמוכה+ קשר חיובי

~ לא מובהק]ללא סימון[ לא נמצא קשר- קשר שלילי

של  מפורטת  הצגה  שונים.  משתנים  של  ההשפעה  נבדקה  שבהן  רגישות  בדיקות  גם  נערכו  במחקר    50

המשתנים מופיעה אצל בן-אהרון, 2009. בנספח 6 מוצגת בדיקת רגישות שבה נבדק, כמשתנה מוסבר, לוג 
העלויות של הפרויקטים. התוצאות של בדיקה זו דומות לתוצאות של הבדיקה עם המשתנה של מספר 

הפרויקטים. 
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מהנתונים בטבלה 4-3 אפשר להסיק שרישוי עסקים )הצבת תנאים לרישיון עסק(, הגדרת 

כתבות  למפעל(,  רעלים  היתרי  הוצאת  )לצורך  מסוכנים"  מ"חומרים  מפעל  של  הסיכון 

סביבתיות שליליות בעיתונות, מענקים לצמצום של פסולת וחומרים מסוכנים הניתנים 

למפעל )"קבלת תקציב מהמשרד"(, ISO 14001 )אישור התקן למפעל(51 ויצוא רב יותר — 

בין  זאת,  לעומת  פרויקטים של חדשנות סביבתית.  יותר  לבצע  למפעל  גורמים  כל אלה 

המשתנה "אכיפה" לבין החדשנות הסביבתית יש מתאם שלילי, והממצא מתאים למודל 

של כשל הממשל של החדשנות הסביבתית. השפעת המשתנים: "חברת אם בין-לאומית", 

ומועסקים  העסקיים(  ההגבלים  על  הממונה  ידי  על  מונופול  הוכרז  )המפעל  מונופול 

בבדיקה  מובהקת של משתנים אלה  נמצאה השפעה  לא  במפעל( —  )מספר המועסקים 

הסטטיסטית.  

2� סיכום הממצאים מבדיקת הפרויקטים

נוסף על בדיקת המאפיינים של המפעלים שהשתתפו במחקר, נערכה בדיקה סטטיסטית 

של הפרויקטים של שינויים סביבתיים שביצעו המפעלים. המפעלים התבקשו לדווח על 

כל פרויקט של חדשנות סביבתית שהם ביצעו החל משנת 1989, ולמסור עליו כמה פרטים. 

)ב( מה  פליטה סביבתי,  לעמוד בתקן  מיועד  )א( אם הפרויקט  היו  מן הפרטים  שלושה 

לצורך  חיצונית  נעזר בחברה  )ג( אם המפעל  רמת המורכבות הטכנולוגית של הפרויקט, 

פיתוח הפרויקט. אחר כך סיווג צוות המחקר את כל הפרויקטים לפרויקטים חדשניים 

מול פרויקטים קונבנציונליים. בסך הכול נמצאו כ-500 פרויקטים של שינוי סביבתי; 245 

מהם הוגדרו "שינויים של חדשנות סביבתית" ו-124 הוגדרו "שינויים קונבנציונליים".52 

כדי לבדוק את כשל הממשל של החדשנות הסביבתית  נבדקו הפרויקטים של החדשנות 

יותר פרויקטים של שינוי  נמצאו  הסביבתית מול הפרויקטים של השינוי הקונבנציונלי: 

קונבנציונלי המיועדים לעמוד בתקן מפרויקטים של חדשנות סביבתית המיועדים לעמוד 

ומוחלט כאחד, מאשש את כשל הממשל של  יחסי  א'(. הממצא הזה,   4-4 )טבלה  בתקן 

פרויקט  לבצע  פליטה סביבתי, מפעלים מעדיפים  יש תקן  החדשנות הסביבתית — אם 

סביבתי קונבנציונלי ולא פרויקט של חדשנות סביבתית. כדי לאפיין טוב יותר את החדשנות 

הסביבתית, נערכו עוד בדיקות:

פליטה סביבתי  לעמוד בתקן  נמצא שבפרויקטים של חדשנות סביבתית המיועדים  )א( 

ג'(. ממצא זה  יותר בחברות חיצוניות לצורך הפיתוח )טבלה 4-4  נעזרים  המפעלים 

מאשש את כשל הממשל של החדשנות הסביבתית — מפעלים חוששים שהחדשנות 

לא תעמוד בתקן, וכדי לצמצם את הסיכון הם נעזרים בפיתוח של חברות חיצוניות. 

במשתנים  שנמצאה  המובהקות  מרמת  נמוכה  זה  ממצא  של  הסטטיסטית  המובהקות  רמת  אולם    51

האחרים שתוארו, וניתן להוכיח את הממצא ברמת סיכון לטעות הקטנה רק מ-Sig<0.1 — לעומת 0.05 
ומטה במשתנים האחרים.

52  הפרויקטים האחרים היו פרויקטים שהוגדרו "שינויים אחרים שאינם חדשנות סביבתית", או "חדשנות 

שאינה בתקופה שנבדקה במחקר".
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טבלה 4-4: הקשר בין עמידה בתקן פליטה לבין סוג הפרויקט 

)בדיקה באמצעות מבחן חי בריבוע(

           

טבלה א' 

לא מיועד לעמוד בתקן פליטהמיועד לעמוד בתקן פליטה

+—פרויקט קונבנציונלי

—+חדשנות סביבתית

טבלה ב'

הסתייעות בפיתוח חיצוניפיתוח עצמי של המפעל

—+פרויקט קונבנציונלי

+—חדשנות סביבתית

טבלה ג'

לא מיועד לעמוד בתקן פליטהמיועד לעמוד בתקן פליטה

+—פיתוח עצמי של המפעל

—+הסתייעות בפיתוח חיצוני

מקרא:  + מתאם חיובי בין המשתנים;  — מתאם שלילי בין המשתנים

בבדיקה אחרת נמצא מתאם חיובי בין חדשנות סביבתית לבין הסתייעות של מפעלים  )ב( 

צריכים  מפעלים  שכאשר  כך  על  מצביע  זה  ממצא  ב'(.   4-4 )טבלה  חיצוני  בפיתוח 

יותר  מורכבים  פרויקטים  כלל  בדרך  אלה  סביבתית,  חדשנות  של  פרויקטים  לבצע 

מבחינה טכנולוגית, ולכן הסיכון )הטכנולוגי( שהם לא יתפקדו כראוי גדול יותר. כדי 

להקטין סיכון זה, מפעלים פונים אל חברות חיצוניות ומסתייעים בהן לצורך פיתוח 

החידוש. כדי לבדוק ממצא זה, בדקתי השפעת משתנה "המורכבות הטכנולוגית של 

הפרויקט" על מידת הפנייה של מפעלים לפיתוח חיצוני )באמצעות רגרסיה "לוגית 

בינארית"(. בבדיקה זו נמצא שהשפעת המורכבות הטכנולוגית על הנטייה של מפעלים 

לפנות לפיתוח חיצוני חיובית ומובהקת. מבדיקה זו נראה שכאשר מפעלים חוששים 

מהמורכבות של הפיתוח הטכנולוגי, הם פונים להיעזר בחברות חיצוניות. התוצאות 

הכמותיות מהבדיקות הסטטיסטיות השונות של הפרויקטים מוצגות בנספח 6. 
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לאור הבדיקות שפורטו לעיל, הקשר בין סוג החדשנות, פנייה לפיתוח חיצוני ועמידה בתקן 

פליטה סביבתי מתואר בתרשים 4-9. מחד גיסא, הצורך לעמוד בתקן פליטה מקטין את 

יישם פיתוח  )ומגדיל את ההסתברות שהוא  יפתח חידוש סביבתי  ההסתברות שהמפעל 

החידוש  של  המורכבות  והן  פליטה  בתקן  לעמוד  הצורך  הן  גיסא,  מאידך  קונבנציונלי(. 

הטכנולוגי יוצרים סיכון למפעלים, ואלו מנסים להקטינו באמצעות הסתייעות בחברות 

חיצוניות בפיתוח הפיתרון הסביבתי. 

תרשים 4-9: סיכום הקשרים בין חדשנות סביבתית, עמידה בתקן ופיתוח חיצוני

סיוע של חברה חיצונית

חדשנות סביבתית עמידה בתקן פליטה     

מקרא: + מתאם חיובי בין המשתנים;   — מתאם שלילי בין המשתנים; 

                   כיוון ההשפעה בין המשתנים

חדשנות  של  פרויקטים  שביצעו  מפעלים  של  יחסית  קטן  מספר  שיש  נמצא  במחקר 

סביבתית — 95 מתוך 249 שנבדקו )וגם אלו שנבדקו סוננו כך שתגדל הסבירות שהם 

ביצעו פרויקטים כאלו, כלומר שיעורם מתוך כלל המפעלים בארץ קטן אף יותר(. הבשורה 

האופטימית היא שעם השנים יש עלייה חדה במספר המפעלים שמבצעים פרויקטים של 

חדשנות סביבתית, ואם יימשך קצב עלייה זה, יהיו בארץ עוד מפעלים רבים שיבצעו 

הסביבתית  החדשנות  של  המגמה  אם  התחזית,  לפי  הקרובות.  בשנים  כזאת  חדשנות 

תהיה דומה למגמה משנת 1989, בשנת 2020 תבצע התעשייה בישראל כ-60 פרויקטים 

של חדשנות סביבתית. 

גם  בתעשייה  הסביבתית  החדשנות  של  הפרויקטים  רוב  המחקר,  ממצאי  לפי 

מייעלים את תהליכי הייצור במפעלים, וכך יש בהם תרומה עסקית למפעל, נוסף 

על צמצום הזיהום שלו. במחקר נמצאו 249 פרויקטים של חדשנות סביבתית שנעשו 

במפעלים בישראל, 177 מתוכם נעשו גם מסיבות עסקיות. הממצא מאשש את הבדיקה 

של המשרד להגנת הסביבה )כדאיות כלכלית ישירה מהשקעות באיכות הסביבה ברמת 

המפעל, 1998( שהביא דוגמאות ל-40 פרויקטים סביבתיים בתעשייה בישראל שהייתה 

בהם תרומה עסקית חיובית למפעל, והמפעל החזיר את ההשקעה בפרויקט בתוך תקופה 

של עד 5 שנים. 

++

_
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מספר המפעלים המתחילים פרויקטים של חדשנות סביבתית וכן מספר הפרויקטים 

במשך השנים מאופיינים בתנודתיות. ראוי לציין את התנודתיות הרבה בשנים 2001-

2005, שנים של שפל ולאחריהן התאוששות בפעילות התעשייתית. נמצא מתאם גבוה 

בין תנודתיות זו לבין מחזור העסקים הכלכלי של התעשייה בשנים אלו, כנראה מכיוון 

שמפעלים החוששים מפני הידרדרות כלכלית מקטינים את כלל ההשקעות בחדשנות, 

ובפרט את ההשקעות בחדשנות סביבתית. 

גורמים אחרים שנמצא כי הם משפיעים על החדשנות הסביבתית הם רשויות התקינה 

הסביבתית במדינה — הן באמצעות "מקלות", כגון רישוי עסקים ופיקוח על חומרים 

כגון מענקים לצמצום השימוש בחומרים  "גזרים",  והן באמצעות  מסוכנים במפעלים, 

בעיתונות,  כתבות  באמצעות  הקהל,  דעת  של  השפעה  גם  נמצאה  במחקר  מסוכנים. 

בין-לאומיות  אם  חברות  של  השפעה  הסביבתית.  החדשנות  על  לקוחות  של  והשפעה 

במפעלים,  מהראיונות  בכמה  תוארה  הסביבתי  בתחום  בארץ  שלהן  הבת  מפעלי  על 

אולם במחקר לא נמצאה מובהקות מבחינה סטטיסטית. למרות זאת, אפשר לומר שרוב 

ההשפעות שתוארו במודל של הביקוש וההיצע של חדשנות סביבתית )פרק 2( נמצאו 

והוכחו סטטיסטית בבדיקה הכמותית שנעשתה במחקר. 

 — לדוגמה  הסביבתית,  החדשנות  של  הממשל  לכשל  הוכחות  גם  נמצאו  במחקר 

נמצא מתאם שלילי בין פעילות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה נגד מפעלים לבין 

חדשנות סביבתית. פירוש הדבר שמפעלים שהמשרד להגנת הסביבה מתעמת אתם, או 

מפעלים שאינם עומדים בתקני פליטה, נוטים לבצע פרויקטים של חדשנות סביבתית 

פחות ממפעלים אחרים. נראה שלמפעלים בעלי מודעות סביבתית נמוכה, שאינם נערכים 

בשלב מוקדם לצמצום הזיהום שלהם ומגיעים לידי עימות עם המשרד להגנת הסביבה, 

כבר אין די זמן לבצע חדשנות סביבתית. הם נאלצים להתקין פתרונות קונבנציונליים 

כדי להתמודד עם הדרישה של המשרד להגנת הסביבה. נמצא גם שמפעלים הנאלצים 

חדשנות  של  פתרונות  ולא  קונבנציונליים  פתרונות  לאמץ  נוטים  פליטה  בתקני  לעמוד 

סביבתית. אם בכל זאת מפעלים שנאלצים לעמוד בתקינה סביבתית מבצעים חדשנות 

סביבתית, הם נעזרים בדרך כלל בחברות חיצוניות המסייעות להם לפתח את החדשנות, 

וכך הם מקטינים את הסיכון שלא לעמוד בתקן. 

עם השנים חלה עלייה במספר הפרויקטים שנעזרו בפיתוח שנעשה מחוץ למפעל, 

מגמה המצביעה על התפתחות של שוק לפתרונות סביבתיים. עם זאת, היחס בין פיתוח 

חיצוני לבין פיתוח עצמי עומד על כ-50%, והוא נשאר קבוע לאורך השנים. מכיוון שפיתוח 

חיצוני מראה על מגמת התמחות ועל התפתחות של שוק לפתרונות סביבתיים, היה סביר 

של  הפרויקטים  במספר  הגידול  ועם  הזמן  עם  יגדל  החיצוני  הפיתוח  ששיעור  לצפות 
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כשלים  על  מצביע  החיצוני  הפיתוח  בשיעור  שאי-הגידול  ייתכן  הסביבתית.  החדשנות 

ובעיות בתחום זה. טבלאות 4-5 ו-4-6 מציגות את הממצאים העיקריים במחקר. 

טבלה 4-5: התפתחות החדשנות הסביבתית בתעשייה — סיכום הממצאים 

העיקריים מבדיקת המפעלים

ממצא

מספר הפרויקטים על פני 
זמן

ב-16 השנים שנבדקו במחקר קיימת מגמה של גידול במספר הפרויקטים 
של החדשנות הסביבתית הטכנולוגית לשנה. 

רוב הפרויקטים של החדשנות הסביבתית נעשו הן מסיבות סביבתיות והן הסיבות לפרויקטים
מסיבות כלכליות.

התפתחות שוק של 
חדשנות סביבתית 

ההיצע של פתרונות סביבתיים של חברות חיצוניות גדל במשך השנים 
שנבדקו במחקר, אולם היחס בינו לבין פיתוח עצמי של מפעלים נשאר 

קבוע — כ-50%. 

דחיקת חדשנות עסקית 
מפני חדשנות סביבתית

הבעיה של דחיקת חדשנות עסקית מפני חדשנות סביבתית קטנה יחסית, 
ולמפעלים רבים יש אפשרות לפנות לפיתוח חיצוני של חדשנות סביבתית. 

החדשנות הנפוצה ביותר היא "חדש למדינה". חדשנות למדינה היא יבוא רמת החדשנות
של מערכות חדשניות ושל טכנולוגיות וידע מחו"ל. נראה שמצב זה אופייני 

בעיקר למדינה קטנה ולמדינה שיש בה פיגור בטכנולוגיות סביבתיות.

השפעה של מתן תנאים 
סביבתיים לרישוי עסק

מפעלים שנחשבו מסוכנים סביבתית, ושהוצבו להם תנאים לרישוי עסק 
פעמים רבות יותר, ביצעו בממוצע יותר פרויקטים של חדשנות סביבתית.

השפעה של סיכון 
מחומרים מסוכנים

ככל שהסיכון של המפעל מחומרים מסוכנים גדול יותר, כך הוא נוטה 
לבצע יותר פרויקטים של חדשנות סביבתית.

השפעות סביבתיות מחו"ל 
על חדשנות סביבתית

מפעלים שמייצאים יותר עושים יותר פרויקטים של חדשנות סביבתית.  

השפעת התמיכה של  
המשרד להגנת הסביבה 

בשינויים סביבתיים 

תמיכה של המשרד להגנת הסביבה בביצוע שינויים במפעלים צמצמה את 
הסיכון הכלכלי של המפעלים, והם ביצעו יותר פרויקטים של חדשנות 

סביבתית. 

יש מתאם בין דעת הקהל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בכתבות סביבתיות השפעת דעת הקהל
שליליות על המפעל בעיתונות, לבין מספר הפרויקטים של החדשנות 

הסביבתית שמפעלים מבצעים. 

השפעה של מערכות ניהול 
סביבתי

נמצא קשר בין הוצאת תקן ISO 14001 לבין מספר הפרויקטים של 
חדשנות סביבתית שביצעו מפעלים, אולם רמת המובהקות של קשר זה 

נמוכה יחסית.

מתאם בין מחזורי עסקים 
לבין חדשנות סביבתית

נמצא מתאם בין מחזור הצמיחה של התעשייה במדינה לבין מספר 
הפרויקטים של חדשנות סביבתית שמפעלים מבצעים. 
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טבלה 4-6: כשל הממשל של החדשנות הסביבתית — 
הממצאים העיקריים

ממצא

השפעת פעילות אכיפה של 

המשרד להגנת הסביבה

של  אכיפה  פעילות  מבוצעת  שנגדם  מפעלים  בין  שלילי  קשר  יש 

המשרד להגנת הסביבה לבין חדשנות סביבתית טכנולוגית במפעלים 

אלו. 

קשר בין הצורך לעמוד בתקן 

פליטה סביבתי לבין חדשנות 

סביבתית

חדשנות  לבין  פליטה  בתקן  לעמוד  הצורך  בין  שלילי  קשר  נמצא 

סביבתית. מפעלים שצריכים לעמוד בתקני פליטה סביבתיים נוטים 

יותר לבצע פרויקט קונבנציונלי ופחות לבצע חדשנות סביבתית. 
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5� חדשנות סביבתית ברמת המפעל — 

ניתוח חקרי מקרה 

1�5� רקע ושיטת המחקר

1�1�5� תרבות הניהול הסביבתי במפעל והצורך בחקרי מקרה

מחקרים מראים שרמת הפעילות של מפעל לצמצום פגיעתו בסביבה מושפעת מאוד הן 

מתרבות הניהול הסביבתי שלו והן ממאפייני הייצור ומהענף התעשייתי שהוא פועל בו. 

כדי לבדוק נושאים אלו בישראל, ואת השפעתם על החדשנות הסביבתית של מפעלים, 

נבחרו לבדיקות עומק )חקרי מקרה( 12 מפעלים שבלטו בתחום החדשנות הסביבתית. 

סביבתיים,  ארגונים  סביבתיות,  )רשויות  שונים  ממקורות  נאסף  המפעלים  על  מידע 

אתרי אינטרנט, מאגרי מידע, עיתונות(, וכן נערכו בהם ביקורים וראיונות עם המנהלים 

הקשורים לחדשנות סביבתית. 

הניתוח של תרבות הניהול הסביבתי במפעלים מתבסס על הניתוח הטיפולוגי שבנו 

בנו מסגרת  )Gunningham, Kagan & Thornton, 2003(. הם  ותורנטון  קגן  גונינגהם, 

לניתוח תרבות הניהול הסביבתי של מפעלים ותאגידים לפי 5 דרגות של מודעות ותרבות 

סביבתיות;  לתקנות  כורחם  בעל  מצייתים   )2( סביבתית;  מפעילות  נמנעים   )1( ניהול: 

)3( מתחייבים לציית לתקנות סביבתיות; )4( אסטרטגים סביבתיים המנסים לנצל את 

נושאי איכות הסביבה לטובת המפעל באמצעות פתרונות של "win-win", גם אם אלו 

המפעל  של  הפגיעה  לצמצום  הפועלים  אִמתיים",  "מאמינים   )5( הארוך;  בטווח  יושגו 

יש   7 בתיבה  הסביבה.  איכות  עם  והזדהות  הנושא  חשיבות  של  הבנה  מתוך  בסביבה 

פירוט של החלוקה לדרגות אלו. בסיכום חקר המקרה של כל מפעל מובאת טבלה שבה 

מאפייני המפעל המפורטים על פי המסגרת שבנו גונינגהם, קגן ותורנטון. טבלאות אלו 
מספקות תמונה של תרבות הניהול הסביבתי בחברות תעשייתיות.53

53  המונח "חברה תעשייתית" משמש כאן גם למפעל יחיד וגם לחברה שבבעלותה כמה מפעלים. 
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תיבה 7: רמות של תרבות הניהול הסביבתי בחברות תעשייתיות

גונינגהם קגן  בעקבות מחקר על איכות סביבה בתאגידים של ענפי הנייר והקרטון, בנו 

מודעות  של  רמות   5 של  אפיון   54  )Gunningham, Kagan & Thornton, 2003( ותורנטון 

ומעורבות סביבתית בחברות תעשייתיות:

נמנעים מפעילות סביבתית )Environmental Laggards( — המדורגים בקטגוריה זו   .1 

אינם מתחייבים לעמוד בדרישות הסביבתיות של הרשויות. יש להם גישה שלילית 

מפעילות  להיפגע  לא  כדי  רק  דרישות  על  מגיבים  והם  רבות,  סביבתיות  לדרישות 

מתמהמהים  הם  סביבתיות,  אפשרויות  בודקים  אינם  הם  הרשויות.  של  אכיפה 

הרשויות  עם  קשרים  ליצור  מנסים  ואינם  סביבתי  אחראי  ובמינוי  נהלים  בהגדרת 

הסביבתיות. 

מפעילות  ה"נמנעים  כמו  שלא   —  )Reluctant Compliers( כורחם  בעל  מצייתים   .2

של  המינימום  בדרישות  לעמוד  היא  כורחם"  בעל  ה"מצייתים  מדיניות  סביבתית", 

הסביבתיות  הדרישות  של  ביותר  הצר  לפירוש  נוטים  הם  הסביבתיות.  הרשויות 

ומבצעים "קיצורי דרך" בעמידה בדרישות אלו. כמו ה"נמנעים מפעילות סביבתית", 

ה"מצייתים בעל כורחם" אינם רואים בציות לנושאים הסביבתיים חשיבות מוסרית 

שהם  מכיוון  הסביבתית,  מהבחינה   "win-win" של  פתרונות  לחפש  נוטים  ואינם 

רואים באיכות הסביבה נטל כלכלי בלבד. 

לדרישות  ברצינות  מתייחסים  אלו   —  )Committed Compliers( לציית  מתחייבים   .3

הסביבתיות ומתחייבים לעמוד בהן. הם נוטים לציית לתקנות גם כאשר יש אפשרות 

להימנע מציות ואף משאירים "טווח ביטחון" מהדרישות הסביבתיות, כדי להימנע 

מחריגות. ה"מתחייבים לציית" נוטים לשתף פעולה עם הרשויות הסביבתיות, אך הם 

פסיביים בנושאים סביבתיים שאינם קשורים לדרישות של הרשויות. הם מחפשים 

אפשר  אם  רק  פעילות  ומבצעים  צר,  מסורתי  באופן  רק  אולם   ,"win-win" מצבי 

לראות מראש את התועלת העסקית הנובעת ממנה בבירור. באופן כללי, הם רואים 

בנושאים הסביבתיים עול כלכלי יותר מהזדמנות עסקית.

אסטרטגים סביבתיים )Environmental Strategists( — לאלו יש גישה סביבתית רחבה   .4

יותר מל"מתחייבים לציית", גישה המביאה בחשבון את עתיד היעדים הסביבתיים 

שלהם. "אסטרטגים סביבתיים" בונים מערכות הבודקות ברציפות את מדדי היעילות 

נוטים  פעיל. הם  עיסוק  ועיסוקם בחדשנות סביבתית הוא  הסביבתית של החברה, 

לבצע יותר משהרשויות הסביבתיות דורשות מהם וליצור קשרים קרובים וטובים עם 

ארגונים סביבתיים — כדי לעצב דימוי סביבתי חיובי בעיני קובעי מדיניות, ארגונים 

54  האפיון המפורט של חמש הרמות נמצא בנספח למאמר.
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סביבתיים, קבוצות עניין מקומיות ועוד. קשרים אלו ועיצוב הדימוי הסביבתי גורמים 

של  והמתוכננות,  הקיימות  פעילויותיהם,  על  בגמישות  להגיב  ולקהילה  לרשויות 

"האסטרטגים  הסביבתי,  והדימוי  הקשרים  באמצעות  הסביבתיים".  "האסטרטגים 

הסביבתיים" יכולים גם להשפיע על תקינה עתידית שתיטיב עם המפעל. הם נוטים 

לנהל בדקדקנות את המידע שהם מספקים לגורמים השונים, כדי לשמור על דימוי 

גבוהה.  אינה  ולכן השקיפות הסביבתית שלהם  זה,  בדימוי  מפגיעה  ולהימנע  חיובי 

"האסטרטגים הסביבתיים" סבורים שלפעילות סביבתית יכול להיות פוטנציאל עסקי 

ושיש אפשרות למצבי "win-win" בין הסביבה לעסק. 

"המאמינים  גם  אחרות,  בחברות  כמו   —  )True Believers( אִמתיים  מאמינים   .5

האמתיים" צריכים לקבל החלטות עסקיות שיאפשרו להם לשרוד מבחינה עסקית. 

למרות זאת, הם נוטים לקבל החלטות מתוך התחשבות מרובה בנושאים סביבתיים 

ולהצדיק אותן בעזרת עקרונות סביבתיים יותר מבעזרת עקרונות עסקיים. גישה זו 

מאפשרת להם להחליט על השקעות בנושאים סביבתיים — גם אם בחישוב ראשוני 

נראה שאין צידוק כלכלי להחלטה. "המאמינים האִמתיים" מאמינים שיש חשיבות 

אִמתית להיותם "סביבתיים", שעליהם לשמור על הסביבה מעבר לנדרש מהם, ולכן 

הם נוטים לשקיפות בנושאים הסביבתיים ולשיתוף גורמים שמחוץ לעסק. 

הסביבתית  החדשנות  על  משפיע  גורם  היא  מפעלים  של  הסביבתי  הניהול  תרבות 

במפעלים, וכפי שתואר במודל הקונספטואלי, היא מושפעת הן מגורמים בתוך המפעל 

הגורמים  את  יותר  טוב  להבין  מאפשרים  המקרה  חקרי  חיצוניים.  מגורמים  והן 

המשפיעים על התפתחותה של תרבות הניהול הסביבתי במפעלים המובילים בחדשנות 

סביבתית. אחד הנושאים שנבדקו בתחום זה היה השפעה של חברות ֵאם בין-לאומיות על 

מפעליהן בארץ. ההנחה היא שהחשש של תאגידים בין-לאומיים מפני בעיות סביבתיות 

שיכולות להיווצר בחברות הבת שלהם במדינות שונות דוחף תאגידים רבים לשליטה 

פעילה בנושאים הסביבתיים של חברות הבת שלהם.55 במקרים אלו התאגידים דורשים 

מחברות הבת לבצע חדשנות סביבתית ולצמצם זיהומים וסיכונים סביבתיים אף מעבר 

לדרישה של הרשויות המקומיות. בין המפעלים שנבדקו בחקרי המקרה היו 4 מפעלים 

55  לדוגמה, אסון סביבתי שהתרחש בשנת 1984 במפעל בבופל שבהודו, מפעל שהיה חברת בת של חברת 

והעמיד את החברה  "Union Carbide" האמריקנית, עלה לחברת האם כ-500 מיליון דולר אמריקניים 
ומנהליה במערכה משפטית קשה וכמעט גרם להתמוטטותה. 
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שהם חברות בת של תאגידים בין-לאומיים )"חישולי כרמל", "אינטל", AVX והמפעלים 

של "טבע"(.56 

2�1�5� שיטת המחקר

נבחרו מתוך מערך הנתונים של המפעלים שנבדקו  המפעלים שנבדקו בחקרי המקרה 

)כפי שיתואר בפרק הבא  במחקר הכמותי. המפעלים במערך הנתונים חולקו לשכבות 

בנושא המדגם(, ועל פיהן נבחרו מועמדים לחקרי המקרה. אחר כך נערכו פגישות עם 

מנהלים ואחראים סביבתיים ב-17 מפעלים שנעשו בהם פרויקטים של חדשנות סביבתית. 

חקרי מקרה מעמיקים נערכו ב-12 מפעלים מתוך ה-17, לפי התאמתם לשכבות המדגם 

ולפי רמת שיתוף הפעולה שלהם עם המחקר )חקרי המקרה מפורטים בנספח 2(. תרשים 

4-1, המציג את שיטת המחקר הכמותי, מציג גם את שיטת המחקר האיכותני של חקרי 

המקרה, ופירוט שיטת המחקר מובא להלן.   

1�2�1�5� בחירת המפעלים לחקרי המקרה

כאמור, מתוך המפעלים שנמצאו במחקר הכמותי הורכב מדגם של 12 מפעלים לבדיקה 

במחקר האיכותני. זהו מדגם שכבות רב–ממדי, והוא מתבסס על מטריצה של ממדים על 

פי הפירוט הזה: 

גודל המפעל — )a( קטן, )b( בינוני, )c( גדול,57 בהנחה שיש הבדלים בשגרות הניהול   )1(

בין מפעלים בגדלים שונים. 

מפעלים   )d(  — במפעלים  )מונופוליות(  העודפים"  הארגוניים  "השומנים  רמת   )2(

שלהם רמה גבוהה של שומנים ארגוניים, )e( מפעלים שלהם רמה נמוכה של שומנים 

ארגוניים.

אופי החדשנות הסביבתית של הפרויקטים — )f( מפעלים שביצעו פרויקטים של   )3(

בתהליך  משולבת  חדשנות  של  פרויקטים  שביצעו  מפעלים   )g( מוצרים,58  חדשנות 

הייצור. 

56  גם ל"תעשייה האווירית" יש נציגויות ברוב אזורי העולם, אולם פעילות הייצור העיקרית שלה  נעשית 

בארץ, והנציגויות העולמיות מסייעות לה בעיקר במכירה ובשיווק, ולכן היבטים בין-לאומיים של ניהול 
סביבתי אינם רלוונטיים לחברה זו.

57  מפעלי מיקרו, המעסיקים פחות מ-10 מועסקים, לא נבדקו במחקר.

עצמם   המוצרים  פגיעת  את  לצמצם  כדי  מייצרת  שהחברה  מוצרים  שינוי   — מוצרים"  "חדשנות    58

בסביבה.
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מפעלים שובצו במטריצה זו, ולאחר מכן נבחרו 12 חקרי המקרה על פי מספר הפרויקטים 

נכונותם  פי  ועל  פרויקטים(  של  גדול  למספר  )עדיפות  שביצעו  סביבתית  חדשנות  של 

לשתף פעולה בחקרי המקרה. תיבה 8 מציגה את המפעלים שנבחרו לחקרי המקרה על 

פי הממדים השונים: 

תיבה 8: בחירת המפעלים לחקרי המקרה

1�  גודל המפעלים 

מפעלים קטנים: גולדקס, סטילקוט;  ·
אקולוגיה  טמבור  כרמל,  חישולי   ,AVX מיכלים,  מערכות  כרמל  בינוניים:  מפעלים   ·

 ;59)GES(

מפעלים גדולים: טבע, חברת החשמל, אינטל ישראל, התעשייה האווירית לישראל,   ·
נשר מפעלי מלט ישראליים, מכתשים.

2� רמת "השומנים הארגוניים העודפים" )מונופוליות(

שנבחרו, הסתמכנו  בכל אחד מהמפעלים  "השומנים הארגוניים"  על  מידע אמין  בהעדר 

על  הממונה  הגדרותיו.  ועל  העסקיים  ההגבלים  על  הממונה  של  הבדיקה  על  במחקר 

ההגבלים העסקיים מפרסם רשימה של חברות המוגדרות מונופולים בתחומים מסוימים. 

מפעל שהוגדר מונופול ברשימה מוגדר במחקר זה "בעל רמה גבוהה של שומנים ארגוניים". 

לפיכך זו חלוקת המפעלים: 

 ,AVX ,רמה נמוכה של שומנים ארגוניים: גולדקס, סטילקוט, כרמל מערכות מיכלים  ·
התעשייה  מכתשים,  ישראל,  אינטל  טבע,   ,)GES( אקולוגיה  טמבור  כרמל,  חישולי 

האווירית לישראל;

רמה גבוהה של שומנים ארגוניים: חברת החשמל, נשר מפעלי מלט ישראליים.  ·

3� אופי החדשנות הסביבתית של הפרויקטים

אחדים מהמפעלים ביצעו גם חדשנות מוצרים וגם חדשנות משולבת בתהליכי הייצור, והם 

נרשמו בשתי הקטגוריות:

חדשנות משולבת בתהליכי הייצור: טבע, חישולי כרמל, AVX, חברת החשמל, אינטל   ·
ישראל, סטילקוט, כרמל מערכות מיכלים, התעשייה האווירית לישראל, נשר מפעלי 

מלט ישראלים, גולדקס, מכתשים;

 .AVX ,)GES( חדשנות מוצרים: טמבור אקולוגיה  ·

.)Global Environmental Solutions( GES-59 חברת טמבור אקולוגיה שינתה את שמה במהלך המחקר ל
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3�1�5� נושאים מרכזיים שנבדקו בחקרי המקרה

בענף  הסביבה  איכות  מאפייני  המקרה:  בחקרי  שנבדקו  העיקריים  הנושאים  אלה 

התעשייתי שהמפעל פועל בו, ההיסטוריה של המפעל והתפתחותו, דרכי הטיפול בנושאים 

הסביבתיים במפעל וחדשנות סביבתית-טכנולוגית. לכל מפעל נעשה סיכום של ממצאים 

בנושא תרבות הניהול הסביבתי שלו, ומצורפים נתונים של משתנים כמותיים שנאספו 

במחקר, כגון מספר הכתבות הסביבתיות על המפעל בעיתונים )ממוינות לכתבות שליליות 

ולכתבות חיוביות(, דירוג הסיכון הסביבתי של המפעל, לפי הנתונים של המשרד להגנת 

הסביבה, נתונים על האכיפה הסביבתית שהמשרד ביצע נגד המפעל וכן נתונים מספריים 

על הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שהמפעל ביצע. נתונים אלו מאפשרים לבדוק 

עד כמה המפעל מבצע פעילות סביבתית "מעבר לנדרש" ממנו, פעילות היכולה להצביע 

על תרבות ניהול המבטאת מודעות סביבתית גבוהה. 

4�1�5� מדדים ומשתנים

משתנים  שמונה  למפעלים  הוגדרו  הסביבתי,  הניהול  תרבות  של  תמונה  ליצור  כדי 

הסביבתיות;  הרשויות  עם  קשר   )1( הניהול:60  תרבות  של  מאפיינים  המייצגים 

 )4( )3( סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש";  )2( גישה סביבתית; 

הגדרת "חדשנות סביבתית" בין תפקידי היחידה הסביבתית של המפעל וחיפוש פעיל 

לביצועים  כלכליים  ביצועים  בין  הקשר  של  בדיקה  מערכת  קיום   )5( הזדמנויות;  של 

סביבתיים ודיווח על הקשר הזה; )6( קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים; )7( נכונות 

לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה; )8( מודעות לנושא בעבר. בחלק 

ובה סיכום המשתנים האלה במפעל. לכל  האחרון של כל חקר מקרה מצורפת טבלה 

מפעל ּפורטּו משתנים שהמחקר הכמותי מצא שהם משפיעים על החדשנות הסביבתית 

)2( מספר כתבות חיוביות בעיתונות;  )1( מספר כתבות שליליות בעיתונות;  במפעלים: 

)3( דירוג סיכון מרעלים ומחומרים מסוכנים; )4( מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי 

עסקים(; )5( ציון משוקלל לפעילות אכיפה נגד המפעל )המדדים הוסברו בפרק 4, בחלק 

60  מאפיינים אלו נלקחו מגונינגהם, קגן ותורנטון )Gunningham, Kagan & Thornton, 2003(  והותאמו 

למאפיינים שנמצאו בישראל. 
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שפירט את שיטת המחקר הכמותי61(. כמו כן מפורטים מדדים המבוססים על משתנים 

מתוך ניתוח הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שביצע המפעל: )1( מספר הפרויקטים 

בלי  ביצע  שהמפעל  הפרויקטים  מספר   )2( בלבד;  סביבתיות  מסיבות  ביצע  שהמפעל 

אִמתית".  אמונה  מתוך  "עשייה  במדד  ציון   )3( בתקן(;  )לעמידה  הרשויות  של  דרישה 

נבנה כדי לאפשר השוואה בין המפעלים. המדד  המדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית" 

משקלל את מספר הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שהמפעל עשה שלא כדי לעמוד 

פליטה סביבתי עם מספר הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שהמפעל עשה  בתקן 

כלל הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שביצע  למטרות סביבתיות בלבד — מתוך 

המפעל. מדד זה נע בין "0" )לא בוצעו פרויקטים מסוג זה( לבין "4" )כל הפרויקטים של 

החדשנות הסביבתית בוצעו שלא מסיבה כלכלית ולא עקב דרישה של הרשויות מהמפעל 

יכול ללמד שהמפעל ממוקם בקטגוריה של "אמונה  לעמוד בתקן(. ציון המתקרב ל-4 

אִמתית" בחשיבות הנושאים הסביבתיים בדירוג של גונינגהם, קגן ותורנטון.62 

2�5� סיכום חקרי המקרה ודיון

חדשנות  שביצעו  מפעלים  במחקר,  המפעלים  ממאגר  נבחרו,  המקרה  לחקרי  כאמור, 

מפעלים  של  מאפיינים  לזהות  במטרה  נבחרו,  לקבוצה שמתוכה  ביחס  רבה  סביבתית 

שבוצעו  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים  כולל  עצמם,  המקרה  חקרי  מחדשים.63 

במפעלים שעליהם נעשו חקרי המקרה, מפורטים בנספח 2. סיכום חקרי המקרה מתחיל 

באפיון סוגי האירועים שהשפיעו על מפעלים לבצע חדשנות סביבתית. סוגי האירועים 

קובצו ל"פרופילים", ובתוכם תובנות הקשורות לתזמון החדשנות וליכולות המתפתחות 

61  במדד 4, סיכון משוקלל נע בין 65 )הציון המרבי שחושב למפעל שנבדק במחקר ומסמן את הסיכון 

הגבוה ביותר( לבין 0 )סיכון סביבתי נמוך — המשרד להגנת הסביבה לא הציב למפעל תנאים סביבתיים 
ברישיון העסק שלו בשנים 1999–2004 או שהמשרד מגדיר את המפעל "מפעל שהסיכון הסביבתי שלו נמוך 
מאוד" ]קטגוריה C ברישוי עסקים[(. במדד 5, המדד המשוקלל לפעילות אכיפה נגד המפעל נע בין 27 
)הציון המרבי שחושב למפעל שנבדק במחקר ושנגדו ביצע המשרד את המספר הגבוה ביותר של פעילויות 

אכיפה( לבין 0 )המשרד לא ביצע נגד המפעל פעילות אכיפה בשנים 2004-1999(.
62  המדד המכונה "עשייה מתוך אמונה אמתית" מתבסס על הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שביצע 

 "2" ערך  מקבל  הסביבה  להגנת  המשרד  של  פליטה  בתקן  עמידה  לצורך  שלא  שבוצע  פרויקט  המפעל. 
לעומת ערך "1" של פרויקט שבוצע עקב צורך לעמוד בתקן פליטה, ופרויקט שבוצע רק מסיבה סביבתית 
)בלא סיבה עסקית ברורה( מקבל ערך "2" לעומת ערך "1" של פרויקט שבוצע גם מסיבה עסקית. המדד 
הוא כפולה משוקללת של ממוצעי שני הערכים שתוארו, ולכן הוא נע בין "4" )כל הפרויקטים נעשו שלא 

כדי לעמוד בתקן ומסיבות סביבתיות בלבד( לבין "0" )לא בוצעו פרויקטים של חדשנות סביבתית(. 
63  הקבוצות לבחירת מפעלים היו על פי גודל, מונופוליות וסוג החידוש )בתהליכי ייצור או במוצרים(.
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במפעלים בעקבות החידושים. אחר כך מתואר השינוי שהתרחש בתרבות הניהול הסביבתי 

של המפעלים שנבדקו בד בבד עם החדשנות הסביבתית שהם פיתחו. שינוי זה הקל על 

אף  הסביבתית  והחדשנות  הסביבתית,  החדשנות  את  לבצע  להחליט  המפעלים  מנהלי 

תרמה להמשך השיפור בתרבות הניהול הסביבתי. החלק המסכם של הפרק מראה שככל 

שתרבות הניהול הסביבתי במפעל מפותחת יותר, המפעל מבצע פעילויות סביבתיות גם 

"מעבר לנדרש ממנו על פי חוק" וגם יוזם ומבצע יותר חדשנות סביבתית.

1�2�5� סוגי אירועים שהשפיעו על מפעלים לבצע חדשנות סביבתית 

סביבתית,  חדשנות  של  פרויקטים  ליזום  שנבדקו  המפעלים  על  השפיעו  רבים  גורמים 

וחקרי המקרה מצביעים עליהם. מתוך גורמים אלו, אותרו אירועים דומים שהשפיעו על 

הרצון והנכונות של המפעלים לבצע חדשנות סביבתית. אירועים אלו נוטים לחזור על 

עצמם, כפי שקורה בתבניות או בדפוסים של פעילות, ולכן הם רוכזו ותוארו כאן בצורה 

של "פרופילים". בסך הכול אובחנו שישה פרופילים מרכזיים של מאפיינים שהשפיעו על 

מפעלים לבצע חדשנות סביבתית:64 

את  בהתמדה  לשפר  מהם  דורשות  שלהם  הבין-לאומיות  הֵאם  שחברות  מפעלים   .1

בה,  שוכנים  שהם  המדינה  של  התקינה  לדרישות  מעבר  הסביבתיים,  הביצועים 

הֵאם.  חברת  של  סביבתי  חזון  או  סביבתית  אסטרטגיה  סביבתית,  מודעות  בשל 

לעתים קרובות חברות האם דורשות מהמפעלים שלהן לבצע שינוי ארגוני ולמסור 

שלהן  הבת  חברות  את  משתפות  והן  סביבתית,  חדשנות  לעודד  במטרה  דיווחים 

אחרים  במקומות  שלהן,  אחרות  בת  בחברות  שפותחה  סביבתית  בחדשנות  בארץ 

בעולם. 

"חישולי  "אינטל",   ,AVX :זה לפרופיל  המתאימים  המקרה  מחקרי  מפעלים   ·

כרמל".

חברות שנתקלו בבעיה סביבתית בעבר, והניסיון לפתור אותה הביאן ליצור מערכת   .2

"פרויקט  הקמת   — לדוגמה  סביבתית,  בחדשנות  התומכת  ארגונית  פונקציה  או 

של  למנוע  הסביבתית  הפונקציה  הפכה  כך  אחר  האווירית.  בתעשייה  אקולוגיה" 

64  מקצת המפעלים הושפעו מכמה אירועים ולכן הם משתייכים ליותר מפרופיל אחד. "נשר", לדוגמה, 

ביצעה את הפרויקט הגדול של מעבר לייצור יבש, ובד בבד צמצמה את פליטות האבק שלה — הן עקב 
לשני  נכנסת  החברה  לכן  הרשויות;  של  כבד  סביבתי  לחץ  עקב  והן  העסקית  מהבחינה  לשרוד  הצורך 

פרופילים שונים )האשכול של הלחץ הסביבתי והאשכול של השרידות העסקית(.
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חדשנות סביבתית ושיפרה את תרבות הניהול הסביבתי במפעל. פרופיל זה מאפיין 

בעיקר חברות גדולות שלעתים יש להן כמה יחידות יצרניות.

האווירית"  "התעשייה  זה:  לפרופיל  המתאימים  המקרה  מחקרי  מפעלים   ·

)"פרויקט אקולוגיה"(, "נשר" )"נשר איכות הסביבה"(, "חברת החשמל" )"מנהלת 

אפר הפחם"(.

 — עסקיים-כלכליים  לחצים  בגלל  בעיקר  סביבתית  חדשנות  שמבצעים  מפעלים   .3

הצורך להתייעל מבחינה עסקית דחף אותם לחדשנות טכנולוגית. הם פיתחו יכולת 

לבצע חדשנות סביבתית המשתלבת עם תהליכי ההתייעלות הטבעיים שלהם, והם 

ומנצלים את האפשרות להגיע למצבי  זו לפתרון בעיות סביבתיות  יכולת  מנצלים 

win-win. פרופיל זה מתאפיין בחברות גדולות יחסית. 

מפעלים מחקרי המקרה המתאימים לפרופיל זה: "נשר", "מכתשים", "טבע".  ·

גיאוגרפי חדש —  לאתר  בעקבות מעבר  לבצע חדשנות סביבתית  מפעלים שהחלו   .4

בשלב של מעבר לאתר חדש או הקמה של קו יצור חדש יש אפקט של חומר מול חרס 

)putty-clay(: בשלב התכנון וההקמה המפעל יכול להיות גמיש מאוד ומוכן להכניס 

חדשנות סביבתית )או תשתית לחדשנות סביבתית(, ועלות החדשנות הזאת יכולה 

להיות נמוכה בהרבה לעומת הכנסתה לאחר שקו הייצור הוקם. תקופה כזאת )של 

החלפת מקום או הקמה של מפעל( היא תקופה שבה למדינה יש "חלון הזדמנויות" — 

היא יכולה להשפיע על המפעל לבצע חדשנות סביבתית, ולעתים אף להשפיע עליו 

לבנות תשתית לחדשנות סביבתית בעתיד וכך להקטין את העלויות הצפויות לביצוע 

חדשנות כזאת בעתיד. 

מפעלים מחקרי המקרה המתאימים לפרופיל זה: "סטילקוט", "כרמל מערכות   ·

מיכלים".

מפעלים שנדחפו לבצע חדשות סביבתית באמצעות פעילות משולבת של איום וסיוע   .5

)"המקל והגזר"( של המשרד להגנת הסביבה או של רשות סביבתית אחרת. פרופיל 

זה מאפיין יותר חברות קטנות ובינוניות.

"גולדקס"  "סטילקוט",  זה:  לפרופיל  המתאימים  המקרה  מחקרי  מפעלים   ·

)הושפעו מהמשרד להגנת הסביבה(, "כרמל מערכות מיכלים" )הושפע מ"החברה 

הכלכלית קיסריה"(.

בארץ  סביבתית  תקינה  שינוי  בעקבות  סביבתית  חדשנות  לבצע  שנדחפו  מפעלים   .6

או בעולם. שינוי כזה יוצר למפעלים רבים צורך בחדשנות דומה. הדבר יוצר יתרון 
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לחברות המתמחות בפיתוח פתרונות כאלו, שכן הן יכולות לחלק בין חברות רבות 

את עלות המו"פ והמרכיבים הנוספים של החדשנות )כגון עלות ההגנה על זכויות 

יוצרים או שכנוע הרשויות הסביבתיות שהפתרון עומד בדרישות הסביבתיות(. 

 ,)GES( "טמבור אקולוגיה"  זה:  לפרופיל  מפעלים מחקרי המקרה המתאימים   ·

בהיותו מפעל המבסס חלק מפעילותו על פיתוח פתרונות לדרישות סביבתיות 

דומות של מפעלים רבים.

1�1�2�5� פיתוח יכולות טכנולוגיות ומשאבים של חדשנות סביבתית

לִעתים היכולת של מפעלים לפתח חדשנות סביבתית מושפעת מתהליכים קודמים של 

חדשנות סביבתית שהמפעל פיתח. כמה פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצעה חברת 

"טבע" מדגימים מצב כזה: הפיתוח של טבע התמקד במציאת דרכים "לגלגל" חומרי גלם 

שיוצאים מהשפכים של תהליך הייצור ולהחזירם לתהליך הייצור. טבע השקיעה משאבי 

וקרבידופה(. מהנדסים  גמפיברוזיל  )השבת  כאלו  פרויקטים  שני  וביצעה  גדולים  מו"פ 

)השבה( של  "גלגול"  לבצע תהליך של  כיצד אפשר  למדו  הללו  בפרויקטים  שהשתתפו 

כמה   של  ההנדסה  יחידות  השתמשו  כך  אחר  הייצור.  לתהליך  מהשפכים  גלם  חומרי 

ממפעלי הייצור של טבע בטכניקה זו להשבה של חומרים אחרים לתהליך הייצור, בעלות 

נמוכה בהרבה מהעלות של שני הפרויקטים המקוריים. העלות הנמוכה התאפשרה משום 

שהמפעלים לא נזקקו לתהליך המו"פ הממושך שנעשה בשני הפרויקטים הראשוניים. 

כאשר מפעלים בודקים כדאיות כלכלית של פרויקטים של חדשנות סביבתית, עליהם 

להביא בחשבון את הכדאיות של ביצוע פרויקטים עתידיים ולראות במקצת העלויות של 

הפרויקטים הללו השקעה בפיתוח יכולות ומשאבים של חדשנות סביבתית. 

פיתחה  החברה  "נשר".  בחברת  לראות  אפשר  יכולות  ופיתוח  לימוד  של  אחר  סוג 

יצירת  )לדוגמה,  אחרים  ממפעלים  הנפלט  זיהום  שהם  גלם  בחומרי  להשתמש  יכולת 

אנרגיה באמצעות שרפת זיהום של מִמסים ממפעלי כימיה, שימוש בגבס תעשייתי ובאפר 

פחם, הנפלט מתהליכי הייצור של חברת החשמל, לייצור המלט(. בדרך זו "נשר" חוסכת 

לעצמה עלויות ובו בזמן מקטינה זיהום של מפעלים אחרים. חדשנות מעין זו מחייבת 

 — ובצורך  עסקה  בעלויות  כרוכים  הפעולה  שיתופי  מפעלים.  כמה  בין  פעולה  שיתוף 

והקשיים  גבוהות  העלויות  כלל,  בדרך  החברות.  בין  אמון  לבנות   — קושי  גם  שהוא 

גדולים בתחילת הדרך ויורדים בהמשך, ולכן הם יוצרים חסם לכניסה של מפעלים בארץ 

לתחום זה.
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2�2�5� מחזור החיים של מפעל וחדשנות סביבתית

1�2�2�5� הקמת מפעל חדש — נקודת אי-רציפות 

על  ממש  של  השפעה  יש  בו  עומד  שהמפעל  הפעילות  שלשלב  נמצא  המקרה  בחקרי 

יכולתו לבצע חדשנות סביבתית ועל העלויות של חדשנות זו. למפעלים בתהליך הקמה, 

וכן למפעלים ישנים יחסית,65 יש מרווח פעולה גדול באפשרות לשנות ולחדש — יותר 

הייתה  )1( בהקמת המפעל החדש  לפער:  ואלה הסיבות  קיימים.66  מלמפעלים חדשים 

השקעה גדולה, והחברה רוצה להחזיר חלק ממנה לפני שעורכים עוד שינויים. )2( תהליכי 

הייצור במפעל החדש יציבים פחות, ויש סיכון גדול יותר בשינויים. )3( במפעלים הישנים 

)4( בזמן  יותר הפער בין מה שיש לבין מה שאפשר לחדש גדול יותר מבמפעל החדש. 

התכנון וההקמה של מפעל חדש יש למפעל פחות אילוצים של קווי ייצור קיימים, של 

טכנולוגיות, חומרים ומיקום פיזי, ולכן קל יחסית להכניס שינויים במבנה תהליך הייצור, 

והעלות של השינויים נמוכה יחסית. לעומת זאת, בשלב שבו תהליך הייצור כבר הוקם 

והוא פועל, העלות של ביצוע שינויים בתהליך גבוהה בהרבה.

דוגמה לחדשנות משמעותית בשלב ההקמה של מפעל אפשר לראות בהקמת המחלבה 

של "תנובה" באלון התבור )הדוגמה הובאה במבוא(. במקרה זה הקים המפעל, צמוד 

למחלבה, עוד מפעל; מפעל זה מקבל מהמחלבה את שופכי הגבינה הגולמיים, מייבש 

אותם ומעבד אותם למוצר. לצורך הקמת המפעל החדש היה צורך בשטח אדמה צמוד 

באזור  של המחלבה  החדש  לאתר  המעבר  בזמן  בקלות  להשיגו  אפשר  והיה  למחלבה, 

התעשייה אלון התבור. 

הגמישות והנכונות לחדשנות ביחס למחזור החיים של המפעל או של קווי הייצור 

מוצגת בתרשים 5-1: אפשר לראות עקומה בצורת U על גבי תרשים שהציר האופקי בו 

מייצג את הזמן שעבר מהקמת המפעל ואילו הציר האנכי מייצג את הגמישות של המפעל 

ונכונותו לשינויים. הגמישות גבוהה יותר בשני הקצוות )מפעלים בתהליך תכנון והקמה 

ומפעלים המייצרים זמן רב(.  

65  בעיקר מפעלים של חברות רווחיות שיש ביכולתן לחדש.

66  אפשר לראות דוגמאות לכך בחקרי המקרה של "אינטל" ושל "טבע".
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תרשים 5-1: גמישות ונכונות לשינויים וחידושים

ביחס לזמן ההקמה של המפעל

2�2�2�5� מצבי חומר-חרס וחדשנות סביבתית

ההבדל בין גמישות ונכונות לשינויים "לפני ההקמה" לחוסר גמישות "אחרי ההקמה" 

)putty-clay(.67 בהקמת מפעל  מוכר, ולרוב הוא מתואר בספרות כמצב של חומר-חרס 

הייצור,  בתהליך  סביבתית  חדשנות  לשלב  שלו  באפשרויות  יותר  גמיש  המפעל  חדש, 

ולִעתים העלויות של החדשנות בשלב זה אפסיות )ביחס לעלות הקמת המתקן(. לעומת 

זאת, לאחר שקווי הייצור של המפעל הוקמו והם פועלים, לרוב, שנים רבות, כל שינוי 

שייעשה בהם לטובת חדשנות סביבתית מורכב וכרוך בעלויות כבדות. 

חומר-חרס,  של  גישה  סביבתי, המשלבים  טכנולוגי  שינוי  של  הכלכליים  המודלים 

אינם מניחים אפשרות שהמפעל מתכנן ומכין תשתית לחדשנות סביבתית עתידית בזמן 

שהוא מקים את מערך הייצור שלו, אך אנו עדים למפעלים שעושים כן. לדוגמה, בחקר 

67  חומר-חרס )putty-clay( — הדימוי לחומר, הניתן ללישה ולשינוי, מתאים לשלב שלפני ההקמה, והדימוי 

לחרס, שאינו ניתן עוד לשינוי, מתאים לשלב שלאחר ההקמה. 

 
 0 
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המקרה של "כרמל מערכות מיכלים", נמצא שבזמן ההקמה בנה המפעל תשתית לִמחזור 

מלא של השפכים שלו, אף על פי שהוא עדיין לא הצליח לפתח את המערכות הטכנולוגיות 

המאפשרת מחזור כזה. המפעל ביצע מו"פ של בעיית השפכים, ולאחר כמה שנים הוא 

אחרת  דוגמה  השפכים.  של  מלא  למחזור  ולהגיע  שהקים  בתשתית  להשתמש  הצליח 

התכנון,  בשלב  כבר  וצמצומם,  בייצור  העתידיים  הגלם  חומרי  מגוון  של  בדיקה  היא 

כפי שעושה "טבע" )כימיה ירוקה(. לשינויים כאלו עשויה להיות השפעה ניכרת הן על 

הזיהום והן על העלויות של המפעל, אם בעתיד חומר גלם שנפלט לשפכים יוגדר מזהם 

)אף שהיום אולי אין משמעות לצמצום כזה בחומרי הגלם(. מפעלים רבים אינם מביאים 

בחשבון את כל הדרישות הסביבתיות בשלב התכנון של מפעלים חדשים, והם נאלצים 

למצוא פתרונות לדרישות סביבתיות לאחר שלב התכנון של המפעל, שלב שבו קשה יותר 

מקבלת  חברה  כאשר  ואולם  הייצור.  את  מייעלים  שגם  סביבתיים  פתרונות  להטמיע 

את הדרישות הסביבתיות עוד בשלב התכנון של המפעל, קל לה יותר להיערך לחדשנות 

סביבתית יעילה. נראה שדיאלוג אסרטיבי, אולם צמוד ומנחה, בין הרשות הסביבתית 

גורם לשינויים הגדולים  לבין המפעל, בשלב של שינוי מיקום או הקמה של מפעלים, 

ביותר, והוא עדיף על הצבת דרישות בלא דיאלוג. דוגמה לדרך פעולה זו אפשר לראות 

לבין  להגנת הסביבה  בין המשרד  הדיאלוג  "סטילקוט", שם  מפעל  של  בחקר המקרה 

המפעל גרם לשינוי מרחיק לכת בתפיסה של היזם ולהפיכת המפעל למפעל שיוזם תדיר 

"ִקרבה"  של  יתרון  יש  קטנה,  מדינה  בהיותה  בישראל,  סביבתיים.  ושיפורים  שינויים 

יחסית בין הרגולטור לבין המפעל, קרבה המאפשרת דיאלוג פורה. 

אפשר לשער שבזמן התכנון של המפעל, כאשר השינוי עדיין בשלב ה"חומר", מפעלים 

רבים אינם מביאים בחשבון שיקולים סביבתיים. בשלב זה מתמקדים מהנדסי המפעל, 

לרוב, בבדיקות ובשיקולים הקשורים לתחום הייצור העיקרי שלהם ונוטים פחות לבדוק 

הייצור  הנפלטים מתהליך  גלם  חומרי  של  פנימי  ִמחזור  לדוגמה,  סביבתיים.  שיקולים 

והחזרתם לתהליך כרוך באלמנטים של סיכון ואי-ודאות בקשר להשפעות הטכנולוגיות 

מנגד,  הייצור.  תהליך  תכנון  בעת  בחשבון  להביאו  ולכן קשה  הייצור,  על  הִמחזור  של 

בשלב זה תוספת ההשקעה בתכנון קטנה לאין שיעור מבשלב מתקדם יותר, לאחר שקו 

הייצור הוקם ומתחיל לפעול. אנשי המפעלים אינם ערים לאפשרות לשלב בציוד החדש 

כאשר  כזה  ִמחזור  להם  יאפשרו  אף שאלה  זיהום,  של  עתידי  לִמחזור  ותשתיות  הכנה 

יכול  כאלו  במקרים  כאשר התקינה הסביבתית תשתנה.  או  זמינות  יהיו  הטכנולוגיות 

המשרד להגנת הסביבה להתערב ולקדם מדיניות שתרחיב את המידע הזמין למפעלים 

ותדחוף אותם לבדוק ולשקול אלמנטים סביבתיים בזמן תכנון ההקמה של קווי ייצור 

חדשים או של שינוי ציוד בקווים קיימים. 
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למדיניות  הסביבתית  המדיניות  את  לחבר  נוטה  הסביבה  להגנת  המשרד  בארץ 

רבים  ברישיון העסק של המפעל. מפעלים  ולהציב את הדרישות הסביבתיות  התכנון, 

צריכים לחדש את רישיון העסק שלהם בכל פעם מחדש, אך המשרד להגנת הסביבה 

נוטה להקשיח מאוד את הדרישות במקרה של רישיון חדש לעסק או להרחבה של עסק 

במיקום גיאוגרפי רגיש. הדבר מאפשר למשרד "לתפוס" את המפעל בשלב שהוא הגמיש 

ואולם  לשינוי.  לגרום  זמן שיש לקובעי המדיניות חלון הזדמנויות  לשינויים —  ביותר 

המשרד מוציא את התנאים לרישוי העסק לאחר שהמפעל מסיים את שלב התכנון, בשלב 

שהמפעל פונה אל הרשויות ומבקש רישיון עסק על בסיס התכנית.

חשוב מאוד שהמשרד להגנת הסביבה, הרשויות הציבוריות וגורמי התכנון הסביבתיים 

יכירו ויבינו את האפשרויות והמגבלות של החדשנות הסביבתית במפעלים — כדי שיוכלו 

הרשויות הסביבתיות  לדוגמה, אם  להם בשלב התכנון.  ולסייע  על המפעלים  להשפיע 

ושל  סביבתית  יעילות  של  שיקולים  על  התכנון,  בשלב  כבר  לדווח,  מהמפעלים  ידרשו 

של  הפגיעה  את  להקטין  לסייע  אפשר  יהיה   — הזיהום  להקטנת  עתידיות  אפשרויות 

התעשייה בסביבה. עדיף שהשפעה זו תכלול רכיבים של תמיכה )השפעה חיובית(, מכיוון 

שלחץ באמצעות מיסוי או הגבלות עלול להשפיע על מפעלים בכיוון לא רצוי ולהקטין 

את התמריץ שלהם לשנות )כך הם עלולים שלא לשנות קווי ייצור מזהמים, שעליהם לא 

יחולו התקנות או המס(. 

3�2�5� שינוי של תרבות הניהול הסביבתי במפעלים

הניהול  בתרבות  הזמן  במשך  שהתחולל  הניכר  השינוי  את  מדגימים  המקרה  חקרי 

הסביבתי של המפעלים בישראל. רוב המפעלים שנבדקו בחקרי המקרה עברו מתרבות 

ניהול של ציות לדרישות של הרשויות הסביבתיות, ולעתים אף מסגנון ניהול שהתקשה 

לציית לדרישות אלו, לסגנון ניהול של ציות וביצוע מעבר לנדרש. הסיבות לכך מגוונות. 

במפעלים הפנימו שהדרישות הסביבתיות הולכות ומחמירות, ולכן כדאי לצמצם זיהום גם 

מעבר לנדרש, כדי שלא יצטרכו לבצע השקעות גבוהות בעתיד. במפעלים הבינו שלא רק 

לרשויות הסביבתיות יש משמעות בנושאים הסביבתיים, אלא גם ללקוחות שלהם, לדעת 

הקהל, לבעלים ולבעלי עניין אחרים בחברה, ובטווח הארוך הנושאים האלה משפיעים 

נוכחו לדעת, מבחינה טכנולוגית,  ועוד: מפעלים  על "השורה התחתונה" ברווח שלהם. 

שחיפוש פעיל ופיתוח של חדשנות סביבתית יכולים להפחית מאוד את העלויות הכרוכות 

בצמצום הזיהום שלהם ואף לאפשר למפעל, לִעתים, חיסכון רב בייצור. במקרים אחדים 

המפעלים אף הפכו זיהום למוצר וקיבלו עליו תמורה. עוד גורם לשינוי בתרבות הניהול 
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הסביבתי של המפעלים שנבדקו בחקרי המקרה הוא שינוי בבעלות והפיכת מפעל לחלק 

מתאגיד בין-לאומי. 

טבלה 5-1 מציגה השוואה בין המפעלים של חקרי המקרה בתחום תרבות הניהול 

הסביבתי. מאפייני תרבות הניהול הסביבתי בטבלה מבוססים על הפרמטרים שהגדירו 

השורות  ושתי   ,)Gunningham, Kagan & Thornton, 2003( ותורנטון  קגן  גונינגהם, 

האחרונות בטבלאות מסכמות את תקן ISO 14001 )בהיותו תקן לניהול סביבתי( וכן 

את גישת הניהול הסביבתית של המפעל בעבר )לפני עשור או שניים(. הטבלה מסכמת 

בעיקר  המקרה,  חקרי  של  במפעלים  שהתחולל  הסביבתי  הניהול  בתרבות  השינוי  את 

בעשור האחרון, ומציגה את ההתקדמות הרבה בהתייחסות ובביצועי הניהול הסביבתי 

של המפעלים. אפשר לראות בטבלה שעשרה מתוך אחד עשרה המפעלים68 הגיעו לשלבים 

לפני  של "אסטרטגים סביבתיים" או "מאמינים אִמתיים", בשעה שבתחילת המחקר, 

כשני עשורים, רק מפעל אחד )אינטל( היה בקטגוריות אלו. תרשים 5-1 )מופיע אחרי 

טבלה 5-2( מציג שינוי זה באופן גרפי.

רמת  את  המייצגים  נבחרים  ומשתנים  מדדים  אינדיקטורים,  מסכמת   5-2 טבלה 

החדשנות הסביבתית במפעל וכן מדדים של לחץ חיצוני על המפעל בנושאי סביבה. אפשר 

לראות שמפעלים גדולים — כגון טבע, התעשייה האווירית, חברת החשמל ואינטל — 

מבצעים מספר גדול יחסית של פרויקטים )יותר מעשרה(, ואילו מפעלים קטנים, כגון 

ו-3   2 בשורות  המוצגים  המשתנים  מעטים.  פרויקטים  מבצעים  וגולדקס,  סטילקוט 

מייצגים סיבות סביבתיות בלבד לביצוע הפרויקט )ללא יתרון כלכלי( וסיבות פנימיות 

לביצוע הפרויקט )לא מתוך דרישה של רשות סביבתית לעמוד בתקן פליטה סביבתי(. 

משתנים אלו מרכיבים את המדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית" המוצג בשורה 4. ערכי 

מדד זה נעים בין "0" למפעלים שאינם מבצעים פרויקטים של חדשנות סביבתית ל-"4", 

כל  את  המבצעים  מפעלים  אמתית:  אמונה  מתוך  לעשייה  ביותר  הגבוה  הציון  שהוא 

יתרונות  וללא  חיצונית  דרישה  עקב  לא  שלהם  הסביבתית  החדשנות  של  הפרויקטים 

כל  את  המבצעים  מפעלים  אמתית(.  סביבתית  אמונה  מתוך  עשייה  )מייצג  כלכליים 

מניב  שהפרויקט  מבטיחים  שהם  ולאחר  חיצונית  דרישה  עקב  רק  שלהם  הפרויקטים 

גם ערכים כלכליים מקבלים ציון נמוך של "1". רוב המפעלים מקבלים במדד זה ציוני 

אמצע — בין 1.6 ל-2.4, עם שני חריגים הבולטים ברמתם הגבוהה )AVX וסטילקוט(. 

68  בחקרי המקרה נבדקו שנים עשר מפעלים, אולם אחד מהם, טמבור אקולוגיה, הוא מפעל המספק היצע 

של חדשנות סביבתית ולא ביקוש של חדשנות כזו ולכן אינו מתאים להשוואה של טבלה זו ושל הטבלה 
שאחריה 5-2.



929393

על  חיצוניים  ללחצים  אינדיקטורים  לראות  אפשר   5-2 טבלה  של  התחתון  בחלק 

גבוה  ציון   ,6 )בשורה  העסקים  רישוי  מנתוני  נלקח  ו-7   6 בשורות  הציון  המפעלים: 

מדד  מוצג   8 בשורה   .)7 )בשורה  הרעלים  היתרי  ומנתוני  גבוה(  סביבתי  סיכון  מייצג 

רבה שביצע המשרד  אכיפה  פעילות  מייצג  גבוה  לפעילות האכיפה של המפעל: מספר 

להגנת הסביבה כנגד המפעל. שורות 9 ו-10 מייצגות את הכתבות הסביבתיות השליליות 

והחיוביות שהתפרסמו על המפעלים בעיתון הארץ בשנים 1994 עד 2004. 

בעמודים שאחרי טבלה 5-2 מובא פירוט סולם הערכים של טבלאות 5-1 ו-5-2. 
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סולם ערכים לטבלה 5-1

סולם ערכיםתרבות הניהול הסביבתי

)1( התעלמות )2( פסיביות )3( קורקטי )4( טוב )5( מעבר קשר עם הרשויות הסביבתיות
לנדרש

)1( התעלמות )2( פסיביות )3( ציות )4( אקטיביות גישה סביבתית
)5( אקטיביות רבה

סיבות להחלטה על פרויקטים 
סביבתיים "מעבר לנדרש"

)1( אין )2( כלכליות )3( מוניטין סביבתי )4( מודעות סביבתית

איתור "חדשנות סביבתית" 
  — "win-win" וחיפוש מצבי
בין תפקידי היחידה הסביבתית

)1( לא מוגדרים כלל )2( מוגדרים חלקית )3( מוגדרים 

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר 
בין ביצועים כלכליים לסביבתיים

)1( אין )2( חלקית )3( פעילה

קשר עם ארגונים סביבתיים 
ומקומיים

)1( אין )2( מועט )3( התייחסות והגבה )4( קשר הדוק 
וניסיונות להשפיע

נכונות לחשוף מידע על נושאים 
סביבתיים הקשורים לחברה

)1( חוסר שיתוף פעולה )2( שיתוף פעולה בלי שקיפות מלאה 
)3( שקיפות גבוהה

ISO 14001 1( אין )2( חלקי/יחידות אחדות )3( מלא בכל החברהתקן(

)1( אי-שיתוף פעולה )2( מודעות סביבתית נמוכה )3( ציות המצב בעבר
)4( מודעות סביבתית גבוהה
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קנה מידה וסולם ערכים לטבלה 5-2

ערך1
מדד

ממוצעמקסימוםמינימום

0180.98מספר פרויקטים של חדשנות סביבתית

0592.26מדד יחסי לביצוע חדשנות סביבתית2

מספר פרויקטים מסיבות סביבתיות ולא 
כלכליות

040.25

0110.6מספר פרויקטים שבוצעו מסיבות פנימיות

הערך חושב 04ציון משוקלל "עשייה מתוך אמונה אִמתית"
רק למפעלי 

חקרי המקרה

0654.5 3מדד רישוי עסקים )סיכון משוקלל(

131 מפעלים הגדרת סיכון מחומרים מסוכנים
C סיכון נמוך

49 מפעלים 
A סיכון גבוה

66 מפעלים 
B סיכון בינוני

0271.77 4מדד משוקלל לפעילות אכיפה

0871.7מספר כתבות סביבתיות שליליות

0570.58מספר כתבות סביבתיות חיוביות

הערכים )מינימום, מקסימום, ממוצע( הם של 250 המפעלים במחקר ולא רק של מפעלי חקרי המקרה.  1

חלוקה של לוג העלויות של הפרויקטים למדד רישוי עסקים )מדד של חדשנות לסיכון סביבתי(.  2

המשרד להגנת הסביבה לא הוציא למפעל תנאים סביבתיים ברישיון העסק שלו בשנים 1999–2004 או   3

שהמשרד מגדיר את המפעל "מפעל שהסיכון הסביבתי שלו נמוך מאוד" )קטגוריה C ברישוי עסקים(.
המשרד לא ביצע נגד המפעל פעילות אכיפה בשנים 2004-1999.  4
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תרשים 5-2 מציג את המפעלים על פי החלוקה לסגנונות של תרבות הניהול הסביבתי 

של גוננינגהם, קגן ותורנטון, ובחלוקה של פעילות ייצור לרמה מקומית )בחלק העליון 

של התרשים( ולרמה גלובלית )בחלק התחתון(. בתרשים מוצג השינוי בתרבות הניהול 

הסביבתי שהתחולל במפעלים בתקופת המחקר )באמצעות חץ שחור רחב(, כפי שהוא 

הניהול  תרבות  של  הקטגוריות  בין  מעבר  כולל  השינוי   .5-1 בטבלה  מהנתונים  עולה 

הסביבתי, לרוב מעבר בין הקטגוריות של "מצייתים בעל כורחם" ו-"מתחייבים לציית" 

לקטגוריות של "אסטרטגים סביבתיים" ושל "מאמינים אִמתיים".69 

תרשים 5-2: שינוי בתרבות הניהול הסביבתי של המפעלים בתקופת המחקר

* המספרים בסוגריים מציגים את הציון של המפעל במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית".

69  אך בלא מדרג בתוך הקטגוריות עצמן, מכיוון שהמחקר לא עסק בבחינת תרבות הניהול הסביבתי ולא 

נבנה במחקר מדד משולב לתרבות הניהול הסביבתי במפעל.

(1)

A.V.XA.V.X

(1.66)

(1.9)

(1.94)

(2)

(2.33)

(4)

(1.9)

(2)

(2.2)

(3.3)

גולדקסגולדקס

מכתשים

חברת החשמל

התעשייה האווירית

כרמל מערכות מיכלים
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סטילקוט

טבע
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מכתשים

חברת החשמל

התעשייה האווירית
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נשר

סטילקוט

טבע
חישולי כרמל

ייצור
מקומי

פריסה
גלובלית

אסטרטגים סביבתיים
ומאמינים אִמתיים

מתחייבים
לציית

מצייתים
בעל כורחם

נמנעים
סביבתית
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טבלה 5-2 מציגה אינדיקטור לחדשנות סביבתית המתקשר לתרבות הניהול הסביבתית: 

לכל  מימין  בסוגריים  מפורט  זה  מדד  של  והציון  אִמתית",  "עשייה מתוך אמונה  מדד 

מפעל בתרשים 70.5-2 המפעלים מסודרים לפי הציון שלהם במדד "עשייה מתוך אמונה 

אִמתית", מתוך חלוקה למקומי ולגלובלי. התמונה המתקבלת היא של התקדמות רבה 

בתרבות הניהול הסביבתי של כל המפעלים שנבדקו בחקרי המקרה.71  

1�3�2�5� פירמידת הגורמים המשפיעים על חדשנות סביבתית

המפעל  של  הייצור  תהליך  את  ומייעלת  משפרת  סביבתית  שחדשנות  הראו  מחקרים 

)DeSimon & Popoff, 2000(, ולכן היה אפשר לצפות שמפעלים יישמו אותה גם ללא 

של  מהפרויקטים  מעטים  שרק  מצא  זה  מחקר  הסביבה.  לאיכות  לתרומתה  קשר  כל 

החדשנות הסביבתית במפעלים בוצעו מסיבות כלכליות בלבד, ונראה שפרויקטים רבים 

לא היו מבוצעים ללא הקשרם הסביבתי )או שהיו נדחים לתקופה מאוחרת יותר( — אף 

שלרוב הפרויקטים הייתה הצדקה כלכלית. בכמה מהמקרים ההצדקה הכלכלית נבעה 

מהצבת הדרישות הסביבתיות בלבד. במקרים אחרים הייתה לפרויקט הצדקה כלכלית, 

אולם פרויקטים לא מוקמו גבוה בסולם העדיפויות של המפעל; הסיבות הסביבתיות 

הייתה  אחרים  במקרים  אותם.  ביצע  המפעל  ולכן  העדיפויות  בסולם  לקידומם  גרמו 

לפרויקט הצדקה כלכלית, אולם ללא דרישה סביבתית המפעל לא היה בודק את הנושא 

ולא הייתה עולה אצלו היוזמה לבצע את הפרויקט.  אם כן ההחלטה של מפעל לבצע 

מבחוץ  גורמים  מהם  גורמים,  של  ממקבץ  מושפעת  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים 

סביבתית  והבנה  למודעות  קשורים  גורמים  ומהם  חדשנות,  לבצע  המפעל  על  הכופים 

השיקולים  את  לשלב  והחלו  השתנו,  המשחק  שחוקי  הבינו  במפעלים  המפעל.  בתוך 

הסביבתיים במערכת השיקולים ובשגרת העבודה של המפעל, אם בהפיכת המפעל לפרו-

הניהולית הסביבתית שלו  הגישה  בשינוי  ואם   )Hart, 1995; Sharma, 2000( אקטיבי 

גורמים  של  רמות  כמה  נמצאו  במחקר   .)Gunningham, Kagan & Thornton, 2003(

המשפיעים על מפעלים לבצע שינויים סביבתיים הכוללים חדשנות:

70  המפעלים שנבחרו לחקרי המקרה אינם מדגם מייצג של כלל המפעלים בארץ, מכיוון שהם נבחרו מתוך 

אוכלוסיית מפעלים שצוינו מראש בין המובילים בחדשנות סביבתית, ורובם בלטו גם בקרב אוכלוסייה זו. 
לפיכך במפעלים של חקרי המקרה אין מפעלים מהקטגוריות 1 ו-2 )"נמנעים סביבתית" ו"מצייתים בעל 
כורחם"(, ואלו ששייכים לקטגוריה 3 )"מתחייבים לציית"( ממוקמים בחלק העליון של הקטגוריה. לעומת 
זאת, בקטגוריות העליונות ההבחנה בין קטגוריות 4 ו-5 )"אסטרטגים סביבתיים" ו"מאמינים אִמתיים"( 

קשה ואינה ברורה. לכן אוחדו שתי הקטגוריות לקטגוריה אחת.
71  מלבד מפעל אינטל, שמאז הקמתו כבר הייתה לו תרבות סביבתית גבוהה ביותר )ולכן לא היה לו מקום 

רב להתקדם(.
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חוק וכפייה;  ·

שיקולים כלכליים )בעיקר הקטנת העלויות של טיפול בזיהום(;  ·

שיקולים עסקיים )דרישות של לקוחות וספקים(;  ·

שיקולי דימוי;   ·

מודעות עצמית סביבתית )של ההנהלה והמועסקים(.  ·

תרשים 5-3 מתאר את המדרג של גורמים אלו לפי רמת הסנקציה החיצונית המוצבת 

לפני מפעלים שיש להם השפעות שליליות על הסביבה. התרשים בנוי בצורת פירמידה: 

הגורמים  הפירמידה, ממוקמים  בחלק התחתון של  זה,  מדרג  ברמה הבסיסית של   )1(

סביבתיות.  ואכיפה  תקינה  שעיקרם  הסביבתיות  הרשויות  פעילות  של  המסורתיים 

לדוגמה, המשרד להגנת הסביבה דורש ממפעל לעמוד ברמת זיהום מרבית — תנאי לקבלת 

רישיון עסק, והמפעל נאלץ למצוא פתרון ולבצע שינוי שיאפשר לו לעמוד בתנאי שהוצב 

לפניו. ברמה זו הסנקציה החיצונית היא הגבוהה ביותר, מכיוון שהרשויות הסביבתיות 

שאינם  מפעלים  כנגד  סגירה  צווי  להוציא  ואף  משפטיות  סנקציות  להפעיל  יכולות 

שהמפעל  הסביבתית  הדרישה  של  הבסיסית  הרמה  זו  הסביבתיות.  בדרישות  עומדים 

נדרש לעמוד בה; )2( מעבר לאמצעים הבסיסיים שהוזכרו בסעיף 1, הרשויות הסביבתיות 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

חדשני

קונבנציונלי

ללא שינוי

פעילות
סביבתית

"מעבר לנדרש"

דרישה
סביבתית

רמת השינוי

סנקציות חיצוניות נמוכות

סנקציות חיצוניות גבוהות

מודעות

דימוי

דרישות עסקיות

כלי מדיניות כלכליים (סביבתיים)

תקינה ואכיפה

תרשים 5-3: הגורמים המשפיעים על חדשנות סביבתית
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המפעלים.  של  הכלכליים  השיקולים  על  המשפיעים  סביבתיים  מדיניות  כלי  מפעילות 

לדוגמה, חיוב המפעלים לשלוח חומרים הנפלטים מתהליך הייצור לטיפול או להטמנה 

באתרי פסולת רעילה )כדוגמת רמת חובב( גורם למפעל הוצאה כספית. הטלת מס על 

בו  מדיניות סביבתי-כלכלי, אף שאין משתמשים  כלי  הוא  גם  הזיהום שפולט המפעל 

בישראל. דרישות כאלה מעודדות מפעלים לחפש דרכים חדשניות להקטין את ההוצאות 

הסביבתיות שלהם, ולכן המפעלים מבצעים שינויים טכנולוגיים — אף שאינם מחויבים 

הנפלטים  חומרים  מוסרים  או  מוכרים  מפעלים  אחרת:  דוגמה  חוקית.  מבחינה  בהם 

מתהליך הייצור, ומוגדרים כ"זיהום", כחומרי גלם לחברות אחרות )דוגמת חברת נשר, 

שהוגדרו  כימיה,  מפעלי  של  הייצור  מתהליך  שנפלטו  ]סולבנטים[  מִמסים  המקבלת 

"זיהום", ומשתמשת בהם ליצירת אנרגיה הדרושה לתהליך הייצור של המלט; היא גם 

שיקולים  על  המשפיעים  גורמים  גם  יש   )3( מלט(;  לייצור  המשמש  כימי  גבס  מקבלת 

עסקיים של המפעל שאינם קשורים לדרישות ישירות של הרשויות הסביבתיות. דוגמה: 

מזהמים  בחומרים  או  בכרום  שימוש  בלא  ייצר  שהמפעל  מחו"ל  לקוחות  של  דרישה 

אחרים.72 במקרים אחרים ספקים של חומרי גלם מפסיקים לייבא או לייצר חומרי גלם 

מזהמים, והמפעל צריך להחליט אם לעבוד עם ספק אחר שעדיין מספק חומר זה או 

לבצע בייצור שינוי שיאפשר להפסיק את השימוש בחומר המזהם; )4( לִעתים מפעלים 

מבצעים פרויקטים עקב שיקולי תדמית. שיקולים אלו יכולים להיות קשורים לתדמית 

המפעל בקרב הקהילה שהוא פועל בסביבתה, בקרב הרשויות הסביבתיות, בקרב חברות 

אחרות שיש לו קשרים ִאתן, בקרב לקוחות וגורמים רבים אחרים. מפעלים מעוניינים 

עוזר להם  כזה  גם בקרב העובדים שלהם, מכיוון שדימוי  מוניטין סביבתי  על  לשמור 

לשמור על המועסקים ולגייס עובדים חדשים. שמירה על דימוי מסיבות פנימיות כוללת 

את  גם  המחקר  בדק  הזה  בהקשר  שלו.  הבעלים  בעיני  המפעל  דימוי  את  גם  לעתים 

הרכיב של חברות האם הבין-לאומיות. חברות אלו חוששות שבעיה סביבתית שתתעורר 

בחברת בת באחת המדינות שהחברה פועלת בהן עלולה לפגוע במוניטין של חברת האם 

ויהיו  חדשנות  יבצעו  הבת  שחברות  מעוניינות  האם  חברות  לכן  אחרות.  בארצות  גם 

סביבתיות אף מעבר לנדרש על ידי הרשויות הסביבתיות המקומיות; )5( הרמה הגבוהה 

ביותר היא רמת המודעות העצמית של הנהלת המפעל )אף שבמחקר קשה להפריד רמה 

זו מרמה 4(. לעתים להנהלת המפעל יש מודעות סביבתית גבוהה והיא פועלת להקטין 

את הפגיעה הסביבתית של המפעל מעבר לרמה הנדרשת על ידי הרשויות, מעבר לרמה 

המוצדקת מסיבות עסקיות ישירות או מעבר לרמה המאפשרת לזכות בשיפור עסקי עקב 

72  במקצת המקרים הדרישות מחו"ל מתייחסות לזיהום במוצרים עצמם, אולם במקרים אחרים דרישות 

אלו מתייחסות לזיהום מתהליך הייצור.
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זו כבר לא מדובר על סנקציות סביבתיות חיצוניות כנגד  דימוי סביבתי חיובי. ברמה 

המפעל אלא על מוטיבציה פנימית ודרישה עצמית של המפעל. 

בפעילות השגרתית של מפעל, כל חמש הרמות של הגורמים פועלות בד בבד ותורמות 

תמהיל  בתוך  היחסים  אולם  סביבתית,  חדשנות  של  פרויקט  לבצע  המפעל  להחלטת 

הגורמים הללו משתנים. לפני שש עשרה שנה נראה שההשפעה הגדולה ביותר הייתה של 

לגורמים הנמצאים במעלה הפירמידה  ואילו  הגורמים הראשוניים, בבסיס הפירמידה, 

הייתה השפעה קטנה יותר. המחקר הראה שעם הזמן עלתה השפעת הגורמים במעלה 

הפירמידה. ההנחה היא שככל שהפירמידה גבוהה יותר, כך למפעל יש מוטיבציה גבוהה 

שגורמים  וכן  סביבתית,  חדשנות  וליישם  קונבנציונלי  שינוי  של  מביצוע  לחרוג  יותר 

הממוקמים בראש הפירמידה משפיעים על חדשנות סביבתית יותר מגורמים הממוקמים 

בבסיס הפירמידה. 

בקשר של הממצאים למדיניות סביבתית, חשוב לבדוק אם בקרב מקבלי ההחלטות 

יותר  הגבוהות  לרמות  והתייחסות  שינוי  יש  המדיניות  וברמת  הסביבתיות  ברשויות 

הרמות  במסגרת  פעילות  על  לוותר  שעליהם  אינה  הכוונה  הגורמים.  של  בפירמידה 

הנמוכות יותר, למשל להפחית את התקינה או את האכיפה, אלא שעל הרשויות לפתח 

גם כלים ופעילויות שיתבססו על שיקולים כלכליים ועל השפעת הדימוי של המפעלים, 

וכן עליהן לעודד פעילויות של מנהלים בעלי מודעות סביבתית גבוהה. 
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6� סיווג פוטנציאל התרומה

של תכניות סיוע ציבוריות לחדשנות 

סביבתית

ניר בן-אהרון, דני גלושנקוב ויוגב קציר 

סיוע והנחיה: ניר קדמי  

המפעל  ברמת  הסביבתית  החדשנות  בבדיקת  עסקו  זו  בעבודה  הקודמים  הפרקים 

היחיד. ואולם, כדי להבין טוב יותר את מצב החדשנות הסביבתית בתעשייה, יש לבדוק 

מחקרים  נערכו  זה  בתחום  הציבורית.  המדיניות  ברמת  הסביבתית  החדשנות  את  גם 

אחדים בישראל. בשנת 2001, למשל, ערך מכון ירושלים לחקר ישראל מחקר משווה בין 

ישראל לבין מדינות מתועשות נבחרות בנושא מימון של מו"פ סביבתי-ציבורי )בן-אהרון 

ולוין, 2002(. דוגמאות אחרות הן המחקר שערך אביעזר ישראלי בנושא מדיניות איכות 

הסביבה בתכניות מחקר ופיתוח מדעי ותעשייתי )ישראלי, 2000( ומחקר שהראה שיש 

בישראל פוטנציאל עסקי שאינו מנוצל בתחום של היצע הטכנולוגיות הסביבתיות )גורן, 

אילון, לביא ושבשביץ, 2004(. מחקרים אלו ואחרים מצביעים על תמיכה נמוכה ביותר 

בסביבה(.  פגיעתה  את  לצמצם  לתעשייה  המאפשר  )מו"פ  סביבתי  במו"פ  המדינה  של 

לתמיכה  המיועדים  הממשלתיים  התקציבים  צמצום   — מגמה  עוד  בשילוב  זו,  מגמה 

בתעשייה — מקטינות את הסיכויים לגייס תקציבים ממשלתיים של ממש לעידוד מו"פ 

לצמצום הפגיעה של התעשייה בסביבה. ואולם מהפרקים הקודמים של המחקר עולה 

של  והן  המדינה  של  הן  אינטרס  היא  בתעשייה  הסביבתית  החדשנות  היקף  שהגדלת 

המפעלים. רוב המפעלים הקטנים והבינוניים חסרים ידע והדרכה סביבתית, ואין להם 

ולצמצם  הסביבתית  החדשנות  של  הקשיים  על  להתגבר  ומוטיבציה  פנימיות  יכולות 

זיהום במקור )Gunningham & Sinclair, 2002(. סיוע בידע, בהכוונה ובעידוד תקציבי 

)אפילו תקציב נמוך( יכול לתרום רבות לעידוד התעשייה לבצע חדשנות כזאת. 

פרק זה מתמקד ברמה רחבה יותר, הרמה של תכניות הסיוע הציבוריות לעסקים 

והשפעתן על חדשנות סביבתית בתעשייה. המחקר, שפרק זה מתבסס עליו, בדק כיצד 

לקבל  כדי  בישראל  הפועלות  בתעשייה  תמיכה  של  בתכניות  להיעזר  התעשייה  יכולה 

סיוע בחדשנות סביבתית. לצורך כתיבת הפרק נסרקו רוב תכניות הסיוע הממשלתיות 



104105105

שהופעלו בזמן הכנת הפרק )2007( ונבדקה התאמתן לסיוע למפעלים בביצוע שינויים 

זו. תיאור מפורט של התכניות שנבדקו  סביבתיים על פי ההגדרות המובאות בעבודה 

ושל התחומים הסביבתיים שהן יכולות לסייע בהם מובא בנספח 3 ומסוכם בטבלה 6-1. 

מידע כזה יכול להגביר את המודעות של התעשייה לאפשרות שמפעלים ייעזרו בתכניות 

להלן  סביבתית.  חדשנות  יבצעו  שמפעלים  הסיכוי  יגדל  וכך  סביבתיים,  בנושאים  גם 

טבלת סיכום שמאפשרת התמצאות קלה בתכניות. הטבלה מלמדת גם על המבחר המגוון 

של תכניות הסיוע לתעשייה ועל הקושי להתמצא בו. המשרד להגנת הסביבה יכול לסייע 

לאתר את התכניות  למפעלים  פעיל  סיוע  הללו באמצעות  בהקטנת קשיי ההתמצאות 

עם  ליצור קשר  גם  נמוכה,  בעלות תקציבית  יכול,  אליהן. המשרד  ולפנות  המתאימות 

מנהלי התכניות ולגבש הסכמות על תמיכה וסיוע של התכניות לחדשנות סביבתית. 

להגנת  למשרד  ובעיקר  המדיניות,  לקובעי  מיועדות  זה  מפרק  הנובעות  ההמלצות 

סיוע  לקבל  למפעלים  שתעזור  ְמרַּכֶזֶת  תכנית  להקים  העיקרית:  ההמלצה  הסביבה. 

מהתכניות שנסקרו )הן תכניות מקומיות והן תכניות וקרנות בין-לאומיות( לצורך ביצוע 

פרויקטים סביבתיים. 
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סוגי השינוי הסביבתי 

להלן פירוט סוגי השינוי הסביבתי שבאמצעותם בדק מחקר זה את יכולתן של התכניות 

השונות לתמוך בחדשנות סביבתית במפעלים. סוגי השינוי האלה מתבססים על ההגדרות 

של החדשנות הסביבתית שהוצגו בפרק 3. 

חדשנות טכנולוגית בתהליך הייצור — חדשנות הכוללת שינוי בתהליך הייצור, תורמת 

לסביבה ויש לה תרומה כלכלית למפעל 

ִמחזור חיצוני — שימוש יעיל ורווחי בתוצרי הלוואי המזהמים של המפעל 

ִמחזור פנימי — החזרת תוצרי הלוואי המזהמים לתהליך הייצור 

הייצור,  תהליכי  של  הסופיים  הלוואי  בתוצרי  התמקדות   — הצינור"  בקצה  "חדשנות 

עצירת הזיהום וטיפול בו לאחר שנוצר אך בטרם נפלט לסביבה

החלפת חומר גלם בייצור — החלפת חומרי הגלם המזהמים של המפעל בחומרים פחות 

מזהמים  

חדשנות במוצר או בשירות — פיתוח של מוצר או שירות המצמצם את הפגיעה הסביבתית 

של גופים אחרים )ולא של המפעל המייצר(

חדשנות ִמנהלתית — שינוי נוהלי עבודה כדי לצמצם את הפגיעה של המפעל בסביבה

Better Housekeeping — שינויים קטנים בתהליך הייצור ובסביבתו הקרובה של המפעל, 
שינויים המצמצמים את הזיהום שהוא יוצר, אינם כרוכים בעלויות גבוהות ומאפשרים 

חיסכון ושיפור בפעילות המפעל 

1�6� ניתוח המדיניות הממשלתית

השתמשנו  בתעשייה,  הסביבה  איכות  בתחום  הממשלתית  המדיניות  את  לבדוק  כדי 

בפרק זה בהחלטה 246 של ממשלת ישראל מיום 14.05.2003, החלטה העוסקת בתכנית 

אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא בישראל. החלטה זו מאפשרת לבחון את פעילות המשרדים 
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הניתוח  לצורך  הביצוע.  את  וגוזרת  המטרות  את  המכתיבה  הרשמית  המדיניות  לאור 

חילקנו את המדיניות לשלושה תחומים עיקריים: )1( אחריות )2( מדיניות )3( תקציב. 

לסייע  היכולות  ממשלתיות  תכניות  בין  הבחנה  נעשתה  אלו  תחומים  בניתוח 

לביקוש לפתרונות של חדשנות סביבתית לבין תכניות היכולות לסייע להיצע החיצוני 

שלהם. מחד גיסא, סיוע לביקוש לחדשנות סביבתית יכול להיעשות באמצעות תמיכה 

של תכניות ממשלתיות במפעלים שאף שאינם קשורים לתחום הסביבתי הם נדרשים 

לצמצם את הזיהום שלהם, ולכן הם מעוניינים בפתרונות חדשניים. מאידך גיסא, סיוע 

להיצע של פתרונות של חדשנות סביבתית יכול להיעשות באמצעות תכניות המסייעות 

לתעשיית הסביבה והמים בישראל לפתח פתרונות חדשניים, בייחוד בהיבטים של מו"פ 

ופריצה לשווקים העולמיים. המפעלים המקבלים סיוע מתכניות אלו מציעים פתרונות 

של חדשנות סביבתית למפעלים המבקשים לאמץ טכנולוגיות סביבתיות. 

1�1�6� אחריות 

החלטה 246 מחלקת את האחריות המיניסטריאלית בין המשרדים.73 על המשרד להגנת 

הסביבה )אז המשרד לאיכות הסביבה( הוטלה האחריות בתחומים אלה:

אקולוגיות  מערכות  ולשיקום  הביולוגי  המגוון  הידרדרות  לעצירת  צעדים  נקיטת   ·

שנפגעו בעקבות פעילות אדם; 

פיתוח דרכים להטמעת עלויות חיצוניות סביבתיות בהערכת פרויקטים לאומיים;    ·

הסמכות לפעול לקיומם של תנאים סביבתיים נאותים )בנושאי איכות אוויר, איכות   ·

מים, רעש, קרינה, חומרים מסוכנים וכיוצא באלה( לכלל התושבים ולהתפתחות של 

בעלי חיים וצומח.

על משרד התמ"ת הוטלה האחריות בתחומים אלה: 

קידום יעילות השימוש בחומרי גלם, במים, באנרגיה ובקרקע במגזר העסקי;  ·

בשווקים הבין- הנדרשים  הסביבתיים  הפליטה  ובתקני  בתנאים  קידום העמידה   ·

לאומיים; 

73  ההתייחסות בפרק זה היא רק לחלוקת האחריות בין המשרד להגנת הסביבה למשרד התמ"ת )התעשייה, 

המסחר והתעסוקה(. לא תנותח חלוקת האחריות עם משרד התשתיות, למשל, או עם משרדים אחרים. 
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קידום טכנולוגיה ישראלית המיישמת פיתוח בר-קיימא ומתאימה ליישום בישראל   ·

ולייצוא למדינות אחרות;

קידום מו"פ של טכנולוגיות ישראליות לפיתוח בר-קיימא באמצעות החוק לעידוד   ·

מחקר ופיתוח בתעשייה;

קידום תהליכי ייצור נקי ותמיכה במרכז לייצור נקי;  ·

שילוב שיקולים סביבתיים וחברתיים בגיבוש הסכמי סחר וביישומם.  ·

חלוקת האחריות, הברורה לכאורה בהחלטת הממשלה, הייתה למעשה עמומה. המשרד 

המערכות  את  לשמר  כדי  ובאכיפתם  תקנים  בקביעת  עוסק  אכן  הסביבה  להגנת 

האקולוגיות ולהגן עליהן. משרד התמ"ת התמקד בסיוע לתעשיית המים בישראל, כפי 

שאפשר לראות בתכנית "קטמון", ואף החל לעודד את תעשיית הטכנולוגיה הסביבתית 

באמצעות תכנית "תנופה", שהוקם בה מסלול מיוחד לביסוס מו"פ לפיתוח בר-קיימא 

בישראל.74 כך המשרד מעודד היצע של פתרונות סביבתיים שהמפעלים יכולים לעשות 

ואולם בתחום הביקוש לפתרונות של  בהם שימוש כדי לצמצם את פגיעתם בסביבה. 

בסביבה  פגיעתם  את  לצמצם  ולעסקים  לחברות  בסיוע   — כלומר  סביבתית,  חדשנות 

באמצעות ייעול תהליכי הייצור או בִמחזור, שוררת עמימות. קידום היעילות בשימוש 

להפקת  וסיוע  יותר  ויעילים  נקיים  ייצור  קידום תהליכי  זיהום,  צמצום  גלם,  בחומרי 

מוצרים מזיהום — כל אלה נעדרים מתכניות הסיוע של משרד התמ"ת. תחת זאת אפשר 

למצוא את המרכז לייצור נקי בתחום אחריותו של אגף תעשיות ורישוי עסקים במשרד 

תחומי  את  יסדירו  הסביבה  להגנת  והמשרד  התמ"ת  שמשרד  רצוי  הסביבה.  להגנת 

האחריות ביניהם, בעיקר בתחום הביקוש לפתרונות סביבתיים.

2�1�6� מדיניות

הקשר בין תחום האחריות לבין המדיניות דומה לשאלת הביצה והתרנגולת — אי אפשר 

לקבוע בוודאות מה גורם למה: האם פיזור האחריות בין המשרדים אינו מאפשר ליישם 

מדיניות או שמא היעדר מדיניות ברורה אינו מאפשר להגדיר את חלוקת תחומי האחריות 

בין המשרדים? המחקר הראה שבתחום הסיוע להיצע של פתרונות של חדשנות סביבתית 

בתעשייה, אכן גובשו תכניות ארוכות טווח שנגזרו מן המדיניות האסטרטגית שקבעה 

הממשלה. נוכח ממצא זה עולה בחריפותה בעיית אי-קיומה של מדיניות ארוכת טווח 

74 פירוט התכניות השונות נמצא בנספח 3.
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שנועדה להקל על עסקים וחברות לעמוד בתקנות ובחוקים ולאפשר להם לשלב פתרונות 

סביבתיים חדשניים בתהליכי הייצור )צד הביקוש(. תכניות משרד התמ"ת, כגון "חונכות 

עסקית", "ניהול איכותי לתעשייה", תכנית "ניצוץ" ואחרות, אינן נוגעות ישירות בתחום 

זה. למצב הקיים יש שני הסברים:

ונתפס  כלל,  בדרך  כלכלי,  פחות  תחום  הוא  סביבתיים  לפתרונות  הביקוש  תחום   .1

כאילו הוא שייך לצד "המקל" ולא לצד "הגזר";

נחשב  הוא  ולכן  וחברות,  מפעלים  של  העסק  לליבת  נוגע  אינו  הסביבתי  ההיבט   .2

לפחות מושך עבור משרד התמ"ת.

כדי לשפר גם את הסיוע לביקוש לחדשנות סביבתית, אנו ממליצים שקובעי המדיניות 

הנוגעים בתחום יגבשו חזון מקיף של ממשק סביבה ותעשייה, וכך יעודדו את הביקוש 

גורמי   )3( פעולות   )2( מטרות   )1( להגדיר:  יש  כך  לשם  בתעשייה.  סביבתית  לחדשנות 

ביצוע ובקרה )4( יעדים ומדדים.

עוד המלצה לשיפור הסיוע בתחום זה היא לפתח מודל עבודה מטריציוני בין משרדי 

הממשלה הקשורים לתחומים של החדשנות הסביבתית. מדובר בשינוי שיאפשר לשלב 

בין היכולות להפעיל מדיניות לפיתוח תעשייה, הקיימות בעיקר במשרד התמ"ת, לבין 

שינוי  לדוגמה,  הסביבה.  להגנת  במשרד  בעיקר  הקיימות  הסביבה,  על  להגן  יכולות 

תהליך הייצור והטמעת חדשנות סביבתית במפעלים מייעלים את תהליך הייצור, אולם 

לעתים קרובות זמן החזר ההשקעה בהם ארוך מזמן החזר השקעה בפרויקטים עסקיים 

אחרים של המפעלים. כדי שהתכניות של משרד התמ"ת יוכלו להתחשב גם בשיקולים 

סביבתיים, ולא רק בשיקולים הטכנולוגיים-עסקיים, הן צריכות להטמיע בעצמן יכולות 

במשרד  נמצא  הסביבתי  המקצועי  הצד  ואולם  סביבתיים.  ושיקולים  ניתוחים  לבצע 

להגנת הסביבה ולא במשרד התמ"ת. אפשר לראות אפוא כי בתחום הביקוש לחדשנות 

בין  הפעולה  שיתוף  את  שמגבירה  מטריציונית  עבודה  בצורת  הצורך  בולט  סביבתית 

המשרדים. 

3�1�6� תקציב 

הקצאת המשאבים משקפת את העמימות בתחום האחריות ואת היעדר המדיניות בכל 

הנוגע לצד הביקוש לפתרונות סביבתיים. יש פער ברור בין תקצוב תכניות המטפלות 

בהיצע פתרונות סביבתיים לבין תכניות בעלות פוטנציאל לסייע לחברות ולעסקים בצד 

הביקוש: 
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תקציב תכנית "תנופה" + תקציב תכנית "קטמון": 26 מיליון ש"ח המוקצים ישירות   ·

לצד ההיצע;

תקציב "תכנית חונכות עסקית" + "ניהול איכותי לתעשיה" + "ניצוץ": כ-20 מיליון   ·

ש"ח, אולם אלו אינם מנוצלים כלל לעידוד ביקוש לטכנולוגיות סביבתיות;          

תקציב "המרכז לייצור נקי": 200 אלף ש"ח המוקצים לעידוד הביקוש — תקציב   ·

נמוך בהרבה מזה של התכניות המעודדות היצע.

את  בחשבון  מביא  ואינו  דיו  ברור  אינו  התכניות  בין  המשאבים  לחלוקת  הקריטריון 

עידוד צד הביקוש לפתרונות סביבתיים. יש נטייה טבעית לראות בתכניות סיוע להיצע 

של הפתרונות סביבתיים את הקטר שימשוך קדימה הן את הכלכלה והן את הסביבה. אך 

ראוי בעינינו להעניק תשומת לב מספקת גם לעידוד צד הביקוש לפתרונות הסביבתיים 

בדרכים האפשריות. 

מומלץ  סביבתית,  לחדשנות  בביקוש  גם  תמיכה  ולאפשר  המדיניות  את  לאזן  כדי 

להתאים את  התקציב של המדיניות הסביבתית שתתקבל בממשלה כך שהוא יאפשר 

תמיכה ממשית בהגדלת הביקוש. בד בבד ראוי לייחד תשומת לב להגדלת מספר הכלים 

שאפשר להעמיד לרשות עסקים, ובעיקר לרשות חברות תעשייתיות, כלים שיסייעו להן 

לשפר את יעילותן הסביבתית. 

4�1�6� סיכום — המדיניות הממשלתית בתכניות תמיכה בתעשייה

את  לשנות  שיש  היא  הממשלתיות  הסיוע  תכניות  ממיפוי  שעולה  העיקרית  המסקנה 

אופן העבודה של הממשלה מול המגזר הפרטי, ולעודד את התעשייה להכניס שינויים 

טכנולוגיים שיצמצמו — באופן יעיל וכלכלי למפעלים — את כמות הזיהום שהמפעלים 

מייצרים. מכיוון שקביעת תקני פליטה ופעולות אכיפה סביבתיות בלבד יכולות להיות 

בסיס אולם הן אינן יעילות דיין לעידוד חדשנות סביבתית, אנו סבורים שיש להפעיל 

כלים כלכליים שיגבירו את החדשנות הסביבתית, וכך יסייעו למפעלים לצמצם ביעילות 

את הזיהום. על קובעי המדיניות לקבוע קריטריונים למצבים שאפשר להגמיש בהם את 

תהליך התקינה והאכיפה בתמורה להוכחת השקעות של מפעלים בפתרונות חדשניים, 

זמן ומרחב פעולה לפיתוח חדשנות סביבתית. הקביעה צריכה להיעשות  וכך ולהעניק 

לתרום  העשויים  התחומים  אחד  הפרטי.  המגזר  לבין  הממשלה  בין  פעולה  בשיתוף 

טכנולוגיות,  על  ובמידע  בידע  סיוע  הוא  סביבתית  חדשנות  לעידוד  ממש  של  תרומה 
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שווקים וניתוחים עסקיים. המחקר הראה שאפשר להיעזר לשם כך בתכניות קיימות של 

סיוע לתעשייה, אולם צריך שיהיה לתכניות אלו תמריץ לתמוך בנושאים סביבתיים של 

מפעלים. כמו כן רצוי שיהיה גורם שירכז את פעולות התמיכה הסביבתיות של תכניות 

אלו ויתווך בינן לבין המפעלים, מתוך הבנה של הדרישות הסביבתיות העומדות לפניהם, 

של הטכנולוגיות הסביבתיות ושל האפשרויות לחדשנות בתחום. גורם זה צריך להיות 

פעיל וליזום קשרים בין המפעלים לבין התכניות המתאימות.

מדדים  יעדים,  המגדירה  ברורה,  מדיניות  בלא  משאבים  שהקצאת  לציין  חשוב 

ותחומי אחריות, תטפל למעשה רק בסימפטום ולא בבעיה עצמה, שהיא חוסר היישום 

של עקרונות פיתוח בר-קיימא ברמה הלאומית. לכן עולה החשיבות העליונה של עיסוק 

לגיבוש  לפעול  סמכות  ומתן  אחריות  הטלת  באמצעות   — הלאומית  ברמה  זה  בנושא 

ידידותית לשווקים: לעודד עסקים להתייעל  זה. על המדיניות להיות  מדיניות בתחום 

ובה בעת לצמצם את פגיעתם בסביבה. מדיניות זו היא פעילות מורכבת המחייבת שיתוף 

פעולה בין המשרדים ודורשת ניהול מטריציוני של המדיניות.
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7� מסקנות והמלצות

1�7� החשיבות והתרומה של החדשנות הסביבתית

)Decoupling( 1�1�7� הפרדת השינויים בייצור מהשינויים בזיהום

ארגון המדינות המפותחות )OECD( מציין שאף שלעסקים תפקיד מרכזי בקידום חדשנות 

בחדשנות  שתתמוך  כך  שלהן  המדיניות  את  לעצב  אחריות  יש  לממשלות  סביבתית, 

בניית   )1( האלה:  הרכיבים  את  כוללת  זו  תמיכה  הארגון,  פרסומי  פי  על  סביבתית. 

האִמתיות  הסביבתיות  העלויות  את  שתשקף  טווח  ארוכת  סביבתית-כלכלית  מדיניות 

מדיניות  סביבתית(.  ותקינה  זיהום  מכסות  ירוקים,  ִמסים  הטלת  באמצעות  )לדוגמה, 

סביבתיות,  ופעילויות  עסקים  לבין  הממשלה  בין  פעולה  שיתופי  של  עידוד  כוללת  זו 

במטרה להפוך טכנולוגיות ירוקות למשתלמות ולעודד עסקים לייצר חדשנות סביבתית 

של  פיתוח  המאפשרים  בתחומים  בסיסי,  מו"פ  בעיקר  במו"פ,  תמיכה   )2( וליישמה; 

חדשנות סביבתית; )3( עיצוב של מדיניות ברורה לקידום נושאים סביבתיים וחברתיים, 

בלי ליצור חסמים לגלובליזציה.

הפחתה של הזיהום התעשייתי, בלא פגיעה בייצור התעשייתי עצמו, נעשית בעיקר 

באמצעות שינויים טכנולוגיים המשנים את פונקציות הייצור התעשייתי ומקטינים את 

הזיהום לכל יחידת מוצר שהתעשייה מייצרת. הארגון OECD הגדיר את היכולת לנתק 

את הקשר בין פיתוח כלכלי לבין הפגיעה באיכות הסביבה כאחת המשימות המרכזיות 

של האסטרטגיה הסביבתית שלו )OECD, 2002(.  ניתוק קשר זה, בין הגידול בתוצר 

הזיהום  )הקטנת  יחסי  להיות  יכול  הוא   ;decoupling נקרא  הזיהום מהתעשייה,  לבין 

יותר משיעור הגידול  נמוך  גדל אולם ביחס  ולכן סך הזיהום  יחידת מוצר,  ביחס לכל 

בתפוקות של התעשייה( או מוחלט )סך הזיהום יורד, למרות עלייה בשיעור התפוקות 

של התעשייה(. 

תרשים 7-1 מציג את הקשר בין השינוי בייצור התעשייתי לבין השינוי בזיהום התעשייתי 

בישראל )ללא ייצור חשמל(, על פני השנים שנבדקו במחקר, לגבי כמה מזהמי אוויר — 

וחלקיקים   )NOx( חנקן  תחמוצות   ,)SOx( גופרית  תחמוצות   ,)CO2( דו-חמצני  פחמן 

מרחפים )SPM(. בתרשים אפשר לראות את הקו העבה שצבעו בורדו, המייצג את השינוי 

האוויר  במזהמי  השינוי  את  המייצגים  האחרים,  הקווים  לעומת  התעשייתי,  בייצור 
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השונים.75 אפשר לראות בתרשים עלייה של הייצור התעשייתי בשנים 1990 עד 2000, 

ירידה קטנה בשנים 2001 עד 2003 )בעקבות המשבר בהיי-טק( ושוב עלייה בשנת 2004. 

משנת  רק  עליו  נתונים  )יש  דו-חמצני  פחמן  המזהמים:  בשלושת  ניכרת  ירידה  מגמת 

2000(, תחמוצות גופרית76 וחלקיקים מרחפים )חוץ מעלייה קלה של תחמוצות גופרית 

בין 1995 ל-2000(, ובשנת 2004 רמת הזיהום שלהם נמוכה מזו שנמדדה בשנת 1990. על 

פי ההגדרות של ה-OECD, אפשר לומר שבמזהמים אלו חל ניתוק אבסולוטי של הקשר 

בין הייצור לזיהום. תחמוצות החנקן עלו עלייה ניכרת בין 1990 ל-1995, מאז הן במגמת 

ירידה ואף ירדו ובשנת 2000 אל מתחת לקו שיעור הצמיחה התעשייתי. אפשר אפוא 

לומר שבמזהם זה חל ניתוק יחסי של הקשר בין הייצור לבין הזיהום. ראוי לציין את 

הירידה הממשית בזיהום מחלקיקים מרחפים )יותר מ-41%(.

תרשים 7-1: שינוי בזיהום התעשייתי )ללא ייצור חשמל( מול שינוי בייצור התעשייתי

.Central Bureau of Statistics, 2006 מקור: עיבודים מהפרסום

75  ברוב הפרסומים בנושא זה, חושב היחס בין שיעור הזיהום לשיעור השינוי בתוצר המקומי הגולמי 

התעשייתי  בייצור  השינוי  שיעור  גבוהים,  שלה  והיבוא  היצוא  ששיעורי  קטנה,  במדינה  אולם   ,)GDP(
מתאים לבדיקת המדד יותר משיעור  השינוי בתוצר המקומי הגולמי.

76  ראוי לציין כי עיקר ההפחתה בתחמוצות גופרית )SOx( נבע מהשינוי שחל בטיב הדלק: ממזוט שהכיל 

כ-4.5% גופרית בשנות השבעים לדלקים המכילים 0.5% גופרית ולעתים אף פחות מזה.
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עיקר השינוי בפונקציית הייצור התעשייתי, השינוי שאפשר את הקטנת הזיהום המתוארת 

קונבנציונליים,  שינויים  להיות  יכולים  אלו  טכנולוגיים.  משינויים  נבע   ,7-1 בתרשים 

יכולים  ואלו  אוויר,  מזהמי  ללכידת  פילטרים  או   )Scrubbers( סקרברים  הכנסת  כגון 

להיות חידושים סביבתיים, המקטינים את היווצרות הזיהום במקור או ממחזרים אותו 

לתהליכי ייצור או למוצרים. הפחתת הזיהום באמצעות חדשנות סביבתית יוצרת תועלת 

עלות  את  ומקטינה  המתייעלת  ולתעשייה,  הזיהום,  מהורדת  הנהנה  לציבור,  כלכלית 

הטיפול בזיהום )אולם לעתים התועלת לתעשייה בלבד אינה מכסה את עלות המערכת 

החדשה, ולכן לא תוכנס מערכת כזאת(. בתהליך זה נוצרות גם שתי תועלות דינמיות: 

האחת נובעת מכך שהקטנת העלויות של התעשייה בטיפול בזיהום מאפשרת לרשויות 

הסביבתיות להקשיח את הדרישות העתידיות שלהן מהתעשייה ובכך לגרום לעוד צמצום 

נובעת  )Milliman & Prince, 1989(; התועלת הדינמית השנייה  הזיהום בעתיד  של 

מתהליך הלימוד של התעשייה על דרכים יעילות להפחית מזהמים. מציאת דרך להפחתת 

הזיהום ממזהם אחד מאפשרת למפעל להפחית בדרך דומה זיהום ממזהמים אחרים, כפי 

שנמצא במחקר ומוצג בחקר המקרה של חברת טבע.  

2�1�7� כשל הממשל בתחום של החדשנות הסביבתית

במחקר נמצא כשל שוק הנובע מקביעת תקני פליטה על ידי הרשויות הסביבתיות )ולכן 

אפשר לראות בו כשל ממשל(. עקב חוסר הוודאות המאפיין את החדשנות הסביבתית 

ביחס לפתרונות קונבנציונליים לזיהום, במפעל לא יודעים בוודאות אם, ובאיזו מידה, 

החידוש יעמוד בתקן הפליטה הסביבתי. אם החידוש יפחית את הזיהום הפחתה ממשית 

בעבור ההפחתה אל מתחת לתקן.  יקבל תמורה  לא  אל מתחת לתקן המותר, המפעל 

להשבית  יצטרך  המפעל  בתקן,  יעמוד  לא  המחדש  המפעל  של  הזיהום  אם  שני,  מצד 

את החידוש, לרכוש פתרון קונבנציונלי ולהסתכן בסנקציות משפטיות נוסף על אובדן 

פחות  סביבתית  חדשנות  מבצעים  מפעלים  פליטה,  תקני  של  בתחום  לכן  ההשקעה. 

לציבור. הכבדת האכיפה הסביבתית של הרגולטור מגבירה את כשל הממשל  מהרצוי 

הזה, שכן מפעלים חוששים להסתכן באי עמידה בתקן ומעדיפים פתרון קונבנציונלי על 

פני פתרון של חדשנות סביבתית. 

win-win 3�1�7� תועלות כלכליות למפעלים ואפשרות של מצבי

במחקר נמצא שרוב המפעלים שביצעו פרויקטים של חדשנות סביבתית ביצעו אותם גם 

מסיבות כלכליות )74%(. הממצא מצביע על אפשרות של מצבי win-win בין שמירה 
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על הסביבה ופיתוח כלכלי. אולם נראה שאין במצבים הללו כדי לגרום למפעלים לבצע 

את הפרויקטים בלא לחץ סביבתי חיצוני. 88% מהמפעלים שציינו סיבה כלכלית לביצוע 

הפרויקט )מתוך אותם 74%( ציינו גם סיבה סביבתית לביצועו. רק 12% ציינו שביצעו 

את הפרויקט מסיבות כלכליות/עסקיות בלבד. נתון זה מצביע על חשיבותן של סיבות 

סביבתיות )לא כלכליות( בהחלטה על הפרויקטים, סיבות שאינן ניתנות לכימות כלכלי, 

והן מושפעות מגורמים כגון הרצון לשפר את הדימוי הסביבתי )של הנהלת המפעל או של 

חברת האם של המפעל( או מודעות סביבתית של המנהלים/הבעלים. מכיוון שלסיבות 

הסביבתיות יש גם השלכות כלכליות )לדוגמה, לדימוי הסביבתי של המפעל יש השלכות 

על ערך המניות שלו או על יכולתו ליצור קשרים עסקיים(, הערך הכלכלי הניתן להן תלוי 

בפרשנות סובייקטיבית של אנשי המפעל. היום נראה שמפעלים משנים את יחסם לסביבה 

ומשנים גם את התרבות הארגונית שלהם — מתרבות של ציות לדרישות הסביבתיות של 

הרשויות לתרבות סביבתית פעילה, הרואה באיכות הסביבה רכיב אסטרטגי ומתחשבת 

יותר בשיקולים של התפתחויות סביבתיות עתידיות. לשינוי זה יש גם מאפיין דינמי, 

והוא יוצר ציפיות שמגשימות את עצמן. ואלה הסיבות: )א( עלייה במודעות של המנהלים 

ובתרבות הניהול הסביבתי גורמת למפעלים לבצע יותר פרויקטים של חדשנות סביבתית. 

בקשר  המפעל  של  אי-הוודאות  את  מקטין  זו  מגמה  בעקבות  הנוצר  הלמידה  תהליך 

לנושאים סביבתיים ולתקנים. בהקטנה זו יש אלמנט דינמי, שכן הפחתת אי-הוודאות 

מִקלה על המפעלים לבצע את הפרויקטים; )ב( שינויים וחדשנות סביבתית שמבצעים 

מפעלים משפיעים גם על שינוי הדרישות של הרשויות הסביבתיות ממפעלים אחרים, 

דינמיים אלו מתווספים  )ג( לאלמנטים  הזיהום;  ולצמצם את  קו  ליישר  נאלצים  ואלו 

דינמיים עקב התפתחות מגזר מתמחה של חברות חיצוניות המסייעות  עוד אלמנטים 

למפעלים ומִקלות עליהם ליישם חדשנות סביבתית.

4�1�7� גורמים המשפיעים על הביקוש לחדשנות סביבתית במפעלים

ומתורגמים  "מסוננים"  הביקוש  על  המשפיעים  החיצוניים  הגורמים  של  הלחצים 

במפעלים באמצעות אלמנטים פנימיים של "תרבות הניהול הסביבתי" במפעל.77 במחקר 

חולקו הגורמים הפנימיים והחיצוניים הללו לרמות שונות של מחויבות סביבתית, רמות 

הקשורות גם לדרגות החופש הפתוחות לפני המפעל, והן מוצגות במחקר במבנה דמוי 

פירמידה שחמשת נדבכיה בנויים זה על גבי זה. בבסיס הפירמידה ממוקמות הדרישות 

הסביבתיות החוקיות שהמפעל ניצב לפניהן, כדוגמת תקני פליטה שהם תנאים לרישיון 

77  אלמנטים כגון מודעות מועסקים, קשר עם הקהילה, תפיסת סיכון, יכולת להעריך כדאיות כלכלית, 

תפיסת חשיבותו של הדימוי הסביבתי, החלטות אסטרטגיות, קיום יחידה סביבתית ויכולות טכנולוגיות. 
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העסק או היתרי רעלים המגדירים אילו חומרים מותר למפעל להחזיק. מכיוון שמדובר 

והוא  ביותר,  הן הנמוכות  דרגות החופש של המפעל בתחומים אלו  בדרישות חוקיות, 

מחויב לבצע שינויים כדי למלא את הדרישות. מעל הדרישות הללו ממוקמים תמריצים 

כלכליות  עלויות  או  זיהום  על  ִמסים  כדוגמת  שליליים(,  )לרוב  כלכליים-סביבתיים 

של  החופש  דרגות  מוסדרים.  טיפול  לאתרי  זיהום  יפנה  שהמפעל  מדרישה  הנובעות 

המפעלים בביצוע שינויים וביישום חידושים בתחומים אלו גבוהות יותר, שכן חדשנות 

בתחומים אלו היא חדשנות מעבר לנדרש בחוק והמפעל יכול להוסיף לזהם )ולשלם את 

גבוהות, לאתרים מוסדרים(. דרגות החופש של  המס או לשלוח את הזיהום, בעלויות 

כגון בקשה של  דרישות עסקיות מהמפעל,  בנדבך המייצג  יותר  גבוהות אף  המפעלים 

לקוחות לשנות את תהליכי הייצור לתהליכים ידידותיים יותר לסביבה. הנדבך הרביעי 

בפירמידה, המייצג תחום שבו המפעל חופשי אף יותר, הוא החשש מפגיעה בדימוי של 

המפעל עקב בעיות סביבתיות — הן חשש של המפעל עצמו והן חשש של חברות אם 

בין-לאומיות מפני ההשלכות של בעיות סביבתיות במפעלים על דימויה של חברת האם 

ביותר של חופש היא הדרגה של המודעות העצמית  במדינות אחרות. הדרגה הגבוהה 

השונים  הגורמים  השפעת  שלהם(.  הבעלים  והן  המפעלים  הנהלות  )הן  המפעלים  של 

היא השפעה מצטברת, וככל שמיקומו של המפעל בפירמידה גבוה יותר, כך גבוהה יותר 

יבצע חדשנות סביבתית. עם השנים ועם ההתפתחות במפעל חלה  הסבירות שהמפעל 

עלייה בהשפעה של הגורמים הגבוהים יותר בפירמידה, הקשורים במפעל עצמו. בתהליך 

סביבתית.  חדשנות  ביצוע  על  המשפיעים  הפנימיים  הגורמים  של  החשיבות  גדלה  זה 

הגורמים הפנימיים מחזקים גם את ההשפעות החיצוניות, ולכן מפעלים מבצעים הרבה 

יותר חדשנות סביבתית מזו שהם ביצעו בעבר.

2�7� מדיניות של עידוד חדשנות סביבתית

1�2�7� תפקיד הרשות הסביבתית בעידוד חדשנות סביבתית 

במחקר הזה נבדקה השפעתה של התקינה הסביבתית על עידוד חדשנות סביבתית, ואכן 

נמצא שתקינה היא נדבך חשוב בחדשנות הסביבתית. ממצא זה מחזק את הטענה של 

אשפורד בדבר מגבלותיה של גישת "המודרניזציה האקולוגית". מצד שני, נמצא שפעילות 

אכיפה של הרשות הסביבתית מקטינה את החדשנות הסביבתית; היא גורמת למפעלים 

זה  ממצא  חדשים.  פתרונות  פחות  קונבנציונליים,  סביבתיים  פתרונות  בעיקר  ליישם 

תומך בחשיבותו של שיתוף פעולה הדוק בין הרגולטור לתעשייה. נראה ששיתוף פעולה 

כזה צריך להיות נדבך שמתווסף לתקינה הסביבתית ואינו מחליף אותה. כאשר הרשויות 
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הסביבתיות מתערבות התערבות ישירה, עדיף שהיא תיעשה בכלים כלכליים )כדוגמת 

מכסות או ִמסי זיהום(, אם אפשר, ולא בתקנות של גובה הזיהום. נוסף על ההתערבות 

הישירה של הרשות הסביבתית, במחקר נמצאו עוד אלמנטים שעודדו חדשנות סביבתית 

הידע  שיפור  מדיניות:  לעיצוב  בהם  להשתמש  יכולים  הסביבתית  המדיניות  ושקובעי 

והיכולת של המפעלים להקטין עלויות בייצור, מדיניות תקשורתית להגדלת הרגישות של 

מפעלים לדימוי הסביבתי שלהם והגדלת המודעות הסביבתית בקרב עובדים ומנהלים. 

הרשות  על  בתעשייה,  סביבתית  חדשנות  עידוד  שלצורך  גם  נמצא  במחקר  ואולם 

עיתוי  את  והן  התעשייתית  בפעילות  שלה  ההתערבות  סוג  את  הן  לשקול  הסביבתית 

ההתערבות; נמצא שבחיי המפעל יש תקופות שהעלות של החדשנות הסביבתית למפעל 

נמוכה בהן יותר ותקופות שהעלות של החדשנות הסביבתית גבוהה בהן, שאז מפעלים 

נוטים פחות לבצע חדשנות כזאת. ממצא זה מתקשר לתאוריות כלכליות של חומר-חרס 

)Putty-clay(: שלב התכנון דומה למצב של חומר המאפשר עיבוד ושינוי, ואילו לאחר 

שהמפעל הוקם התהליך הופך לחרס שאי אפשר לשנותו ולעצבו עוד. בשעה שמפעלים 

מוקמים או עוברים לאתר ייצור חדש, או שהם מקימים קווי ייצור חדשים, קל להם 

יותר להכניס חדשנות סביבתית לתהליך הייצור ולהפוך אותו ליעיל יותר ומזהם פחות. 

כדי להכניס את החדשנות בזמן הקמה של אתר או קו ייצור, על המפעל להיות ער — 

כבר בשלב התכנון — לבעיות ולצרכים סביבתיים בעתיד ולנסות לשלבם בתכנון העתידי 

של תהליך הייצור. נמצא שמפעלים יכולים להכניס, בשלב התכנון של תהליך הייצור, 

גם תשתית לחדשנות סביבתית, כגון תשתית להפרדת הזרמים של השפכים היוצאים 

גם  לתחילתו.  בחזרה  הייצור  תהליך  ממוצא  גלם  חומרי  לִמחזור  תשתית  או  מהייצור 

אם הטכנולוגיה לחדשנות הסביבתית עדיין אינה קיימת, או שהמפעל אינו יכול לרכוש 

אותה, הוא יוכל לבצע את החדשנות בעתיד בעלות נמוכה יותר אם התשתית לחדשנות 

הסביבתית כבר הוכנה. לאחר שקו הייצור הוקם והחל לפעול, קשה מאוד לשנות ולחדש 

בו חידושים סביבתיים שבעקבותיהם הזיהום כלל לא ייווצר או שהמפעל יוכל למחזרו 

בתוך תהליך הייצור שלו או למכור אותו כחומר גלם למפעלים אחרים. במחקר נמצאה 

המפעלים  של  הסביבתית  החדשנות  על  העסקים  ברישוי  התנאים  של  גדולה  השפעה 

)אותם תנאים שהמשרד להגנת הסביבה בישראל מציב למפעלים בבקשם רישיון עסק(. 

תנאים ברישיון העסק מוצבים, לרוב, כאשר מפעלים משנים תהליכי ייצור, ולכן ברורה 

חשיבות התערבותו של המשרד בשלב התכנון, שלב שבו עלות החדשנות הסביבתית היא 

הנמוכה ביותר למפעל. הקושי נובע מכך שהצבת התנאים לרישיון עסק בישראל נעשית 

לאחר שהמפעל השלים את התכניות להקמת המפעל והגישן לאישור הרשות המקומית 

יותר  רבה  לב  תשומת  למפעלים  תייחד  הסביבתית  שהרשות  אפוא  חשוב  הרלוונטית. 

בשלבי התכנון של הקמת קווי ייצור חדשים ובתכנון פעילותם העתידית. 
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2�2�7� סיוע להתפתחות מגזר מתמחה בפתרונות סביבתיים

אפשר לפתח מדיניות של עידוד חדשנות סביבתית גם באמצעות סיוע להתפתחותן של 

חברות המתמחות בהיצע של פתרונות סביבתיים. להתפתחות של מגזר כזה יש יתרונות 

רבים, כגון האפשרות של החברות המתמחות להעביר ידע ויכולות מפרויקט שהן מבצעות 

במפעל אחד לפרויקטים במפעלים אחרים. העברה כזאת תורמת לסטנדרטיזציה ולהוזלה 

פתרונות,  של  יותר  מתקדמים  דורות  לפיתוח  המו"פ  לניצול  החדשים,  הפתרונות  של 

של  ביכולתו  הקשורה  הטכנולוגית  אי-הוודאות  ולהקטנת  פליטה  בתקני  להתמחות 

הפתרון לעמוד בתקן. התפתחות השוק מתאפיינת גם בהפיכת המידע על נושאי החדשנות 

הסביבתית ממידע פנימי לא מקודד )מידע המתבסס על ידע וניסיון אישי של עובדים 

יותר להעביר את הידע והחידושים  במפעלים( למידע מקודד ומתומחר. באופן זה קל 

בין חברות שונות בתעשייה )דיפוזיה של החידושים(, עלויות ההעסקה יורדות, הביקוש 

את  דומה  באופן  תיאר   )Rosenberg, 1963( רוזנברג  ההיצע.  וכן  עולה  אלו  לפתרונות 

התפתחות השוק למכונות הכלים במאה התשע עשרה ובמאה העשרים ואת ההשפעה 

החיובית שהייתה להתפתחות זו על טכנולוגיית הייצור ועל הכלכלה האמריקנית. 

מהמחקר עולה שאחת הבעיות של המגזר המציע פתרונות של החדשנות הסביבתית 

היא שמפעלים רבים עדיין נוטים לבצע את הפרויקטים של החדשנות הסביבתית באופן 

לכן  שלו.  הפוטנציאל  את  ממצה  אינו  עדיין  שהתחום  כך  על  המצביע  ממצא  עצמאי, 

למדיניות סביבתית שתעודד היצע של חדשנות סביבתית יכולה להיות תרומה חיובית 

לחקר  נבחר  הסביבתית,  החדשנות  של  ההיצע  את  גם  במחקר  לבדוק  כדי  למשק. 

ההיצע  בתחום  הקשיים  אחד  סביבתיים.  פתרונות  של  בהיצע  המתמחה  מפעל  מקרה 

של החדשנות קשור כנראה למפגש בין הביקוש וההיצע. במפעלים שנבדקו במחקר וכן 

בחקר המקרה של טמבור אקולוגיה )GES( המתמחה בפתרונות סביבתיים עלה הנושא 

של מימון החדשנות הסביבתית. מפעלים רבים מעוניינים שהחברות המתמחות בהיצע 

כלומר — שהחברות  בזיהום,  טיפול  ישכירו להם שירותים של  של חדשנות סביבתית 

המתמחות בהיצע יקבלו עליהן הן את המימון והן את הסיכון של הפתרונות החדשניים.78 

פתרון עסקי כזה יכול להתאים לחברות גדולות המציעות חדשנות סביבתית, אולם הוא 

בעייתי ליזמים וממציאים חדשים ולכן קשה להם לחדור לשוק. יזמים וממציאים כאלו 

הם מקור חשוב לחדשנות סביבתית, וחשוב שמדיניות של חדשנות סביבתית תמצא דרך 

לעודד את הקשר בינם לבין המפעלים. 

 

78  הסיכון הוא שאם פעולת הפתרון לא תהיה  לשביעות רצון המפעל, הוא לא ישתמש בו לפתרון בעיות 

הזיהום ולא ישלם בעבורו לחברה המפתחת.
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3�2�7� עידוד חדשנות סביבתית בתחומים נבחרים

ולא  ניטרלית  טכנולוגית  מדיניות  לאמץ  לרוב,  נוטות,  קטנות(  מדינות  )ובפרט  מדינות 

לתמוך בפיתוח של טכנולוגיות על חשבון טכנולוגיות אחרות. ואולם יש תקופות שבהן 

נפתח חלון הזדמנויות לחדשנות סביבתית — עקב בעיות סביבתיות העולות למודעות 

הציבורית או בעקבות מדיניות ממוקדת של ארצות אחרות המעודדות פיתוח טכנולוגיות 

אלו בעולם. בתקופות כאלו מתפתח מעין "גל" של ביקוש עולמי לחדשנות סביבתית, 

והמדינה יכולה לשנות את גישת המדיניות לבחירה והעדפה של טכנולוגיות. כך תוכל 

התעשייה של אותה מדינה לזכות ביתרונות תחרותיים בעולם והמדינה תיהנה מפירותיה 

 Sartorius & Zundel,( של החדשנות הסביבתית. כפי שעולה ממחקר של סרטוריוס וזנדל

הפוליטית  המערכת  החברתית,  המערכת  בין  תיאום  מחייבת  זאת  מדיניות   ,)2005
והמערכת הטכנולוגית/כלכלית. במחקר לא נמצאה בישראל מדיניות ממוקדת כזאת.79 

3�7� המלצות מדיניות הנגזרות מהמחקר

אפשר לנצל את הנושאים שנבדקו במחקר ואת הממצאים שעלו ממנו לעיצוב מדיניות 

על  קונקרטיות  להמלצות  דוגמאות  כמה  להלן  בתעשייה.  סביבתית  חדשנות  שתעודד 

דרכים להגדיל את מספר הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שמפעלים בארץ יבצעו. 

א� שינוי שיטת התקינה הסביבתית המחייבת מפעלים

תנאים  מקבלים  מפעלים  שלפיה  בישראל,  נהוגה  שהיא  כפי  סביבתית  תקינה  שיטת 

לעמידה ברמות זיהום מרביות, יוצרת בעיה כפולה: מצד אחד, למפעלים אין מוטיבציה 

לצמצם את הזיהום שלהם אל מתחת לרמה שהרשות הסביבתית דורשת מהם, ומצד שני, 

הם חוששים להשתמש בטכנולוגיות חדשות העלולות שלא לעמוד בתנאים הסביבתיים. 

כדי לצמצם בעיות מסוג זה, כדאי שהרשות הסביבתית תשתמש יותר בכלים כלכליים 

תשלום  דרישת  לדוגמה:  כלכליים  כלים  בתקנים.  במקום   — מפעלים  מול  בעבודתה 

מהמפעל על פי כמות הזיהום שלו, מבלי להגביל אותו בתקן פליטה; הגדרת יעדי זיהום 

79  ואולם בשנת 2006 הכריז משרד התמ"ת בישראל על תמיכה בפיתוח של טכנולוגיות מים )טכנולוגיות 

אלו פותרות חלק מהבעיות הסביבתיות הקשורות למים ולכן הן מתקשרות לחדשנות סביבתית(, בשיתוף 
עם תשעה משרדים וארגונים ציבוריים מובילים, מיזם שמטרתו להניב היצע של חדשנות רדיקלית בתחום 

 .)]Israel NEWTech[ זה )התכנית הלאומית לקידום ענף טכנולוגיות המים
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אזוריים ומתן אפשרות למפעלים לסחור במכסות זיהום.80 במקומות שהרשות הסביבתית 

אינה יכולה להרשות ביטול תקנים, היא יכולה לקבוע קריטריונים שעמידה בהם תאפשר 

למפעל לבצע חדשנות סביבתית, מתוך הגמשה מסוימת של תחילת פעילות האכיפה של 

הרשויות הסביבתיות כלפי חדשנות זו. 

ב�  התמקדות סביבתית בשלב שבו מתכננים ומקימים מפעלים

לאור הממצא המראה כי בשלב התכנון וההקמה קל להשפיע על מפעלים להכניס חדשנות 

סביבתית לתהליך הייצור, על הרשויות הסביבתיות להתמקד בשלב זה בחיי מפעלים. 

פעילויות שאפשר לבצע בכיוון הזה: )1( פיתוח מסלול שיאפשר לרשות הסביבתית לתת 

חוות דעת מקצועית — כבר בשלב התכנון של המפעל או המערכת — על הסיכוי של 

דרישה ממפעלים שבשלב   )2( למפעל;  לעמוד בתנאים של המשרד  המערכת החדשנית 

הגשת התכניות יגישו גם דוח סביבתי על תהליכי הייצור, על הפגיעה הסביבתית מהם 

ועל טכנולוגיות חדשות שיכולות להקטין פגיעה כזאת; )3( בדיקה ותכנון של סטנדרטים 

ויידוע המפעלים על פעילויות  לפני שמתכננים להפעילם  זמן רב  ופעילויות סביבתיות 

אלו; כך יתאפשר למפעלים שמשנים מיקום או מקימים יחידות נוספות להקים תשתית 

טכנולוגית לחדשנות סביבתית בתחומים הרלוונטיים. 

פעילות לעידוד רכיבים סביבתיים עסקיים, רכיבים של דימוי ומודעות  ג�  
עצמית במפעלים

במחקר נמצאו גורמים שונים המשפיעים על מפעלים להגדיל את החדשנות הסביבתית 

שהם מבצעים, נוסף על פעילויות תקינה ואכיפה: גורמים עסקיים, רצון לשפר את הדימוי 

מודעות  של  גורמים  וכן  הבעלים,  ובעיני  והעסקית  האזורית  בעיני הקהילה  הסביבתי 

אלו  רכיבים  על  השפעה  מתוך  סביבתית  חדשנות  לעידוד  משאבים  הקצאת  עצמית. 

בשיקולי המפעלים יכולה להשפיע על הגדלת החדשנות הסביבתית. במסגרת פעילות זו 

אפשר לדרוש ממפעלים שמקבלים תקציבים ממשלתיים לדווח על ההשפעות הסביבתיות 

שלהם, אפשר לדרוש דיווח סביבתי מזכיינים ממשלתיים יצרניים בעלי פוטנציאל של 

זיהום, ואפשר לבנות מערכת ל"תוויות ירוקות" של מוצרים ושירותים. 

80  סחר במכסות זיהום — מנגנון שבו אסור לכלל התעשייה לזהם מעבר למכסה שנקבעה, ומפעל המצמצם 

את הזיהום שלו יכול "למכור" את יתרת המכסה שלו למפעל הרוצה להגדיל פעילות ונאלץ להגדיל גם 
את כמות הזיהום שלו.
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ד�  מענקי תמיכה ממשלתית להקטנת זיהום בדרכים חדשניות

המחקר הראה שכאשר המשרד להגנת הסביבה בישראל נתן תמיכה למפעלים שביצעו 

פרויקטים סביבתיים, המפעלים ניצלו את התמיכה לביצוע חדשנות סביבתית. תמיכה 

או  חדשה(  סביבתית  טכנולוגיה  של  ראשון  ליישום  )לדוגמה,  יותר  גבוהים  בסכומים 

)ולא רק לצמצום השימוש בחומרים מסוכנים,  תמיכה בפרויקטים סביבתיים אחרים 

כפי שנעשה בישראל( יכולה לעודד ביצוע מספר גדול של פרויקטים סביבתיים.

ה�  שיפור הידע של התעשייה בתחום החדשנות הסביבתית

בידע  סיוע  באמצעות  היא  במחקר  שעלו  מהבעיות  כמה  עם  להתמודד  הדרכים  אחת 

בנושאים סביבתיים. ידע כזה מעלה את המודעות של מפעלים לצורך בחיפוש מתמיד 

של פתרונות המאפשרים מצבי win-win על ידי צמצום עלויות של מניעת זיהום וייעול 

סביבתית  לחדשנות  הקשורות  העסקה81"  "עלויות  את  מפחית  ידע  הייצור.  תהליך 

ומאפשר למפעלים לפתח אותה. הרשויות הסביבתיות יכולות לעצב תכניות ממשלתיות 

וכן  פגיעתם הסביבתית  שיסייעו למפעלים בידע על טכנולוגיות שיכולות להקטין את 

לסייע לחברות המתמחות בהיצע של חדשנות סביבתית לקבל מימון לפיתוח החידוש 

ולמסחורו. 

ו�  הקמת מרכז או תכנית לאימות טכנולוגיות סביבתיות

אחת הבעיות המרכזיות שעלו במחקר היא האי-ודאות הטכנולוגית המאפיינת חדשנות 

סביבתית. נמצא שרק 16% מהפרויקטים של החדשנות הסביבתית היו פרויקטים ברמה 

של "חדש לעולם". הקמה של מרכז או תכנית ממשלתית לבדיקה ולאימות של טכנולוגיות 

סביבתיות חדשות יכולה לסייע למפעלים להקטין את הסיכון שלהם מיישום טכנולוגיות 

כאלה, ובה בעת לסייע לחברות המציעות פתרונות של חדשנות לשווק את הפתרונות 

ומהעולם.  מהארץ  חדשניות  טכנולוגיות  של  והערכה  בניתוח  יתמחה  המרכז  הללו. 

מרכז כזה יסייע לצמצם את אי-הוודאות וכן להפחית את עלויות העסקה בין הביקוש 

להיצע — בין מפעלים המבקשים פתרונות לבין החברות המציעות אותם. פעילות כזאת 

תעודד התפתחות שוק לפתרונות של חדשנות סביבתית. 

81  מונח כלכלי המתייחס לעלויות הידע ועלויות אחרות הדרושות כדי לבצע עסקה או לחתום על חוזה. 

עלויות אלו מתווספות לעלויות הבסיסיות הקשורות לחוזה של העסקה ומפורטות בו. 
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ז�  סיוע ישיר לחברות  המציעות פתרונות סביבתיים

יכולה לעודד חדשנות סביבתית גם באמצעות עידוד ישיר של היצע פתרונות  המדינה 

באמצעות  לדוגמה,  להיעשות,  יכול  כזה  עידוד  הביקוש.  בעידוד  רק  ולא  סביבתיים 

יכולה  המדינה  סביבתית.  חדשנות  המציעות  חברות  של  מו"פ  בהוצאות  השתתפות 

להכיר בפרויקטים של ניסוי בחדשנות סביבתית )"פיילוט"( שחברות חיצוניות מבצעות 

כפי שמסייעים  ולסייע במימון ה"פיילוטים" הללו  במפעלים, במסגרת תהליך המו"פ, 

לפרויקטים אחרים במסגרת חוק המו"פ. 

עידוד פתרונות עסקיים שיאפשרו להעביר את האחריות הסביבתית  ח� 
ליצרן החדשנות

חברה  פיתחה  הסביבתית  החדשנות  של  מהפרויקטים  במחצית  שרק  הראה  המחקר 

חיצונית את הפתרון הסביבתי, והוא נמכר למפעל שביקש לצמצם זיהום. יחס זה כמעט 

לא השתנה במשך השנים, אף על פי שלהתפתחות שוק לפתרונות סביבתיים יש יתרונות 

רבים בהגדלת היעילות הסביבתית של התעשייה. כמה מהמפעלים שביצעו פרויקטים 

של חדשנות סביבתית בסיוע חברות חיצוניות ונבדקו במחקר ביצעו את הפרויקט במודל 

עסקי של שכירות מהחברה החיצונית או של תשלום עבור כמות הזיהום המטופל. גם 

בחקר המקרה של חברת "טמבור אקולוגיה" )GES(, חברה המספקת מערכות חדשניות 

למפעלים, ציינה החברה שהמפעלים מעוניינים לעבוד במודלים כאלו. לפיכך, כדי לעודד 

סביבתיים  בפתרונות  המתמחות  חברות  לעודד  יכולה  הממשלה  סביבתית,  חדשנות 

)"ליסינג",  תקופתי  תשלום  תמורת  המזהמים  למפעלים  הדרוש  המכשור  את  להשכיר 

״BOT״82 ופתרונות דומים(. לחלופין, הממשלה יכולה לעודד את החברות שמספקות את 

הפתרונות הסביבתיים לעבוד גם במודלים של תשלום לפי זיהום או במודלים המקטינים 

למפעל המזהם את הקושי במימון ואת תחושת החשש מפני שינוי בדרישות הסביבתיות 

או הסיכון שהפתרון לא יעמוד בתקינה הסביבתית.

Built, Operate, Transfer — BOT  82 — פרויקט שמבצעת חברה חיצונית עבור הבעלים של הפרויקט, 

וחברה זו גם מפעילה את הפרויקט מספר שנים שלאחריהן היא מחזירה את הפרויקט לידי הבעלים.
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נספחים

נספח 1: הגדרות ודוגמאות של פרויקטים במחקר 
שאינם נחשבים ביקוש לחדשנות סביבתית

בנספח זה מפורטות ההגדרות ומובאות דוגמאות של פרויקטים של שינוי סביבתי שאינם 

בריבועים  מוצגות  אלו  הגדרות  שש  סביבתית.  לחדשנות  ביקוש  זה  במחקר  נחשבים 

העליונים של תרשים 3-1 ומפורטות להלן, על פי סדר הופעתן בתרשים משמאל לימין. 

כדי שפרויקט יהיה מוגדר "שינוי סביבתי" )חדשנות טכנולוגית או פרויקט סביבתי אחר(, 

המפעל המבצע אותו צריך להגדיר לפרויקט גם מטרה סביבתית )לעתים קרובות, מטרה 

זו מתווספת למטרות עסקיות של הפרויקט( — כאמור, זו הייתה אחת מדרישות המחקר. 

בחשבון ההשלכות הסביבתיות  מבלי שהובאו  בלבד,  כלכלית  מסיבה  שנעשה  פרויקט 

שלו, לא נחשב בהגדרות המחקר פרויקט סביבתי.

א( פרויקטים של "חדשנות במוצר/שירות" )היצע של חדשנות סביבתית(

א�1( הגדרה

פרויקטים אלו הם פרויקטים שחברות מסחריות מבצעות. החברות מפתחות פתרונות 

לשם  ולא  הפתרון  ממכירת  להרוויח  במטרה  אחרות,  חברות  של  סביבתיות  לבעיות 

פתרון של בעיית זיהום עצמית. למעשה, מדובר בהיצע של פתרונות )היצע של חדשנות 

סביבתית( שאינו דומה לביקוש לחדשנות סביבתית העולה ממפעלים שצריכים לפתור 

בעיות סביבתיות שהם אחראים להן.

א�2( דוגמה לפרויקט

ִמחזור של צורבים חומציים — צורב חומצי משמש בתעשיית המעגלים המודפסים    ·

של  תמיסה  הוא  החומצי  הצורב  רב-שכבתיים.  במעגלים  פנימיים  לוחות  לצריבת 

חומצת מלח. הצורבים הרוויים בנחושת הורחקו בעבר לאתר הפינוי של "החברה 

לשירותי הסביבה" ברמת חובב. היום חברת "מכרות נחושת תמנע" אוספת אותם, 

תהליך  בתוך  הנחושת  את  ומשיבה  זו,  לתעשייה  מגישה  שהיא  השירות  במסגרת 

ההפקה של פחמת נחושת בסיסית. תהליך ההפקה פותח במעבדה של מכרות תמנע 

של  התוצר  בסיומה.  והורץ   2004 בשנת  הוקם  הייצור  ומתקן   ,2004-2003 בשנים 
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התהליך הוא מוצר חדשני הזוכה לדרישה מתעוררת בענף שימור העץ ומשמש תחליף 

נאסר ברוב המדינות(.  בו  והרסני לסביבה. השימוש  רעיל  נחושתי  )כרום  לארסנט 

הפרויקט הוא פרויקט חדשני, לפחות ברמת המדינה.

השנה: 2003, החברה: מכרות נחושת תמנע, העלות: לא נמסרה.

ב( פרויקטים של "פתרונות בקצה הצינור" — בלא חדשנות 

ב�1( הגדרה

בטיפול   — )לעתים  הזיהום  לכידת  באמצעות  סביבתית  בעיה  לפתור  שנועד  פרויקט 

מקדים( ושליחתו לטיפול או לאפסון, באמצעות רכישה מחברה חיצונית או הקמה של 

"פתרון  של  פיתוח  כפרויקט  שלא  אחרים,  במקומות  זו  למטרה  )המשמש  רגיל  מתקן 

בקצה הצינור" חדשני וייחודי, הנחשב לחדשנות סביבתית(. 

ב�2( דוגמה לפרויקט

לניקוי  באמבטיות  יונים  מחליפי  של  מערכת  התקנת   — יונים  מחליפי  התקנת    ·

המים. מחליפי היונים מאפשרים להפריד בין הזיהום המיועד להישלח לבין המים 

המוחזרים לייצור.

השנה: 1999, החברה: חישולי כרמל, העלות: 80 אלף דולר.   

ג( פרויקטים של "חדשנות מנהלתית" 

ג�1( הגדרה

פרויקטים שהחדשנות בהם קשורה בעיקר לשינוי נהלים במפעל, ורכיב השינוי הטכנולוגי 
בהם קטן מאוד.83 

ג�2( דוגמה לפרויקט

הקמת מנהלת לאפר פחם — אפר פחם הוא תוצר לוואי של שרפת הפחם באתרי    ·

תחנות הכוח "אורות רבין" בחדרה ו"רוטנברג" באשקלון. בשנים 2004-2000 ייצרה 

1.3 מיליון טון בשנה, אך בשנת 2005  "חברת החשמל" אפר בכמות ממוצעת של 

ירדה כמות האפר ל-1.17 מיליון טון. עד 1998 הטילו את העודפים לים, אך משנה 

בשם   )Henriques & Sadorsky, 2007( וסדורסקי  הנריק  אצל  מכונה  חדשנות  של  זה  סוג    83

."Administrative Innovation"



137137

הוקמה  אחר.  פתרון  לאפר  למצוא  נאלצה  והחברה  לים,  הטלה  המדינה  זו אסרה 

"מנהלת אפר" ב"חברת הפחם" )חברת בת של "חברת החשמל"(, והיא מעסיקה אדם 

אחד המסייע ל"חברת החשמל" בקידום פרויקטים למציאת פתרונות לאפר הפחם.

הערכת  ניתנה  לא  העלות:  בע"מ,  לישראל  החשמל  חברת  החברה:   ,1998 השנה:    

עלות.

פרויקטים של תחזוקה נכונה, אופטימיזציה ושיפורים קטנים  ד( 
 )Good Housekeeping(

ד�1( הגדרה

פרויקט שבמסגרתו המפעל מבצע תחזוקה מונעת המקטינה סיכונים לכשלים, או שהוא 

בעלויות  שינויים  מבצע  שהוא  או  הייצור,  תהליך  של  ואופטימיזציה  שיפורים  מבצע 

נמוכות, כגון ִמחזור אריזות, הפרדת פסולות/זרמים, שינוי נורמות התנהגות של עובדים 

וכדומה.84 במקרים רבים השינוי תורם לאיכות הסביבה וכן מקטין עלויות.

ד�2( דוגמה לפרויקט

צמצום של בזבוז מים — הותקנו "חסכמים" בכל מקלחות העובדים והותקנו ברזים    ·

המופעלים עם קוצבי זמן )30 שניות(, למניעת בזבוז מים. 

השנה: 2001, החברה: חישולי כרמל, העלות: לא ניתנה הערכת עלות.  

ה( פרויקטים של החלפת חומרי גלם בלא חדשנות

ה�1( הגדרה

פרויקט שבמסגרתו המפעל מחליף חומרי גלם כדי להימנע מזיהום, אולם שינוי זה אינו 

וחומרי הגלם החדשים ממלאים  הייצור,  כרוך בשינוי של ממש במוצרים או בתהליך 

בדיוק את התפקיד של חומרי הגלם הישנים. 

ה�2( דוגמה לפרויקט

מעבר לשימוש בצבעים דלי-נחושת — כדי להפחית את שיעור המתכות בשפכים,    ·

של  מסחרית  עבודה  כלל  הפרויקט  דלי-מתכות.  בצבעים  להשתמש  מאמץ  נעשה 

אולם במחקר המושג  נכונה,  רק תחזוקה שוטפת  מגדיר   "Good Housekeeping" 84  במקצת המקרים 

משמש בהגדרתו הרחבה.
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מחיר  לתוספת  גרם  השינוי  במעבדה.  ואימות  צבעים  יבוא  בחו"ל,  חברות  איתור 

לצבע בלא שינוי אחר בייצור או במוצרים. 

השנה: 2001, החברה: חישולי כרמל, העלות: לא ניתנה הערכת עלות.   

ו( פרויקטים חזותים/ייצוגיים 

ו�1( הגדרה

פרויקטים סביבתיים שאינם קשורים לזיהום הנפלט מהמפעל. בדרך כלל הם קשורים 

להיבטים חזותיים בסביבת המפעל ותורמים לשיפור הדימוי הסביבתי שלו.

ו�2( דוגמה לפרויקט

הסמוך  האלה  נחל  שיקום  את  מימנה  "עציונה"  מחצבת   — האלה  נחל  שיקום    ·

למחצבה. הוקמו אלמנטים שונים להסדרתו ונעשה שיקום כולל בשיתוף עם אמנית 

מהסביבה. כמו כן בוצע בסביבה שיקום נופי, כולל נטיעת עצים. 

השנה: 2002, החברה: שפיר מחצבות, העלות: לא ניתנה הערכת עלות, אולם המפעל    

טען שהעלות הייתה גבוהה.
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נספח 2: חקרי מקרה שנבדקו בישראל

2. חברת  1. טבע תעשיות פרמצבטיות;  זה מובאים חקרי המקרה בסדר הזה:  בנספח 

6. אינטל  5. גולדקס;  לישראל;  האווירית  4. התעשייה  כרמל;  חישולי   .3 מכתשים; 

אלקטרוניקה; 7. חברת AVX; 8. חברת החשמל; 9. חברת סטילקוט; 10. כרמל מערכות 

מיכלים; 11. נשר מפעלי מלט ישראלים; 12. טמבור אקולוגיה )GES(. בסוף כל תת-פרק 

המתאר חקר מקרה הובאו מסקנות בדבר הגורמים העיקריים שדחפו את המפעל לבצע 

את החדשנות הסביבתית. 

1� חברת "טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ" 

1�1� איכות סביבה וחדשנות במגזר הפרמצבטיקה

יותר  מוצרים  של  בפיתוח  להשקיע  הנטייה  מוכרת  הפרמצבטיות  התעשיות  במסורת 

מבתהליכי הייצור. עם זאת, יצרני תרופות גנריות )כדוגמת "טבע"( נוטים להשקיע יותר 

בייעול תהליכי הייצור. תהליך הייצור הוא מנתי )batch(, ויש בו כמה שלבים: מערבבים 

חומרי גלם במִמסים )סולבנטים(, ואחר כך יוצרים את הטמפרטורות והלחצים הדרושים 

המוצר  המסוים.  המוצר  לייצור  הדרוש  הזמן  בפרק  זה  במצב  מוחזקים  הם  לתהליך. 

עצמו מופרד משאר החומרים באמצעות צנטריפוגות או מסננים, מיובש, נטחן ונהיה על 

פי רוב מוצר ביניים במוצר )תרופה( הסופי. לעתים יש כמה שלבים בתהליך כגון זה עד 

שמתקבל המוצר הסופי. היחס בין המוצר לחומרי הלוואי הנפלטים מהתהליך הוא 1 

ל-10 לערך )Clayton, Spinardi & Williams, 1999(. חומרים רבים ומגוונים מעורבים 

נוצר  בתהליך הייצור, רבים מהם מתלקחים או רעילים. בכל שלב של תהליך הייצור 

זיהום, ולכן שיעורו תלוי במספר השלבים, והוא נפלט בכל סוגי המדיות )שפכים, אוויר, 

מוצקים(. 

2�1� "טבע" — מידע כללי

בייצור  המתמחה  גלובלית  ישראלית  חברה  היא  בע"מ"  פרמצבטיות  תעשיות  "טבע 

גנריות.85 החברה נמנית עם 20 חברות התרופות הגדולות  תכשירים רפואיים ותרופות 

בישראל,  שוכן  החברה  מטה  הגנריות.  התרופות  בתחום  ביותר  הגדולה  והיא  בעולם, 

 2005 בשנת  הקבוצה  מכירות  ובאירופה.  אמריקה  בצפון  ושיווק  ייצור  מרכזי  לה  ויש 

85  תרופה שמפתחים על בסיס פטנט של תרופה אחרת, לאחר תפוגת תוקפו של הפטנט. 
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מפעלים  ב-32  עובדים  כ-25,000  מעסיקה  "טבע"  מיליארד דולרים.  ב-5.3  הסתכמו 

ברחבי העולם. 

חברת "טבע" נוסדה בירושלים בשנת 1901 והייתה בית מסחר אשר סיפק תרופות על 

גבם של חמורים וגמלים לתושבי העיר ואחר כך ללקוחות ברחבי הארץ. שמה של החברה 

היה "ס.ל.א." על שם מייסדיה: סלומון, לוין ואלשטיין. בשנות השלושים הגיעו לארץ 

עולים חדשים רבים, ובהם מדענים, כימאים וטכנאים. הם החלו להקים חברות רפואיות 

ופרמצבטיות, בהן "טבע", "צרי" ו"אסיא" שהיו ברבות הימים לחלק מקבוצת "טבע". 

בזמן מלחמת העולם השנייה צמחה מאוד תעשיית התרופות בארץ ישראל. המפעלים 

המקומיים היו המקור היחיד לאספקת תרופות לתושבי הארץ, למדינות השכנות ולצבאות 

תרמה  הקמת המדינה  לאחר  ההמונית  העלייה  התיכון.  המזרח  באזור  הברית  בעלות 

לגידול המהיר של שוק התרופות המקומי. לאחר המלחמה, כאשר התחדש בהדרגה יבוא 

התרופות לארץ, החלו היצרנים המקומיים לחפש שווקים ליצוא. ב-1951 הייתה "טבע" 

מהחברות הראשונות שגייסו הון באמצעות הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

בשנות השישים והשבעים הסתמנה מגמה של מיזוגים ורכישות בתחום הפרמצבטיקה. 

גדולות  והיצוא, החלו חברות  והמיקוד של המחקר והפיתוח, השיווק  עם ההתייעלות 

לרכוש חברות תרופות קטנות. ב-1964 התמזגו "אסיא" ו"צרי", ולאחר מכן הן רכשו את 

גרעין השליטה ב"טבע". ב-1976 התמזגו שלוש החברות רשמית לחברה אחת — "טבע 

תעשיות פרמצבטיות בע"מ", והיא הייתה לחברה המובילה בישראל בתחומה. עם השינוי 

רפואיים.  במגוון תחומים  הפועלות  חברות  לקבוצת  עצמאית  מחברה  "טבע"  הפכה 

ב-1980 רכשה "טבע" את יצרנית התרופות הישראלית "איקאפארם" )אחר כך פורקה 

החברה וב-1982 התמזגה עם "טבע"(, על מפעל הייצור שלה בכפר סבא. הרכישה אפשרה 

נטולות  לתרופות  פניצילין  המכילות  תרופות  הייצור של  תהליכי  בין  להפריד  ל"טבע" 

זה סלל את  צעד  רשויות הבריאות הבין-לאומיות.  פניצילין, הפרדה הכרחית מבחינת 

דרכה של "טבע" אל השוק האמריקני. ב-1982 קיבלה "טבע" את אישור ה-FDA )ִמנהל 

המזון והתרופות האמריקני( למפעל בכפר סבא והקימה חברה לשיווק בארצות הברית. 

באותה תקופה החלה "טבע" להיסחר בבורסת נאסד"ק האמריקנית. בשנות התשעים 

המשיכה "טבע" לצמוח ולמלא תפקיד מרכזי בשוק התרופות הגנריות העולמי, בזכות 

ורכישות. "טבע" החלה לקצור את פירותיו של תהליך מחקר  אסטרטגיה של מיזוגים 

)Copaxone(, תרופה ישראלית  ופיתוח אינטנסיבי בן 10 שנים, עם השקת "קופקסון" 

פורצת דרך לטיפול בטרשת נפוצה. 

בשנות התשעים היו לחברת "טבע" שני מפעלי ייצור עיקריים: "אסיא" ו"פלנטקס". 

"פלנטקס", השוכן בנתניה, היה מפעל הייצור העיקרי של "טבע". בשנת 1995 הקימה 
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"טבע" את מפעל "טבע-טק" ברמת חובב, ואחר כך העבירה לאתר גם את פעילות המו"פ 

של מפעל "אסיא". המפעל הוקם לאחר הקמת המשרד להגנת הסביבה וגיבוש תקנות 

סביבתיות, ולכן בתכנון המפעל ובהקמתו הושם דגש על הקטנת פגיעתו הפוטנציאלית 

בסביבה.

3�1� איכות סביבה בחברה

תעשיית הפרמצבטיקה נחשבת לאחת מהתעשיות המזהמות ביותר בעולם, בשל השימוש 

ניצול נמוך של חומרי הגלם ותהליכים כימיים רבים  בחומרי גלם בעייתיים לסביבה, 

היוצרים חומרי לוואי מזיקים לסביבה. שיעור גדול מעלות התרופה הוא מחיר חומרי 

הגלם — 40-30 אחוזים. תקינה רבה נוגעת לבטיחות של תרופות ולאישורן. רק ב-10 

השנים האחרונות נחשפה התעשייה בארץ לתקינה הקשורה לאיכות הסביבה. חשיפה זו 

הייתה הדרגתית, ובהתאם לה, בהדרגה, פותחו בתעשייה פתרונות לנושאים סביבתיים. 

לייצורן. לאחר  בעבר פותחו תרופות רבות בלי להתחשב בפגיעה הסביבתית הקשורה 

ייצורן  תהליך  את  לשנות  אפשר  אי  כמעט  אחרים,  ואישורים   FDA-ה אישור  קבלת 

של התרופות. אפשר לשפר תחומים הקשורים למעטפת החיצונית של הייצור ושאינם 

מעורבים בתהליך עצמו, אולם הדבר מצמצם רק מעט מהפגיעה של חברות הפרמצבטיקה 

על צמצום  פיתוח תרופות חדשות,  גבוהה, כבר בתהליך  ישנה הקפדה  היום  בסביבה. 

הפגיעה הסביבתית הפוטנציאלית של תהליך הייצור של התרופות.

לפני  אולם  חובב,  רמת  של  המרכזי  הטיהור  למתקן  שפכים  "טבע"  שלחה  בעבר 

מפעל  של  )באתר  חובב  ברמת  מקדים  לטיפול  ביולוגי  מתקן  הקימה  היא  שנים  כמה 

"טבע-טק"( כדי לטפל בשפכים של מפעליה ולחסוך עלויות שדרש המתקן המרכזי. היום 

החברה נדרשת לעבור לטיפול מלא בשפכיה.

שמפעליה  לכך  חותרת  החברה   — הסביבה  לאיכות  התייחסות  יש  החברה  בחזון 

לכך  בהתאם  שלו.  במדינה  הסביבתיות  בתקנות   — מפעל  כל  בתקנות,  יעמדו  בעולם 

"טבע" מקיימת מערך עולמי העוסק באיתור ההשפעות הסביבתיות של מפעליה ובטיפול 

בהן. חזון החברה מדגיש ש"טבע" פועלת לצמצם פליטה של מזהמים ופסולת במקור. כך 

מדגישה "טבע" בחזונה עקרונות של חדשנות סביבתית. לטענת גורמים במשרד להגנת 

הסביבה, בשנים האחרונות התחולל ב"טבע" שינוי של תפיסה בהיבט הסביבתי, והיא 

החלה לפעול בנחישות לצמצום הבעיות הסביבתיות ולשיתוף פעולה עם המשרד ועם 

המועצה המקומית-תעשייתית ברמת חובב. גם ארגונים סביבתיים מציינים את שיתוף 

הפעולה של "טבע" בנושאים הסביבתיים. בשנת 2004, למשל, הקימה עמותת "נגב בר-



142143143

קיימא" פורום ציבורי עם חברת "טבע" )ובעיקר עם המפעל הדרומי שלה, "טבע-טק"(, 

ובו החברה משתפת את הציבור בכל הנושאים הסביבתיים שהיא מעורבת בהם. בדירוג 

של החברות המובילות בישראל בניהול אחריות תאגידית לשנת 2008, קיבלה "טבע" 

מציון  הורכב  הציון  בנושאים הסביבתיים.  "מעלה"  עמותת  של  בדירוג   9 ממוצע  ציון 

בביצועים   8 וציון  סביבתית,  והטמעה  יישום  בניהול,   9 ציון  סביבתית,  במדיניות   10

סביבתיים.

מהבחינה הארגונית, בחברת "טבע" יש תחום אקולוגיה העוסק באיכות הסביבה, 

)אחריות על האקולוגיה ברמת התאגיד(  גלובלי בחברה  ניהול אקולוגי  גם  כולל  והוא 

וניהול אקולוגי בישראל. בשנים שבדק המחקר לא דרשה החברה ממפעליה דיווח מיוחד 

על כל הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שנעשו בהם.

 ISO 14001

ל"טבע" יש משימות רבות, ומכיוון שתקן ISO 14001 דורש משאבים ניהוליים ניכרים 

ואינו הכרחי לפעילותה, דחו מנהליה את ההיערכות לעמידה בתקן. לקוחותיה של החברה 

גם הם אינם דורשים ממנה לעמוד בתקן, מכיוון שרובם אמריקנים, והם דורשים רק 

את האישור של FDA. ל"טבע" יש שיטות עבודה ונהלים מפורטים, ומנהליה לא חשבו 

שהתקן ישפר את התהליכים ברמה שתצדיק את ההשקעה. למרות זאת, לפני כשלוש 

"פיילוט"  ניסוי  ביצעו  הראשון  ובשלב  בתקן,  לעמידה  להיערך  ב"טבע"  החליטו  שנים 

הניסוי  את  לעשות  החליטו  הם  דיו,  יציב  אינו  ש"טבע-טק"  מכיוון  המפעלים.  באחד 

ב"פלנטקס" — מפעל יציב יותר. בסוף שנת 2007 אושר התקן למפעל.

4�1� חדשנות סביבתית טכנולוגית

בשלבים הראשונים לאחר פיתוחה של תרופה גנרית חדשה, למפעל המפתח יש בלעדיות 

על התרופה, שולי הרווח ממנה גדולים, אין בעיה של יעילות, ושינויים עלולים לגרום 

לחוסר יציבות בתהליך הייצור ובתרופה עצמה. אחר כך נכנסים לשוק מתחרים, המחירים 

יורדים, ואז יש למפעל מוטיבציה להפחית עלויות. לכן פרויקטים של הפחתת עלויות 

ושיפור יעילות נעשים בעיקר בתהליכים הוותיקים. שיפור היעילות הטכנולוגית מקטין 

את עלויות הייצור ומביא לשיפור היעילות הסביבתית )נוצר פחות זיהום(, וכך גם פגיעת 

המפעל בסביבה מצטמצמת. 

זו הסיבה, למשל, שרוב הפרויקטים של החדשנות הסביבתית ב"טבע" בישראל נעשו 

במפעלים "פלנטקס", "אביק" ו"אסיא". לעומת זאת, מפעל "טבע-טק", שתהליכי ייצור 
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נזהר בביצוע שינויים  ובודק את התהליכים אולם  יחסית, חוקר  בו חדשים  התרופות 

בהם, ולכן יש בו רק מעט חדשנות סביבתית. 

הדחיפה העיקרית לחדשנות הסביבתית ב"פלנטקס", "אסיא" ו"אביק" בעבר הייתה 

כלכלית — החלה תחרות מחירים מהמזרח הרחוק, וכדי לעמוד בתחרות היה המפעל 

צריך להפחית עלויות באמצעות התייעלות. ההתייעלות כללה ניצול טוב יותר של חומרי 

הגלם, והתוצאה הייתה צמצום הזיהום של המפעלים. לדוגמה, לפני כ-20 שנה )ואף יותר( 

)סולבנטים( לצורך השבתם לתהליך הייצור.  זיקוק מִמסים  נעשו פרויקטים רבים של 

גם לאחר הזיקוק היו שאריות של מִמסים בשפכים, אולם לא היו דרישות סביבתיות 

שהגבילו את כמות השפכים הללו. לפני 15-10 שנים התגלו הבעיות הסביבתיות שיצרו 

המִמסים בשפכים, המשרד להגנת הסביבה לחץ על המפעל, והמפעל החל לחפש פתרונות 

שיפחיתו את פגיעתו בסביבה. בשלב זה הייתה ההתמקדות של "טבע" בפיתוח תהליכים 

חדשים של המסה במים ובצמצום הייצור הכולל המסה במִמסים. 

שני הפרויקטים הגדולים של התייעלות וחדשנות סביבתית נעשו לפני כ-10 שנים 

ב"פלנטקס" )גמפיברוזיל( וב"אסיא" )קרבידופה(.86 מחלקת המו"פ של חטיבת הכימיה 

של המפעלים יזמה את הפרויקטים וביצעה אותם בשנים 1995–1997 במסגרת הדרישה 

החשיבה  ב"פרס  זכו  ואף  מאוד  חדשניים  היו  הם  עלויות.  לצמצם  "טבע"  הנהלת  של 

היצירתית" של קבוצת "טבע". כל אחד מהפרויקטים הללו חסך למפעלים עשרות מיליוני 

דולרים.

בשנים 2004-2001 נעשו ב"פלנטקס" פרויקטים להפחתה של הזיהום במקור. במפעל 

התמקדו בעיקר בזרמים הגדולים של השפכים, ובהם בדקו כמויות של מים ומזהמים. 

התברר שכמה מהשטיפות האחרונות מיותרות, והן בוטלו. במקומות שלא היה אפשר 

לבטל את השטיפות האחרונות, צומצמו כמויות המים או כמויות חומרי הגלם. 

הקשורות  הסביבה  להגנת  המשרד  של  בדרישות  החמרה  חלה   2004-2003 בשנים 

להפרדה של מים ממזהמים. ב"פלנטקס" חזרו לשימוש במִמסים בתהליכי הייצור החדשים, 

מכיוון שקל יותר לטפל במִמסים ולמחזר אותם או להחזיר אותם לתהליך הייצור כמות 

שהם )as-is — זה הפתרון הכלכלי ביותר לִמחזור מִמסים(. בתהליכים הישנים, שלא היה 

אפשר לשנותם, בדקו במפעל את הזרמים השונים ומצאו שאם מפרידים מהזרם המרכזי 

7-6 זרמים )שהם כ-20% מהכמות הכללית(, מתקבל זרם עיקרי שקל לטפל בו. בזרמים 

שהופרדו מהזרם המרכזי טיפלו במחלקת הייצור וההנדסה של "פלנטקס", והיא פיתחה 

86 ראה עמוד 148.
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לשם כך כמה פתרונות חדשניים. פיתוח התהליכים נעשה ב"פלנטקס", והביצוע נעשה 

לעתים במפעל ולעתים אצל קבלן חיצוני. 

"טבע" מקימה לפי הצורך  צוות עבודה לבחינת תהליך החדשנות ולשינויו. התהליכים 

תכנון  כולל  העיקרי  )1( החלק  לשלושה:  נחלקים  ב"טבע"  לאיכות הסביבה  הקשורים 

סביבתי של תהליכים חדשים לייצור תרופות. בתחום זה יש צוות קבוע להשקות — צוות 

תהליך  את  לתכנן  אפשר  שאז  מכיוון  )חדשים(,  להשקה  הקרובים  בתהליכים  העוסק 

הייצור ולהופכו ליעיל ולידידותי לסביבה ככל האפשר. נוסף על כך, היום מנסים לפתח 

"כימיה ירוקה": יצירת תגובות בלי מים ובלי מִמסים — תחום שבעת האחרונה נעשו בו 

פרויקטים רבים. )2( החלק המשני — שיפור תהליכים קיימים בעקבות בעיות הקשורות 

בתקנות של FDA או של האיחוד האירופי, או בעקבות דרישת לקוחות. לדוגמה, בשנת 

לייעול  מו"פ  צוות  "טבע"  הקימה  הסביבה,  להגנת  המשרד  של  הלחץ  בעקבות   ,2005

תהליכים בתחום השפכים, והוא עובד עם חברת BBT מרחובות. )3( היום החברה נוקטת 

מדיניות של הוצאת שלבי ביניים בתהליכי ייצור עתירי שפכים לחו"ל.

הפרויקטים של החדשנות הסביבתית מאפשרים ל"טבע" לצמצם מאוד את העלויות 

עלויות הטיפולים הסביבתיים של   ירדו   2006 עד שנת   2002 הסביבתיות שלה. משנת 

הן  נובעת  זו  ירידה  דולר.  מיליון  ל-5  דולר  מיליון  מ-10  ו"אביק"  "פלנטקס"  מפעלי 

משיפור בתחום הכימיה והפיתוח )4 מיליון דולר(, והן מהתמקצעות בטיפולים, העברת 

טיפולים לספקים ויצירת תחרות בין קבלני הטיפולים )מיליון דולר(. 
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5�1� סיכום הממצאים

1�5�1� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעל*מאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיביות· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" כלכליות· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדרים חלקיתתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה של הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים   ·
חלקיתודיווח על הקשר הזה 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים קשר הדוק וניסיונות להשפיע· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן אין· 

המצב בעבר ציות· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.

 

2�5�1� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·3

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·0

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים סיכון גבוה· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·30

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·16.5

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(. 
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)ב( ניתוח הפרויקטים

11סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·* 0

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·** 10

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"***  ·1.91

*    0 פרויקטים בוצעות מסיבות סביבתיות בלבד ומכאן שכל 11 הפרויקטים )סה״כ הפרויקטים( בוצעו גם מסיבות 

כלכליות/עסקיות.

**  10 פרויקטים בוצעו שלא בעקבות דרישה של הרשויות לעמוד בתקן פליטה של מזהמים ומכאן שפרויקט אחד 

בלבד בוצע בעקבות דרישה לעמידה בתקן פליטה.

*** הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.   

   

6�1� מסקנות מחקר המקרה

החברה  עשתה  שבעבר  מכיוון  סביבתית  לחדשנות  פתוחה  הייתה  ש"טבע"  נראה 

החדשנות  גלם.  בחומרי  חיסכון  של  כלכליים  ממניעים  כזאת  חדשנות  של  פרויקטים 

הסביבתית, שהחלה במחלקת המו"פ מסיבות כלכליות, הוליכה להטמעת שיטת העבודה 

וסוג הפתרונות שנוצרו בפונקציות הטכנולוגיות של החברה. משנפרץ המחסום החשיבתי 

של  המפעלים  וסביבתית,  כלכלית  מבחינה  ולייעולם  ייצור  תהליכי  לשיפור  הקשור 

התאגיד שנתקלו בבעיות סביבתיות נטו לפתור אותן בדרך של חדשנות סביבתית. מקצת 

הפרויקטים האלו בוצעו במחלקת ההנדסה של הייצור במפעלים )"פלנטקס", לדוגמה(, 

ומקצתם — במחלקת המו"פ הכללית של "טבע" )ברמת חובב, לדוגמה(. חקר המקרה 

הצביע על כך שהנטייה לבצע שינויים )ובכללם חדשנות סביבתית( חלשה יותר במפעל 

הן  לכך  )אינטל(. הסיבות  גדולות אחרות  בחברות  מוכרת  תופעה  )"טבע-טק"(,  החדש 

כנראה אלה: )1( המפעל נבנה בסטנדרטים סביבתיים גבוהים, ולכן יש עליו פחות לחץ 

מצד הרשויות; )2( ההשקעה בבניית המפעל הייתה גדולה, והחברה רוצה להחזיר חלק 

ממנה לפני ביצוע שינויים; )3( תהליכי הייצור עדיין אינם יציבים די הצורך, ובשינויים 

טמון סיכון גדול יחסית; )4( במפעלים הישנים הפער בין מה שקיים למה שאפשר לחדש 

גדול יותר, בעיקר בהשוואה למפעל החדש.
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7�1� פרויקטים סביבתיים ב"טבע" 

1�7�1� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�1� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

מסוכן  גלם  בחומר  משתמשים  במפעל  הייצור  מתהליכי  באחד   :DMS חביות  נטרול 

לסביבה — dimethyl sulfate( DMS( שארוז בחביות )3 חביות למנה, 20 מנות בשבוע(. 

לאחר השימוש בחומר נותרות בחביות שאריות חומר, ויש לנטרלן לפני שאפשר להשמיד 

 ,DMS-את החביות. בעבר נטרלו את החביות באמצעות אמוניה מימית שהרסה את ה

והשפך נשלח להשמדה. היום משתמשים לצורך הנטרול בתמיסה של האמוניה המימית 

שיוצאת מתהליך אחר )בפרויקט של הפרדת אמוניה היא מתוארת במצב מוצק(, ואחר 

כך מחזירים את הזרם של האמוניה בחזרה למכל ושולחים למפעל "נשר" בתור חומר 

גלם.

השנה: 2004, העלות: זניחה. 

2�1�7�1� פרויקטים של ִמחזור חיצוני

הפרדת אמוניה במצב מוצק: למפעל יש זרם גדול של תמיסה מימית המכילה אמוניה 

)כ-5%-3% אמוניה מומסת במים(. זרם זה הופרד מהזרם הראשי. במפעל ניצלו יכולת 

פנויה )ריאקטור וצנטריפוגה( ופיתחו תהליך שיקוע עם חומצה גופרתית. התהליך פותח 

זיקוק לנפח  והועבר אחר כך לתהליך הייצור. הוא כולל הוספה של חומצה,  במעבדה 

מלח  )בצורת  סולפט  אמוניה  היא  התהליך  של  התוצאה  וסינון.  שיקוע  קירור,  מוגדר, 

נקי(. הפרויקט הביא לחיסכון שנתי של 400-300 אלף דולר. מהתוצר אפשר להפיק דשן, 

אולם היום שולחים אותו למפעל "נשר", והוא משמש שם בתהליך הייצור שלו. לעת עתה 

חברת "טבע" עדיין משלמת ל"נשר" בעבור האמוניה, אולם הם מקווים שהחומר יעבור 
את תהליכי הבדיקה ובעתיד "נשר" אף תשלם בעבורו למפעל.87

השנה: 2004, העלות: כ-100 אלף דולר.

3�1�7�1� פרויקטים של ִמחזור פנימי

המשמש  מזהם  )סולבנט(  ממס  הוא   )toluene( טולואן  לתהליך:  טולואן  של  השבה 

את  מזקקים  ולאחריו  בחומר,  מקדים  לטיפול  תהליך  פיתח  המפעל  הייצור.  בתהליך 

 sodium( 87 בהמשך יישמו את התהליך של הפרדה במצב מוצק בחומרים אחרים, כגון סודיום כלוריד

.)potassium chloride( ופוטסיום כלוריד )chloride
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הטולואן ומשיבים אותו לתהליך הייצור. הפרויקט הביא לחיסכון של כ-2 מיליון דולר 

בשנה. 

השנה: 1994, העלות: כמיליון דולר. 

קרבידופה: קרבידופה )carbidopa( הוא חומר יקר המשמש חומר גלם בתהליך הייצור, 

והוא מזיק לסביבה. רובו יוצא מתהליך הייצור, ובעבר הוא זרם לשפכים. כדי לאפשר 

ִמחזור של קרבידופה, פותח תהליך לריכוז החומר היוצא מתהליך הייצור לשפכים )ריכוז 

פי 6(. הזרם הוחזר לתהליך וכך התאפשר צמצום של כ-15% בכמות חומר הגלם, וכסף 

רב נחסך. לאחר מכן עבר התהליך למפעל "טבע-טק", ואז נולד הפיתוח של שתי לולאות 

ִמחזור.88 פיתוח זה קיים היום בכל התהליכים של המפעל, וכך אפשר אף להגדיל את 

שיעור הִמחזור. תהליך המחקר והפיתוח נעשה במפעל, בטכנולוגיה של חברות מחו"ל. 

כבר בשנה הראשונה להפעלת הפרויקט נרשם חיסכון של כ-2 מיליון דולר. 

השנה: 1996, העלות: כ-500 אלף דולר.

משתמשים  "גמפיברוזיל"  התרופה  של  הייצור  בתהליך  ב"גמפיברוזיל":  ניצול  שיפור 

בחומר גלם יקר, hexamethyldisilizane( HMDS(, שחלקו כ-20% מעלות התרופה כולה. 

בתהליך  נפלטת.  ממנו  גדולה  כמות  ולכן  החומר,  של  גדול  עודף  יש  הייצור  בתהליך 

הייצור המקורי, החומרים שנשארו מתהליך הייצור נשלחו להשמדה בחו"ל )עקב בעיות 

הקשורות בהשמדתם ברמת חובב(, והמִמסים מהתהליך מוחזרו. ב-1997 פיתחה מחלקת 

המו"פ תהליך השבה שהחזיר כ-80% מהחומר לתהליך הייצור בתור חומר גלם. לאחר 

שפותחה השיטה, משתמשים בה גם להשבה של חומרים אחרים. גם במקרה זה נחסכו, 

כבר בשנה הראשונה, יותר מ-2 מיליון דולר.

השנה: 1997, העלות: כ-600 אלף דולר.

ממס  הוא  "אלופורינול"  התרופה  בייצור  הגלם  מחומרי  אחד  "אלוּפֹורזיל":  ִמחזור 

שמשמש גם להמסה וגם לתהליך הכימי, ולכן משתמשים בתהליך בעודף גדול שבעבר 

נשלח להשמדה. בפרויקט פותח תהליך לִמחזור הממס כמעט במלואו. התהליך ִאפשר 

חיסכון שנתי של כ-1.5 מיליון דולר.

השנה: 1998, העלות: כ-100 אלף דולר.

Two loops"   88" — הכוונה בלולאות היא להפרדה והחזרה של חלק מהחומרים, היוצאים משלב מאוחר 

וחומרים המתווכים  יותר של התהליך. מדובר בעיקר בהחזרה של מִמסים  של התהליך, לשלב מוקדם 
בתהליך הייצור ואינם דרושים למוצר הסופי. 
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 HBr מהחומר   50% "לגלגל"  המאפשר  תהליך  פותח  הייצור:  לתהליך   HBr החזרת 

)hydrogen bromide( היוצא בשפכים בחזרה לתהליך הייצור. הדבר מאפשר חיסכון של 

50% בעלויות חומרי הגלם וצמצום ניכר של הזיהום. 

השנה: 1999, העלות: כ-100 אלף דולר.

כך  ואחר  "טבע-טק",  במפעל  בין-תחומי  צוות  החל  התהליך  את  ֵפנְטין:  גַָבה  השבת 

המתנול  מ"טבע-טק",  אם  מי  מקבל  "פלנטקס"  "פלנטקס".  למפעל  התהליך  הועבר 

מזוקק מהם ונמכר )בעתיד מתכננים להשתמש בו במפעל(. מי האם הנותרים מתגבשים, 

מסוננים באמצעות צנטריפוגה ונשלחים בחזרה לתהליך במפעל "טבע-טק". ב"פלנטקס" 

של  השבה  יוצר  הפרויקט  קיימים.  מתקנים  של  פנויה  בקיבולת  בתהליך  משתמשים 

כ-70% מהחומר גַָבה פֵנְטין. הפרויקט חדשני למוצר אך לא לתהליך.

השנה: 2004, העלות: 30 אלף דולר.

ֵמטילֵן כלוריד: מטילן כלוריד )DCM( הוא חומר גלם מסוכן המשמש בתהליך הייצור. 

להפרידו  קשה  היה  ולכן  במים  נמס  המטילן  מימי,  היה  הייצור  תהליך  השינוי,  לפני 

ולהוציאו מהשפכים. בפרויקט פותח תהליך השבה בלי מים, והוא מאפשר לבצע שינוי 

בתהליכי ההשבה ולהחזיר חלק גדול מהמטילן לתהליך הייצור.

השנה: 2004, העלות: זניחה.

4�1�7�1� פרויקטים של "חדשנות בקצה הצינור"

לייצור  גלם  חומר  המשמש  ממס  הוא   )dioxane( דיאוקסן  מהמים:  דיאֹוְקֵסן  הפרדת 

התרופה "קופקסון". בחלקו הראשון של התהליך יוצא זרם מימי המכיל כ-20% דיאוקסן 

הוספה  על  פותח תהליך המבוסס  בפרויקט  להשמידו.  צורך  היה  ובעבר  במים,  מומס 

של סודה קאוסטית, זו מאפשרת הפרדה של הדיאוקסן, וכך רק הוא נשלח להשמדה. 

הפרויקט תרם למפעל תרומה כלכלית ניכרת.

השנה: 2001, העלות: אין הערכת עלויות )נראה שהעלות נמוכה(.

הידרוקסיד  בריום  נוצר  במפעל  הייצור  מתהליכי  באחד  הידרוקסיד:  בבריום  טיפול 

)Ba)OH(2(, חומר שקשה להפרידו מהשפכים והוא מזיק לסביבה. במפעל פותח תהליך 

שהופך בריום הידרוקסיד לבריום סולפט, חומר שניתן להפרדה ולטיפול בעזרת חומצה 
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גופרתית. המים מהתהליך חוזרים לייצור, והמלח נשלח לחברת "מכרות תמנע". לאחר 

הביא  התהליך  חיצוני.  קבלן  באמצעות  לטיפול  הוצא  הוא  במפעל,  התהליך  שפותח 

לחיסכון של מאות אלפי דולרים בשנה. 

התאריך: 2003, העלות: זניחה.

בשנת 2005 פיתח הקבלן החיצוני שטיפל בבריום הידרוקסיד תהליך להפרדה ישירה 

של החומר באמצעות זיקוק המים. הבריום הידרוקסיד נשלח להשמדה. 

2�7�1� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

"Better Housekeeping" 1�2�7�1� פרויקטים של

החברה נקטה תהליך "כימיה ירוקה" )Green Chemistry( המּוחל על פעילויות שונות. 

נושאים הקשורים  ובודק  לשבועיים  וייצור מתכנס אחת  מו"פ  צוות  הפעילויות:  אחת 

של  אקולוגי  תחשיב  והוכנס  המוצרים  כל  בניתוח  הוחל  ב-2004  והשבתם.  לחומרים 

עלותם.

2� "מכתשים"

1�2� איכות סביבה וחדשנות במגזר הכימיה העדינה

מגזר הכימיה העדינה בארץ ובעולם מתאפיין במגוון רחב מאוד של תהליכים ומוצרים. 

נפוץ  כימיים  אורגניים  במִמסים  השימוש  רציף.  ולעתים   )batch( מנתי  הייצור  לעתים 

מהם  בייצור,  מעורבים  רבים  גלם  וחומרי  אלמנטים  וטמפרטורות.  לחצים  של  במגוון 

דליקים ומהם רעילים. הזיהום נפלט לאוויר, לשפכים ולקרקע. לחברות בענף זה חשוב 

הבטחת  כגון  נושאים  ומדגישות  באיכות  משקיעות  הן  ולכן  שלהן,  המוניטין  מאוד 

 Clayton,( וכד'  המכירה  לאחר  שירות  ואספקה,  ייצור  זמני  המוצרים,  של  הביצועים 

Spinardi & Williams, 1999, פרק 5(. היום הנושאים הסביבתיים גם הם חלק מהדימוי 
של החברות, ולכן הן מייחסות להם חשיבות רבה. למרות זאת, הציבור וכלי התקשורת 

נוטים לחשוד בחברות כימיה, אם כי חשד זה תלוי במידה רבה בהיסטוריה של הבעיות 

שנמצאו במפעל או בתאונות שאירעו בו. הידע הטכנולוגי, חלקו מוגן בפטנטים וחלקו 

מוגן בסודיות, ולכן חברות במגזר זה רגישות לחדירה לשטחן, אפילו חדירה של גורמים 

האמונים על איכות הסביבה. עלות הייצור היא רכיב נכבד במחיר המוצרים, ולכן יש 

מקום רב לשיפור בתהליכי הייצור. המו"פ בחברות אלו מכוון לרוב הן למוצרים חדשים, 

הן לשיפור האיכות של מוצרים קיימים והן לשיפור וייעול של תהליכי הייצור. 
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2�2� "מכתשים" — מידע כללי 

לקבוצת  שייכת  והיא  חובב,  וברמת  ייצור, בבאר שבע  שני מפעלי  "מכתשים"  לחברת 

היא  הקבוצה  בי.".  די.  "אי.  קונצרן  של  בת  חברת  בע"מ",  תעשיות  "מכתשים-אגן 

מהמובילות בעולם בתחום הייצור וההפצה של מוצרים גנריים להגנה על הצומח )אגרו-

כימיקלים( — קוטלי עשבים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות ומוצרים דומים. החברה 

חמצון  נוגדי  כמו  מגוונים,  לצרכים  כימיקלים  של  ושיווק  ייצור  בפיתוח,  גם  מעורבת 

טבעיים וחומרי ארומה לתעשיית הבשמים. החברה מוכרת את מוצריה ביותר מ-100 

מדינות באמצעות חברות בת. 

3�2� איכות סביבה בחברה  

הבעיה הסביבתית העיקרית של "מכתשים" היא הטיפול בשפכים המימיים העלולים 

להכיל שאריות של חומרים מסוכנים לסביבה. משנת 2000 לערך המשרד להגנת הסביבה, 

המועצה המקומית התעשייתית רמת חובב בשיתוף המפעל89 פועלים באינטנסיביות רבה 

לביצוע שינויים גדולים הן בנושא השפכים, הן בטיפול בחומרים מסוכנים90 והן בפליטות 

לאוויר.91 משנת 1985 מוזרמים שופכי המפעל בבאר שבע בצינור לרמת חובב, ועד שנת 

2007 טיפלה המועצה המקומית של רמת חובב בשפכים טיפול מרוכז. היום נושא זה הוא 

בעיה פרטית של כל מפעל ברמת חובב, ועליו לטפל בה בחצר המפעל )אם כי עד 2010 

החל   2006 בסוף  המועצה(.  לבריכות  שיוזרמו  המפעלים  כל  קולחי  את  לערבב  יוסיפו 

לפעול ב"מכתשים" מתקן ביולוגי לטיפול בשפכים. המתקן עלה לחברה 17 מיליון דולר, 

זו קטנה מהתשלום השוטף שהחברה שילמה  יקר, אולם הוצאה  וגם התפעול השוטף 

משקיעה  "מכתשים-אגן"  קבוצת  בשפכים.  המרוכז  הטיפול  בעבור  המקומית  למועצה 

בשנים האחרונות יותר מ-55 מיליון דולר מדי שנה בפתרון בעיות סביבתיות. המפעל 

ריחות  של  הנושא  עליית  לפני  מ-2003.  הסביבתיים  בנושאים  גדולה  דרך  כברת  עשה 

הפרסום  אך  לנושא,  מודעות  הייתה  כבר  לכותרות  חובב  רמת  של  מהבריכות  הלוואי 

שעל  היא   2003 משנת  המנכ"ל  של  ההנחיה  האוויר,  איכות  בנושא  עוד.  אותה  העלה 

החברה לעמוד ברמת זיהום ששיעורו נמוך מ-50% מדרישות התקינה של המשרד להגנת 

נגד  89  זאת אף על פי שבשנת 2004 הגיש המפעל, בשיתוף עם עוד כמה מפעלים ברמת חובב, עתירה 

המשרד להגנת הסביבה בשל דרישה של המשרד להכניס תנאים סביבתיים בלתי סבירים, לדעתם, ברישיון 
העסק. המשפט הסתיים בהליך של גישור בין המפעלים למדינה, תהליך שיצר דינמיקה סביבתית חיובית 

במפעלים ושיפר את ההתייחסות שלהם לנושאים סביבתיים.
90  בשנת 2001 היו כמה אירועים הקשורים בחומרים מסוכנים במפעל, והם טופלו בחומרה.

91  החומרים נפלטים מהתהליכים במפעל בכמה צורות: פסולת )הטמנה, שריפה, מכירה(, שפכים משטיפה 

וייבוש )down stream( או פליטות לאוויר.
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הסביבה לפליטות מארובות, וכך יש למפעל מרווח גדול ל"חריגות" בלי לעבור את התקן. 

החל מאמצע שנת 2007 מופעל ב"מכתשים" מפרק תרמי. בעקבות הפעלת מערכת זו על 

ארובות המפעל, החברה עומדת בערך של 10% מתקן הפליטה לארובות הנהוג היום. גם 

ארגונים סביבתיים מציינים את שיתוף הפעולה של "מכתשים" בנושאים הסביבתיים. 

בשנת 2004, למשל, הקימה עמותת "נגב בר-קיימא" פורום ציבורי עם המפעל )ובעיקר 

עם המפעלים בבאר שבע וברמת חובב(, ובו החברה משתפת את הציבור בכל הנושאים 

הסביבתיים שהיא מעורבת בהם.

המעבר מבאר שבע לרמת חובב

חובב  לרמת  שבע  בבאר  החברה  מאתר  ייצור  מתקני  שני  הועברו   2002-2001 בשנת 

בהשקעה גדולה. לאתר החדש הוכנסו יחידות ייצור חדשות, הוקמו בו מערכות לטיפול 

בפליטות אוויר, אך לא הוכנסו תהליכים חדשים. הסיבה למעבר הייתה לחץ של המשרד 

גם  התאים  והמעבר  אוכלוסייה,  ריכוזי  בקרבת  הייצור  את  להפסיק  הסביבה  להגנת 

לחברה עצמה. המשרד לא הציב לפני החברה עוד דרישות סביבתיות לרישיון העסק לאחר 

המעבר, כי המטרה שלו הייתה להפסיק את הייצור באתר בבאר שבע בהקדם האפשרי. 

המשרד לא נתן הקלות ברישיון העסק אך נקט גישה "פרקטית" להבטחת המעבר. היום 

לא נשארו בבאר שבע תהליכי ייצור אלא רק "פירמול" — הבאת החומר לצורות שונות 

)כמו נוזל( באמצעות ערבוב ועיבוד, ואלו תהליכים פחות בעייתיים לסביבה.

4�2� חדשנות סביבתית טכנולוגית

במפעל החברה ברמת חובב מתבצעים 80-70 תהליכים. כמחצית מפעילות המו"פ נעשית 

בודקים  שנה  בכל  שלהם.  הניצולת  את  לשפר  כדי  הכימיים,  התהליכים  של  לבדיקה 

הזיהום  לצמצום  גם  מביא  הייעול  ולרוב  אותם,  לייעל  ומנסים  תהליכים  כשלושה 

הסביבתי של התהליך. אפשר לחלק את הפרויקטים של שינוי תהליכים לשלושה חלקים: 

כ-15-10 אחוזים הם פרויקטים המתחייבים )must( מדרישות איכות הסביבה, "פתרונות 

תועלת  בהם  שיש  רבים  פרויקטים  ישנם  כלכלית.  תועלת  מהם  שאין  הצינור"  בקצה 

כלכלית וסביבתית ואחרים שיש בהם רק תועלת כלכלית. במקרים רבים הצורך בשינוי 

נגזר מדרישות השוק, ובתחום זה אחד הגורמים המשפיעים ביותר הוא הצורך לעמוד 

בתקני פליטה סביבתיים של מדינות המערב. עד שנת 2000 לערך, השיקול הכלכלי-עסקי 

הייצור או  היה כמעט השיקול היחיד של "מכתשים" בבואה לבצע שינויים בתהליכי 

במוצרים. בשנים האחרונות השיקול הסביבתי תופס מקום מרכזי יותר במודעות החברה 
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ובשיקוליה )זו ההערכה של מועסקים ב"מכתשים" ושל עוד גורמים, כגון המשרד להגנת 

הסביבה(. השינוי בהתייחסות נבע מתוספת של דרישות סביבתיות, מהגברת האכיפה 

ומההכרה של החברה שאי אפשר להמשיך "כרגיל" בהתייחסותה לנושאים סביבתיים. 

המחקרים של המו"פ בחדשנות סביבתית נעשים באמצעות איתור הבעיות המרכזיות 

מכן  לאחר  בשפכים(.  הטיפול  בתחום  למשל,  אותרו,  אחדות  )בעיות  משימות  והגדרת 

עורכים בדיקות וניסויים בתהליכים שכבר מיושמים בתעשיות אחרות ומתאימים אותם 

לבעיות שהתגלו במפעל. 

ISO 14001

ISO 14001, אולם לטענתה התקן הוא בסך הכול מערכת של  החברה מחזיקה בתקן 

נהלים והוא אינו משפיע על החדשנות הסביבתית. 

5�2� סיכום הממצאים

1�5�2� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיביות· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" כלכליות· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
לא מוגדרים כללתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים חלקית· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים קשר הדוק וניסיונות להשפיע· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן מלא בכל החברה· 

המצב בעבר אי שיתוף פעולה· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.
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2�5�2� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·33

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·7

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  A סיכון גבוה· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·18

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·10.5

* המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.

)ב( ניתוח הפרויקטים

6סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·0

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·4

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·1.67

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.    

6�2� מסקנות מחקר המקרה 

בעקבות  שלה.  התפעולית  היעילות  להגדלת  מופנים  בחברה  החדשנות  תקציבי  רוב 

על  להחלטה  העיקרית  הסיבה  לא  זו  אולם  כלל,  בדרך  מצטמצם  הזיהום  זו  פעילות 

ביצוע הפרויקטים. נוסף על היעילות התפעולית, שיעור ניכר מהחדשנות הסביבתית נובע 

מדרישות עסקיות של לקוחות מחו"ל, בעקבות תקינה סביבתית בחו"ל. 

ודוגמה  היא,  גם  מורגשת  סביבתית  חדשנות  על  הסביבתית  הרשות  של  ההשפעה 

דרישה  המפעל.  בחצר  בשפכים  לטפל  הסביבה  להגנת  המשרד  של  הדרישה  היא  לכך 

זו מחייבת את המפעל להתייחס אל הזיהום כאל בעיה פנימית, ולהכניס את העלויות 
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שלו לחישובים הכלכליים הקשורים לפרויקטים של חדשנות. בעקבות שלושת הגורמים 

שהוזכרו, אפשר לראות שבשנים האחרונות התעוררה בחברה מודעות סביבתית. החברה 

ראתה בנושא הסביבתי גורם חשוב והטמיעה אותו ביעדיה ובאסטרטגיה שלה.

7�2� פרויקטים סביבתיים ב"מכתשים"

1�7�2� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�2� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

שיפור הראקציה הכימית בקוטל פטריות: בתהליך הייצור של קוטל פטריות משתמשים 

בחומר גלם היוצר אחר כך עומס גדול בשופכי המפעל. בפרויקט שופר תהליך הייצור כך 

שהצריכה של חומר הגלם צומצמה בכ-5%. השינוי הביא לחיסכון, וההשקעה הוחזרה 

יחידה  מכונה  יצר  הוא  המפעל:  ממהנדסי  אחד  של  עצמי  פיתוח  זה  שנים.   3-2 בתוך 

בעולם לפתרון של בעיה ספציפית מאוד )שיפור מערכת הבחישה(. 

השנה: 1994, העלות: כ-990 אלף דולר.

צמצום השימוש בממס לייצור קוטל חרקים: לצורך ייצור קוטל חרקים אורגנו-זרחני 

לאוויר.  נפלט  וחלקו  גבוה,  לחץ אדים  בעל  ביניים בתהליך, בממס  משתמשים, בשלב 

בפרויקט שופר תהליך הייצור ופליטה זו הוקטנה. החיסכון בחומר הגלם כיסה את עלות 

הגרמני  התקן  אימוץ  במסגרת  הפרויקט  את  ביצע  המפעל  וחצי.  שנה  בתוך  הפרויקט 

לפליטות לאוויר )Ta-Luft(. במפעל נעשו עוד פרויקטים לצמצום השימוש במִמסים. 

השנה: 2004, העלות: 40 אלף דולר.

2�1�7�2� פרויקטים של ִמחזור חיצוני

לוואי שהוא  תוצר  הייצור מתקבל  בתהליך  וחומצה מלחית:  גופרתית  חומצה  ִמחזור 

H( — כ-50,000 טונות. 
2
SO

4
תערובת חומצות SAM )כ-22% של חומצה HCI וכ-11% של 

התערובת  ברכיבי  בזיקוק המאפשר מסחר  החומצות  הפרדת  של  תהליך  יש  בפרויקט 

שאיכותם גבוהה. המפעל קנה ידע מחברה חיצונית ויחד ִאתה בנה את המתקן. המתקן 

הוא מתקן חיצוני, שאינו מתערב בתהליך הייצור. קדמה לפרויקט בדיקה שהעלתה כי 

יהיה אפשר להשיג מחיר גבוה עבור החומצה, ולכן הפרויקט ישתלם מבחינה כלכלית.

השנה: 2000, העלות: כ-4.2 מיליון דולר. 
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2�1�7�2� פרויקטים של ִמחזור פנימי

בתהליך הייצור של קוטלי פטריות משתמשים  ִמחזור של חומר גלם לקוטל פטריות: 

וכ-4%  ביותר. בפרויקט שופר מערך העיבוי של החומר,  גבוהה  גלם שנדיפותו  בחומר 

מחומר הגלם מוחזרים לתהליך הייצור. ההשקעה מוחזרת אחרי 3.5 שנים. המפעל ביצע 

את הפרויקט במסגרת אימוץ התקן הגרמני לפליטות לאוויר )Ta-Luft(. בתהליך הסתייעו 

כדי  התהליך,  של  הפרמטריקה  בעניין  סטטיסטיים  ניתוחים  שערכה  חיצונית  בחברה 

להגיע לפרמטרים אופטימליים. הפרויקט הביא לחיסכון רב בהוצאות על פינוי פסולת, 

שכן מדובר בעשרות אלפי טונות של מוצר בשנה. תהליכים דומים נעשו במקומות מעטים 

בעולם. המפעל עורך היום ניסוי "פיילוט" לבחינת שינוי התהליך לתהליך שאינו מבוסס 

על מים. 

השנה: 1997, העלות: כ-400 אלף דולר.

בעלויות,  לחסוך  כדי  קיטור  באמצעות  פסולת  שורף  המפעל  מִמסים:  פסולת  שרפת 

ולשם כך הוא קיבל מהמשרד להגנת הסביבה אישורים לשרפת מִמסים. לצורך השרפה, 

שיפצו ושדרגו ציוד ישן שהיה במפעל, והוא מאפשר לשרוף את החומר ולהפיק ממנו חום 

לייצור קיטור. העלויות נבעו מדרישות של המשרד להגנת הסביבה.

השנה: 2002, העלות: 100 אלף דולר.

2�1�7�2� פרויקטים של "חדשנות בקצה הצינור"

סקרבר ביולוגי: המפעל היה הראשון בארץ שהתקין סקרבר )scrubber( ביולוגי לטיפול 

בפליטות לאוויר. הטכנולוגיה )המתקן, הידע, החיידקים ועוד( נקנתה מחברה בריטית. 

CO ולמים בשיטה חדשנית.
2
מדובר בסקרבר זול המפרק מִמסים ל-

השנה: 2003, העלות: 400 אלף דולר.

3� "חישולי כרמל"

1�3� איכות סביבה וחדשנות במגזר עיבוד המתכות

במגזר עיבוד המתכות יש מגוון רחב של מפעלים מסוגים שונים ובגדלים שונים, החל 

וצביעה,  ציפוי  שבבי,  עיבוד  כגון  המתכת,  עיבוד  של  בתחומים  קטנים  משנה  בקבלני 
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וכלה במפעלים גדולים הממחזרים חומרי גלם ומעבדים אותם. בתווך יש קבוצה גדולה 

וייצור  להבי מטוסים  ייצור  כגון  הפועלים בתחומים ספציפיים,  בינוניים  של מפעלים 

מכונות כלים )Machine Tools(. במפעלים מבצעים עיבודים מגוונים של מתכות, כגון 

עיבוד שבבי, ציפוי וצביעה, צריבה וטיפולי שטח ועיבודים בחום. עיבוד המתכות גורם 

בעיות רבות בתחום איכות הסביבה: נוצרים שפכים של חומצות וחומרי ציפוי וצריבה 

כימיים, שיירי מתכת מהעיבוד השבבי נפלטים בצורת פסולת מוצקה או בשפכים של 

נוזלי הקירור, זיהום נפלט לאוויר מעיבוד המתכות בחום )הן מחומר הגלם והן מהפקת 

האנרגיה הדרושה לתנורים(, וכן נפלטת אבקה של חומרי הצבע.   

2�3� "חישולי כרמל" — מידע כללי

מפעל "חישולי כרמל" נוסד ב-1961, והוא עוסק בייצור מגוון רחב של חלקים העשויים 

האנרגיה.  ייצור  ותעשיית  המטוסים  מנועי  תעשיית  עבור  וטיטניום  ניקל  של  סגסוגת 

המפעל בבעלות של חברה בין-לאומית, "פראט אנד וויטני" )Pratt & Whitney(, לאחר 

שזו קנתה אותו בשנת 1994 מקונצרן "כור". החברה עצמה היא חברת בת של תאגיד 

התאגיד  מפעלי  ולפיה  שלו,  החברות  לכלל  סביבתית  מדיניות  קבע  זה  תאגיד   .UTC
נדרשים לצמצם מאוד את הזיהום שהם יוצרים. 

3�3� איכות סביבה בחברה

מורכבים  )עליהן  המטוס  במנוע  המרכזי  הציר  על  המורכבות  ִדסקיות  מייצר  המפעל 

הכנפונים של הטורבינה( וטבעות מבנה במנוע. דסקיות אלו עומדות בעומס עצום, וכשל 

כנפוני טורבינה, שלא בהכרח  )שלא ככשל של  גדול  לגרום לאסון תעופתי  עלול  שלהן 

יוביל לנפילת המטוס(. לפיכך הדרישות הטכניות הנוגעות לדסקיות הללו גבוהות מאוד, 

והן מחייבות תהליכי ייצור מורכבים. נושא סביבתי מרכזי במפעל קשור לשבבי חומר 

הסופי  במוצר  המורכבים משאירים  הייצור  מכיוון שתהליכי  בתהליך,  הנוצרים  הגלם 

רק כ-10% מחומר הגלם המקורי. עוד סוגי פסולת הנפלטים בתהליך הייצור הם פסולת 

צורך  המפעל  בחום,  ברובו  נעשה  שהעיבוד  מכיוון  נוזליים.  בשפכים  ופסולת  מוצקה 

אנרגיה רבה, וגם הפקתה יוצרת זיהום. 

המבנה הארגוני והניהול הסביבתי בחברה מטריציוניים, והחברה מקצה תקציבים 

להראות  הסביבתית  היחידה  על  זאת,  עם  הסביבה.  איכות  של  לפרויקטים  רבים 

נושאים של  שהפרויקטים כדאיים גם מבחינה כלכלית. לחברה 11 תת-ועדות ליישום 
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איכות סביבה וועדת היגוי לשליטה על התהליך. מערכת הניהול הסביבתי של המפעל 

הזיהום.  בכמויות  החיסכון  ואת  הכספי  החיסכון  את  הכלכליים  בתחשיבים  כוללת 

משיג  והמפעל   ,)avoiding costs( הימנעות"  בעלויות  "חיסכון  מוגדר  הכספי  החיסכון 

חיסכון שנתי ממוצע של כ-400 אלף דולר, נוסף על כמה מיליוני דולרים מִמחזור חומרים. 

הסביבה  איכות  מנהל  ולדעת  מסוימים,  לקוחות  על  מועדף  לספק  נחשב  גם  המפעל 

בחברה, הנושא הסביבתי משפיע בחיוב על הגדרה זו. 

4�3� חדשנות סביבתית טכנולוגית 

מדיניות איכות הסביבה של המפעל

בשנת 1997 ערך הנשיא של UTC מפגש עם מנהלי החברות שבבעלות התאגיד )"פראט 

ביקש  הוא  איכות הסביבה.  בנושא של  אותם  וִאתגר  ועוד(  "סיקורסקי"  וויטני",  אנד 

מהם לנסות לבנות מערכת שתאפשר שיפור של 10% בשנה בתחומים של איכות סביבה 

ובטיחות. נוסד פורום מנהלים שיצר תכנית לצמצום הפגיעה בסביבה ולשיפור הבטיחות. 

ונוסף לה היבט תחרותי.  התכנית הייתה לתכנית מחייבת בחברות הבת של התאגיד, 

התהליך הוחל גם על מפעל "חישולי כרמל", נקבעו לו ספי מינימום לצמצום הזיהום 

וניתנה הנחיה לצמצם צריכה של משאבי טבע ולהעדיף ִמחזור וצמצום הזיהום במקור. 

בעקבות ההחלטה חרת המפעל על דגלו את הדאגה לאיכות הסביבה, והמוטו שלו 

הוא: "לא כדאי לייצר פסולת". לפני 1996 ביצע המפעל רק את המינימום ההכרחי כדי 

לעמוד בדרישות של המשרד להגנת הסביבה, אך מאז הוא היה לחלוץ בארץ בפרויקטים 

לשיפור היעילות הסביבתית. נושא איכות הסביבה מוטמע היום בקרב עובדי החברה בכל 

הרמות, עד אחרון העובדים. לטענת מנהלי המפעל, יש שתי סיבות עיקריות להטמעה כה 

גורפת של החדשנות הסביבתית במפעל — לעומת מפעלים אחרים של חברת "פראט אנד 

וויטני" בארץ: )1( החברה רכשה את "חישולי כרמל" רכישה מלאה, שלא כמו במפעלים 

האחרים; )2( מלבד הדרישות של החברה, הייתה במפעל מודעות פנימית ונכונות גבוהה 

לאמץ את המערכת החדשה בשלמותה. המפעל ראה בכך החלטה אסטרטגית חשובה 

לחלק  נחשבת  הסביבתית  המערכת  האסטרטגית,  מהבחינה  רווח.  להפקת  ואפשרות 

אינטגרלי מהפעילות העסקית של המפעל, הנושא הסביבתי משולב בתכנית האסטרטגית 

ולאורה הוא נבחן ומתעדכן כל הזמן. 
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ב-11 בינואר 2006 נערכה במפעל ביקורת סביבתית מטעם תאגיד UTC.92 המפעל 

הוגדר בתוך 2% של החברות המובילות בתאגיד בתחום החדשנות הסביבתית, ובתחומים 

מסוימים אף הוגדר פורץ דרך וקובע חזון לתאגיד. 

ISO 14001

 OHSAS( ועוד תקן  ISO 14001 בשנת 2000,  מפעל "חישולי כרמל" אימץ את התקן 

18001( — ב-2001. הסיבה לאימוץ שני התקנים הייתה דרישת לקוחות אירופיים של 
המפעל, אך התקנים סייעו למפעל גם מבחינה כלכלית. ISO 14001 לא יצר שינוי מהותי 

מערכת   —  EHS מערכת  המפעל  יישם  כן  לפני  כבר  כי  במפעל,  הסביבתית  בחדשנות 

החופפת במידה רבה את התקן, ולכן היה קל יחסית לעמוד בדרישות התקן.

5�3� סיכום הממצאים

1�5�3� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות טוב· 

גישה סביבתית אקטיביות רבה· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" מוניטין סביבתי· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדריםתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים פעילה· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים תגובה בלבד· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן מלא בכל החברה· 

המצב בעבר מודעות סביבתית נמוכה· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2. 

ACE GOLD  92  ביקורת של
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2�5�3� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·0

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·1

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  B סיכון בינוני· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·2

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·1

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.

)ב( ניתוח הפרויקטים

11סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·1

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·9

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·2.00

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.      

6�3� מסקנות מחקר המקרה 

 )UTC( החדשנות הסביבתית במפעל נבעה, במידה רבה, ממדיניות התאגיד הבין-לאומי

ששולט בחברת האם )"פארט אנד וויטני"( של המפעל )סדר שני של בעלות(. נוסף על 

דרישותיה של חברת האם, הייתה במפעל גם מודעות גבוהה של העובדים, נכונות ורצון 

לעמוד באתגר הסביבתי של הדרישות החדשות. בשל כך ראה המפעל בדרישות התאגיד 

גם החלטה אסטרטגית חשובה ואפשרות להפקת רווח.
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7�3� פרויקטים סביבתיים ב"חישולי כרמל" 

פעילות המפעל בנושא איכות סביבה

הפעילות התמקדה בתחומים האלה: 

אוויר — המפעל מיישם תכנית ניטור שנתית, ובמסגרתה צומצמה כמות הפליטות   ·

של חומרים אורגניים לאוויר ביותר מ-40%; 

שפכים — מתקני הטיפול כוללים מערכות לנטרול חומצות ושיקוע מתכות, מערכות   ·

ולניטור  מוצקים  להפרדת  מערכות  אמולסיה,  לִמחזור  מערכות  שמנים,  להפרדת 

הזרמים. המפעל צמצם את כמות השפכים ביותר מ-30%; 

מהייצור  הפסולת  לאיסוף  ומשאבים  אמצעים  הקצה  המפעל   — מוצקה  פסולת   ·

ולמיונה בשיטה המאפשרת למחזר כ-70% מהפסולת התעשייתית; 

חומרים מסוכנים — המפעל מפעיל מערכת ניהול נאותה לטיפול בחומרים המסוכנים,   ·

מערך מאצרות, בקרה על אחסון, שינוע ופינוי של חומרים מסוכנים; 

חומרים  לִמחזור  טכנולוגיות  ויישום  איתור  מתבצע   — טבע  משאבי  על  שמירה   ·

של  לצמצום  הביאו  מים  לִמחזור  מיוחדים  פרויקטים  האנרגיה.  צריכת  ולצמצום 

כ-37% בצריכת המים במפעל.

1�7�3� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�3� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

הקטנה של ציפוי קרמי: בעבר נהג המפעל לבצע תהליכים רבים של ציפוי קרמי לחלקים, 

תהליכים שגרמו לפליטות רבות של מזהמים לאוויר. חברת האם פנתה אליו בדרישה 

להוציא חלק מהחומרים הללו מתהליך הייצור, ולכן ביצע המפעל פרויקט בשני כיוונים 

בד בבד: )1( החלפת חומרים נדיפים בתהליך; )2( צמצום הצורך בציפוי קרמי )מכ-60 

ק"ג  )מכ-3,000  החומרים  בכמות  ניכר  לחיסכון  הביא  הפרויקט  בלבד(.  לכ-4  חלקים 

בשל  כבדות  בהוצאות  הכרוך  תהליך  פיתוח  כלל  הפרויקט  בלבד(.  ק"ג  לכ-200  בשנה 

הצורך לאשר מחדש את התהליך והחלקים אצל הלקוחות.

השנה: 1999, העלות: 20 אלף דולר.
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את  מעבירים  צריבה  לאחר  בתהליך השטיפה של מתכות  מעבר לשטיפה בקסקדות: 

יותר( לאמבטיות של השטיפות  )הנקיות  המים מהאמבטיות של השטיפות האחרונות 

המפעלים  רבים  שלא  מוכרת  בטכנולוגיה  מדובר  המלוכלך(.  )התהליך  הראשונות 

המאמצים אותה. הפרויקט בוצע ב-3 קווי שטיפה.

השנה: 1999, העלות: 50 אלף דולר.

מעבר למערכות קירור מים סגורות: בדיקה של אחד מתהליכי הייצור )DPR( במפעל 

העלתה שהיותו פתוח גורמת לבזבוז. כל מערכי הקירור במפעל הועברו למערכים סגורים 

באמצעות תוספים המאריכים את משך החיים של  המים מבלי ליצור תמלחות. כעת יש 

צורך לבצע שטיפה רק פעם בכמה שנים.

השנה: 2000, העלות: 15 אלף דולר.

פרויקט לצמצום פסולת מתכות באמצעות שיפור השליטה בתהליך הייצור: בתהליך 

 .)tolerance( דיוק  טווח  מוגדר  למוטות הפלדה  לעיבוד.  פלדה  מוטות  חותכים  הייצור 

ותחומים  חלקים  במפעל  זיהו  האיכות  ומערכת  הייצור  מערכת  של  משולב  בפרויקט 

שאפשר להגיע בהם לדיוק רב יותר, וכך הקטינו מאוד את טווח חוסר הדיוק. הפרויקט 

הביא לחיסכון של מאות קילוגרמים מתכת מכל מוצר, וכן חיסכון של פסולת, אנרגיה 

וזמן עיבוד, עלויות של המכונות ועוד. יש בפרויקט שינוי של קונספציה תהליכית, והוא 

ייחודי בארץ מכיוון שאין עוד מפעלים בארץ המתעניינים בצורה זו של עיבוד מתכות. 

השנה: 2001, העלות: 50 אלף דולר.

צמצום איבוד אנרגיה מתנורים: במפעל יש תנורים לחימום המתכות והתכתן. אנרגיה 

רבה אובדת בתהליך בעת הפתיחה של דלת התנור. הוקם מערך של רובוטים שמכניס את 

החלקים אל התנורים ומוציאם, וכך אפשר לשלוט בזמן הפתיחה של הדלתות ובמידת 

הפתיחה ולצמצמם למינימום הדרוש. הפרויקט הביא לצמצום צריכת האנרגיה בכ-5%. 

הוא משתמש בטכנולוגיה של תרמוגרפיה, ותחזוקת הבידוד התרמי של תנורי המפעל 

השתפרה.

השנה: 2002, העלות: 55 אלף דולר.
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2�1�7�3� פרויקטים של ִמחזור חיצוני

סקרברים רטובים לִמחזור מתכות: המפעל הוסיף לתאי ההשחזה 8 סקרברים93 רטובים 

שיוצאות  של אבק המתכות. המתכות  וִמחזור  קליטה  הוא מבצע  וכך  מים,  בסיס  על 

מהסקרברים נשלחות לִמחזור.

השנה: 1998, העלות: 224 אלף דולר.

לעיבוד  פי חומר הגלם שהמכונות  על  המתכת מופרדת במקור  ִמחזור פסולת מתכת: 

להפרדה,  מערך  הוקם  עצמי(,  )ייצור  ואמצעים  מכונות  יוצרו  במפעל  מעבדות.  שבבי 

מדיניות  במסגרת  נעשה  הפרויקט  לִמחזור.  נשלחות  והן  המתכות,  של  ודחיסה  איסוף 

המפעל להפריד את הפסולת במקור, והתברר שהוא כדאי ביותר מבחינה כלכלית.

השנה: 1999, העלות: 30,000 דולר.

בשמני  לטיפול  סגור  חצי  מערך  הוקם  שבבי:  עיבוד  של  אמולסיה  שמני  ִמחזור 

האמולסיה: אמולסיה של עיבוד שבבי נשאבת בצורה ידנית למערכת )בכל פעם ממכונה 

אחת(, המערכת מפרידה בוצה מהאמולסיה וזו נשלחת לרמת חובב. המערכת מפרידה גם 

שמני מכלול מינרליים, ואלה ממוחזרים באמצעות קבלן חיצוני. הפרויקט תוכנן ויוצר 

במפעל והוא חדש למדינה. במהלכו נעשה שימוש בציוד לא שגרתי.

השנה: 2001, העלות: 45 אלף דולר.

3�1�7�3� פרויקטים של ִמחזור פנימי

נטרול חומצות מבוצה של סקרברים קאוסטיים: המפעל שיפר את מערכת הסקרברים 

כך שהם יספגו את אדי החומצות מקווי הצריבה וינטרלו אותם. בבוצה מהסקרברים 

משתמשים שימוש חוזר לנטרול של חומצות. בזמן האחרון שיפרו את הסקרברים במפעל 

והחליפו את החומר שהם עשויים ממנו לנירוסטה. טכנולוגיה זו מיושמת במפעלים רבים 

ברמות שונות של הצלחה, וכאן הגיעו לשיעור ספיגה גבוה. במפעל פועלים שני סקרברים 

מסוג זה.

השנה: 2000, העלות: 120 אלף דולר.

93 סקרבר )סולקן( — מערכת המשמשת לסינון או לנטרול של מזהמים.



164165165

ִמחזור מים מתהליכי שטיפה של צבע חודר: ִמחזור המים מתהליכי שטיפה של צבע 

לקטילת   UV ומערך  פחם  מסנני  דרך  סינון  גס,  סינון  שלבים:  בשלושה  חודר מתבצע 

בתהליכי  ולא  שפכים  טיהור  במתקני  בעיקר  נפוץ  אלו  שלבים  של  שילוב  בקטריות. 

ִמחזור. המים מכילים עומס ביולוגי רב גם לאחר הסינון, ובמפעל משקיעים מאמצים 

לצמצם עומס זה, כדי שיהיה אפשר להפוך את המערכת למעגלית. חלק מהתהליך מבוצע 

באמצעות חברה חיצונית. גם לאחר השינוי, המים אינם ממוחזרים במלואם.

השנה: 2000, העלות: 12 אלף דולר.

4�1�7�3� פרויקטים של "חדשנות בקצה הצינור"

ריכוז חומצות ונטרולן: בעבר פינה המפעל כמויות גדולות של חומצות משומשות לרמת 

חובב )כ-100 טונות בשנה(. המפעל החל להשתמש במערכת לנטרול החומצות, ייבושן 

וריכוזן באמצעות חום שיורי של התנורים. את החלק של נטרול החומצות הקים קבלן 

חיצוני.

השנה: 1999, העלות: 300 אלף דולר.

2�7�3� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�2�7�3� פרויקטים של "פתרונות בקצה הצינור"

באמבטיות  יונים  מחליפי  של  מערכת  הותקנה  יונים:  מחליפי  באמצעות  מים  ִמחזור 

לניקוי המים, ופרויקט זה, יחד עם הפרויקט של הקסקדות, חסך למפעל כ-50% מתצרוכת 

המים של מערך קווי הצריבה במפעל. למעשה, מחליפי היונים הם "קצה הצינור" של 

הקסקדות, והם מאפשרים להפריד את הזיהום למשלוח ולהחזיר את המים לייצור.

השנה: 1999, העלות: 80 אלף דולר.

2�2�7�3� פרויקטים של חדשנות מנהלתית

אותה  ולשלוח  וקרטון  עץ  פסולת  לאסוף  החל  המפעל  וקרטון:  עץ  פסולת  ִמחזור 

לִמחזור.

השנה: 94.1999

94  בפרויקטים של "חדשנות מנהלתית" לא ביצעו המפעלים הערכת עלות, ולכן נתון זה אינו מוצג.
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"Better Housekeeping" 3�2�7�3� פרויקטים של

במפעל הותקנו "חסכמים" בכל  התקנת "חסכמים" וקוצבי זמן במקלחות ובברזים: 

מקלחות העובדים  וברזים המופעלים באמצעות קוצבי זמן )30 שניות(, למניעת בזבוז. 

התקנת הברזים חייבה שינויים בצנרת.

השנה: 95.2001 

הכלל- הצריכה  מקדמי  צומצמו  פי(:  )קוסינוס  החשמליים  הצריכה  מקדמי  שיפור 

מפעליים של הזרמים החשמליים התלת-פאזיים )קוסינוס פי( — שיעור הצמצום היה 

גדול עד כדי כך שהיום מנצלים במפעל יותר מ-95% מהצריכה האִמתית. את הפרויקט 

ביצעה חברת ייעוץ חיצונית, והוא הביא לחיסכון של כ-40 אלף דולר בשנה. 

השנה: 2003. 

מערך תאורה על פי צורך: שיעור נכבד של התאורה ההיקפית במפעל מופעל באמצעות 

תאים חשמליים )photo cells( המדליקים אותה על פי עוצמת התאורה החיצונית )רק 

כאשר יש צורך אִמתי(. במשרדים הותקנו גלאי תנועה )נוכחות(, ואלה מכבים את התאורה 

כאשר אין אנשים בחדר. הדבר ִאפשר חיסכון של כ-0.5% בצריכת האנרגיה במפעל.

השנה: 2004. 

4� "התעשייה האווירית לישראל" 

1�4� איכות סביבה וחדשנות 

"התעשייה האווירית לישראל" אינה מייצגת מגזר תעשייתי יחיד — יש בה מגוון רחב 

של מפעלים וחטיבות השייכים למגזרים תעשייתיים שונים. עיקר הבעיות הסביבתיות 

שלה מרוכזות סביב מגזר עיבוד המתכות בחברה, ושם גם עיקר פעילותה הסביבתית. 

מסיבה זו, סקירת הרקע של איכות הסביבה בחקר המקרה הקודם — "חישולי כרמל" — 

מתאימה גם לתחום זה ב"תעשייה האווירית". 

2�4� "התעשייה האווירית לישראל" — מידע כללי

"התעשייה האווירית לישראל" )התע"א( היא חברה בין-לאומית שיש לה פריסה שיווקית 

יבשות. היא הוקמה בשנת 1953, והייתה חברה לבדק מטוסים שנועדה לספק  בחמש 

95  בפרויקטים של "Better Housekeeping" לא ביצעו המפעלים הערכת עלות, ולכן נתון זה אינו מוצג.
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"שירותים ואספקה רב-תכליתיים". החברה שיתפה  פעולה עם חיל האוויר הישראלי כדי 

לספק את צורכי החיל. מאז שנות החמישים פיתחה "התעשייה האווירית" את מומחיותה 

בשינוי, שדרוג והשבחה של מטוסים, מסוקים, מנועים ומערכות אלקטרוניקה לתעופה 

צבאית ואזרחית. תחומי העיסוק של "התעשייה האווירית" התרחבו עם השנים והקיפו 

עוסקת  החברה  וביבשה.  בים  באוויר,  הקרב  לשדות  מתוחכמים  טכנולוגיים  פתרונות 

טייס( ובמערכות  ללא  )מטוסים  המל"טים  בתחום  ובחידושם,  מטוסים  בהסבת  היום 

לוויין  "אופק",  לוויין התצפית  של  הפיתוח  עם  הגנה.  לצורכי  ואלקטרוניקה  תקשורת 

התקשורת "עמוס" והמשגר "שביט", פנתה החברה גם לתחום החלל. משנות התשעים 

"מגן  בפרס  זכתה  אף  היא   2002 ובשנת  הסביבה,  איכות  בתחום  רבות  החברה  פעלה 

איכות הסביבה".

ב"תעשייה האווירית לישראל" פועלות חמש חטיבות: 

חטיבת בדק מטוסים: חטיבת בדק מטוסים היא מרכז רב-תכליתי לתחזוקה ושיפוצים, 

והוא מספק שירותי תחזוקה תחת קורת גג אחת למטוסים, למנועים ולרכיבים אחרים. 

פתרונות חסכוניים בתחום התחזוקה, השינויים וההשבחה מצמצמים את זמן ההשבתה 

של המטוס למינימום. 

חטיבת כלי טיס אזרחיים: החטיבה מציעה מגוון של טכנולוגיות, את היכולת המרבית 

ואת המומחיות הנדרשות לתיכון, שילוב, ניסוי, רישוי וייצור של מוצרים עבור כלי טיס 

אזרחיים, מכלולי מבנה מוטסים ומערכות ורכיבים הידראוליים, וכן לתמיכה בהם. 

"אלתא מערכות בע"מ": החטיבה, שהיא חברת בת של "התעשייה האווירית לישראל", 

בתחום  ומוצרים  מערכות  של  מגוון  ללקוחותיה  ומוכרת  מייצרת  מפתחת,  מתכננת, 

מגוונים  בנושאים  ייחודיים  טכנולוגיים  מוקדים  לחטיבה  הצבאית.  האלקטרוניקה 

ומתקנים בלעדיים בארץ. 

חטיבת כלי טיס צבאיים: לחטיבה שייכים המפעלים "להב", "מל"ט", "מת"א" ו"תעשיות 

בשדרוג ובייצור  בתחזוקה,  הקשורים  ושירותים  מוצרים  של  מגוון  מציעה  היא  גולן". 

שורה ארוכה של מטוסי קרב, מל"טים ומסוקים. 

מתכננת,  יוזמת,  )מט"ח(  וחלל  טילים  מערכות  חטיבת  וחלל:  טילים  מערכות  חטיבת 

מערכות  בתחומי  ומוצרים  מערכות  פתרונות,  של  מגוון  ללקוחותיה  ומספקת  מפתחת 

טילים, חלל וטכנולוגיות מידע. 
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מפעלי מטה: מפעלי המטה נותנים שירותים לכל הארגונים והמפעלים של החברה. שני 

מפעלי המטה הם מהו"ת — מרכז הדרכה ותיעוד, וממ"ן — מרכז מערכות המידע. 

ארגון שירותים תעשייתיים: ארגון מטה המספק מכלול שירותים, כגון הסעדה, שינוע, 

דואר ובינוי. ִמנהל הבטיחות ואיכות הסביבה שייך לארגון.

3�4� איכות סביבה בחברה

ואיכות  הבטיחות  ִמנהל  של  נציגים  שבה  ועדת-על  מנחה  הסביבה  איכות  נושא  את 

ונציגים של כל החטיבות  )גורמים אלו יתוארו בהמשך(  הסביבה ופרויקט האקולוגיה 

ב"תעשייה האווירית". יושב ראש הוועדה הוא מנהל ארגון שירותים תעשייתיים. את 

הוועדה ממנה מנכ"ל "התעשייה האווירית".

הוא  תעשייתיים.  שירותים  לארגון  השייך  גוף  הוא  הסביבה  ואיכות  הבטיחות  ִמנהל 

מפקח על יישום דרישות בנושאי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה — על פי דין החברה 

ונהליה.

פרויקט אקולוגיה הוא גוף הנדסי שתפקידו לאתר שיטות וטכנולוגיות של איכות סביבה 

וליישם אותן ב"תעשייה האווירית". "פרויקט אקולוגיה" החל לפעול בשנת 1991, בעת 

שהעיסוק באיכות הסביבה במדינה היה עדיין שולי. נושא איכות הסביבה הפך מנושא 

צדדי לנושא שיש לו השפעה של ממש על הפעילות העסקית של חברות בעולם, וההכרה 

בכך צמחה עקב דרישות לצמצם את השימוש בחומרים הפוגעים בשכבת האוזון. ִמנהל 

חומרים במרכז ההנדסי של "התעשייה האווירית" פנה בנושא זה למנהל המפעל, והלה 

פנה למנכ"ל. המנכ"ל מינה את ראש המו"פ לבחון את הסוגיה, והוא המליץ להקים גוף 

כדי  נשלח לארצות הברית  צוות מומחים  "ועדת האקולוגיה".  בעניין —  קבוע שיטפל 

ללמוד על היערכותם של מפעלי תעופה )"בואינג", "מקדונלד דגלאס"( לטיפול בנושאי 

הסביבה. ההמלצה של מפעלים אלו הייתה לנקוט גישה פרו-אקטיבית, כלומר — לזהות 

מגמות בתחום איכות הסביבה ולהתאים את הארגון אליהן מוקדם ככל האפשר. פרויקט 

איכות הסביבה עסק בתחילת דרכו בזיהוי תחליפים לחומרים הפוגעים באוזון, אולם 

גילה עד מהרה שגם בנושאים כגון שפכים ופליטות לאוויר נדרשים פיתוח ידע ומיומנות 

אחרות,  לחברות  סביבתיים  פתרונות  למכור  הרעיון  הועלה  מסוים  בשלב  הנדסית. 

ולשם כך אף נוצר קשר עם חברת "דורניר" בגרמניה. בסופו של דבר הוחלט שלא כדאי 

ל"תעשייה האווירית" לאבד את המיקוד העסקי שלה בהקמת חברה המתמחה בייצור 

פתרונות סביבתיים.
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"פרויקט אקולוגיה" זיהה את הצורך בהסמכה לתקן IS0 14001, למד את הנושא 

וסייע למפעלי "התעשייה האווירית" ביישומו. הפרויקט בוחן טכנולוגיות ייצור )צביעה, 

התעופה  תקני  של  לדרישות  המתאימות  "ירוקות"  טכנולוגיות  ומזהה  וכדומה(  ציפוי 

הגוף  שהוא  הנדסה"  ל"מרכז  משתייך  אקולוגיה"  "פרויקט  ארגונית,  מבחינה  והחלל. 

ההנדסי הראשי של "התעשייה האווירית". ל"פרויקט אקולוגיה" עצמו יש רשימה של 

זו  ולעתים  זמנים. לעתים מדובר בפעילות אד-הוק  ולוח  יש תקציב  פרויקטים שלהם 

פעילות מתמשכת. הפרויקטים שיוזם ומנהל "פרויקט אקולוגיה" מגוונים )כפי שאפשר 

לראות ברשימת הפרויקטים של "התעשייה האווירית" בנספח 2(, ותהליך למידה יסודי 

ומתמשך מתבסס עליהם.

ועדת איכות סביבה מפעלית פועלת בכל חטיבה או מפעל. זו ועדת היגוי בנושא איכות 

וגהות, אבטחת  הסביבה, וחברים בה בעלי מקצוע מתחומים שונים )הנדסה, בטיחות 

איכות ועוד(. הוועדה קובעת מדיניות, מייעצת להנהלת החטיבה ולמפעל, יוזמת תכניות 

מיטביים  פתרונות  למצוא  מאפשר  תחומים  ממגוון  מקצוע  בעלי  של  השילוב  ועוד. 

למפעל.

בבדיקה עם המשרד להגנת הסביבה התברר שב"תעשייה האווירית" התחולל בשנים 

האחרונות שיפור ניכר בנושא איכות הסביבה, והיא משתפת פעולה עם המשרד ומשקיעה 

משאבים בהקטנת המפגעים הסביבתיים.

IS0 14001 תקן

ISO 14001 שם דגש על מעורבות ההנהלה בניהול איכות הסביבה. אחד הכלים  תקן 

ליישום מעורבות זו הוא סקר ההנהלה, שבו מציגים לפני ההנהלה את תמונת המצב — 

דרישות, הישגים, נקודות חולשה ועוד. על פי הסקר קובעת ההנהלה את הדרכים לשיפור 

ותיקון.

4�4� חדשנות סביבתית טכנולוגית

איכות  בנושאי  מהחדשנות  מושפע  שאינו  חדשנות  של  ממד  יש  האווירית"  ב"תעשייה 

לפרויקטים  עדיפות  ישנה  תמיד  אך  גדול,  הסביבה  לאיכות  היחידה  תקציב  הסביבה. 

בתחומי הליבה של המפעלים. 

כמה גורמים משפיעים על ההחלטה לבצע פרויקט סביבתי בחברה: 
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התפתחות בחקיקה הישראלית;  ·

התפתחות בחקיקה העולמית )כגון בנושא האוזון( או בדרישות השוק;   ·

רצון למצוינות סביבתית.  ·

"פרויקט אקולוגיה" משתתף בוועדות איכות סביבה של התאחדות התעשיינים ותורם 

הסביבתית.  בחקיקה  הסביבה  להגנת  והמשרד  ההתאחדות  של  המשותפת  לעבודה 

תקן  לפי  סביבה  ניהול  מערכות  להקים  במדינה  גופים  לעוד  סייע  גם  הפרויקט 

.ISO 14001

לעתים המשרד להגנת הסביבה הופך את החדשנות הסביבתית ש"פרויקט אקולוגיה" 

היה מעורב בה לתקן המחייב מפעלים אחרים. לדוגמה, באחד ממתקני טיהור השפכים 

של "התעשייה האווירית" נתגלתה בעיה, והוחלט להתקין בו מסנן. בעקבות מקרה זה 

החליט המשרד להגנת הסביבה לדרוש מעוד מפעלים להתקין מסנן דומה בקצה התהליך. 

בשנת 1997, בעקבות ביצוע פרויקט של צמצום שפכים המכילים ניקל, הגדיר המשרד 

להגנת הסביבה תקן לכמות הניקל בשפכים, והוא חייב גם מפעלים אחרים לעמוד בו.

5�4� סיכום הממצאים

1�5�4� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיביות· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" מוניטין סביבתי· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדריםתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים פעילה· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים  ·

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן מלא בכל החברה· 

המצב בעבר ציות· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2. 
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2�5�4� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·3

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·1

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  ·

אין נתונים עקב סיווג ביטחוני מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.

)ב( ניתוח הפרויקטים

18סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·3

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·11

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·1.94

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.     

6�4� מסקנות מחקר המקרה

חקר המקרה הדגים את החשיבות הרבה של הקמת יחידה מוגדרת העוסקת בחדשנות 

סביבתית, כדוגמת "פרויקט אקולוגיה" של "התעשייה האווירית". יחידה כזאת דוחפת 

את הארגון כולו לחפש פתרונות של חדשנות סביבתית. מבחינה זו הייתה כאן חדשנות 

ארגונית שעודדה את החדשנות הסביבתית-טכנולוגית בחברה. החברה אף שקלה להקים 

חברה המתמחה בפתרונות סביבתיים )כפי שעשתה חברת "נשר"(, בדקה את האפשרות 

וכמעט הקימה חברה כזאת. מדובר כאן בדפוס של יצירת שוק לפתרונות של חדשנות 
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סביבתית. לימוד עקרונות החדשנות הסביבתית נעשה באמצעות ביקור בחברות מובילות 

בחו"ל ולימוד מניסיונן. הדבר חשוב בעיקר במדינה כמו ישראל, שהמגמה הסביבתית בה 

התעוררה באיחור יחסי ושאין בה חברות גדולות רבות.

7�4� פרויקטים סביבתיים במפעלי "התעשייה האווירית"

1�7�4� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�4� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

מערכת  פועלת  האווירית"  "התעשייה  במפעלי  התזה:  במקום  בפרקלואתילן  טבילה 

צביעה של שכבות עבות. הממס של הצבע הוא פרקלואתילן )perchloethylene(. בעבר 

נהגו לרסס את החומר, והריסוס גרם לפליטה של 70 טונות פרקלואתילן לאוויר. כדי 

חסכה  וזו  בטבילה,  הפחים  את  הצובעת  מערכת  נרכשה  הריסוס  שיטת  את  להחליף 

שימוש בכמות רבה של פרקלואתילן. 

השנה: 1995, העלות: 80 אלף דולר. 

במחלקת הציפוי של מפעל המנועים מתבצעים תהליכים של  צמצום שופכי קדמיום: 

ציפוי והסרת ציפוי בקדמיום )cadmium(. כדי לצמצם את תכולת הקדמיום בשפכים 

ולעמוד בתקני הפליטה, הותקנה אמבטיית שטיפה עומדת ואמבטיות שטיפה נגד זרם 

)Countercurrent Rinsing(. כמו כן משתמשים במחליפי יונים חד-פעמיים המאפשרים 

איכות הסביבה  השינוי משפר את  במפעל.  הזרמים המכילים קדמיום  רוב  של  ִמחזור 

באמצעות צמצום השימוש בקדמיום וצמצום כמות הפסולת המכילה את החומר, והוא 

מאפשר לעמוד בתקני הפליטה. 

השנה: 1997, העלות: 12 אלף דולר.

צמצום כמות השפכים המכילים ניקל: במחלקת הציפוי של מפעל המנועים משתמשים 

בניקל )nickel( לציפוי חלקים. כדי לעמוד בתקני הפליטה נערכו שינויים בתהליך הקדם 

לציפוי הניקל, לביטול אמבטיית שטיפה. תהליך השטיפה לאחר ציפוי הניקל מתבצע 

מאמבטיית  איוד  הפסדי  והחזרת  עומדת  אמבטיה  הכנסת  באמצעות  סגור,  במעגל 

הציפוי. התועלת הסביבתית נובעת מצמצום פסולת המכילה ניקל )כימיקל רעיל המופיע 

בתקני  עמידה  מאפשר  והדבר  הסביבה(  להגנת  האמריקנית  הסוכנות   ,EPA ברשימת 

המשרד להגנת הסביבה. הפרויקט היה חלק מתהליכי מצוינות שהתבטאו במעבר לריבוי 
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תקינה  נקבעה  הסביבה,  להגנת  המשרד  ידי  על  הפרויקט  בדיקת  בעקבות  אמבטיות. 

שתחייב גם מפעלים אחרים.

השנה: 1997, העלות: 12.5 אלף דולר. 

מערכת אוסמוזה הפוכה לשיפור נוזלי הקירור: במכונות לעיבוד שבבי הפועלות במפעלי 

"התעשייה האווירית" משתמשים בנוזלי קירור כדי לקרר את המכונות ולשמור עליהן. 

ואולם שמן של חלקים נעים התערבב בנוזלי הקירור וגרם לקלקולם המהיר. מתוך רצון 

במפעל תמ"מ מערכת המשפרת את  הותקנה באחד מבתי המלאכה  ולהתייעל  לחסוך 

איכות המים המשמשים להכנת התערובת של נוזלי הקירור. המערכת פועלת בתהליך 

של אוסמוזה הפוכה ומאריכה את חייהם של נוזלי הקירור פי שניים. מערכת ממברנות 

מאפשרת למחזר את נוזל הקירור. המערכת נקנתה מחברה חיצונית. התועלת הסביבתית 

ליטר   12,000 של  צמצום  שמנים,  המכילים  הקירור  בנוזלי  השימוש  מצמצום  נובעת 

בשנה. החיסכון הכספי נובע מצמצום בחומרי גלם, צמצום כמות הפסולת לפינוי, חיסכון 

בשעות עבודה לשם החלפת נוזלי הקירור וקיצור זמן השבתת המכונות הדרוש לביצוע 

החלפה זו. 

השנה: 1997, העלות: 5,000 דולר.

מעבר לצביעה באקדחים חסכוניים: בסדנאות הצביעה במפעלי "התעשייה האווירית" 

יש  אלו  צבע  לאקדחי  אחרים.  ומשטחים  מטוסים  לצביעת  צבע  באקדחי  משתמשים 

לשימוש  עברו  בפרויקט  הנצבע.  המשטח  אל  מהצבע   20%-40% של  העברה  יעילות 

באקדחי צבע בלחץ נמוך במקום באקדחי הצבע הקיימים. יעילות ההעברה של אקדחים 

הפועלים בלחץ נמוך היא 65%-75%. התועלת הסביבתית נובעת מצמצום כמות הפליטה 

של מִמסים אורגניים )VOC( לאוויר בכ-40% ומצמצום פסולת הצבע. הפרויקט הביא 

לחיסכון ניכר בכמות החומרים. לאחר בדיקה שהראתה שהצבעים מתאימים לאקדחי 

הצבע החדשים, עודדו את השינוי בכל המפעלים העוסקים בצביעה, וניתן ליווי להטמעתו 

בכל המפעלים. זו הייתה ההכנסה הסיטונית הראשונה בארץ של האקדחים החסכוניים 

שנקנו בחו"ל.

השנה: 1999, העלות: כ-12 אלף דולר.

מערכות חסכוניות לניקוי אקדחי צבע: אקדחי הצבע בסדנאות של מפעל הייצור נשטפו 

בכימיקלים הכוללים מִמסים הפוגעים בסביבה. במסגרת מאמצי ההתייעלות והחיסכון 
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של "התעשייה האווירית" הותקנה מערכת סגורה לשטיפת אקדחי הצבע, ובה קופסה 

שמזרימה ממס אל האקדח. שיטה זו חוסכת שימוש בכימיקלים המסוכנים ופליטתם 

לאוויר. מערכת זו הביאה להפסקת השימוש ב-3,000 ליטר כימיקלים מסוכנים בשנה, 

וכך סייעה גם בשמירה על בריאות העובדים. המערכת נשכרה מחברת  "סולבנט קלין" 

המפעילה מערכות כאלו, והיא יצרה חיסכון כספי ניכר.

השנה: 2000, העלות: 1,500 דולר.

צמצום כמות הכרומטים: הכרומטים היו חומר ניקוי נפוץ במפעלי "התעשייה האווירית". 

הוחלט לבצע סדרה של פעולות לשם צמצום כמות הכרומטים: בניית קו ציפויים חדש 

כללה מספר גדול של אמבטיות שטיפה ובכך הקטינה את כמות מי השטיפה ואת כמות 

השפכים; נעשה שימוש במנדפים לריכוז החומר, והחומר שנפלט לאוויר התערבב במים 

והגיע למנדפים. 

השנה: 2000, העלות: 30 אלף דולר.

מערכת אלקטרו-כימית לטיפול במים: הותקנה מערכת אלקטרו-כימית לטיפול במים 

)מי מגדל קירור( בלא כימיקלים ובלא צורך להשתמש במלח. המערכת נקנתה מהחברה 

אחרים.  במפעלים  גם  להתקינה  והמליץ  המערכת  את  בדק  מהנדס   .UET הישראלית 

המערכת דרשה הוצאה גדולה על הקנייה והתחזוקה, אך עם זאת, היא כלכלית בזכות 

החיסכון בעלות ההובלה לים שהייתה נעשית אילולא הותקנה המערכת. 

השנה: 2004, העלות: 15 אלף דולר.

החלפת דיגריזרים במפעל "אלתא": "דיגריזר" הוא מערכת לניקוי חלקים משומנים. 

בהלחמות הנעשות במפעל "אלתא" משתמשים בחומר עזר )פלקס(, וצריך לשטוף אותו 

בסיום ההלחמה. בעבר נעשתה השטיפה באמצעות ממס אורגני, והתברר כי הוא פוגע 

באוזון. לכן הוחלפו 15-10 דיגריזרים במערכות חדשות המבצעות את השטיפה באמצעות 

מים. מפעלי "התעשייה האווירית" היו מהראשונים בארץ שהכניסו את המערכת לפעולה. 

השינוי נעשה במסגרת פרויקט רחב של "התעשייה האווירית" והצריך שיתוף של אנשי 

הנדסת חומרים. 

השנה: 2000, העלות: 45 אלף דולר.
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2�1�7�4� פרויקטים של ִמחזור פנימי

"התעשייה  של  הייצור  בחטיבת   :)perchloethylene( פרקלואתילן  ִמחזור של החומר 

האווירית" מבצעים תהליך איכול כימי לשטח הפנים של חלקי מטוס. לשם הגנה על 

במסגרת  בפרקלואתילן.  הנמס  גומי  דמוי  בכימיקל  משתמשים  המטוס,  חלקי  שאר 

הכימיקל  לִמחזור  מערכת  הותקנה  הייצור  חטיבת  של  וההתייעלות  החיסכון  מאמצי 

נקנתה  המערכת  וִמחזורו.  פעיל  פחמן  של  ספיחה  על  המבוססת  מערכת  פרקלואתילן, 

בארצות הברית, ובארץ נערכה לה בדיקה פנימית והרצה. התהליך מצמצם פליטה של  

פרקלואתילן ב-47,000 ק"ג בשנה ומאפשר שימוש חוזר בחומר הגלם.

השנה: 1995, העלות: 100 אלף דולר.

3�1�7�4� פרויקטים של ִמחזור חיצוני

ִמחזור אלומיניום: במפעלי "התעשייה האווירית" מוצבים מכלים גדולים לאיסוף פסולת 

גדולות של פסולת, בלי השקעה של  וזו נמכרת לקבלנים. מדובר בכמויות  אלומיניום, 

המפעל בפרויקט.

השנה: 2004, העלות: אין עלות. 

4�1�7�4� פרויקטים של "חדשנות בקצה הצינור"

פיתוח מערכת לנידוף שפכים: המערכת פותחה עבור מפעל "שהל". היא יצרה חיסכון 

עלות המשלוח לרמת חובב.  וחסכה את  לנטרול השפכים  בכימיקלים ששימשו עד אז 

המערכת נקנתה מחברה בחו"ל ושופרה במפעל.

השנה: 1995, העלות: 15 אלף דולר.

הקמת מתקן לנידוף שפכים במפעל "מת"א": למפעל "מת"א" של "התעשייה האווירית" 

באזור התעשייה "עטרות" שבצפון ירושלים הייתה מערכת ביוב עצמאית. בעת החיבור 

לקו הביוב של צפון ירושלים התגלו בשופכי המפעל מתכות כבדות שמקורן בתהליכי 

הצביעה. הועלו כמה פתרונות לבעיה, ומנהל "פרויקט אקולוגיה" )דן לנדא( הציע לנדף 

זו: משאבה  בצורה  פועל  המנדף  במפעל.  הוצב  והוא  מנדף  שכר  המפעל  השפכים.  את 

שואבת את השפכים ומזרימה אותם על לוח, ומפוח מזרים עליהם אוויר המנדף אותם. 
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בארץ לא השתמשו לפני כן בנידוף שפכים מסוג זה, ולכן לא היה ברור אם המערכת 

יכולה לפעול. התברר שהמערכת פועלת היטב )בעיקר באוויר היבש של ירושלים( וחוסכת 

את הצורך להעביר את השפכים לרמת חובב בעלות גבוהה בהרבה. 

השנה: 1995, העלות: 25 אלף דולר.

5�1�7�4� פרויקטים של החלפת חומרי גלם

השתמשו  האווירית"  "התעשייה  של  האלקטרוניקה  בחטיבת  לפרוזון:   CFC-מ מעבר 

בחומר chlorofluorocarbon( CFC-113( לניקוי מעגלים מודפסים. חומר זה נחשב מזיק 

לאוזון ולכן החלה החטיבה בשנת 1994 להשתמש בחומר פרוזון )prozone(. תהליך זה 

מתבצע בשלושה שלבים: )1( ניקוי המעגלים המודפסים; )2( שטיפת המעגלים המודפסים; 

 VOCs ק"ג  אלף   28 הפחית  השינוי  סגור.  במעגל  שטיפה  שעברו  החלקים  ייבוש   )3(

)volatile organic compounds( בשנה וִאפשר לחסוך 10 טונות פסולת אורגנית בשנה. 
פרויקט  והמתקנים,  החומרים  את  שסיפקה  האנגלית  החברה  בשיתוף  נעשה  הפיתוח 

אקולוגיה ומחלקות המו"פ של המפעלים.

השנה: 1994, העלות: 360 אלף דולר.

ניקוי השמנים בבתי  תהליך  ניקוי השמנים בשיטה מימית במקום בטריכלוראתילן: 

 TCA בחומר  בעבר  נעשה  האווירית"  "התעשייה  של  הציפוי  ובסדנאות  המלאכה 

)trichlorethylene( — חומר מזיק לסביבה. במסגרת מאמצי השמירה על איכות הסביבה 

שונה התהליך מניקוי ב-TCA לניקוי מימי בשלושה שלבים: )1( חומר אורגני תוקף לכלוך 

לא פולארי; )2( המים תוקפים חומר פולארי ואת החומר הקודם; )3( ייבוש המשטחים. 

השינוי נעשה בכמה מפעלי אלקטרוניקה של "התעשייה האווירית". למעשה, הוחלפה כל 

 .TCA-המערכת )5 מכונות( במכונות שפותחו באירופה, והוחלף גם דיגריזר שהשתמש ב

תהליך זה שיפר את איכות הסביבה בשני מישורים: )1( ירידה בזיהום האוויר; )2( צמצום 

השימוש ב-TCA  ב-26,000 ק"ג בשנה. ההשקעה בפרויקט הוחזרה בתוך שנתיים.

השנה: 1996, העלות: 110 אלף דולר.

לציפוי  החלקים  מקצת  הוכנו  הציפוי  בסדנאות  לניקוי:  בציאניד  השימוש  צמצום 

ניקוי חשמלי-ציאנידי. התהליך שונה כך שלפני שלב הציפוי מנקים  באמצעות תהליך 

את החלקים בחומרי ניקוי בסיסיים שאינם מכילים ציאניד. הפרויקט הביא לחיסכון 
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שנתי של 1,500 דולר בחומרי גלם ושל 5,000 דולר בטיפול בשפכים. הפרויקט מפחית את 

השימוש בציאניד ובכך מקטין את ריכוז החומר בשפכים.

השנה: 1997, העלות: אין עלות.

צמצום השימוש בכרומטים בתהליך הלבנה: בחטיבת הייצור השתמשו בהרכב כרומטי 

בתהליך ההלבנה של החלקים. במגמה לשמור על איכות הסביבה נעשה שינוי בתהליך 

ההלבנה: השתמשו בחומצה חנקתית ובתוספים במקום בכרומט. הפרויקט נעשה בשיתוף 

מחלקת הנדסת החומרים )מו"פ של "התעשייה האווירית"( במשך 300-200 שעות עבודה. 

הכלול  מסרטן  חומר  זה   ;Cr+6 בחומר  השימוש  מצמצום  נובעת  הסביבתית  התועלת 

ברשימת EPA 17, והמשרד להגנת הסביבה מגביל את ריכוז הפליטה שלו לשפכים. 

השנה: 1997, העלות: 3,000 דולר, בלא ההשקעה במו"פ.

הוצאת סטרונציום כרומט מתהליך הייצור במפעל "אלתא": בצביעת מטוס יש שני 

שלבים: צביעה בצבע יסוד וצביעה בצבע עליון. צבע היסוד מונע איכול, ובמשך שנים 

רבות התבסס הצבע על החומר סטרונציום כרומט. יש חשד שהחומר מסרטן, והאמריקנים 

הורידו את רמתו המותרת עד קרוב ל-0. "התעשייה האווירית" החלה להשתמש בפיגמנט 

אחר, פחות רעיל. הפרויקט כלל סקר ספרות, זיהוי חומר חלופי וניסוי במעבדה. מטרת 

הפרויקט הייתה שמירה על בטיחות העובדים ועל איכות הסביבה. מפעלי "התעשייה 

האווירית" היו מהראשונים בארץ שהחליפו את החומר.

השנה: 2004, העלות: 5,000 דולר.

2�7�4� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

"Better Housekeeping" 1�2�7�4� פרויקטים של

הרצפה  שטיפת  מי  נאספים  השבבי  העיבוד  במתקן  השטיפה:  מנוזלי  מתכות  ִמחזור 

למכל ונשלחים לחברה המספקת את נוזל הקירור לעיבוד השבבי. חברה זו ממחזרת את 

המים ואת המתכות.

השנה: 2001. 
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5� "גולדקס"

1�5� איכות סביבה וחדשנות בתת-המגזר של עיבוד מתכות יקרות

עיבוד מתכות יקרות הוא אחד מתת-התחומים של מגזר המתכת. תת-מגזר זה מאופיין 

בחברות קטנות ובעבודה המבוססת על ציוד ומיכון שאינם יקרים מאוד. מכיוון שחומר 

הגלם יקר מאוד, שולי הרווח קטנים יחסית, ויש צורך לדייק מאוד בעבודה ולצמצם 

את הפחת בייצור כמעט ל-0. בתהליכי הייצור יש עיבודים תרמיים ועיבודים פלסטיים 

של המתכות )לעתים הם משולבים(. העיבודים התרמיים דורשים בדרך כלל הגנה על 

לאוויר. מתהליכי  היא  העיקרית מהתהליך  והפליטה  שונים,  גזים  באמצעות  המתכות 

העיבוד הפלסטיים נוצרים בעיקר שפכים )מנוזלי הקירור( ופסולת מוצקה. 

2�5� "גולדקס" — מידע כללי 

"גולדקס" הוא מפעל משפחתי קטן שייסד בשנת 1984 דוד טייבר, והוא עוסק בעיבוד של 

מתכות יקרות. במפעל כ-15 מועסקים, והוא ממוקם בלב אזור עירוני בדרום תל אביב.  

3�5� איכות סביבה בחברה 

מפעל "גולדקס" אחסן בעבר, בחצר המפעל, שני מכלי גז אמוניה )הקיבולת של כל אחד 

מהם — 250 קילוגרם( לצורך תהליך הייצור. השימוש באמוניה בתעשיית התכשיטים 

נחוץ כדי למנוע התחמצנות של המתכת העדינה. תהליכי ההרפיה כרוכים בהכנסת החומר 

לתנור, ובטמפרטורות כאלו, אם ישהו המתכות באוויר רגיל המכיל חמצן, הן ישחירו 

עקב ההתחמצנות והחומר ייפסל לשימוש. כדי למנוע מצב זה מוזרם לתנור "גז מגן", גז 

הנוצר באמצעות פיצוח האמוניה בטמפרטורה של כ-900 מעלות צלזיוס ופירוקה לחנקן 

ומימן. רכיבים אלו יוצרים סביבה נקייה מחמצן וכך מונעים את התחמצנות החומר.

האמוניה היא חומר נדיף רעיל ביותר. יש בה סיכון מיידי לבריאות והיא מוגדרת 

חומר מסוכן על פי חוק החומרים המסוכנים. תאונה במערכת כגון זו שהמפעל השתמש 

בה עלולה לגרום לאסון סביבתי חמור עקב שחרור של גז האמוניה. לכן מפעל המשתמש 

בה נדרש להיתר רעלים. המשרד להגנת הסביבה הקשה את מדיניותו במתן היתרי רעלים 

למפעל, וביקש ממנו להימנע מלאחסן אמוניה בתחומו. המטרה — לצמצם ככל האפשר 

את השימוש באמוניה בסביבה עירונית. מצד שני, למשרד הייתה תכנית שתמכה במפעלים 

וסייעה להם במימון של שינוי טכנולוגיות מזהמות. ה"מקל" וה"גזר" הללו עודדו את 

"גולדקס" לבצע פרויקט חדשנות ולפתור את הבעיה הסביבתית שיצר המפעל.
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4�5� פרויקט החדשנות הסביבתית ב"גולדקס"

עם קבלת הבקשה מהמשרד להגנת הסביבה, ערכה חברת "גולדקס" סקר בקרב יצרני 

המחוללים בעולם ובחרה בחברת PIEL-ILT מאיטליה. הדרישה לפתרון בעיית האמוניה 

לשנע  קושי  ויש  רבים  צורפים  פועלים  שם  שבאיטליה,  ונציה  בעיר  תחילה  התעוררה 

את גלילי הגז בתעלות המים ובסמטאות הצפופות. התחליף שפיתחו בוונציה לשימוש 

באמוניה מבוסס על הזרמת חנקן ומימן לתנורים. הפתרון המקובל הוא ייצור רכיבים אלו 

במחוללים המותקנים במפעל. ישנם מחוללים המייצרים מימן וחמצן ממים מזוקקים או 

ממים נטולי יונים ומחוללים אחרים המייצרים חנקן מאוויר דחוס, נקי ויבש.

חברת PIEL-ILT היא הראשונה שיזמה פיתוח של מחוללי חמצן-מימן )ואחר כך גם 

מחוללי חנקן(, והיא מייצרת אותם מ-1984. לצורך תהליך הייצור, המחולל מייצר מהמים 

את הכמות הנדרשת של הגז המשמש להגנה על המתכת. כמות זו יכולה להשתנות על פי 

הצרכים. בשנת 1997 קנה מפעל "גולדקס" מחולל מחברה זו. הטמעת המחולל בתהליך 

הייצור ִאפשרה למפעל לוותר על החזקת מלאי של גז אמוניה, והמשרד להגנת הסביבה 

סייע למפעל לבצע את השינוי בעזרת מימון של 35% מההשקעה. 

5�5� סיכום הממצאים

1�5�5� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות קורקטי· 

גישה סביבתית ציות· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" כלכליות· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
לא מוגדרים כללתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים אין· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים מועט· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שיתוף פעולה בלי שקיפות · 
מלאה

ISO 14001 תקן אין· 

המצב בעבר מודעות סביבתית נמוכה· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.
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2�5�5� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·0

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·0

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  C סיכון נמוך· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·1

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·0

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.

)ב( ניתוח הפרויקטים

1סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·0

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·0

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·1.00

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.   

6�5� מסקנות מחקר המקרה

חברת "גולדקס" ביצעה את פרויקט החדשנות עקב מדיניות "המקל והגזר" של המשרד 

להגנת הסביבה. ה"מקל" היה האיום באי-חידוש רישיון העסק אם המפעל לא יעמוד 

זו  מעין  שמדיניות  נראה  הפרויקט.  במימון  סיוע  היה  וה"גזר"  הסביבתיות,  בדרישות 

משפיעה מאוד על מפעלים קטנים כדוגמת "גולדקס". 
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7�5� פרויקטים סביבתיים ב"גולדקס"

1�7�5� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�5� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

מחולל אמוניה: עלות המחולל הייתה 85 אלף דולר, אולם תחזוקת המערכת קלה וזולה; 

התועלת הכלכלית ממנו הייתה גדולה מעלותו — גם אילו היה המפעל צריך לרכוש את 

המערכת בלא תמיכת המשרד להגנת הסביבה. המפעל חסך את עלות השימוש במפצחי 

האמוניה, את עלות רכישת גלילי האמוניה והובלתם ואת ההשקעות הדרושות להבטחת 

כזה,  במחולל  שהשתמשו  בארץ  מהראשונים  היה  המפעל  באמוניה.  בטיחותי  שימוש 

ובעקבותיו החלו עוד מפעלי תכשיטים להשתמש במערכת.

השנה: 1997, העלות: 85 אלף דולר.

6� "אינטל אלקטרוניקה"

1�6� איכות סביבה וחדשנות במגזר המוליכים למחצה

מגזר המוליכים למחצה דורש ידע טכנולוגי רב, ניסיון מצטבר וציוד הון מורכב, ואלה 

מהווים סף כניסה גבוה לתחום. לכן רוב החברות הפועלות בתחום הן חברות גדולות, 

ומועסקים בהן בעלי השכלה טכנולוגית נרחבת. החדשנות בתעשייה היא בעיקר חדשנות 

במוצרים; תהליכי הייצור מורכבים ורגישים מאוד, ולכן מושם דגש על יציבות התהליך. 

וחדשנות.  והחברות מבצעות פעילות רבה של מו"פ  גבוה,  הערך המוסף של התעשייה 

מיעוטו  ורק  הייצור,  תהליכי  ולייצוב  מוצרים  לפיתוח  מופנה  זו  בתעשייה  המו"פ  רוב 

מופנה להורדת עלויות בייצור ולהקטנת הפגיעה בסביבה.96 מכיוון שהמפעלים מתרכזים 

בפעילות מו"פ ובחדשנות אינטנסיבית, יש להם יכולת גבוהה לשפר תהליכי ייצור אם 

הם נדרשים לכך או מחליטים לעשות זאת ביוזמתם. ייצור מעגלים משולבים בתעשיית 

מבוסס  הייצור  תהליך  בתוליות.  סיליקון  פרוסות  גבי  על  נעשה  המיקרואלקטרוניקה 

על הנחת חומרים שונים בשכבות, בסדר קבוע מראש. כל שכבה מונחת בצורה ובמבנה 

מוגדרים המשתלבים במעגל הכללי. ואלה השלבים העיקריים בייצור: 

96  בדרך כלל אלה שני ענפים נפרדים — ענף מו"פ וענף מפעלי ייצור. בשני הענפים מביאים בחשבון הורדת 

בעלי  רכיבים  בפיתוח  יתמקדו  הגזרה שלו: במו"פ  בגבולות  כל אחד  והקטנת הפגיעה בסביבה,  עלויות 
צריכת אנרגיה נמוכה, בייצור יפחיתו שימוש בכימיה וכיו"ב.
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פוטוליטוגרפיה — הטבעת מעגלים בהדפסה אופטית. הצורה והמבנה של המעגל  א.  

פולימר  הוא  הפוטורזיסט  פוטורזיסט.  גבי  על  אופטית  בדרך  מודפסים  המשולב 

נוצרת שכבה  וכך  גבוהה,  אורגני שמפזרים על פרוסת סיליקון הסובבת במהירות 

דקה של פוטורזיסט. מקרינים אור דרך מסכה קבועה מראש )תבנית(, והוא צורב 

את ציפוי הפוטורזיסט. אחר כך שוטפים את הפרוסה במים ומחממים אותה כדי 

להקשות את הפוטורזיסט שלא נשטף. מעת לעת יש לנקות את הציוד מהמִמסים 

ומחומרי הציפוי. 

אל  מועברת  הליטוגרפיה  בתהליך  הפוטורזיסט  על  שהוטבעה  הצורה   — איכול  ב�   

איכול  איכול:  תהליכי  שני  מוכרים  איכול.  בתהליך  הפרוסה  של  העליונה  השכבה 

רטוב ואיכול יבש.

מונע  הפוטורזיסט  בחומצה.  הפרוסה  את  טובלים  זה  בתהליך   — רטוב  איכול   

את איכול האזורים המכוסים, אולם במקומות שהוא הוסר מהם נאכלת השכבה 

החשופה. לאחר האיכול שוטפים את הפרוסה במים חסרי יונים ומייבשים אותה. 

איכול יבש — תהליך זה מתבצע כאשר גז הנתון בוואקום חלקי נחשף למתח גבוה   

בתדרי רדיו. תערובת הגזים, היוצרת בתנאים אלו פלזמה, מספקת יונים, רדיקלים 

חופשיים ותוצרי ראקציה המאכלים את השכבה שאינה מכוסה בפוטורזיסט.

דיפוזיה — תהליך הדיפוזיה מתרחש כאשר גז נושא בטמפרטורה גבוהה, בדרך כלל  ג.   

חנקן, זורם בצינור שמזרימים בו חמצן או קיטור. התערובת גורמת לחמצון השכבה 

החשופה של פרוסת הסיליקון וליצירת שכבה של תחמוצת סיליקה המשמשת מבודד 

במעגל המשולב.  

בניית שכבות — תהליכים אחדים משמשים לבניית שכבות דקות של חומרים שונים  ד.   

יונים, שיקוע אדים כימי, ציפוי בהתזה, ציפוי בוואקום  על פני הפרוסה: השתלת 

וציפוי פוליאמיד.97 

97  השתלת יונים: בתהליך זה שותלים מזהמים בפרוסות הסיליקון. ההשתלה מתבצעת בוואקום, ואת 

היונים מקבלים ממוצק הממריא בטמפרטורת העבודה. היונים מואצים דרך שדה חשמלי, ובעזרת שדה 
מגנטי יוצרים קרן יונים המשמשת לסריקת האזורים הדרושים על הפרוסה. 

)CVD = Chemical Vapor Deposition(: בתהליך זה מאפשרים לשני גזים להגיב  שיקוע אדים כימי 
ביניהם בתוך תא וליצור חומר שלישי המתעבה על הפרוסות בשכבה דקה. השכבה הנוצרת יכולה להיות 

שכבה מוליכה או מבודדת — על פי הדרישה. 
ציפוי בהתזה: תהליך שיקוע המתבצע בלחץ נמוך ומנצל פלזמה במתח גבוה כדי להפגיז את חומר המקור 
עצמו, שהוא אחת מהאלקטרודות. היונים המתקבלים מאלקטרודה זו שוקעים על פני הפרוסה, שהיא 
טיטניום  נחושת,  אלומיניום,  של  נתכים  הם  זה  בתהליך  המשמשים  הכימיקלים  השנייה.  האלקטרודה 

וזהב, הגז הנושא חנקן, ארגון והליום. אלקטרודת המטרה מוחלפת מפעם לפעם. 
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ליטוש — בשלבים מסוימים של ייצור המעגלים המשולבים מסירים חומר עודף מפני  ה.   

הפרוסות, בדרך כלל באמצעות ליטוש. הליטוש נעשה בעזרת חומר שוחק )תרחיף של 

סיליקה בתמיסת אשלגן הידרוקסיד( או בעזרת אבן משחזת וקירור במים. התרחיף 

שמשתמשים בו לשחיקה מכיל חלקיקים של סיליקה.

חלק מהזיהום הנוצר במפעל של מוליכים למחצה נפלט לאוויר, לשפכים ולאתרי טיפול 

בפסולת רעילה. רוב החומרים הם חומרים מאכלים )קורוזיביים( ודליקים. 

2�6� "אינטל" — מידע כללי

"אינטל ישראל" היא חברת בת של תאגיד "אינטל" העולמי. "אינטל" הוקם בקליפורניה 

מעסיק  העולמי  "אינטל"  הראשון.  הזעיר  המעבד  את   1971 בשנת  והציג   1968 בשנת 

תקשורת  מוצרי  המחשבים  לתעשיית  ומספק  העולם,  ברחבי  עובדים  כ-91,000  היום 

ותוכנה, לוחות אם ומעבדים זעירים )micro processors(. חברת "אינטל ישראל" עוסקת 

בייצור מעגלים משולבים לתעשיית המחשבים, ומוצריה העיקריים הם מעבדים מרכזיים 

למחשבים ומעגלים משולבים לתעשיית הרכב. היא החלה את דרכה בשנת 1974, והיום 

היקף  עובדים.  כ-6,600   — בארץ  הגדולים  הפרטיים  המעסיקים  לאחד  נחשבת  היא 

הייצוא של "אינטל ישראל" בשנת 2005 היה 1.2 מיליארד דולר.

לחברה בישראל יש שני מרכזי ייצור וכמה מרכזי פיתוח:

"אינטל" קריית גת: מפעל "אינטל" בקריית גת הוא הגדול במפעלי החברה בישראל, 

והוא מעסיק 3,700 עובדים )מתוכם 1,500 עובדים חיצוניים(. המפעל החל לייצר בשנת 

ניידים  למחשבים  שבבים   ,"4 "פנטיום  למעבדי  תומכים  רכיבים  בו  ומיוצרים   ,1999

.)flash( ולתקשורת סלולרית וזיכרונות הבזק

המפעל השני של "אינטל" בקריית גת התחיל לייצר באמצע שנת 2008, ומיוצרים בו 

המעבדים המתקדמים של "אינטל".

"אינטל" ירושלים: מפעל "אינטל" בירושלים היה מפעל הייצור הראשון של "אינטל" 

מחוץ לארצות הברית, והוא העסיק במשך שנים מאות עובדים. הוא החל לייצר ב-1985, 

ומיוצרים בו מוצרי מיקרואלקטרוניקה שונים, כגון בקרי מנוע ומוצרי ABS לתעשיית 

לאחרונה  נתונים.  תקשורת  ובקרי  וניידים  אישיים  למחשבים  תמיכה  רכיבי  הרכב, 

הפסיקה החברה את פעילות הייצור במפעל בירושלים. 
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הברית  לארצות  מחוץ  "אינטל"  של  הראשון  והפיתוח  התכנון  מרכז  הפיתוח:  מרכזי 

הוקם ב-1974 בחיפה, ואליו הצטרפו מרכזים בירושלים, בפתח תקווה, ביקנעם וביקום. 

במרכזים כ-3,000 עובדים, והם עוסקים בפיתוח מעבדים למחשבים, מוצרי תקשורת 

אלחוטית וציוד לשוק הצרכני בתחום הבידור.

3�6� איכות סביבה בחברה

בייצור השבבים במפעלים משתמשים בכימיקלים רבים, ואלה יוצרים זרמים של פסולת 

הגישה  מתכות(.  וזרמי  בסיסים  חומצות,  אורגניים,  )חומרים  שונים  מסוגים  מסוכנת 

של  הסביבתיות  בדרישות  לעמוד  מפעל  כל  מחייבת  העולמי  "אינטל"  של  העסקית 

המדינה המחמירה ביותר מבין המדינות ש"אינטל" פועל בהן וכן בסטנדרטים הפנים-

ארגוניים של התאגיד.98 לפיכך הגדירה החברה מדיניות ויעדים שעל כלל המפעלים שלה 

להוביל בנושאי איכות הסביבה, הן בתחום פיתוח המוצרים והן בתהליכי הייצור. יעדים 

סביבתיים נקבעים על בסיס תקני הפליטה הסביבתיים המחמירים ביותר בעולם, אלה 

מהם  ומצפים  התאגיד,  מפעלי  כל  של  הסביבתיים  לביצועים  מוצא  נקודת  משמשים 

לביצועים שמעל ומעבר לתקנים המקומיים. לשם כך פיתחה החברה מערך של תכניות 

דוחות  ומסירת  ניטור  על  הקפדה  מחמירים,  סביבתיים  נהלים  ובו  סביבתי,  לניהול 

ממדיניות  חלק  הוא  זה  פיתוח  מתמיד.  שיפור  לביצוע  ותכניות  תקופתיים  סביבתיים 

האיכות והבטיחות של החברה וממחויבותה המלאה למצוינות בתחומים הללו. 

מהבחינה הארגונית, נושא איכות הסביבה מנוהל ב"אינטל" בתוך התחום הכללי של 

"סביבה, בריאות, בטיחות" )Environment, Health, Safety — EHS(. בכל מפעל או מרכז 

פיתוח יש מנהל EHS מקומי, ויש גם מרכז תחום רוחבי לכל המפעלים במדינה )איש 

מקצוע בתחומו(. בכל מפעל יש צוות של מהנדסי EHS, בהם גם מהנדסי סביבה, והם 

מוציאים אל הפועל את התכניות הסביבתיות ומשתתפים בכל פעילות במפעל הנוגעת 

במישרין או בעקיפין לתחום אחריותם. הנושאים הסביבתיים משתלבים בשתי רמות של 

פעילות צוותית ב"אינטל": הרמה הניהולית והרמה הביצועית/עסקית/כלכלית.

הרמה הניהולית — ברמה זו שני סוגים של מפגשים של הדרגים הבכירים, למשל    .1

הסביבתיים;  הנושאים  בהם  שעולים  פורומים  של  מפגשים  )א(  מפעלים:  מנהלי 

)ב( מפגשים המיועדים להגדרה של חזון, מדיניות ותכניות ארוכות טווח; 

98  עלות ההשבתה של המפעל, ואפילו לדקות מעטות, גבוהה ביותר, ולכן החברה עושה כל מאמץ להימנע 

מעצירה כלשהי בייצור, ובכלל זה עצירה עקב בעיות סביבתיות.
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הרמה הביצועית — ברמה זו כמה סוגים של קבוצות: )א( קבוצות לקידום פעילויות    .2

של איכות סביבה ברמה הרכה )Green Teams(, לדוגמה — פעילויות עם הקהילה, 

מודעות עובדים וכיו"ב; )ב( קבוצות מתמחות שמקיימות מפגשים קבועים המניבים 

פרויקטים סביבתיים. לכל קבוצה יש אחראי או מוביל. לדוגמה — קבוצות במחלקת 

וכימיה  מים  אספקת  )שפכים,  סביבה  איכות  מערכות  על  האחראיות  האחזקה, 

והפחתת פליטות(, מתכנסות לדיון בנושאים כגון צמצום השימוש במים, הפחתת 

פסולת, שיפור בתחזוקה ושיפור בביצועי המערכות; )ג( קבוצות שמטרתן כלכלית/

פונות  נכון של כימיקלים במפעל. קבוצות כאלו  לניהול  עסקית, למשל — קבוצה 

ל-EHS כדי לקבל תמיכה וסיוע, ולעתים המהנדס הסביבתי הוא חבר קבוע בצוות 

ותורם ליכולות הצוות בתחום הסביבתי.

לסביבה"  "תכנון  של  עיקרון  אומץ  העולמי  ב"אינטל"  הסביבתית  הפעילות  במסגרת 

)Design for Environment(, והוא הבסיס לפילוסופיה הסביבתית של החברה. על פי 
עיקרון זה מתוכננות מערכות תומכות שתפקידן להפחית את "טביעת הרגל" הסביבתית 

של המוצרים ש"אינטל" מפתחת ומייצרת. כבר בתהליך הפיתוח של מוצר נעשית עבודה 

מקדימה — בחינה של סוגי הכימיקלים המותרים בשימוש. הבחינה מקיפה את כל המידע 

שנאסף על החומר מההיבט הבטיחותי והסביבתי, ובמסגרתה בודקים גם מגבלות חוקיות 

על שימוש בחומר במדינות בעולם. נוסף על כך מוגדרים יעדים סביבתיים לטכנולוגיה, 

ובהם צריכת מים ואנרגיה, יצירת פסולת מסוכנת, רמת פליטות וכיו"ב. 

כדי להבטיח גמישות בייצור, "אינטל" מגדירה מגבלות פליטה למערכות התומכות 

)מערכות לטיפול בזרמי אוויר, שפכים ופסולת(. אלה מתבססות על המגבלות המחמירות 

ביותר בעולם, על פי נתונים המתקבלים ממפעלי החברה ברחבי העולם. בצורה זו החברה 

מבטיחה אפשרות לייצר את המוצר בכל מדינה שהיא פועלת בה, בלי מגבלה הנובעת 

מחקיקה סביבתית. לדוגמה, המגבלות המחמירות ביותר בעולם על בורון בשפכים הן 

החדשה  העולמית  הטכנולוגיה  לפיכך  בישראל.  הסביבה  להגנת  המשרד  של  המגבלות 

אם  לבורון.  הנוגעת  המחמירה  הישראלית  בתקינה  לעמוד  נדרשת  מפתחת  ש"אינטל" 

על  מסוימת,  סביבתית  במערכת  צורך  שאין  חושבים  בעולם  "אינטל"  ממפעלי  באחד 

האחראים להוכיח זאת ולהראות כיצד המפעל עומד במגבלה המחמירה באמצעות גישה 

טכנולוגית אחרת.

יותר  ממחזרת  "אינטל"  הפסולת:  וצמצום  הִמחזור  על  בחברה  מושם  מיוחד  דגש 

וכ-45% מכלל הפסולת הכימית. בשנים האחרונות  מ-50% מהמים המשמשים לייצור 

הופחתה כמות הפסולת במפעלי "אינטל" ביותר מ-60%.
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"אינטל"  של  הסביבתית  ההתייחסות  הסביבה,  להגנת  במשרד  גורמים  לטענת 

וטיפולה בבעיות סביבתיות מייצגים "רמה אחרת" מזו של מפעלי התעשייה האחרים 

החומרים  על  בשמירה  חריגים  ביטחון  מקדמי  על  מקפידה  החברה  לדוגמה,  בארץ. 

המסוכנים במפעל. "אינטל ישראל" זכתה בפרסים על ביצועיה ועל מחויבותה בתחום 

הבטיחות ואיכות הסביבה: פרס נשיא המדינה, פרס האגודה לישראל יפה, פרס יוספטל 

של משרד העבודה, פרס "תעשייה בראש נקי" של התאחדות התעשיינים ופרס של הנהלת 

"אינטל" העולמי על הצלחה בתחום החיסכון במים וִמחזורם. החברה זכתה בפרס "מגן 

איכות הסביבה" בשנים 1992 ו-2002. בדירוג של עמותת "מעלה" לחברות המובילות 

בישראל בניהול אחריות תאגידית לשנת 2008, זכתה "אינטל" בציון ממוצע 10 בנושאים 

הסביבתיים. ציון זה הורכב מציון 10 במדיניות סביבתית, ציון 9 בניהול יישום והטמעה 

סביבתית וציון 10 בביצועים סביבתיים.

ISO 14001

סביבתי  ניהול  לתקן  זקוקה  אינה  שהיא  "אינטל"  חברת  הרגישה  רבות  שנים  במשך 

או להסמכה חיצונית, מכיוון שהיא הפעילה בעצמה תכניות מובנות בנושאי הסביבה 

שהביאו לאימוץ תקנים שונים ולשיפור ביצועים בתחום איכות הסביבה. בשנת 2002 

ISO 14001. הסיבות  תקן  ולאמץ את  הגישה  לשנות את  העולמית  ההנהלה  החליטה 

להחלטה: )א( הבנה שיש צורך עסקי )בשל מגמות בעולם( בהסמכה חיצונית המעידה 

על ביצועי החברה בתחום; )ב( הבנה שההסמכה תהיה פשוטה יחסית מבחינת התאגיד, 

מאחר שבחברה כבר הייתה תשתית של ניהול איכות הסביבה.

בעקבות החלטת ההנהלה החל תהליך של הסמכה לכל המפעלים בעולם באמצעות 

חברה חיצונית אמריקנית )NSAI(. היום כל מפעלי החברה עומדים בתקן.

4�6� חדשנות סביבתית טכנולוגית

מחויב  המפעל  יותר,  חדשה  שהטכנולוגיה  ככל  "אינטל",  של  העבודה  נוהלי  מבחינת 

 copy( להקפיד יותר בהעתקת תהליך הייצור כפי שהוא תוכנן ונוסה ב"אינטל" העולמי

ולהגיע לייצור  נוהל זה מאפשר להקים מפעל ומערכות מייצרות בזמני שיא   .)exactly
המוני באיכות מעולה ובמעט מאוד קשיים הנובעים מהרצה ראשונית )"חבלי לידה"(. 

עם זאת, נוהל זה מחייב הקפדה על תפעול מערכות בלא שינויים, לפחות עד לשלב של 

ייצור בשיא הקיבולת, ולכן הוא מקטין את האפשרות לחדשנות בשלב זה. לעומת זאת, 



186187187

חדשניים  ושיפורים  שינויים  נעשים  יותר  ישנות  ובטכנולוגיות  יותר  ותיקים  במפעלים 

כמעט דרך קבע. דוגמאות לכך אפשר לראות במפעלים בארץ: המפעל בירושלים מייצר 

לשינוי  יותר  גדולה  אפשרות  בו  יש  ולכן  העולמי(,  ב"אינטל"  )היחיד  ישנה  טכנולוגיה 

המאפשרת  הטכנולוגיה  של  לבגרות  הגיע  גת  בקריית  המפעל  גם  מקומית.  ולחדשנות 

שינויים רבים, אם כי מבוקרים יותר. לשם השוואה, המפעל החדש בקריית גת, המיועד 

לייצר את הטכנולוגיה החדשה ביותר, יוגבל בשינויים בתקופת ההרצה הראשונית, עד 

לבגרות הטכנולוגיה.99  

5�6� סיכום הממצאים

1�5�6� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיבית ביותר· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" מוניטין סביבתי· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדריםתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים פעילה· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים תגובה בלבד · 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן מלא בכל החברה· 

המצב בעבר מודעות סביבתית גבוהה· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2. 

99  עם זאת, שינויים רבים וחדשנות טכנולוגית אופייניים למפעלי "אינטל" משלבי הפיתוח ועד הייצור 

הערכה  מביעה  הרמות,  בכל  טכנולוגית  וחדשנות  שיפור  תהליכי  ביצוע  מעודדת  ההנהלה  כולו.  בעולם 
בכנסים ומבטאת אותה בהענקת פרסים.
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2�5�6� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·3

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·5

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  A סיכון גבוה· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·14

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·1

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.

)ב( ניתוח הפרויקטים

10סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·3

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·7

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·2.20

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.      

6�6� מסקנות מחקר המקרה

המוטיבציה לעסוק בחדשנות סביבתית ב"אינטל" נובעת במידה רבה מהמחויבות של 

הן  טכנולוגית,  חדשנות  להוביל  שלו  ומהחזון  הסביבה  על  לשמירה  העולמי  התאגיד 

ארגוני  מבנה  התאגיד  פיתח  כך,  לצורך  סביבתית.  בחדשנות  והן  שלו  הליבה  בתחומי 

מורכב ללמידה על תקנות סביבתיות בעולם, מבנה המעודד חדשנות סביבתית עולמית 

והפצתה במפעלי החברה בעולם. 
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כפי שנמצא בחקר המקרים של "טבע" ושל "אינטל", נראה שבאפשרות לחדשנות 

סביבתית יש הבדל בין מפעלי ייצור חדשים לבין מפעלים ישנים. למפעלים ישנים יש מרווח 

פעולה גדול יותר לשנות ולחדש. ואלה הסיבות לכך: )1( המפעל החדש נבנה בסטנדרטים 

סביבתיים גבוהים, ולכן מופעל עליו פחות לחץ מצד הרשויות; )2( במפעל החדש נעשתה 

השקעה גדולה, והחברה רוצה להחזיר חלק ממנה לפני ביצוע שינויים; )3( תהליכי הייצור 

במפעל החדש פחות יציבים, ויש סיכון גדול יותר בשינויים; )4( במפעלים הישנים הפער 

בין מה שקיים למה שאפשר לחדש גדול יותר, בעיקר בהשוואה למפעלים חדשים.

7�6� פרויקטים סביבתיים ב"אינטל" 

1�7�6� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�6� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

השבבים  של  הייצור  בתהליך   :)Resist Volume Reduction( במקור  פסולת  צמצום 

משתמשים בכימיקל רגיש לאור, ויש צורך ליצור שכבה דקה ואחידה מאוד. כדי להשיג 

מנפח  כ-90%  כך מסלקים  ואחר  על הפרוסה  מפזרים את הכימיקל  ודק,  ציפוי אחיד 

הכימיקל באמצעות סיבוב. בפרויקט לשיפור הפיזור של הכימיקל על הפרוסה הצליחו 

במפעל לרדת מנפח של כ-5 סמ"ק של כימיקל לפרוסה לנפח של כ-2.3 סמ"ק לפרוסה. 

הפרויקט הביא לירידה בצריכת הכימיקל ולכן גם לחיסכון כספי.

השנה: 1994, העלות: לא נמסרה.

השבת מים באמצעות מערכת אוסמוזה הפוכה שנייה )פרויקט ROR(: צריכת המים 

של המפעל משמשת ברובה להפקת מים אולטרה-נקיים. במפעלי "אינטל" משתמשים 

לשם כך בדרך כלל במים נטולי יונים, ויש מערך מפותח של אוסמוזה הפוכה להשבחת 

המים לייצור. בתהליך נוצרים מי רכז שבעבר פונו לביוב. בפרויקט הותקנה עוד מערכת 

היוצאים  המים  סינון.  עוד  באמצעות  הרכז  בזרם  משתמשת  והיא  הפוכה,  אוסמוזה 

מהמערכת משמשים במערכות הקירור ומחליפים מים מרוככים ששימשו בתפקיד זה 

לפני כן. הפרויקט ִאפשר חיסכון של כ-20% בצריכת המים של המפעל וצמצם ב-75% 

את יצירת הרכז ואת השימוש בכימיקלים.

השנה: 1994, העלות: 344 אלף דולר.

טיפול במים באמצעות עמודת שרף: עמודות שרף משמשות להחלפת יונים להפקת מים 

אולטרה-נקיים, וצריך לבצע בהן רענון בפרקי זמן מוגדרים. באמצעות ארגון מחודש של 
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תהליך הזרימה בין עמודות השרף והצבתן בטור, הושג חיסכון של ממש בהארכת פרקי 

הזמן בין הרענונים של העמודות. כך מתאפשר חיסכון בכימיקלים לצורך רענון וצמצום 

כמות הרכז המפונה מהמפעל. 

השנה: 1994, העלות: 2,000 דולר.

פרויקט IPA: במהלך הטמעת טכנולוגיה חדשה במפעל בקריית גת, דרשה חברת האם 

להטמיע מערכת חדשה שתפחית את פליטת ה-VOCs לאוויר מחומר הגלם IPA. חומר 

יעילות  הנפלט.  בזרם  העיקריים  מהחומרים  והוא  הייצור  מתהליכי  באחד  משמש  זה 

ההפחתה של המערכת בעבר הייתה נמוכה יחסית לנדרש בנוגע לחומר IPA. כדי להימנע 

הפחתה  לאפשר  זאת  ועם  והתקנתה,  חדשה  טיפול  מערכת  של  רכישה  על  מהוצאה 

 IPA-נעשתה עבודה במפעל להחלפת חומר הגלם בייצור, ולהחלפת ה ,VOCs-בפליטת ה

ב-Ethyl Lactate שיעילות הפחתתו גבוהה, ונעשו עוד שיפורים בתפעול המערכת הקיימת. 

שינויים אלו צמצמו את פליטת ה-VOCs בכ-80% ואפשרו חיסכון ניכר למפעל — בכסף 

ובתחזוקה.

השנה: 2004, העלות: 76 אלף דולר.

2�1�7�6� פרויקטים של ִמחזור פנימי

איסוף של מי קירור והשבתם: פרויקט זה בוצע במפעל בירושלים כדי לאסוף מי קירור 

מתהליך הייצור ולהשיבם למערכות הקירור או למערכות הסקרברים, למגדלי הקירור או 

לשירותים. החידוש בפרויקט הוא במערך הניתוב של המים למתקני איסוף או לשפכים 

על פי רמת המוליכות שלהם )שהיא מדד לניקיונם(. הפרויקט התחיל בארץ והוטמע גם 

במפעלים בעולם. למעשה אין זה פרויקט אחד אלא אוסף של פרויקטים.

השנה: 1998, העלות: 300 אלף דולר. 

קירור חומצה גופרתית חמה: בתהליך הייצור משתמשים בחומצה גופרתית חמה, ולפני 

ניקוזה לשפכים צריך לקרר אותה. בתהליך הייצור הרגיל קיררו את החומצה באמצעות 

קירור  של  סגורה  מערכת  יצרו  גת  בקריית  במפעל  לשפכים.  והזרמתה  במים  ערבובה 

החומצה באמצעות מחליף חום, תהליך שִאפשר להשתמש בחומצה לתהליכים אחרים 

להשבה  החומצה  איסוף  בשנה.  דולר  אלף  כ-60  של  לחיסכון  הביא  הפרויקט  במפעל. 

נעשה רק בישראל, בשל מגבלה המוטלת על הריכוז שמותר להזרימו לשפכים.

השנה: 2002, העלות: 150 אלף דולר. 
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3�1�7�6� פרויקטים של "חדשנות בקצה הצינור"

נטרול פסולת חומצה פלואורידית נוזלית )HFW(: תעשיית המיקרואלקטרוניקה מרבה 

להשתמש בחומצת HF בשל תכונות איכול הסיליקון שלה. בשל נפח הפסולת הרב ובשל 

מגבלה על הריכוז המותר של פלואוריד בשופכי המפעלים, נבנתה מערכת פנימית לנטרול 

ולא  מנוטרלת  בוצה  יוצרת  המערכת  לפלואורידים.  הנקשר  סיד  באמצעות  החומצה 

מסוכנת, וזו נשלחת לשימוש חוזר במפעל "נשר" רמלה. הפרויקט צמצם מאוד את כמות 

הפסולת המסוכנת המשונעת מהמפעלים בקריית גת ובירושלים )נטרול של כ-40 מ"ק 

ביום, בשני המפעלים(. החזר ההשקעה צפוי בתוך כ-11 שנים.100 הפרויקט התחיל בארץ 

בתור ניסוי "פיילוט" והוטמע במפעלים האחרים בעולם.

השנה: 1994, העלות: כ-1.3 מיליון דולר.

 thermoplastic(  TPU של  מערכות  חממה:  גזי  של  הפליטה  להקטנת   TPU מערכות 

polyurethane( פועלות לקליטה ופליטה של זרם הגז לפני הכניסה למערכת הסקרברים. 
גת הוכנסה  המערכות הותקנו ביציאה של המתקן הפולט את הגזים. במפעל בקריית 

מערכת חדשה כזאת. 

השנה: 1999, העלות: לא נמסרה.

צמצום עופרת בפסולת )Diluted Lead Waste(: זרם מים, שבו ריכוז נמוך מאוד של 

עופרת, היה אמור להישלח לרמת חובב. בעקבות הפרויקט, הזרם מועבר דרך קולונות101 

שסופחות את העופרת, ולאחר מכן אפשר להפנות את הזרם לשפכים הרגילים במקום 

לשלוח אותו לרמת חובב.

השנה: 2001, העלות: לא נמסרה.

4�1�7�6� פרויקטים של החלפת חומרי גלם

הפסקת השימוש ב-NaOH: מערך השפכים הוא מערך מאּכֵל )קורוזיבי(, והזרמה של 

ההגבה  לרמת  השפכים  של  נטרול  לאפשר  כדי  חוק.  פי  על  מוגבלת  לשפכים  חומצות 

המותרת בחוק, השתמשו בעבר בכימיקל NaOH — תרכובת מלחית בסיסית לסתירה 

100  נתון זה מופיע בחוברת "כדאיות כלכלית ישירה מהשקעות באיכות הסביבה ברמת המפעל״, המשרד 

לאיכות הסביבה והתאחדות התעשיינים )1998(.
101  קולונות הן מערכות להחלפת קטיונים/יונים. הזרמת התמיסה מהאמבטיות דרכן מאפשרת להן לספוח 

מיני מתכות.
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של החומצה ולהעלאת ה-pH של השפכים. השימוש בכימיקל גרם לתוספת גדולה של 

מלחים בשפכים. במפעל בירושלים בוצע פרויקט לבחינת המקורות להמלחת השפכים, 

הגלם  חומר  את  להחליף  הוחלט  לכן  הזה.  הכימיקל  של  המרכזית  השפעתו  וזוהתה 

ולהשתמש בפוטסיום )KOH( שהוא ידידותי לסביבה. החומר החדש יקר יותר )תוספת 

 .60ppm-של כ-60,000 דולר בשנה(, אולם הוא ִאפשר הפחתה של מליחות השפכים בכ

המשרד להגנת הסביבה השתמש בתוצאות של השינוי שהמפעל עשה )בחינת המליחות 

והפחתתה( לצורך תקינה עתידית ועבודה מול מפעלים אחרים.

השנה: 2003, העלות הקבועה: 20 אלף דולר, העלות המשתנה: 60 אלף דולר לשנה. 

2�7�6� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

"Better Housekeeping" 1�2�7�6� פרויקטים של

במפעל בירושלים יש   :VOCs אופטימיזציה של מתקן לטיפול במערכות פליטה של 

מערכת לטיפול בפליטת VOCs הפועלת על בסיס פחם פעיל. פרויקט שבדק את המתאם 

בין משקל הפחם ליעילות הספיחה שלו גילה שהזמן האופטימלי להחלפת הפחם )מבחינת 

כושר הספיחה שלו( קצר מהזמן המומלץ על ידי היצרן. לכן החלו במפעל להחליף את 

הפחם הפעיל בתדירות כמעט כפולה.

השנה: 1997. 

השבה של מי עיבוי: בתהליך ייצור השבבים, לבקרת הטמפרטורה והלחות יש חשיבות 

מערכות   — באוויר  אינטנסיבי  לטיפול  מערכות  באמצעות  נעשית  והיא  ביותר,  רבה 

הצורכות אנרגיה רבה ופולטות מי עיבוי רבים. נבנה מערך של איסוף מי העיבוי מכל 

ושל שימוש במים להשקיה. החדשנות מתבטאת באיסוף המים  מיזוג האוויר  יחידות 

מהמערכות בצורה המאפשרת שימוש בהם.

השנה: 2001.

מתחזוקה על בסיס מועדים לתחזוקה על בסיס נפח ייצור: בתהליך הייצור משתמשים 

ויש הגדרה לתחזוקה הדורשת את החלפת הכימיקל באמבטיה בכל פרק  באמבטיות, 

שהגדרת  התברר  רב-תחומי(  )צוות  כימיקלים  לצמצום  הצוות  של  במפגש  קבוע.  זמן 

ההחלפה על פי זמן אינה מתאימה, משום שלעתים יש ייצור חלקי ואין סיבה להחליף 

את הכימיקל בזמן קבוע. בעקבות מסקנה זו הוחלט להחליף את הכימיקל על בסיס נפח 
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הייצור באמבטיה. לפרויקט הייתה גם השפעה מתודולוגית, מאחר שהוא הראה שאפשר 

לצמצם החלפת כימיקלים גם במקומות אחרים בתהליך הייצור. באמצעות המתודולוגיה 

הזאת הוחלפה שיטת התחזוקה של עוד 5-4 כימיקלים. הפרויקט הביא לחיסכון של 120 

אלף דולר בשנה במפעל בירושלים ו-105 אלף דולר במפעל בקריית גת.

השנה: 2001, העלות: בלא עלות.

AVX �7 ישראל 

1�7� איכות סביבה וחדשנות במגזר המוליכים למחצה

חברת AVX מייצרת רכיבים אלקטרוניים בטכנולוגיה של שכבות דקות. תיאור הייצור 

של רכיבים אלקטרוניים מפורט בפרק 5.7, העוסק ב"אינטל". עם זאת, תהליכי הייצור של 

שכבות דקות מורכבים פחות מתהליכי הייצור של מוליכים למחצה, ולכן גם הסיכונים 

הסביבתיים של המפעל נמוכים מאלו של "אינטל". 

AVX �7�2 — מידע כללי

המרכזית  ההנהלה  העולמי.   AVX תאגיד  של  בת  חברת  היא  ישראל   AVX חברת 

ממוקמת בקליפורניה, ויש לתאגיד כ-22 חברות בת. את תאגיד AVX רכש לפני שנים 

אחדות תאגיד "קיוסרה" )Kyocera( היפני. לחברת AVX ישראל יש מפעל בת בצ'כיה 

המשמש זרוע ייצור. חברת AVX מייצרת רכיבי מיקרואלקטרוניקה פסיביים המיועדים 

לתעשיית התקשורת, ובפרט לשוק הטלפונים הסלולריים בחו"ל. המפעל מחזיק בכמה 

תקנים: ISO 9000-2000 ,ISO 14001 ות"י 18001. לאחרונה עבר המפעל לייצור רכיבים 

 .RoHS העומדים בתנאי הדירקטיבה האירופית

מפעל AVX ישראל הוקם בשנת 1982 בירושלים, גדל עם השנים ובשנת 2000 העסיק 

כ-700 עובדים. בעקבות מלחמת המפרץ השנייה )2003( והירידה בשוק התקשורת, נאלץ 

המפעל להתייעל ומספר העובדים צומצם. הלקוחות מחו"ל לא בטחו במפעל הממוקם 

באזור מסוכן, מכיוון שלא יכול להבטיח המשך ייצור תקין במצב חירום, ולכן הוקם קו 

גיבוי בצ'כיה שהיה לקו הייצור המרכזי. המו"פ ותהליכי הייצור בחדרים הנקיים נשארו 

במפעל הישראלי, אך הפעילות של אמצע הקו וסופו עברה ברובה לצ'כיה. 
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3�7� איכות סביבה בחברה

דרשה  זו  העולמית;   AVX מחברת  בעבר  הגיעו  הסביבה  ואיכות  הבטיחות  דרישות 

פועלות בהן.  מחברות הבת שלה לעמוד בכל הדרישות הסביבתיות של המדינות שהן 

נוספו על הדרישות הקודמות של  AVX העולמית,  לאחר שתאגיד "קיוסרה" רכש את 

הן  "קיוסרה"  של  הסביבתיות  הדרישות  התאגיד.  של  הסביבתיות  הדרישות   AVX
מהמחמירות בעולם, שכן התאגיד אינו מסתפק בדרישות ובתקנות הסביבתיות הרגילות 

הסביבה  איכות  את  בחזונו  הגדיר  התאגיד  בהן.  פועלות  שלו  הבת  שחברות  במדינות 

מוצרים  של  ייצור  הן  כולל  זה  ותחום  שלו,  העיקריים  הפעולה  תחומי  משלושת  אחד 

ידידותיים לסביבה והן צמצום רציף של הפגיעה בסביבה. התאגיד דורש מחברות הבת 

לעמוד בתקנים מחמירים מאלו הנדרשים במדינות השונות ולהמשיך לצמצם את פגיעתן 

בסביבה. לדוגמה, התאגיד דורש מהחברה בישראל להכין דוח רבעוני על כל הפרויקטים 

הסביבתיים שנעשו במפעל ברבעון — Environmental Accounting Report — ומעודד 

ולתאגיד   AVX לחברת  הזמן.  כל  סביבתיים  פרויקטים  לבצע  הישראלית  החברה  את 

"קיוסרה" יש חזון של שיפור היעילות הסביבתית בייצור, ולכן הם מעודדים פרויקטים 

חזון  גם  יש  למפעל  בסביבה.  הפגיעה  צמצום  עם  בבד  בד  בייצור  שיפור  מושג  שבהם 

סביבתי עצמאי המושפע מהמטרות והיעדים שנקבעו לו. במסגרת זו המפעל הישראלי 

עומד הן בדרישות המשרד להגנת הסביבה, הן באלו של פיקוד העורף )המפעל מוגדר 

מפעל חיוני ועובד גם בשעת חירום(, הן באלו של שירותי הכיבוי וההצלה )המפעל מוגדר 

מפעל מסוכן, בגלל כמות הכימיקלים המאוחסנים בו והקרבה לריכוזי אוכלוסייה( והן 

בדרישות המגיעות מלקוחות, למשל — בדיקות התאמה ואמינות תכופות יותר.

ניטור סביבתי נערך במפעל בפרקי זמן קצובים, ולמפעל אין בעיות של זיהום אוויר 

או רעש. עיקר המאמץ הסביבתי של המפעל מושקע בתחום השפכים ובמניעתם: המפעל 

משתמש בעמודות לספיחת מתכות, והשרף נשלח מהן לרמת חובב. הגזים מאוחסנים 

ובתחנות  במחסנים  מעצרות.  יש  הכימיקלים  אחסון  אזורי  ובכל  מתאימות,  בסככות 

העבודה יש הפרדה בין חומרים דליקים, חומרים מאכלים, חומצות ובסיסים. במפעל יש 

מערכת לאיסוף שפכים חומציים, ואלה מפונים לרמת חובב לפחות פעם בחודש )2 מ"ק(. 

פסולת של חומרים מסוכנים נאספת במכלים ומפונה לרמת חובב )כ-60 מכלים בחודש(. 

הבניין שהמפעל פועל בו לא יועד מראש לתעשייה, ולכן קווי הביוב התעשייתי והסניטרי 

שלו אינם נפרדים. בבור הביוב המרכזי נעשה ניטור, והשפכים עומדים בתקן הנדרש. 

המפעל  של  החברתית  במעורבות  גם  ביטוי  לידי  באה  הסביבה  לאיכות  הדאגה 

בקהילה. המפעל מעורב בקהילה בכמה תחומים ומשתתף ב"עמותת הר חוצבים לאיכות 

הסביבה" העומדת בקשר עם הִמנהלים הקהילתיים באזור. 
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4�7� חדשנות סביבתית טכנולוגית

החומרים  פסולת  היא  האלקטרוניקה  רכיבי  בתעשיית  העיקרית  הסביבתית  הבעיה 

המסוכנים ופסולת הרכיבים שמושלכת לאשפה. פסולת אלקטרוניקה כוללת גם מתכות 

יקרות שאפשר למחזר. מחלקת ההנדסה במפעל מעורבת בכל הפרויקטים של החלפת 

חומרי גלם. למפעל יש מהנדסת הממונה על בטיחות, גהות ואיכות סביבה, והיא מעורבת 

רוב הפרויקטים  ל"קיוסרה",  לפני המעבר  בכל הפרויקטים של החדשנות הסביבתית. 

נועדו לאפשר למפעל לעמוד בתקנות איכות הסביבה המקומיות, ואילו בשנים האחרונות, 

בעקבות דרישות השוק ודרישות חברת האם, חל שינוי בדגש. הדגש היום הוא על יעילות 

סביבתית וחיסכון בעלויות סביבתיות מתוך שינוי בתפעול. 

ISO 14001

המפעל קיבל את ההסמכה הראשונית ל-ISO 14001 בשנת 2003, אם כי הוא פעל לפי 

הוראות התקן כבר זמן רב קודם לכן. התקן מסייע ליזום פרויקטים סביבתיים משום 

שהוא יוצר מערכת מסודרת המִקלה לזהות בעיות ומעודדת מציאת פתרונות. 

5�7� סיכום הממצאים

1�5�7� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיביות רבה · 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" מוניטין סביבתי· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדריםתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים   ·
פעילהלסביבתיים

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים קשר הדוק וניסיונות להשפיע· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן מלא בכל החברה· 

הגישה בעבר ציות· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.
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2�5�7� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·0

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·0

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  A סיכון גבוה· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·4

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·0

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(. 

)ב( ניתוח הפרויקטים

3סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·2

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·3

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·3.33

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.   

6�7� מסקנות מחקר המקרה

הסביבתית  החדשנות  בתחום   AVX מפעל  מדיניות  על  שהשפיעו  העיקריים  הגורמים 

הם הדרישות של התאגיד הבין-לאומי )"קיוסרה"( השולט בחברת האם הבין-לאומית 

כל בעיה  ולתקן  )2( לבדוק  )1( לשפר את הביצועים הסביבתיים של המפעל;   :)AVX(

סביבתית. בעזרת "הרוח הגבית" החיובית של חברת האם בנושאים הסביבתיים, פיתח 

האם  חברת  של  הדגשים  פי  על  בסביבה.  הפגיעה  לצמצום  עצמאית  מדיניות  המפעל 

אפשר לראות גם שינוי באופי הפרויקטים. אם בעבר, לפני הכניסה של "קיוסרה", נעשו 

בעקבות  היום,  הרי  המקומיות,  הסביבתיות  בדרישות  לעמוד  כדי  בעיקר  הפרויקטים 
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עמידה  המפעל.  של  הסביבתית  היעילות  לשיפור  מיועדים  הפרויקטים  הבעלות,  שינוי 

בדרישות הסביבתיות של המדינה נחשבת לתנאי בסיס שאפילו אין צורך לציינו.

 AVX-7�7� פרויקטים סביבתיים ב

1�7�7� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

חומרים  AVX מתאפיינים בהוצאה של  הפרויקטים של החדשנות הסביבתית במפעל 

בעייתיים מקו הייצור של המפעל. 

1�1�7�7� פרויקטים של החלפת חומרי גלם

הוצאת בנזן: בנזן )benzene( הוא תרכובת אורגנית חסרת צבע, דליקה ורעילה. הבנזן 

הוא חומר שעלול לגרום לסרטן, ולכן בוצע פרויקט להוצאתו מקו הייצור, לפי דרישת 

גלם  חומרי  של  החלפה  אלא  הייצור  בתהליך  שינוי  היה  לא  הסביבה.  להגנת  המשרד 

בלבד. מפעלים אחרים בארץ החליפו גם הם את החומר המזיק.

השנה: 1996, העלות: לא נמסרה.

הוצאת קסילן: קסילן )xylene( הוא חומר חסר צבע ודליק המשמש ממס ומוגדר חומר 

 )N-methylpyrrolidone( NMP-מסוכן. המפעל חדל משימוש בקסילן והחל להשתמש ב

בעקבות דרישה חיצונית. לא כל החומרים הוחלפו בפרויקט. 

השנה: 2002, העלות: לא נמסרה.

הפרויקט כלל החלפת חומרים המשמשים לציפוי  ובחומצות:  צמצום השימוש באבץ 

המתכות וצמצום השימוש באבץ בעקבות דרישה פנימית. הצמצום בחומרים השתלם 

למפעל. 

השנה: 2004, העלות: לא נמסרה.

2�7�7� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�2�7�7� פרויקטים של "פתרונות בקצה הצינור"

איסוף שפכים חומציים:  במפעל נבנתה צנרת האוספת את השפכים מהחדרים לצוברים 

ונבנו  התראות  מערכת  גם  הוקמה  קטנים.  למכלים  השפכים  הועברו  כן  לפני  גדולים. 
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הפרויקט  עלות  המפעל.  של  ההנדסה  מחלקת  ביוזמת  בוצע  הפרויקט  ומעצרה.  סככה 

הייתה גבוהה, אך הוא חסך בהוצאות המפעל.

השנה: 2003, העלות: 150 אלף דולר.

2�2�7�7� פרויקטים של חדשנות מנהלתית

הוצאת ציאניד מהמפעל: במחלקת המו"פ של המפעל נשמרו מיני ציאניד לצורך ניסויים 

שונים. הוחלט להוציא את כל מיני הציאניד מהמפעל וגם ממחלקת המו"פ. הפרויקט 

נעשה כדי להגן על העובדים מפני החומרים המסוכנים.

השנה: 2000.

ישראלית המתמחה במשלוח  בפרויקט איתר המפעל חברה  ִמחזור מִמסים אורגניים: 

חומרים לִמחזור. החברה שולחת את הממסים לִמחזור בגרמניה תמורת תשלום. מדובר 

בשליש מהפסולת המסוכנת )כ-4 מ"ק לחודש(. 

השנה: 2004.

"Better Housekeeping" 3�2�7�7� פרויקטים של

ִמחזור בדיל ועופרת: זה פרויקט מתמשך: חברת "סופרסולד" אוספת שאריות של בדיל 

ועופרת ושולחת אותן לִמחזור.

השנה: 1999.

החלפת  בעקבות  בשליש  הצטמצמו  הכימיקלים  כמויות  בכימיקלים:  שימוש  צמצום 

חומרים על פי תקופת זמן ולא על פי כמויות הייצור. הפרויקט נעשה בשיתוף מחלקת 

ההנדסה במפעל.

השנה: 2004.

8� "חברת החשמל לישראל בע"מ" 

1�8� איכות סביבה וחדשנות במגזר ייצור החשמל

הכניסה  סף  ולכן  כבד,  וציוד  גדולות  הון  השקעות  הדורש  תהליך  הוא  החשמל  ייצור 

לתחום גבוה והתחום מאופיין בחברות גדולות. באופן מסורתי ייצור החשמל לווה גם 
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בחלוקתו, ומכיוון שבתחום החלוקה יש מונופול טבעי, רוב החברות שייצרו חשמל היו 

גם חברות מונופוליסטיות. רוב הזיהום של המגזר נוצר משרפה של חומרים פחמימניים, 

ולכן שיפור ביעילות הייצור לרוב מסייע גם לצמצם את הזיהום ביחס לכל יחידת אנרגיה 

מיוצרת. תקינה כבדה על מגזר זה באירופה ובצפון אמריקה גרמה לשינויים ושיפורים 

ניכרים בציוד ובתהליכי הייצור. עם זאת, חלק נכבד מהזיהום קשור לסוג  סביבתיים 

חומרי הגלם המשמשים לייצור החשמל. הזיהום העיקרי של המגזר הוא זיהום לאוויר 

וכן שפכים תעשייתיים ופסולת מוצקה. 

2�8� "חברת החשמל" — מידע כללי 

"חברת החשמל" עוסקת בייצור חשמל, הולכתו וחלוקתו לכ-2.3 מיליון לקוחות. החברה 

מייצרת חשמל ב-61 יחידות ייצור הממוקמות ב-17 אתרים ברחבי המדינה. זו חברה 

ממשלתית ציבורית; כ-99% ממניותיה מוחזקים בידי הממשלה והשאר — 1% — מוחזק 

בידי הציבור באמצעות הבורסה.

פנחס רוטנברג, מייסדה של "חברת החשמל" ומנהלה הראשון, קיבל מממשלת המנדט 

שני זיכיונות להפקת חשמל: האחד לשימוש במי הירקון והאחר לניצול כל מקורות המים 

ברחבי ארץ ישראל ועבר הירדן. בשנת 1923 הקים רוטנברג את "חברת החשמל לארץ 

ישראל". באותה שנה נחנכה תחנת כוח בתל אביב, וב-1925 הוקמו תחנות גם בטבריה 

הירדן  נהרות  של  החיבור  באזור  כוח  תחנת  בניית  בדיזל.  הונעו  התחנות  כל  ובחיפה. 

והירמוך )נהריים( הסתיימה בשנת 1932 ופעלו בה 3 יחידות לייצור חשמל. בזכות התחנה 

בנהריים הוקמה הרשת הארצית שחיברה את כל תחנות הכוח במעגל אחד. עם התגברות 

המתיחות הביטחונית בין יהודים וערבים החליט רוטנברג לבנות תחנות קיטור גדולות 

בגלל  לים,  סמוך  נבנו  הקיטור  תחנות  הגדולות.  הערים  בקרבת  החוף,  מישור  לאורך 

הצורך בכמויות גדולות של מי ים לקירור הקיטור וִמחזורו. התחנה הראשונה, שנבנתה 

בחיפה סמוך לשפך הקישון, החלה לפעול בשנת 1935, ובה הוקם גם המשרד הראשי של 

"חברת החשמל". בשנת 1938 הוקמה תחנת "רדינג" בתל אביב, ליד שפך הירקון. 

וזו  הירדנים,  לידי  בנהריים  הכוח  תחנת  של  לנפילתה  הביאה  העצמאות  מלחמת 

הייתה מכה קשה ל"חברת החשמל". כדי לפצות על אבדן התחנה, הורחבו התחנות בתל 

ופתיחת  העצמאות  מלחמת  של  סיומה  המדינה.  של  הראשונות  בשנים  ובחיפה  אביב 

שערי הארץ לגלי העלייה הגדולים הציבו לפני "חברת החשמל" אתגרי פיתוח עצומים. 

בתחילת 1954, לאחר הקמת ועדה לבחינת הנושא, אישרה ממשלת ישראל רכישה של 

95% ממניות החברה, ובכך למעשה הולאמה החברה. בשנות החמישים הוחל בהקמת 
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אתר תחנות כוח חדש, סמוך למקום שבו הוקמה לימים העיר אשדוד, והתחנה החלה 

לפעול ב-1958. מאוחר יותר כונו התחנות באתר בשם "אשכול", על שם ראש הממשלה 

לוי אשכול. בשנת 1981 החלה לפעול תחנת כוח חדשה — "מאור דוד" — בחדרה. תחנה 

זו הייתה הראשונה שפעלה באמצעות שרפת פחם, והקמתה כללה גם בניית מזח פריקה 

לפחם וגשר באורך 2 קילומטרים המחבר אותו ליבשה. בשנות השמונים הוקמה תחנת 

פחם נוספת — "רוטנברג" — מדרום לאשקלון.

הביאה  התשעים  שנות  ותחילת  השמונים  שנות  בסוף  לחשמל  בביקוש  העלייה 

להקמתן של טורבינות גז תעשייתיות באתרים שונים בארץ, טורבינות המופעלות בדלק 

נוזלי או בגז טבעי. בד בבד החלה הקמתו של קו מתח-העל )400 קילו וולט(, ובשנות 

התשעים הוא היה למוביל החשמל הארצי וחוברו אליו תחנות שונות. תהליך המעבר של 

תחנות לשימוש בגז טבעי החל ב-2004, והוא נמשך גם היום. 

המבנה הארגוני של החברה מושתת על 6 יחידות-על )חטיבות( שמנהליהן )המשנה 

למנכ"ל וחמישה סמנכ"לים( כפופים ישירות למנכ"ל: חטיבת הייצור וההולכה, חטיבת 

שיווק וקשרי לקוחות, חטיבת פרויקטים הנדסיים, חטיבת משאבים אסטרטגיים, חטיבת 

כספים וכלכלה וחטיבת ארגון, לוגיסטיקה, ביטחון ומל"ח )משק לשעת חירום(. מנהלי 

החטיבות הם האחראים לניהול, להכוונה ולבקרה של מנהלי המחוזות, מנהלי האגפים 

ומנהליהן של יחידות מרכזיות.

ייצור החשמל בחברה

למערכות החשמל ממדינות שכנות.  גיבוי  לה  אין  "אי חשמלי" —  היא  ישראל  מדינת 

הייצור  ורזרבת  לחשמל,  בביקוש  מהירה  לעלייה  מביאה  המהירה  הכלכלית  הצמיחה 

חוק  בארץ.  בלעדי  והכמעט  הגדול  היא ספק החשמל  קֵטנה. החברה  )עתודות חשמל( 

החשמל קובע שקבלנים פרטיים יוכלו לייצר עד 20% מהחשמל, אך עד היום כמעט אין 

יצרנים כאלו. יכולת הייצור של יצרנים פרטיים הייתה ב-2005 פחות מאחוז אחד מכושר 

הייצור הכללי. היכולת הנקובה של "חברת החשמל" ב-2005 הייתה כ-10,000 מגה ואט. 

החשמל מיוצר בכמה סוגים של תחנות כוח של "חברת החשמל":

)פחם, מזוט, או  ומופעלות בדלק  תחנות כוח הממוקמות על חוף הים  תחנות קיטור: 

גז טבעי(. שרפת הדלק מחממת מים בדוד במחזור סגור ליצירת קיטור. הקיטור גורם 

)גנרטור( ליצירת חשמל. נצילותן של תחנות  לסיבוב ציר הטורבינה ולהפעלת המחולל 

אלו — בין 35% ל-39%. אלה תחנות הקיטור של "חברת החשמל": "אשכול" באשדוד, 

בחדרה  רבין"  "אורות  ובמזוט(,  טבעי  בגז  )מופעלות  חיפה  ותחנת  אביב  בתל  "רדינג" 
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ו"רוטנברג" באשקלון )מופעלות בפחם(. תחנות אלו מספקות כ-70% מהיכולת הנקובה 

של "חברת החשמל".

טורבינת גז תעשייתית: זו יחידה לייצור חשמל המופעלת באמצעות סולר, ובעתיד — 

באמצעות גז טבעי. שרפת הדלק המתערבב עם האוויר יוצרת גזי שרפה הגורמים לסיבוב 

ציר הטורבינה, וזו מפעילה את המחולל ליצירת חשמל. תחנות מסוג זה פזורות ברחבי 

המדינה, והן מספקות כ-20% מהיכולת הנקובה של החברה.

גז  טורבינת  המשלבות  חשמל  לייצור  יחידות  אלה  )מחז"ם(:  משולב  מחזור  תחנות 

וטורבינת קיטור. בתהליך ייצור החשמל בטורבינת הגז משתמשים בחום השיורי הנפלט 

ממנה לשם חימום מים — להפעלת טורבינת הקיטור בלא תוספת של דלק. נצילותן של 

יחידות אלו — בין 51% ל-56%. יחידות ייצור מסוג זה יש באתרי "חברת החשמל" האלה: 

אלון תבור, חיפה )בהקמה(, חגית, גזר, צפית, אשכול ורמת-חובב. תחנות אלו מספקות 

כ-10% מהיכולת הנקובה. עם ההתקדמות בהקמת המערכת להולכת הגז הטבעי צפויות 

כל תחנות הכוח במחזור משולב לעבור לשרפת גז טבעי. הגז הטבעי מאפשר חיסכון גדול 

בעלויות כאשר הוא מחליף מזוט וסולר, אך לעומת פחם כמעט שאין לו יתרון כלכלי. עד 

סוף העשור, כמחצית מהיכולת המותקנת של "חברת החשמל" אמורה להיות ביחידות 

ייצור המופעלות בגז טבעי. 

אנרגיות מתחדשות: "חברת החשמל" מתכננת להשתמש בעתיד באנרגיות מתחדשות, 

באמצעות שתי חוות של טורבינות רוח שתספקנה 50 מגה ואט. 

3�8� איכות סביבה בחברה

מדיניות "חברת החשמל" שואפת לטפח תודעה סביבתית גבוהה ולראות באיכות הסביבה 

גורם מרכזי בתהליך קבלת החלטות. עיקרי מדיניותה של החברה הם:  

ועל  ייצור  שילוב שיקולים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות על פיתוח מערכות   .1

הולכה וחלוקה של החשמל, ואימוץ העיקרון של פיתוח בר-קיימא;

הסביבתיות  ההשפעות  של  מתמשכת  הפחתה  על  הקפדה  מתוך  המתקנים  תפעול   .2

ושיפור מתמיד של הביצועים הסביבתיים. החברה מבצעת ניטור ובקרה של השפעות 

אלו; 

קיום החוקים והתקנות של מדינת ישראל ואימוץ אמות מידה נאותות במקרים של   .3

העדר חקיקה. החברה משתתפת בפעילות לקידום תחיקה סביבתית;
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שימוש מושכל במשאבים טבעיים תוך צמצום יצירת פסולת וקידום השימוש בתוצרי   .4

הלוואי שיש להם פוטנציאל יישומי-מסחרי;

ניהול דו-שיח עם הציבור בכל הנוגע לכוונותיה של החברה לבצע פעולות שיש להן   .5

השלכות סביבתיות ותכנוניות, וגילוי מעורבות בפרויקטים קהילתיים סביב מתקני 

חשמל;

גזי  של  הפליטה  צמצום  לשם  הכוח,  לתחנות  האנרגיה  במקורות  טבעי  שילוב גז   .6

חממה;

של  חזותם  שיפור  חדשים,  ִמתקנים  בתכנון  ומרחביים  נופיים  שיקולים  הטמעת   .7

ִמתקנים קיימים ושילובם בנוף;

ממלכתיים  סביבתיים  גורמים  בשיתוף  בין-לאומיות,  מחויבויות  לקידום  פעילות   .8

אנרגיות  שילוב  תוך  וחלוקתו,  הולכתו  החשמל,  לייצור  הקשור  בכל  וציבוריים, 

מתחדשות וייזום פעילות לשימוש מושכל בחשמל;

ייזום פרויקטים, סקרים ומחקרים שמטרתם לזהות השפעות של מתקני החברה על   .9

הסביבה ולצמצמן. השתתפות במחקרים למניעת מפגעים סביבתיים בכלל ולפיתוח 

טכנולוגיות לשיפור הנצילות של מתקני החברה בפרט;

לימודי  ושילוב  החברה,  כל עובדי  בקרב  הסביבתית  והמחויבות  המודעות  הגברת   .10

סביבה בתכניות ההדרכה.

משנות השמונים, במסגרת המדיניות להפחתת פליטות לאוויר, "חברת החשמל" עוברת 

דל-גופרית,  מזוט  כגון  יותר,  "נקי"  דלק  לשרפת  בעולם  להתפתחות  ובהתאם  בהדרגה 

פחם דל-גופרית וגז טבעי במקום מזוט וסולר.

"חברת החשמל" מבצעת את כל הפעילות הסביבתית שלה בעצמה: הקמה, תפעול 

ואחזקה של 35 תחנות ניטור, תכנון סביבתי, הכנת תסקירי השפעה על הסביבה וחוות 

דעת סביבתיות, הרצת מודלים סביבתיים, ליווי פרויקטים של החברה לכל אורך הדרך, 

הארגונית,  מהבחינה  ועוד.  רעלים  היתרי  עסק,  רישיונות  סביבתיים,  בהיתרים  עיסוק 

בתחום איכות הסביבה התחילו לעבוד בשנות השבעים 3 אנשים במחלקה אחת, והיום 

עוסק בנושא זה צוות מיוחד של 50 עובדים. כמעט כל העובדים שייכים לאגף תכנון, 

פיתוח וטכנולוגיות. זה אגף מטה עצמאי בחטיבת המשאבים האסטרטגיים, ולכן הוא 

מנותק משרשרת הייצור וההולכה. באגף יש היום שלוש יחידות סביבתיות: )1( תסקירי 

השפעה על הסביבה; )2( ניטור ובקרה; )3( מניעת מפגעים ורישוי סביבתי. 
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מחלקת איכות הסביבה ב"חברת החשמל" החלה לפעול לשיפור הנצילות של תחנות 

החשמל  לייצור  בעיקר  פעילותה  התקשרה  ולכן  סביבתיים,  עקרונות  באמצעות  הכוח 

גבוהה  נצילות  הסביבה.  איכות  על  לשמירה  הייצור  יעילות  בין  מתאם  ישנו  בחברה. 

יותר של המתקנים טובה גם מבחינה סביבתית, כי משתמשים בפחות דלק ונוצר פחות 

ועסקה  הסביבתית  המחלקה  בתוך  הייתה  היעילות  בשיפור  שעסקה  היחידה  זיהום. 

במעקב במתקנים קיימים ובבדיקת נצילות של מתקנים חדשים — על פי הגדרות היצרן 

וזמני התחזוקה. הנצילות עלתה מ-30% בתחנות הפחם בעבר ל-55% בתחנות במחזור 

משולב )מחז"מים(. ואולם לפני כ-20 שנה החליטו שנושא הנצילות קשור לייצור החשמל, 

והעבירו את המחלקה שעסקה בכך לאגף העוסק בייצור החשמל. 

למשאבים  סמנכ"ל  ובראשה  סביבה,  איכות  לנושא  הנהלה  ועדת  פועלת  בחברה 

אסטרטגיים שממנה מנכ"ל החברה. הוועדה עוקבת אחר יישום העקרונות של מדיניות 

איכות הסביבה בחברה ובוחנת עקרונות אלה מעת לעת.

עובדי המחלקות הסביבתיות מדריכים עובדים בכל הרמות — מעובדי כפיים ועד 

ההנהלה הבכירה ביותר — כדי להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים.

בין- צוותים   16 פועלים  הסביבה,  בתחום  החברה  של  המדיניות  יישום  במסגרת 

מיוחדת  פרויקטורית  מרכזת  הצוותים  את  סביבתיים.  בנושאים  המטפלים  אגפיים 

השייכת מבחינה ארגונית לאחת היחידות הסביבתיות שהוזכרו. הצוותים מכינים תכניות 

זו  מסגרת  אותן.  מאשר  החשמל"  "חברת  ודירקטוריון  בין-תחומיים,  לפרויקטים  אב 

פועלת משנת 1995. כמו כן פועלות בחברה מחלקה לפיתוח אנרגיות מתחדשות ויחידת 

קשרי קהילה — יחידות המעורבות בפרויקטים הנוגעים לאיכות הסביבה. 

החברה משתפת פעולה, בין היתר, עם "החברה להגנת הטבע" ועם "רשות הטבע 

והגנים" בקידום פרויקטים סביבתיים, כגון אימוץ הנשרים והדורסים בארץ והשמירה 

בשיתוף  ביצעה,  והיא  והמורשת,  השימור  בתחום  גם  פעילה  החברה  החופים.  על 

"המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות", פעולות שימור באתרים, ובראשן שיקום 

אתר "נהריים".  

ISO 14001 תקן

"חברת החשמל" מפעילה מערכות עצמאיות של ניהול סביבתי. אלה אינן מבוססות על 

תקן ISO 14001 אלא על נהלים שפותחו בחברה. 
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4�8� חדשנות סביבתית טכנולוגית

על פי חוק החשמל, רשות החשמל קובעת את תעריף החשמל ש"חברת החשמל" גובה 

מהצרכנים, והיא המפקחת עליו. התעריף מבוסס על שקלול של פרמטרים רבים, ובהם 

הצפי להוצאה סביבתית מסוימת. אם הדרישות הסביבתיות מהחברה עולות, והן כרוכות 

את  להעלות  בדרישה  החשמל  רשות  אל  לפנות  יכולה  החברה   — יותר  גבוהה  בעלות 

התעריף. העלאת התעריף בעקבות פעילות סביבתית מאושרת רק לפעילויות המוטלות 

מוכרות  אינן  החברה  של  "התנדבותיות"  סביבתיות  פעילויות  חוק.  פי  על  החברה  על 

כהוצאה בתעריף החשמל. 

תהליך החדשנות הסביבתית ב"חברת החשמל" מתבטא בכמה תחומים: 

החלפת סוג הדלק  — מעבר מסולר ומזוט לגז טבעי;  .1

התקדמות טכנולוגית בייצור חשמל — הקמת טורבינות גז ותחנות במחזור משולב   .2

)מחז"מים( — להגדלת הנצילות; 

במתקן  )הנוצר  וגבס  פחם  אפר  ניצול   — פחם  שרפת  של  הלוואי  בתוצרי  שימוש   .3

הסולקנים( ביישומים שונים בתעשייה, בתשתית ובחקלאות;

לים,  לאוויר,  הפליטות  להפחתת   — הזיהום  במקורות  וטיפול  במתקנים  שינויים   .4

לנחלים ולקרקע;

וִמחזור — איסוף  פרויקטים קטנים מסוגים שונים כדוגמת פרויקטים של איסוף   .5

עמודי חשמל וִמחזור עמודי בטון. 

מיוחדת —  יש מחלקה  עסקי,  פוטנציאל  בעל  רעיון סביבתי  עולה  על אלה, אם  נוסף 

ייזום עסקי" — שתפקידה ליישם את הרעיון )המחלקה עוסקת בקידום כל  "מחלקת 

היוזמות העסקיות של החברה, בכל התחומים(. 
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5�8� סיכום הממצאים

1�5�8� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות טוב· 

גישה סביבתית ציות· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" מוניטין סביבתי· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדרים חלקיתתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים פעילה· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים קשר הדוק וניסיונות להשפיע· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן אין· 

הגישה בעבר ציות· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.

2�5�8� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·87

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·57

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  A סיכון גבוה· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·65

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·1

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.
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)ב( ניתוח הפרויקטים

10סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·2

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·7

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·1.90

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.   

6�8� מסקנות מחקר המקרה

"חברת החשמל" היא דוגמה קלאסית לחברה שכמעט כל שיפור בייצור שלה מפחית הן 

עלויות והן זיהום. השינויים בסל הדלקים )תוספת הפחם לסל הדלקים והמעבר ממזוט 

וסולר לגז טבעי( צמצמו את הפגיעה בסביבה. הגורמים העיקריים המשפיעים על "חברת 

החשמל" לבצע חדשנות סביבתית הם גורמים כלכליים הנוגעים לחיסכון בעלויות, תקינה 

ישראלית ותקינה בין-לאומית. את רוב הציוד לייצור חשמל )טורבינות גז, ציוד למחז"מים 

וכד'( קונים מיצרנים בחו"ל, בעיקר יצרנים במדינות מתועשות. מכיוון שבמדינות אלו יש 

תקינה מחמירה בנושאי הפקת אנרגיה, ציוד זה מגלם בתוכו חדשנות סביבתית שפותחה 

במדינות אלו. שלא כחברות פרטיות הפועלות בשוק החופשי ומחירי מוצריהן נקבעים 

לפי ביקוש והיצע, תעריף החשמל ש"חברת החשמל" גובה מהצרכנים נקבע על ידי רשות 

החשמל, והיא המפקחת עליו — על פי חוק החשמל. אם הדרישות הסביבתיות מהחברה 

עולות, והן כרוכות בהוצאות גבוהות — החברה יכולה לפנות אל רשות החשמל בדרישה 

להעלות את התעריף. גודלה של "חברת החשמל" ופעילותה האופיינית, שיש לה השלכות 

סביבתיות רבות ומגוונות, מצדיקים הקצאה של עובדים המתמחים בנושאים מוגדרים 

של איכות הסביבה. עובדים אלו יכולים להתמחות גם בנושאים של חדשנות סביבתית. 

בחברה יש שלוש מחלקות שבהן כ-50 עובדים העוסקים בנושאים של איכות הסביבה. 

בגודלה  בהתחשב  גם  הסביבה,  באיכות  העוסקים  עובדים  של  יחסית  גדול  מספר  זה 

הסביבתי  והשיפור  בר-קיימא  פיתוח  החדשנות,  נושאי  כן,  כמו  החשמל".  "חברת  של 

כתובים במסמכי המדיניות של "חברת החשמל", והחברה מסתמכת על הצהרת מדיניות 

סביבתית ברורה מאוד. כצפוי מחברה הפועלת רק במדינת ישראל, ההתייחסות לתקינה 

הסביבתית במדיניות החברה מכוונת בעיקר לתקינה הישראלית ולתקינה בין-לאומית 

שאומצה בישראל. למרות זאת, כדי לאפשר גיוס כספים בעולם, נדרשת החברה לעמוד 

לתמריצים  רגישה  אחרים,  כגופים  החשמל",  ש"חברת  נראה  בין-לאומיים.  בתקנים 
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מהמשרד  החברה  ביקשה   2003 בשנת  לדוגמה,  קטנים.  בסכומים  ואפילו  ממשלתיים, 

להגנת הסביבה סיוע של 100,000 ש"ח לפרויקט של טיפול בשמנים הידראוליים וקיבלה 

אותו. ביחידות הסביבתיות של "חברת החשמל" יש עובדים מסורים לתפקידם, אך יש 

בחברה עוד עובדים בעלי מודעות סביבתית גבוהה — "משוגעים לאיכות סביבה" — 

שאינם עובדים ביחידות הסביבתיות אלא במחלקות אחרות. אלה דוחפים את נושאי 

איכות הסביבה במחלקותיהם בלי שתחום זה מופיע בהגדרות התפקיד שלהם. 

7�8� פרויקטים סביבתיים ב"חברת החשמל"

1�7�8� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�8� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

הקמת טורבינות גז: טורבינת הגז הראשונה הוקמה ברמת חובב. הטורבינה מאפשרת 

פתרון זריז יחסית לשינוי בביקוש החשמל, אם כי הפעלתה דורשת כמה שעות. בכמה 

מקומות בארץ יש טורבינות קטנות לאיזון מידי של עומסי חשמל.

השנה: 1990, העלות: מחירה של יחידת טורבינה כ-250 מיליון דולר.

החלפת תאי הדלק בטורבינות הגז לתאי דלק DLN: החברה החליפה את תאי הדלק 

Dry Low Nox( DLN(. אלו תאים לשרפת  בטורבינות הגז התעשייתיות לתאים מסוג 

צריכת הדלק.  יותר במקור, אך הם אינם משפרים את  נמוכות  דלק שהפליטות מהם 

דרישת ההחלפה הייתה חלק מתהליך הרישוי של הטורבינות. היום הטורבינות מצוידות 

מראש בתאי דלק אלו.

השנה: 1992, העלות: 36 מיליון דולר.

"ִמחזור  מסוג  כוח  לתחנות  הגז  מטורבינות  כמה  להפיכת  תהליך  זהו  משולב:  ִמחזור 

משולב" )מחז"מ( — שילוב של טורבינות גז תעשייתיות וטורבינות קיטור.

השנה: 1994, העלות: מחיר כל יחידה כ-250 מיליון דולר.

משתמשת  החשמל"  "חברת  הידראוליים:  שמנים  פסולת  להפחתת  שרפים  מערך 

במתקניה בנוזלים הידראוליים. עם הזמן עוברים השמנים הידרוליזה ונוצרות חומצות. 

הוחלט  שימוש.  שנות   12 לאחר  להחליפו  וצריך  קטליטית  התפרקות  מתרחשת  בנוזל 

יונים הקולטים את החומציות ומחזירים את הנוזל למצב  להשתמש בשרפים מחליפי 

מהמשרד  קיבלה  החברה  ובאשקלון.  בחדרה  הכוח  בתחנות  נעשה  הפרויקט  שימושי. 
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להגנת הסביבה סיוע בסך 100 אלף ש"ח לביצוע הפרויקט. "חברת החשמל" השתמשה 

בפרויקט בטכנולוגיה מחו"ל, אך היום יש נטייה בעולם להשתמש בשמנים אחרים )שמן 

סויה, למשל(.

השנה: 2003, העלות: 79 אלף דולר.

שימוש בגז טבעי: השימוש של "חברת החשמל" בגז הטבעי החל באתר תחנות הכוח 

אביב  בתל  "רדינג"  הכוח  תחנת  באתר  היה  וההמשך   ,2004 בשנת  באשדוד  "אשכול" 

בשנת 2006. השינוי — משימוש במזוט לשימוש בגז טבעי — הביא לחיסכון של כ-90 

מיליון דולר בשנה באשדוד. נוסף על כך מסבים טורבינות גז רגילות לעבודה בגז טבעי: 

"חגית" מ-2008; "גזר" מ-2008; "אלון תבור" מ-2009. הגז הטבעי הוא למעשה ייעודן 

המקורי של טורבינות הגז הללו, אך עד כה הן הופעלו בסולר.

השנה: 2004, העלות: 45 מיליון דולר לכל תחנה )אשדוד ותל אביב(.

במסגרת המו"פ ב"חברת החשמל" או במימון  פרויקטים ניסיוניים במסגרת המו"פ: 

"חברת החשמל" מבצעים פרויקטים כגון אלה: הפקת חשמל מגפת, "לקסטרן", ניצול 

פחמן דו-חמצני לגידול אצות. כמו כן מבצעים פרויקטים סולריים כגון אלה: "טכנולוגיה 

גנרית סולרית במכון וייצמן" — שיתוף פעולה של "אורמת" ומכון וייצמן, בית סולרי 

במצפה עדי, התפלה סולרית במעגן מיכאל. 

2�1�7�8� פרויקטים של ִמחזור חיצוני

שימוש באפר פחם לייצור מלט: תוצר הלוואי העיקרי בשימוש בפחם הוא אפר פחם. 

האפר משווק למפעל "נשר", שם מערבבים אותו עם מלט טחון ליצירת תוסף פורצלני או 

מוסיפים אותו לכבשן בתור חומר גלם. בשנים האחרונות האפר משווק גם למפעלי בטון 

בתור תחליף לחול ולמלט. מפעלי "נשר" משלמים עבור האפר והובלתו, והעלות ל"חברת 

החשמל" היא רק עבור אחסון החומר.

השנה: 1983, העלות: לא נמסרה.

שימוש באפר פחם לייצור בטון: תוצר הלוואי העיקרי בשימוש בפחם הוא אפר פחם. 

האפר משווק למפעלי בטון בתור תחליף לחול ולמלט. העלות לחברת חשמל היא עבור 

אחסון החומר בלבד.

השנה: 1997, העלות: לא נמסרה.
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ניצול אפר פחם לשיקום האתר לסילוק פסולת "שושני": החברה השתמשה ב-163 אלף 

טונות של אפר מרחף )משקל רטוב( מאתר תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה לשיקום 

האתר הנטוש לסילוק פסולת "שושני" )בעבר — מחצבת כורכר(, השוכן מזרחית לכביש 

החוף, כ-2 ק"מ מדרום לצומת אולגה. השיקום מבוסס על הנחת שכבת אפר אטומה על 

פני אתר סילוק הפסולת, כדי למנוע את המשך הזיהום של מי התהום במים שחלחלו 

את  להרחיב  אפשר  אי  מטרותיו,  את  מגשים  השיקום  שפרויקט  פי  על  אף  מהאשפה. 

לא  האפר  שבשכבת  הראו  בשטח  שבוצעו  שמדידות  מאחר  אחרים,  לאתרים  השיטה 

התקבלה דרגת האטימות הדרושה — לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה — לשיקום 

אתרים לסילוק פסולת. את עלויות הפרויקט שילמה "חברת החשמל", והן כללו תשלום 

לבעל הקרקע.

השנה: 2001, העלות: לא נמסרה.

של  פליטה  להפחתת  המתקנים  מפעולת  הלוואי  תוצר  "נשר":  למפעל  גבס  מכירת 

בשנה.  טונות  אלף   80  — גבס  הוא   )FGD  — )סקרברים  באשקלון  גופרית  תחמוצות 

"חברת החשמל" מעוניינת לפנות את הגבס לשימוש מועיל ולמנוע מטרד סביבתי. הגבס 

הוא מוצר נקי שאיכותו גבוהה, והוא נמכר למפעל "נשר" במחירי השוק. בעלות הפרויקט 

מחשבים את עלות אבן הגיר ואת עלות הציוד הנלווה.

השנה: 2001, העלות: לא נמסרה.

3�1�7�8� פרויקטים של "חדשנות בקצה הצינור"

הדרישה  באשקלון:  בתחנה   )FGD( גופרית  תחמוצות  להפחתת  סולקנים  התקנת 

להתקין סולקנים התקבלה בתהליכי הרישוי של יחידות ייצור 3 ו-4 באתר תחנת הכוח 

"רוטנברג".

השנה: 1997, העלות: 160 מיליון דולר.

2�7�8� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�2�7�8� פרויקטים של "פתרונות בקצה הצינור"

מתקנים לטיפול בשפכים תעשייתיים: הוכנסו מתקנים פיזיקו-כימיים לטיפול בשפכים 

תעשייתיים הנוצרים במתקני החברה.

השנה: 1997, העלות: 45 מיליון דולר.
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בשפכים  לטיפול  מקומיים  מתקנים  הוקמו  סניטריים:  בשפכים  לטיפול  מתקנים 

סניטריים ולשימוש חוזר במים להשקיית שטחי גינון באתרים.

השנה: לא נמסרה, העלות: לא נמסרה.

2�2�7�8� פרויקטים של חדשנות מנהלתית

הקמת "מנהלת אפר פחם": אפר פחם הוא תוצר לוואי של שרפת הפחם באתרי תחנות 

ב"חברת  נוצר   2004-2000 בשנים  באשקלון.  ו"רוטנברג"  בחדרה  רבין"  "אורות  הכוח 

החשמל" אפר בכמות ממוצעת של 1.3 מיליון טונות בשנה, אך בשנת 2005 נרשמה ירידה 

בכמות האפר ל-1.17 מיליון טונות. עד 1998 הטילו את העודפים לים. משנה זו אסרה 

המדינה להטיל אפר לים, והחברה נאלצה לחפש פתרון אחר. ב"חברת הפחם" )חברה 

ממשלתית שנקנתה בשנת 2003 על ידי "חברת החשמל"( הוקמה "מנהלת אפר". היא 

מעסיקה אדם אחד, והוא מסייע ל"חברת החשמל" בנושא זה ומקדם פתרונות לאפר 

ייצור בטון, סלילת  הפחם. הפתרונות המסחריים שנמצאו עד היום הם: תוסף למלט, 

כבישים ותשתיות אחרות. בעת האחרונה משתמשים באפר גם בחקלאות: חומר ריפוד 

ברפתות ובלולים ומצע גידול לצמחים.

השנה: 1993.

9� "סטילקוט"

1�9� איכות סביבה וחדשנות במגזר ציפוי המתכות

תהליכי הייצור במגזר ציפוי המתכות מגוונים, אולם הם מבוססים בעיקר על טבילת 

המוצרים במיני כימיקלים, ובמקרים רבים על העברת חשמל דרך חלקי המתכת. ואלה 

שלבי הייצור: )א( טיפול מקדים: בשלב הזה מנקים את החלקים הדורשים טיפול, מצפים 

בחומר מגן אזורים שרוצים להשאירם נקיים, בלי ציפוי, ומכינים חלקים המצופים בציפוי 

אלקטרוכימי לחיבור לזרם חשמל. )ב( טיפול כימי וחשמלי: מצפים את החלקים, בד בבד 

עם העברת זרם בחלקים וטבילתם באמבטיות של חומצות ועוד חומרים. )ג( טיפול סופי: 

מסירים את חומר המגן מהחלקים שלא צופו, ולעתים מבצעים טיפול נגד קורוזיה. בין 

התהליכים, החלקים המצופים עוברים שטיפות רבות, לרוב במים. הבעיות הסביבתיות 

נובעות מהצורך לרענן את החומצות ואת חומרי  העיקריות הכרוכות בציפוי המתכות 

ושיירים של מתכות  רעילים  הציפוי השונים באמבט, תהליך הגורם להוצאת חומרים 

כבדות ומסוכנות. גם במי השטיפה של החלקים המצופים מצטברים שרידים רעילים 



210211211

 Clayton, Spinardi( וויליאמס  של מתכות כבדות. לטענת החוקרים קלייטון, ספינרדי 

Williams, 1999 &(, רוב המפעלים לציפוי מתכות בעולם הם מפעלים קטנים ובינוניים 
המבוססים בעיקר על הידע של בעל המפעל )שהוא גם מנהל המפעל(, והם חסרי יכולת 

עצמית של מו"פ וחדשנות. לרוב העובדים אין כישורים טכנולוגיים, והם עובדים בשכר 

נמוך. לכן החדשנות בתחום זה נוצרת ברובה בשיתוף פעולה עם יצרני הציוד וחומרי 

הגלם של הענף.

2�9� "סטילקוט" — מידע כללי

העוסקת  קטנה  חברה  היא  ביבנה,  התעשייה  באזור  הממוקמת  "סטילקוט",  חברת 

בציפוי מתכות ומתמחה בתהליכי ציפוי מגוונים. היא מסייעת לאנשי פיתוח ומתכננים 

בתחומי המתכת והאלקטרוניקה בפתרון בעיות בתחום הציפוי, במידע תאורטי, בידע 

מעשי ובבניית דגמים. במפעל כ-70 עובדים, מרביתם במשרה חלקית, ויותר מ-50 מהם 

מוגבלים, אימהות יחידות או מבוגרים בני 50 ומעלה העוסקים בעבודות לא מקצועיות 

של קילוף, צביעה ומיסוך. 

3�9� איכות סביבה בחברה

טיפול בפני שטח וציפוי מתכת נועדו להקנות למתכת תכונות מסוימות, שהבולטת בהן 

היא עמידות לקורוזיה. תעשיית ציפוי המתכות היא תעשייה מזהמת, ובתהליך ציפוי 

המתכות יש על פי רוב שלב שבו טובלים את המתכת המעובדת באמבטיות של חומרים 

זמן  זה  מגלה  הסביבה  להגנת  המשרד  וכרומטים.  עופרת  כגון  רעילים,  חומרים  ובהם 

וצריכת  קטנה  תעשייה  שהיא  אף  שכן  המתכות,  ציפוי  לתעשיית  מיוחדת  רגישות  רב 

המים שלה נמוכה, יש לה פוטנציאל נזק גדול, בעיקר של פגיעה במקורות מים. המשרד 

מתמקד בשנים האחרונות בדרישות לתהליכי ייצור שיש בהם כדי להקטין הן את כמויות 

המזהמים הנפלטים מהמפעל והן את כמויות המים המשמשות בתהליך הייצור. 

עד שנת 2002 פעל המפעל בשטח קטן באזור התעשייה "ארגמן" )יבנה(, ורמת הזיהום 

שלו הייתה גבוהה יחסית. המפעל לא רצה לשתף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, 

ובסופו של דבר הטיל עליו המשרד, בשיתוף העירייה, צו סגירה. המפעל היה מעוניין 

לעבור לאתר חלופי, גדול יותר, באזור התעשייה הצפוני של יבנה. לפני הקמתו של המפעל 

מחדש, באו מנהליו להתייעץ עם נציגי המשרד בדבר דרכי הפעולה במתחם החדש. בשלב 

הזה הפעיל המשרד )מחוז המרכז( לחץ אינטנסיבי על המפעל, כדי שישנה את תהליכי 
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הייצור על פי עקרונות סביבתיים. הלחץ גרם למפעל לשנות את תהליכי הייצור באתר 

החדש לתהליכים שיפגעו פחות בסביבה. שינוי זה יצר גם שינוי תפיסתי במפעל והביא 

להבנה שאפשר להגיע לשיפורים עסקיים ובה בעת לצמצם את הפגיעה בסביבה. הבנה זו 

גרמה למפעל להמשיך בחדשנות סביבתית גם לאחר שהסתיימה בנייתו. מהמשרד להגנת 

הסביבה נמסר שהיום אין למפעל שפכים תעשייתיים כלל, והוא נחשב ל"מפעל ירוק". 

בעקבות השינויים הסביבתיים שביצע המפעל, הוא זכה בפרס "מגן איכות הסביבה" 

בשנת 2003. בין הנימוקים העיקריים למתן הפרס צוינו הנושאים: 

המפעל מבצע מעקב מתמיד אחר פיתוחים חדשניים בנושאי איכות הסביבה בתחום   ·

ציפוי המתכות, והוא פועל ליישומם זמן רב לפני שהרשויות דורשות זאת; 

המפעל עבר לשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה הנהוגים בתעשיית ציפוי המתכות   ·

והפחית שימוש במתכות כבדות ורעילות האופייניות לענף;

המפעל הוא חלוץ בתחומו, והוא מצטיין בראייה לטווח ארוך ובאימוץ חזון עתידי   ·

של תעשיית ציפוי המתכות.

ונושאים  פרויקטים  על  ללמוד  כדי  למפעל  באים  הסביבה  להגנת  במשרד  גורמים 

להגנת  במשרד  עסקים  לרישוי  האגף  ראש  לדוגמה,  בהם.  מוביל  שהמפעל  סביבתיים 

הסביבה בא למפעל כדי ללמוד על כלכלת בית נכונה )Good Housekeeping( המתבצעת 

במפעל. פעילות זו יכולה לתרום תרומה נכבדה לצמצום הזיהום ובד בבד — להפחתת 

עלויות. במפעל ביקרו גם סטודנטים רבים ותברואנים של המשרד להגנת הסביבה. הם 

באו כדי ללמוד שיטות לטיפול בחומרים מסוכנים, ללמוד על דרכי התמודדות עם בעיות 

סביבתיות ולהעביר את הידע למפעלים אחרים או לדרוש שינויים כאלה מאותם מפעלים. 

בין המבקרים היו גם מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה וראשי המחוזות של המשרד.

השיפור הסביבתי שהתחולל במפעל בשנים האחרונות והפרסום סביבו תרמו רבות 

לקשריו של המפעל עם המשרד להגנת הסביבה. מצד שני, המפעל חשוף עכשיו לאור 

הזרקורים, מצב המחייב אותו להשקיע ולהיות ייצוגי מבחינה סביבתית כל הזמן. מצב 

זה מחייב הקפדה מתמדת על נוהלי עבודה תקינים, שקיפות ופיקוח של כל העובדים על 

נושאים של איכות סביבה במפעל.

מבחינת השוק, בשנים האחרונות מתרחש שינוי בתפיסה המאפיינת את הלקוחות 

של תעשייה זו בעולם בכל הקשור לנושאי איכות הסביבה. בעבר הייתה דרישה רשמית 

של לקוחות לצמצם את הזיהום באוויר או בשפכים. היום, מהנדסים צעירים שיש להם 

תפיסה "ירוקה" דואגים להכניס דרישות לתהליכי ייצור "ירוקים" במפרט של ההזמנות. 
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גם מעצבים הפסיקו לעבוד עם חומרים בעייתיים לסביבה מתוך מודעות לעניין. בשנים 

 RoHS האחרונות נוסחו תקנים האוסרים על שימוש במקצת החומרים הללו, למשל תקן

האירופי. השיפור הממשי שעבר המפעל ביחס לאיכות הסביבה סייע לו מבחינת התדמית, 

ול"סטילקוט" קל היום לקבל הזמנות בזכות התדמית הסביבתית הטובה. עם זאת, יש 

למפעל יותר מה להפסיד אם יתגלו בעבודתו בעיות סביבתיות, ולכן הוא צריך לשים דגש 

רב יותר על עמידה בתקנים.

ISO 14001

מנהלי המפעל התלבטו אם להשקיע בקבלת התקן ואף החלו בתהליך לקבלתו, אולם 

תהליך  הכלכלית.  מהבחינה  כדאי  יהיה  לא  שהתקן  משנוכחו  התהליך  את  עצרו  הם 

קבלת התקן כרוך בעלויות נכבדות, הן מבחינת ההשקעה הראשונית והן מבחינת ביצוע 

הבדיקות השנתיות והחצי-שנתיות. נוסף על כך, אם מפעל מתחיל לבצע בדיקות ומפסיק 

גם מבחינת  איכות הסביבה.  על  אותן, מתעוררות שאלות בקרב הרשויות האחראיות 

השוק לא הרגישו במפעל שיש לחץ והצדקה להוציא את התקן.

4�9� חדשנות סביבתית בחברה

המפעל ביצע שורה של פעולות לשיפור איכות הסביבה בתחומו:

מהמים  הזיהום  מּוצא  כך  הפוכה.  אוסמוזה  עוברים  למפעל  הנכנסים  המים  כל   .1

יותר לעמוד בתקני הפליטה של המשרד להגנת הסביבה  המתקבלים, ולמפעל קל 

החלים על המים היוצאים מהמפעל; 

המפעל עוסק גם בחדשנות ארגונית. לדוגמה, המפעל הגיע להסכם עם מפעל "אמזה"   .2

במפעל  יוחזק  שלו  החומרים  מלאי  שלפיו  הבעייתיים(  הגלם  חומרי  את  )המספק 

"אמזה"; 

מהציפוי  המגנים  חומרים  של  ובקילוף  בצביעה  מוגבלים  אנשים  מעסיק  המפעל   .3

האלקטרוליטי, במקום להשתמש במִמסים כימיים שהם חומרים מזהמים. כך תורם 

המפעל גם לקהילה וגם לסביבה; 

במפעל פועלת מערכת ענפה של הסמכות לעובדים, וזו מאפשרת לצמצם את הפגיעה   .4

הסביבתית העלולה להיגרם מתקלות ומחוסר ידע של עובדים; 

המפעל מעודד את העובדים להעלות רעיונות לצמצום ההזרמה של חומרים מסוכנים   .5

לסביבה. 
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בזמן האחרון החל המפעל להשתמש בציוד מעבדה המבצע אנליזות של תמיסות וחומרים 

ומקל על פעילות החדשנות הסביבתית.

5�9� סיכום הממצאים

1�5�9� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיביות רבה· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" מודעות סביבתית· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדריםתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים חלקית· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים תגובה בלבד · 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן אין· 

הגישה בעבר אי שיתוף פעולה· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.

2�5�9� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·0

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·0

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  B סיכון בינוני· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·2

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·0

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.
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)ב( ניתוח הפרויקטים

2סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·2

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·2

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·4.00

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.      

6�9� מסקנות מחקר המקרה

אולם  סביבתית,  חדשנות  לבצע  יכולים  קטנים  מפעלים  שגם  מראה  המקרה  חקר 

נעשית בדרך כלל כאשר מפעל עובר למקום  התקדמות של ממש בנושאים סביבתיים 

חדש או פותח קו ייצור חדש. במקרה של המפעל הזה, הלחץ של המשרד להגנת הסביבה 

עורר "מודעות רדומה" של היזם.

7�9� פרויקטים סביבתיים ב"סטילקוט"

1�7�9� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�9� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

פיתוח חומר מונע התנדפות: המפעל פיתח חומר מונע התנדפות באמבטיות )מעין אנטי-

פומינג( המפחית את הריח העולה מהן. בעולם מקובלות שיטות כגון כדורים וחומרים על 

בסיס סיליקון. את הפיתוח עשו שלושה מומחים חיצוניים שהמפעל העסיק. הוא מאפשר 

למפעל לעבוד בלי מאווררים ומפוחים, מונע את הריח וכך גם מגן על העובדים, יוצר 

סביבת עבודה נעימה יותר ומצמצם מפגעי ריח.

השנה: 2003, העלות: 9,000 דולר.

2�1�7�9� פרויקטים של החלפת חומרי גלם

החלפת חומצה חנקתית בחומצת לימון: המפעל החל להשתמש בחומצת לימון במקום 

בחומצה חנקתית המורכבת מניטריט וכרומט. השינוי נעשה בעקבות החלת תקן בין-

מחייבת  לפעילות  הפכה  ההחלפה  כזאת.  החלפה  לבצע  המאפשר   )STM 967( לאומי 
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רוב  באופן מלא —  בוצעה  לא  הייצור. ההחלפה  בכל תהליכי  והיא מתבצעת  במפעל, 

)כגון  אחרות  חברות  אך  לימון,  בחומצת  לשימוש  עברו  אתן  עובד  שהמפעל  החברות 

הקודם.  בחומר  להשתמש  ממשיכות  ו"אלביט"(  אופ"  "אל  האווירית",  "התעשייה 

ההחלפה כללה קנייה של מערכת חדשה ושל אמבטיה. הפרויקט היה חדשני בארץ, הוא 

נעשה ביוזמת המפעל ולא כלל מחקר ופיתוח.

השנה: 2003, העלות: כ-12 אלף דולר.

10� "כרמל מערכות מיכלים" 

1�10� איכות סביבה וחדשנות במגזר ייצור הקרטון

תחום ייצור הנייר )ובמידה פחותה — הקרטון( נחשב בעבר למזהם, אולם מהפכה גדולה 

 Porter &( של חדשנות סביבתית בתחום החלה בארצות סקנדינביה לפני כשני עשורים

Van der Linde, 1995a,b(. גם היום רוב החדשנות בענף מקורה בחו"ל. שלא כמו מגזר 
ייצור הנייר, שהוא חומר הגלם לקרטון, מגזר הקרטון אינו נחשב היום למזהם מאוד. 

בתהליך הייצור של הקרטון יש שימוש במקרגל — מכשיר היוצר גלים קטנים בסרט נייר 

רחב, ונייר גלי זה מודבק בין שני ניירות ונחתך ללוחות גדולים של קרטון גלי. הדבר 

מעניק לנייר מבנה יציב וקשיח וכן נפח. אם יש צורך לחזק את הקרטון עוד ולהגדיל את 

נפחו, מדביקים כמה שכבות של נייר גלי ונייר ישר. אחר כך חותכים את הקרטון לפי 

המידות הדרושות לאריזות השונות ומדפיסים עליו את מה שהזמינו הלקוחות הסופיים. 

בתהליך.  המשמשים  והצבע  הדבק  של  מהשפכים  בעיקר  נוצרות  הסביבתיות  הבעיות 

כולה  הייצור  בשרשרת  להתבונן  יש  אך  רב,  זיהום  מייצר  אינו  הקרטון  ייצור  תהליך 

)Clayton et. al., 1999(: מכיוון שרבות מאריזות הקרטון ממוחזרות לתהליך הייצור של 

הנייר, חומרי הגלם המשמשים בייצור הקרטון הם פוטנציאל לזיהום במפעלים לִמחזור 

לטפל  להם  לכן קשה  פרטני,  באופן  למפעלים  לרוב  קובעי התקנות מתייחסים  הנייר. 

בזיהום המאפיין שרשרת ייצור שלמה. לטענת קלייטון, במגזר זה דרושה חדשנות ברמת 

שרשרת הייצור השלמה, גם בִמחזור המוצרים. חקר המקרה מחזק דעה זו.

2�10� "כרמל מערכות מיכלים" — מידע כללי

פתרונות  של  וייצור  לעיצוב  בישראל  הגדולה  החברה  היא  מיכלים"  מערכות  "כרמל 

אריזה ומשלוח מבוססי-נייר למגזר התעשייתי והחקלאי בארץ ובחו"ל. החברה מייצרת 

ובעלת  ציבורית,  חברה  זו  ועוד.  משולשת  דופן  בעלות  אריזות  גלי,  קרטון  קופסאות 
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השליטה העיקרית בה היא קבוצת "נייר חדרה". החברה מעסיקה כ-750 עובדים, והיקף 

המחזור השנתי שלה כ-80 מיליון דולר. 

קבוצת "כרמל" הוקמה בשנות השמונים של המאה העשרים באמצעות רכישת מפעלי 

קרטון אחדים בארץ )בטירת כרמל, כרמיאל, חולון ועוד(. בשנים הללו לא הייתה מודעות 

לנושאי איכות הסביבה, והמפעל בטירת כרמל, לדוגמה, הפסיק להזרים את שפכיו לים 

וחובר למערכת הביוב של חיפה רק בסוף שנות השמונים. השליטה במפעלים אלו הייתה 

של תאגיד "כור", אך זה התפרק, ומאז שולטת בהם חברת "נייר חדרה", והיא שהביאה 

לתנופה גדולה בפעילות של המפעל. המפעל בחולון והמפעל בטירת כרמל נסגרו והועברו 

נפתח המפעל החדש של "כרמל מערכות מיכלים"  לפארק התעשייה של קיסריה, שם 

בשנת 1996. המפעל נבנה מלכתחילה בסטנדרט בנייה גבוה, נקנו מכונות חדשות והושם 

דגש על תאורה ושטח מרווח. בשנת 2002 רכש המפעל מחברת "סאייטקס ויז'ן" מדפסות 

בתחום  מהראשונות  החברה  הייתה  כך  הגלי.  הקרטון  אריזות  על  דיגיטלית  להדפסה 

דיגיטל".  "כרמל  הדיגיטלי  הדפוס  מחלקת  והוקמה  הדיגיטלי,  הדפוס  את  שהכניסו 

המחלקה ביססה לעצמה מעמד חשוב בשוק.

כלכליות המספקות שלושה  יחידות  מורכבת משלוש  מהבחינה הארגונית, החברה 

שירותי ייצור:  

 :)CCS( יחידת קופסאות גליות א. 

ליחידה מפעלי ייצור בקיסריה ובכרמיאל. המפעל בקיסריה, שהוא המפעל הראשי של   

החברה, נפתח ב-1996 והוא מהמתקדמים בעולם בתחומו. פתיחת המפעל הרחיבה 

הדפסה  המאפשר  חדשני  מכשור  פועל  המפעלים  בשני  החברה.  של  יכולותיה  את 

צבעונית ובולטת על האריזות. היחידה מייצרת ניירות גליים, אריזות משלוח, דוכני 

תצוגה ועוד. המפעל בקיסריה נבנה בהשקעה של כ-40 מיליון דולר. הוא משתרע על 

שטח נרחב ובו פועלים משרדי החברה וכל שלבי התכנון, הייצור והאחסנה. מערכת 

ההגנה משרֵפות מסתייעת במאגר מים פרטי שנפחו 1,000 מ"ק. באולמות הייצור לא 

נעות מלגזות, ואת כל שינוע החומרים מבצעת מערכת אוטומטית ממוחשבת, בלא 

מגע יד אדם. הקרטון הגלי מיוצר בשני קווי ייצור אוטומטיים המנוטרים בחדרי 

בקרה. 

"פרנקל CD בע"מ":  ב.  

חברת "פרנקל" התמזגה עם חברת "כרמל" בתחילת 2006. היום "פרנקל CD" היא   

וחברת  חדרה"  "נייר  מיכלים",  מערכות  "כרמל  של  משותפת  בבעלות  בת  חברת 

גבוהה,  וייצור של אריזות קרטון באיכות  ובניו". החברה מובילה בעיצוב  "פרנקל 
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ובכלל זה הדפסות אופסט. החברה מייצאת חלק גדול מתוצרתה. מפעל הייצור של 

החברה ממוקם גם הוא בפארק התעשייה בקיסריה.

 :)Tri-Wall( "טרי-וול בע"מ" ג.  

בנתניה  ייצור  מפעלי  ולה  "כרמל",  של  מלאה  בבעלות  בת  חברת  היא  טרי-וול   

ובנתיבות. היא משתמשת בטכנולוגיה חדשנית לייצור פתרונות אריזה בעלי שלוש 

דפנות — לאריזת רכיבים אלקטרוניים רגישים, כימיקלים וכדומה. החברה מייצרת 

פי דרישת הלקוח. החברה היא מהמובילות באספקת  גם פתרונות המעוצבים על 

אריזות ליצואנים הישראלים. 

3�10� איכות סביבה בחברה

"החברה לפיתוח קיסריה" ומדיניותה בנושא איכות הסביבה

הפארק  את  בקיסריה�  התעשייה  בפארק  ממוקמת  מיכלים"  מערכות  "כרמל  חברת 

מפעילה "החברה לפיתוח קיסריה", שייחודה בהיותה חברה כלכלית פרטית המנהלת 

"אקס- שטח  מעין  מנהלת  היא  למעשה  רוטשילד.  הברון  שרכש  ואדמות  יישוב 

טריטוריאלי" )ליישוב קיסריה אין ראש מועצה, והחברה מנהלת אותו(. החברה, בהיותה 

משוחררת מלחצים פוליטיים ואלקטורליים, משקיעה בנושאי איכות הסביבה ומטפלת 

בהם ברמה גבוהה יותר מרוב הרשויות בארץ. היא הקימה ועדת היגוי לנושאי איכות 

סביבה בפארק התעשייה, וזו מוציאה דוח שנתי, בעיקר בנושא זיהום מים. הסיבה היא 

שהשטח משמש אזור החדרה למי תהום של מפעל המים "נחלי מנשה", ויש בו בארות 

רבות של חברת "מקורות" המפיקות כ-14 מיליון מ"ק מים בשנה. החברה חפרה עשרות 

בארות מדגם בשטח הפארק, ובהן היא בודקת מדדים שונים של איכות המים. היא גם 

דוגמת שפכים מחוץ למפעלים בפארק. "החברה לפיתוח קיסריה" משקיעה 2 מיליון ש"ח 

בשנה באיכות הסביבה ומבצעת גם דגימות יקרות שאינן שגורות במקומות אחרים )כגון 

במשרה  סביבה  לאיכות  אחראית  מינתה  החברה  בשפכים(.  אורגניים  חומרים  סריקת 

הגישה  בשבוע.  פעמיים  בפארק  שמבקר  מהטכניון  בפרופסור  מסתייעת  והיא  מלאה, 

כלפי המפעלים היא של שיתוף פעולה ולא של לחץ ואיומים. אם נמצאות חריגות בעת 

הבדיקות, מדווחים עליהן למפעלים ונותנים סיוע שמטרתו להביא למציאת פתרון. 

מחויבות  תוך  והעסקים  התעשייה  פארק  את  הקימה  קיסריה"  לפיתוח  "החברה 

בתב"ע  מעוגנת  זו  מחויבות  בפרט.  התהום  מי  ושל  בכלל  הסביבה  של  זיהום  למנוע 

והעסקים קיסריה". החברה מבצעת פעולות  עיר( של "פארק התעשייה  בניין  )תכניות 
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מבחינה  ועסקים  מפעלים  מיון  היא  מהן  ואחת  הסביבה,  איכות  על  לשמירה  יזומות 

שיוכלו  והוכיחו  הקבלה  בתנאי  שעמדו  לאחר  רק  לפארק  מתקבלים  אלה  סביבתית. 

לעמוד בקריטריונים הסביבתיים הנדרשים.

המחויבות לסביבה של "החברה לפיתוח קיסריה" באה לידי ביטוי בפעולות שהיא 

מבצעת בפארק התעשייתי: 

בדיקות אטימות של מערכת הביוב הציבורית ומערכות הביוב של המפעלים;    .1

הפעלת יועצי איכות סביבה לבדיקת מפעלים המעוניינים להיכנס לפארק;    .2

ביצוע ותחזוקה של קידוחים לניטור מי התהום בשטח הפארק;    .3

דגימות ואנליזות של מי התהום באמצעות קידוחי ניטור;    .4

הפעלת צוות ניטור של מערכות סביבתיות מהטכניון בחיפה;    .5

דגימות ואנליזות של שפכים היוצאים מהמפעלים וממוצא הביוב בפארק;    .6

פיקוח על כל פינוי של פסולת חומרים מסוכנים מהמפעלים בפארק ובקרה;    .7

דגימות ואנליזות של מי הנגר הִעלי בפארק בתקופת החורף;    .8

מתן שירות מקצועי בפיקוח על המפעלים והעסקים הפועלים בפארק;    .9

עידוד מפעלים לצמצום מלאי חומרי הגלם ולהפחתת פסולת, לשימוש חוזר בפסולת,   .10

להפניית פסולת לִמחזור ולשימוש חוזר בשפכים במערכות הייצור; 

11. טיפול במפגעים סביבתיים בשטח הפארק; 

)Slow Release( שבשל  ִאטי"  ויקר מסוג "שחרור  דישון שטחי הגינון בדשן מיוחד   .12

פירוקו הִאטי הוא אינו מזהם את הקרקע; 

סיוע במתן רישיונות עסק לכל החברות בפארק.  .13

איכות הסביבה במפעל "כרמל מערכות מיכלים"

בהקמת המפעל החדש של "כרמל מערכות מיכלים" בקיסריה יוחדה תשומת לב לבטיחות 

ובטיפוח  בגינון  ש"ח   700,000 השקיע  המפעל  ולִמחזור.  הסביבה  לאיכות  העובדים, 

הסביבה. מכלי הכימיקלים הונחו באזור מוגן מיוחד, למניעת דליפות. מתחת לאולמות 

הייצור הותקנה מערכת לשאיבת אבק ופסולת נייר, והיא מעבירה אותם לִמחזור בחברת 

"אמניר" וב"נייר חדרה".

הנהלת המפעל משתדלת מאוד להקנות לעובדים מודעות לאיכות סביבה. הרעיונות 

עולים בפורום גבוה — בהדרכות של מנהלי משמרת, ומשם הם אמורים לחלחל למטה. 
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 ISO 18000-ו סביבה(  )איכות    ISO 14001 כגון  חיצוניים,  בתקנים  מחזיק  המפעל 

)בטיחות(. המפעל מנסה לשפר גם את קשריו עם הקהילה, אולם לא באמצעות הטיפול 

באיכות הסביבה אלא באמצעות פרויקטים חברתיים של תרומה לקהילה. 

ISO 14001

המפעל השקיע בקבלת התקן רק ב-2006. לדעת מנהלים במפעל, התקן לא נועד לצמצם 

פגיעה בסביבה אלא רק לתרום לארגון ולנהלים במפעל, ולכן לא הזדרזו להוציא אותו. 

הם הוציאו את התקן לבסוף מכיוון שחברת האם, "נייר חדרה", דרשה מהם לקבל את 

 .)ISO 14001 התקן )לחברת "נייר חדרה" עצמה יש תקן

4�10� חדשנות סביבתית טכנולוגית

מנהל איכות הסביבה הוא היוזם ו"הרוח החיה" בקידום החדשנות הסביבתית. במפעל 

יש איש מו"פ העוסק במוצר — אריזות מיוחדות, חוזק האריזות והדפסות מיוחדות, אך 

לא בפרויקטים הסביבתיים. המפעל זכה בתעודת הערכה בתחרות "מגן איכות הסביבה" 

)2002( על הפרויקטים של החדשנות הסביבתית שהוא ביצע.

הזיהום העיקרי של המפעל נוצר משופכי העמילן המשמש חומר גלם בדבק ומשופכי 

הצבעים שעל בסיס מים. בסך הכול כמות השפכים היא 30 מ"ק מרוכזים ביום. בתחילה 

כבדות  היו  העלויות  אך  שפכים,  לטיהור  במתקנים  במפעל  השפכים  בבעיית  טיפלו 

והתוצאות לא תמיד מושלמות. מאז הקמת המפעל פעל בו מתקן לטיפול כימי בשפכים. 

צבע,  שופכי  בעולם ממחזרים  העמילן.  לשופכי  לא  אך  הצבע  לשופכי  המתקן התאים 

אולם שופכי דבק נהוג להזרים לביוב הרגיל מכיוון שהם אינם נחשבים לזיהום בעייתי 

)יש בהם רק עומס אורגני של עמילן( ומאחר שבעולם שפכים אינם משמשים בדרך כלל 

הבורון102  בעיית  בישראל להשקיה בשפכים, התגלתה  עברו  זאת, כאשר  עם  להשקיה. 

בשופכי הדבק של המפעל, בעיה שחייבה את המפעל למצוא לה פתרון. שופכי דבק, 5-2 

מ"ק ביום, נוצרים בעקבות שטיפת המכונה. בימי שישי מבצעים שטיפה מלאה, משום 

שהמפעל אינו עובד בשבת, ואז כמות שופכי הדבק גדולה יותר. באמצעות חדשנות הגיע 

המפעל לִמחזור כל השפכים התעשייתיים שלו )שופכי דבק וצבע(. במכונות ההדפסה ישנם 

100 גוני צבע, ויש צורך לשטוף אותן לאחר כל ביצוע של הזמנה. המפעל ניסה למחזר את 

שופכי הצבע, אך בשלבים הראשונים הניסיונות לא הצליחו, אף על פי שהתשתית במפעל 

102  בורון הוא אחד ממרכיבי החומר "בוראקס" המשמש להכנת הדבק. הוא יוצא בשופכי הדבק, ועודף 

קטן של בורון פוגע במינים רבים של צמחים.
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בקיסריה הוקמה כשהיא מוכנה לִמחזור שפכים. בשנים הראשונות הצליח המפעל למחזר 

לא  גורם  בהכנסת  היא  הבעיה  הייצור.  בתהליך  בהם  ולהשתמש  מהשפכים,  רק 50% 

ובחן  הסביבתיות,  הבעיות  את  לפתור  ניסה  המפעל  הייצור.  לתהליך  )השפכים(  ידוע 

במשך השנים טכנולוגיות שונות )ִמחזור שופכי הצבע, אולטרה-פילטרציה, מעבר לדבק 

נטול בוראקס(. המפעל לא התייאש מהניסיונות ואף הצליח להגיע לפתרונות חדשניים 

שהרשויות הסביבתיות אישרו. משנת 2004 ממוחזרים השפכים במלואם, ולכן אין היום 

– Zero Discharge Plant(. למרות זאת, מוצרי  זיהום  זיהום )מצב של אפס  פוטנציאל 

הקרטון היוצאים מהמפעל עדיין מכילים בורון בדבק שלהם. בורון זה מגיע בזמן ִמחזור 

הקרטון למפעל הִמחזור, ולכן הוא מהווה בעיה סביבתית למפעל הִמחזור. כלומר, בעיית 

הבורון לא נפתרה במדינה אלא במפעל בלבד.103 

ולפליטות  לשמנים  הקשורים  בנושאים  היום  מתמקד  המפעל  סביבתית  מבחינה 

לאוויר: השמנים מגיעים מתחנת התדלוק וממוסך המלגזות. לצורך ייצור קיטור משתמש 

המפעל במזוט דל-גופרית, כדי לשפר ככל האפשר את הגזים הנפלטים מדוד הקיטור.

5�10� סיכום הממצאים

1�5�10� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיביות· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" כלכליות· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדרים חלקיתתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים פעילה· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים תגובה בלבד· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן חלקי / יחידות אחדות· 

הגישה בעבר ציות· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.

זו  ישראליים״( הבורון מופיע שוב.  נייר אמריקאיים  )למשל ב״מפעלי  103  בעת הכנת החומר הממוחזר 

דוגמה לבעיה שקשה לפתור אם מתייחסים לכל מפעל באופן פרטני ולא מתייחסים לכלל שרשרת הייצור 
של המוצרים.
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2�5�10� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·0

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·1

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  C סיכון נמוך· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·8

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·0

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.

)ב( ניתוח הפרויקטים

6סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·4

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·2

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·2.00

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.    

6�10� מסקנות מחקר המקרה

והוטמעו  שינוי  בו  חל  אולם  מזהם,  תעשייתי  מגזר  בעבר  היה  והקרטון  הנייר  תחום 

ייצור  מאפשרים  והמכשור  המיכון  התהליכים,  רוב  היום  עולמיים.  חדשנות  תהליכי 

למיקומו,  הקשורות  ייחודיות  סביבתיות  בדרישות  נתקל  בארץ  המפעל  ברם  נקי. 

והדרישה של "החברה הכלכלית קיסריה"  בורון לשפכים  על הזרמת  כדוגמת האיסור 

שלא להזרים לביוב את השפכים הנוצרים בתהליך הדפוס. "החברה לפיתוח קיסריה" 

מחויבת לאיכות הסביבה, ועם זאת, בהיותה גוף כלכלי מקומי, היא צריכה גם לשרת את 

המפעלים באזור התעשייה ולכן יש לה אינטרס לקיים אתם קשרים טובים של שיתוף 
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פעולה. החברה אפשרה למפעל לבצע כמה פרויקטים של חדשנות סביבתית, עד שהצליח 

לפתור סופית את בעיות השפכים שלו. נראה ש"החברה לפיתוח קיסריה" שומרת על 

יחסי אמון והערכה עם המפעל, והדבר בא לידי ביטוי במאמץ של המפעל להקטין את 

הזיהום שהחברה מוצאת אצלו. להנהלת המפעל יש נכונות גבוהה מאוד לעמוד בדרישות 

הסביבתיות; היא מינתה לשם כך מנהל סביבתי והיא מוכנה להשקיע את המשאבים 

הנדרשים )שיעור קטן יחסית ממחזור המפעל(. הסיבה לכך היא שכאשר הנהלת המפעל 

בחרה למקמו באזור התעשייה החדש של קיסריה, היא הייתה ערה לדרישות הסביבתיות 

של "החברה לפיתוח קיסריה", הייתה מוכנה להיענות להן ואף השקיעה סכומים גבוהים 

בתשתית המפעל כדי לייצר בתהליך נקי ובלא שפכים. כאשר היו בעיות בשפכים, המפעל 

לא התעלם מהן, והשקיע בניסיונות לפתור את הבעיות. לאחר כמה פרויקטים כושלים, 

הצליח המפעל למצוא פתרונות המאפשרים לו לייצר במעגל סגור. מקצת הפרויקטים 

במפעל נכשלו, וההשקעות בהם ירדו לטמיון. פרויקטים אלו מייצגים את הבעייתיות של 

אי-ודאות טכנולוגית בפרויקטים של חדשנות סביבתית ואת הסיכון שמפעל מקבל עליו 

כאשר הוא מבצע פרויקטים כאלו. 

7�10� פרויקטים סביבתיים ב"כרמל מערכות מיכלים"

1�7�10� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

מכל  למד  המפעל  אך  נכשלו,  סביבתית  חדשנות  של  פרויקטים  ארבעה  מתוך  שלושה 

פרויקט. לדוגמה, פרויקט דבק נטול בוראקס עזר לשפר את הידע בנוסחאות הדבק ותרם 

ליכולת לבצע ִמחזור מלא של שופכי הדבק.  

1�1�7�10� פרויקטים של ִמחזור חיצוני

משלוח פסולת לִמחזור ב"אמניר" ושימוש בחומר ממוחזר לייצור: המפעל שולח את 

נייר  ו"מפעלי  "אמניר"  חברת  באמצעות  לִמחזור  הייצור  מתהליך  הקרטון  פסולת  כל 

אמריקאיים ישראליים" )מנא"י(. 

השנה: 1996 )שנת הקמתו של המפעל החדש(, העלות: לא נמסרה.

2�1�7�10� פרויקטים של ִמחזור פנימי

הפרויקט הראשון היה הורדת שיעור הנחושת בבוצה של המתקן  ִמחזור שופכי צבע: 

לטיפול בשפכים, בוצה שמקורה בתהליך ההדפסה על לוחות הקרטון. הפרויקט החל 
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בִמחזור שופכי הדפסה והחזרתם לתהליך ייצור הדבק. הפרויקט הביא להורדת ריכוז 

לא  הסביבה  להגנת  המשרד  ואולם  מג"ל.  לכ-500  מג"ל  מ-1,000   — בבוצה  הנחושת 

קיבל את הפתרון, משום שלא היה תקן לבוצה כזאת, והמפעל חויב למצוא פתרון אחר. 

רוב ההוצאות של הפרויקט היו על הכנת התשתית לִמחזור בזמן בניית המפעל. המפעל 

עם התשתית של  נבנה  עוד סכומים קטנים באוטומציה של התהליך. המתקן  השקיע 

המפעל, ולכן מדובר רק בתוספת של כ-16 אלף דולר לתשתית וכ-16 אלף דולר לשיפור 

האוטומציה, אולם המתקן שימש את המפעל גם לִמחזור הדבק, ולכן העלויות מתחלקות 

בין הפרויקט לִמחזור שופכי הצבע לבין זה של ִמחזור שופכי הדבק. מחלקת ההנדסה 

בחרה מתקן דבק וצבע שמתאים לִמחזור שפכים. הפיתוח שנעשה היה פיתוח קטן של 

ניסוי וטעייה.

השנה: 1996, העלות: 10,000 דולר.

אולטרה-פילטרציה: המפעל ערך ניסויים בביצוע אולטרה-פילטרציה בשופכי הצבע כדי 

לרכז שפכים ולהשתמש בתרכיז להכנת הדבק. פרויקט ה"פיילוט" נעשה בשיתוף חברת 

"נירוסופט", והיא בנתה מתקן ניסיוני בחצר המפעל. הפתרון פעל, אולם  הצעת המחיר 

דולר(.  )160 אלף  גבוהה מדיי למפעל  הייתה  עבור המתקן התעשייתי  "נירוסופט"  של 

המפעל חשש מבעיות בפתרון זה, וכיוון שלא מצא פתרון אחר לשופכי הדבק, הקפיא 

את הפרויקט.

השנה: 1997, העלות: 10,000 דולר.

ִמחזור שופכי דבק: לאחר שנכשל השימוש בדבק נטול בוראקס, החל המפעל  למחזר את 

שופכי הדבק בעצם התהליך של ייצור הדבק. רוב ההוצאות של הפרויקט היו על הכנת 

התשתית לִמחזור בזמן בניית המפעל. המפעל השקיע עוד סכומים קטנים באוטומציה 

של התהליך.

השנה: 1999, העלות: 10,000 דולר.

3�1�7�10� פרויקטים של החלפת חומרי גלם

שימוש בחומר ממוחזר לייצור הקרטון הגלי: בתהליך הייצור החל המפעל להשתמש גם 

בחומר ממוחזר מחברת "אמניר". 

השנה: 1996 )שנת הקמת המפעל(, העלות: לא נמסרה. 
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מעבר לדבק נטול  בוראקס: אחד מחומרי הגלם לייצור דבק הוא בוראקס, המכיל בורון. 

בורון הוא מינרל הנחצב בחו"ל והוא נחשב חומר מזיק לצומח במי השקיה. הבורון אינו 

מורחק בטיפול הרגיל )הכימי( בשפכים, ובזמן הפרויקט לא הייתה טכנולוגיה לטיפול 

בו. עקב דרישה להורדת ריכוז הבורון בשפכים, עבר המפעל לייצור והדבקה באמצעות 

זר של החברה שסיפקה את מתקן הדבק. לאחר שנה  ידע  נטול בוראקס, בסיוע  דבק 

וחצי התברר שהדבק החדש יקר יותר ואיכות ההדבקה נפגעה. הניסוי נפסק בעקבות 

לחץ פנימי במפעל, והמפעל חזר להשתמש בדבק המכיל בורון. לפרויקט לא היו עלויות 

ישירות אך היו הוצאות עקיפות, קשות למדידה, של פסולת בתהליך הייצור.

השנה: 1997, העלות: 4,000 דולר.

2�7�10� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

"Better Housekeeping" 1�2�7�10� פרויקטים של

ִמחזור מלא של כל שופכי המפעל: במפעל הוחלט לבצע ִמחזור מלא של כל השפכים. 

חייבה  השינוי  הפעלת  אך  המפעל,  הקמת  מאז  מלא  לִמחזור  מוכנה  הייתה  התשתית 

אוטומציה מלאה )בקרים, מדי מפלס וכדומה(. למעשה, השינוי לא היה מתוכנן לגמרי. 

התשתית הוקמה בזמן שהמתקן הכימי לטיפול בשפכים פעל. כאשר עלה צורך להשבית 

צנטריפוגה במתקן לצורכי אחזקה, החל ִמחזור מלא של השפכים. היות שהִמחזור הצליח, 

לא הוחזר המתקן לעבודה. השינוי גרם לעלייה בצריכת הדבק, אך שיפורים במכונות 

זו. עם זאת, השינוי הביא לחיסכון של כ-40 אלף דולר בשנה באמצעות  ביטלו עלייה 

חיסכון בטיפול בשפכים, בטיפול בכימיקלים, בעלות פינוי בוצה יבשה, בעלות כוח אדם 

לטיפול במתקן טיהור השפכים ובחיסכון במים. היום המערכת מיוצבת, המפעל אינו 

מזרים שפכים כלל, ונקודת היציאה של השפכים לביוב בוטלה. המפעל לא שמר בסוד 

את הצלחתו בִמחזור. המפעלים המתחרים )"בסט קרטון", "ימ"א"( העתיקו את הרעיון 

בחלקו. הבעיה בשימוש בדבק ממוחזר היא שצפויה ירידה ברמת ההדבקה. הגוון של 

בעניין הדבק, אך  לבן. מנא"י העלו שאלות  בעוד הדבק הרגיל  הדבק הממוחזר כהה, 

מלא  לִמחזור  שהמעבר  לומר  אפשר  כללי  באופן  באיכות.  הבדלים  נתגלו  לא  בינתיים 

הצליח.

השנה: 2004, העלות: כ-1,000 דולר.
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2�2�7�10� פרויקטים של החלפת חומרי גלם בלא חדשנות

שימוש בצבעים דלי-נחושת: כדי להפחית את שיעור המתכות בשפכים, נעשה מאמץ 

לפעול עם צבעים דלי-מתכות.

ואימות  צבעים  יבוא  בחו"ל,  חברות  איתור  של  מסחרית  עבודה  כלל  הפרויקט 

במעבדה. השינוי גרם לתוספת מחיר לצבע. בארץ העתיקו את הרעיון, וחברות צבעים 

)"צח שרפון" ו"בית גוברין"( מייצרות היום צבעים דלי-נחושת.

השנה: 2001, העלות: 9,600 דולר בשנה.

11� "נשר מפעלי מלט ישראליים"

1�11� איכות סביבה וחדשנות במגזר ייצור המלט

מגזר ייצור המלט מאופיין בציוד יקר. נתון זה יוצר סף כניסה גבוה, ולכן רוב המפעלים 

בתחום זה הם מפעלים גדולים. הדרך המסורתית לייצור מלט פותחה לפני כ-200 שנה: 

יצרו תערובת של 80% אבן גיר ו-20% חרסית, והוסיפו לה מים בשיעור של עד 40% כדי 

ליצור תרחיף טין. את הטין בחשו במאגרים גדולים, כדי לשמור על תערובת אחידה. משם 

עברה התערובת לשרפה בכבשן ונוצרו גושים )קלינקר( שנטחנו למלט. החיסרון בשיטה 

זו — צריכה גבוהה של מים )מ"ק לטון מלט( ואנרגיה, ולכן בשנים האחרונות פותחו 

תהליכי ייצור הצורכים פחות מים או שאינם צורכים מים כלל. הפגיעה הסביבתית של 

תעשיית המלט התאפיינה בעיקר בפליטת אבק מחציבת חומרי הגלם ומתהליך השינוע 

והייצור, וכן בפליטה לאוויר של תוצרי תהליך השרפה בכבשן. היום רוב מפעלי המלט 

במדינות המפותחות בעולם משתמשים בטכנולוגיות להקטנת הפליטה של אבק לאוויר, 

אמצעי המייקר עוד יותר את הציוד שלהם. 

2�11� "נשר" — מידע כללי

חברת "נשר מפעלי מלט ישראליים" היא החברה הגדולה בארץ לייצור מלט, והיא מספקת 

כ-95% מהתצרוכת בשוק. החברה נתונה לשליטתן של שתי חברות: חברת "משאב יזום 

.CRH  — ופיתוח בע"מ" השייכת ל"כלל תעשיות" וחברה אירית למוצרי בנייה

בשנת 1902 חזה בנימין זאב הרצל בספרו "אלטנוילנד" הקמת מפעל מלט בחיפה. 

בשנת 1919 הקימו 7 אנשי עסקים יהודים בלונדון את "סינדיקט לצמנט פורטלנד בארץ 

ישראל". רכישת הקרקע למפעל העתידי נעשתה בסיועם של ד"ר ארתור רופין ויהושע 
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חנקין. בשנת 1922 נרשמה בלונדון "חברת מלט פורטלנד נשר בע"מ". באוגוסט 1923 

התחילה בניית בית החרושת "נשר", ובאוקטובר 1925 הוא התחיל לפעול. בינואר 1946 

עבר המפעל לשותפות של "סולל בונה" ו"החברה המרכזית" תמורת מיליון לירות ארץ 

ישראליות. הוא נרשם בשם "מפעלי מלט פורטלנד ארץ ישראליים", והמילה "נשר" צורפה 

לשם אחר כך. לאחר קום המדינה, עם תנופת הבנייה של ראשית שנות החמישים, הוקם 

עוד מפעל של "נשר" ברמלה. בשנת 1969 רכשה "נשר" את מפעל המלט "שמשון" בהר טוב 

וחידשה אותו. המפעל החל לפעול ב-1974 מתוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה.

מהבחינה הארגונית, חברת "נשר" פועלת באמצעות האגפים: משאבי אנוש, מסחר, 

כלכלה, תפעול וטכנולוגיה. המעבדה המרכזית של החברה, האחראית לנושאי המחקר 

והפיתוח, פועלת במסגרת אגף הטכנולוגיה.

3�11� איכות סביבה בחברה

ולא השתמשה בציוד  חברת "נשר" התעלמה במשך שנים רבות משיקולים סביבתיים 

החל המפעל  העשרים  של המאה  שנות השמונים  בסביבה. מתחילת  הפגיעה  להקטנת 

לציית לתקנות סביבתיות ולפעול כחוק. הנהלת "נשר" החליטה לשתף פעולה בנושאים 

לחץ  בעקבות  התקבלה  ההחלטה  בסביבה;  מפעליה  פגיעת  את  ולצמצם  סביבתיים 

שהפעילו הרשויות הסביבתיות והחלטה של גורמים בסביבת המפעל וכן עובדי המפעל 

עצמו לשתף פעולה. המפעל פועל תחת צו אישי של המשרד להגנת הסביבה לתקני פליטה 

)מתוקף חוק כנוביץ'(. 

השינוי גרר השקעות כספיות רבות בנושא איכות הסביבה. בתחילת שנות התשעים 

בנייה או שינוי שמבקשים מהרשויות מופנים מיד  תזוזה,  הבינה הנהלת המפעל שכל 

המשרד.  בהוראות  להתחשב  יש  ולכן  ולאישורו,  הסביבה  להגנת  המשרד  של  לבחינה 

משנת 1992 עד 2002 הושקעו במפעל 500 מיליון דולר בכל התחומים, 100 מיליון דולר 

מתוכם בנושאים של איכות הסביבה. בשנת 1995 קיבלה החברה מיליון דולר מהקרן 

לפרויקטים של המשרד להגנת הסביבה, לצורך פרויקט סביבתי של שינוי קווי הייצור 

)יפורט להלן(. סכומים אלו נדרשים למימון מסננים, מבנים סגורים, שינוי קו הייצור, 

הורדת עלויות אנרגיה וכדומה. 

בשנת 1997 זכה מפעל "נשר רמלה" בפרס "מגן איכות הסביבה" על פעילות ענפה 

בתחום: הפעלת מערכת משוכללת למניעת זיהום אוויר ומטרדי אבק, שבה מסוע חומרי 

ניקוי  ומערכת  ומאווררים  סגורים  במאגרים  גלם  חומר  אחסון  לחלוטין,  סגור  הגלם 

וטאטוא לניקיון מושלם. 
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 Millennium בשנת 2001 זכתה החברה בפרס בין-לאומי יוקרתי לאיכות סביבה: 

Awards for Environmental Achievements של "ארגון הסחר העולמי" )ICC( והתכנית 
הסביבתית של האו"ם )UNEP(. את הפרס מקבלות רק 12 חברות בעולם בכל שנה. 

היום פועלים כל מפעלי "נשר" על פי הקריטריונים המחמירים ביותר בתחום איכות 

ניטור  מערך  החוק.  מדרישות  הגבוהים  סטנדרטים  לעצמם  ומציבים  בעולם  הסביבה 

רציף, מהמתקדמים ביותר בארץ, מאפשר מעקב אחר כל מקורות הפליטה. בכל שנתיים, 

החל מ-2004, החברה מכינה דוח סביבתי מלא שיש בו מאזן סביבתי, כדי לשפר את 

השקיפות לציבור.

מהבחינה הארגונית, השינוי בתפיסה הסביבתית של "נשר" בתחילת שנות השמונים 

הביא לשינוי גם בתפיסה הניהולית של הנושא. בשנות התשעים הגיעה הנהלת החברה 

למסקנה שיש צורך לרכז את הטיפול הסביבתי ברמת ההנהלה, ומינתה מנהל בכיר לרכז 

1997 העריכה החברה שלפתרונות  "נשר". בשנת  איכות הסביבה של חברת  נושא  את 

שהיא מפתחת בנושא איכות הסביבה יכול להיות ביקוש בקרב חברות אחרות. לשם כך 

הוקמה חברה קשורה, "נשר איכות סביבה בע"מ", הנותנת שירותים סביבתיים לחברות 

אחרות )שרפת פסולת בכבשנים של "נשר", יצירת קומפוסט מפסולת הכבשנים, שימוש 

באפר פחם מתחנות הכוח הפחמיות לצורך ייצור מלט ועוד(. 

בבדיקה עם המשרד להגנת הסביבה התברר שבחברת "נשר" חל בשנים האחרונות 

שיפור של ממש בנושא איכות הסביבה, החברה משתפת פעולה עם המשרד ומשקיעה 

משאבים רבים בצמצום המפגעים הסביבתיים. 

ISO 14001

ISO 14001 למפעל בהר טוב בשנת 2000, והיא נתונה  חברת "נשר" אימצה את תקן 

היום בתהליכי הקמה של מערכת ניהול גם במפעל ברמלה. החברה אימצה את התקן 

מתוך הבנה שהוא יקדם את נושאי איכות הסביבה ויגביר את מודעות העובדים. התקן 

מסייע לחברה לבצע חדשנות סביבתית בכך שהוא קובע מטרות ויעדים, אם כי מטרות 

לפני קבלתו.  גם  נעשתה  וחדשנות סביבתית  בלי התקן,  גם  נקבעות בחברה בכל שנה 

התרומה של התקן היא בעיקר תרומה פנימית חינוכית לעובדי החברה בתחומים אלו:

שיפור התדמית של החברה;  ·

שיפור יחסי העבודה )העובדים מרוצים יותר(;  ·

שיפור יכולת התכנון;   ·

הקטנת שיקול הדעת של המנהל והקטנת האי-ודאות.  ·
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4�11� חדשנות סביבתית טכנולוגית

בשנת 1983, עקב לחץ חיצוני, התקינה החברה במפעל ברמלה מסננים חשמליים לצמצום 

פליטת האבק. בעקבות פעולה זו החלה להתפתח בחברה תפיסה סביבתית; נוצרה הבנה 

שההשקעה מביאה גם תועלת כלכלית באמצעות חיסכון בחומרי גלם )אבק שלא נפלט 

לסביבה(. בשנת 1989 קיבלה עליה החברה לעמוד בתקן פליטה גרמני מחמיר בתחום 

איכות האוויר — "Ta-Luft". החברה עשתה זאת באופן וולונטרי, בעקבות מגעים עם 

המשרד להגנת הסביבה. 

שני הפרויקטים העיקריים של חדשנות סביבתית במפעל היו פיתוח שני קווי ייצור 

יבשים במפעל ברמלה )הקו הראשון בשנת 1995, והשני ב-1999(. בקו היבש המפעל יוצר 

תערובת אבקתית אחידה ויבשה ושורף אותה בכבשן. החום השיורי של הכבשן מספיק 

לייבוש הלחות בחומרי הגלם. בתהליך זה לא נעשה כל שימוש במים. האחידות בערבוב 

חומרי הגלם היבשים מושגת באמצעות מערכות מתוחכמות של ערבוב ובקרה. יתרונה 

של השיטה הוא חיסכון ניכר במים ובאנרגיה. 

בתחרות  לעמוד  יכולה  אינה  שהיא  החברה  של  הבנה  בעקבות  נעשו  הפרויקטים 

העולמית בשל עלויות גבוהות של אנרגיה וכוח אדם בישראל, והיה צורך בפתרון שיחסוך 

מתכננים  מלט  לייצור  חדש  קו  שהקמת  מכך  נבע  בחדשנות  הצורך  הייצור.  בעלויות 

לתקופה של כ-50 שנה קדימה — המפעל היה צריך להביא בחשבון "מרווח ביטחון" 

מתקני הפליטה הקיימים, בהנחה )המבוססת על ניסיון( שתקני איכות הסביבה יוחמרו 

עם השנים )המפעל קיבל תחזית של התפתחויות עתידיות בתקינה באמצעות בחינה של 

התקינה באירופה ובאמריקה(.

כאמור, בחברה פועלים היום שלושה מפעלי ייצור: בחיפה, ברמלה ובהר טוב. 

המפעל בחיפה היה המפעל הראשון של "נשר", והוא פעל בתהליך הייצור הרטוב.   ·

למלט. החברה  טוחנים קלינקר  רק  ובמפעל   ,2000 כבשני המלט מושבתים משנת 

מתכננת להקים בו כבשן יבש; 

מפעל "נשר רמלה" הוא השני שהקימה החברה, והוא הגדול במפעלי "נשר". המפעל   ·

פועל בתהליך היבש, ובו ממוקם גם מרכז המבקרים של החברה;

המפעל בהר טוב הוא השלישי שהקימה החברה, והוא פועל בתהליך הייצור החצי-  ·

יבש.

מבחינת קבלת ההחלטות היום, כל חישובי ההשקעות בחדשנות סביבתית נעשים על בסיס 

כלכלי, אלא אם מדובר בדרישות חד-משמעיות של המשרד להגנת הסביבה. במקרים 

הכלכליות,  התוצאות  מלבד  ותועלת.  עלות  חישובי  בלי  לדרישות  המפעל  נענה  כאלו 
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"נשר" חשוב הדימוי הסביבתי; בהנהלת החברה הבינו שדימוי סביבתי חשוב  לחברת 

כדי לאפשר לחברה לפתח פרויקטים עתידיים בלא התנגדות של הקהילה באזור.

5�11� סיכום הממצאים

1�5�11� תרבות הניהול הסביבתי

ערכי הציון למפעלמאפייני תרבות הניהול

קשר עם הרשויות הסביבתיות מעבר לנדרש· 

גישה סביבתית אקטיביות· 

סיבות להחלטה על פרויקטים סביבתיים "מעבר לנדרש" כלכליות· 

איתור "חדשנות סביבתית" וחיפוש מצבי "win-win" —  בין   ·
מוגדריםתפקידי היחידה הסביבתית

מערכת בדיקה ודיווח על הקשר בין ביצועים כלכליים לסביבתיים פעילה· 

קשר עם ארגונים סביבתיים ומקומיים קשר הדוק וניסיונות להשפיע· 

נכונות לחשוף מידע על נושאים סביבתיים הקשורים לחברה שקיפות גבוהה· 

ISO 14001 תקן חלקי / יחידות אחדות· 

הגישה בעבר מודעות סביבתית נמוכה· 

* ערכי הציונים מפורטים בסוף פרק 5, בהמשך לטבלאות 5-1 ו-5-2.

2�5�11� נתונים מהמחקר

)א( ניתוח המפעל

ציון למפעלנתונים מהמחקר

מספר כתבות שליליות בעיתונות  ·4

מספר כתבות חיוביות בעיתונות  ·10

דירוג סיכון מרעלים וחומרים מסוכנים  B סיכון בינוני· 

מדד סיכון משוקלל )מנתונים של רישוי עסקים(*  ·14

ציון משוקלל לפעילות אכיפה כנגד המפעל**  ·0

*  המדד — בין 0 )סיכון נמוך( לבין 65 )הסיכון הגבוה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר בפרק 4.3.1 )השפעת 

הפעילות של הרשות הסביבתית(.

** המדד — בין 0 )לא בוצעה אכיפה כנגד המפעל( לבין 27 )האכיפה הגבוהה ביותר בקרב מפעלי המחקר( — מוסבר 

בפרק 4.4.1 )השפעתה של אכיפה על חדשנות סביבתית(.
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)ב( ניתוח הפרויקטים

6סה"כ פרויקטים של חדשנות סביבתית שביצע המפעל

מתוך פרויקטים אלו:

סיבות סביבתיות בלבד לפרויקטים  ·1

בלי דרישה של הרשויות )לעמידה בתקן(  ·6

ציון במדד "עשייה מתוך אמונה אִמתית"*  ·2.33

* הסבר על המדד — בפרק 5.1.4 )מדדים ומשתנים(.   

6�11� מסקנות מחקר המקרה

בעיקר  שהתקבלה  מהחלטה  נבעה  סביבתית  בחדשנות  "נשר"  של  העיקרית  ההשקעה 

לשרוד  כדי  יבש  לייצור  לעבור  חייב  שהמפעל  ומההבנה  עסקיות-כלכליות  מסיבות 

גם  נבעה  פתרונות טכנולוגיים חדשניים  לחפש  זאת, ההחלטה  עם  העולמית.  בתחרות 

מהחלטה אסטרטגית וממדיניות המפעל בתחום איכות הסביבה, ואלו הושפעו מהלחץ 

שלה  הראשונית  ומההצלחה  החברה  על  והארציות  המקומיות  הרשויות  של  הסביבתי 

בהטמעת חדשנות סביבתית. 

7�11� פרויקטים סביבתיים ב"נשר"

1�7�11� פרויקטים של חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�1�7�11� פרויקטים של שינוי בתהליך הייצור

פיתוח קו יבש ראשון: הוקם קו חדש לייצור קלינקר על בסיס יבש. הייצור המסורתי של 

קלינקר בעולם נעשה באמצעות הכנת תערובת רטובה של חומרים וייבוש התערובת. בקו 

היבש מערבבים את החומרים בצורתם היבשה, וכך חוסכים באנרגיה הדרושה לייבוש 

וחוסכים במים. המפעל קנה את הטכנולוגיה מחו"ל והטמיע אותה בקו הייצור החדש. 

השינוי מאפשר חיסכון בשיעור 50% באנרגיה הדרושה לייצור המוצר, והוא מצמצם את 

הפליטות לאוויר באותו שיעור. לדוגמה, בקו יבש צריך 700 קילו-קלוריות לק"ג מוצר 

בשעה שבקו חצי יבש )כמו הקו בהר טוב( צריך כ-1,000 קילו-קלוריות ובקו רטוב — 

כ-1,400 קילו-קלוריות. 

השנה: 1995, העלות: 170 מיליון דולר. 
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הוקם מסוע מקורה בקו היבש. חלק מהפרויקט  שינוי המסועים למסועים אטומים: 

כלל הקמת שואבים המקטינים את פליטת האבק בקווי התפר בין המסועים. השינוי 

חוסך בעלויות של חומרי גלם הנפלטים לאוויר ומצמצם את הזיהום. את השינוי יזמה 

הנהלת המפעל בלא דרישה חיצונית.

השנה: 1995, העלות: לא נמסרה.

שינוי תהליך הכרייה במחצבה לתהליך של חריש וגירוד: בעבר נעשתה הכרייה במחצבה 

באמצעות פיצוצים, והם גרמו בעיות של רעש סביבתי. המחצבה עברה לכרייה באמצעות 

חריש וגירוד. השינוי הפחית את עלויות הכרייה והקטין את הסיכונים הכרוכים בה. אין 

זה שינוי טכנולוגי אלא ניצול מצב גאולוגי קיים ושינוי תפיסה במפעל.

השנה: 1995, העלות: לא נמסרה.

פיתוח קו יבש שני: הקו היבש השני פועל כמו הקו הראשון.

השנה: 1999, העלות: 180 מיליון דולר.

2�1�7�11� פרויקטים של ִמחזור חיצוני

מתקן להפיכה של בוצת שפכים לדשן באמצעות תוספת אבק כבשנים: חברת "נשר" 

קנתה מחברה אמריקנית )N-Viro( טכנולוגיה שבאמצעותה מערבבים אבק כבשנים עם 

בוצה של מתקנים לטיפול בשפכים ומתקבל דשן חקלאי ברמה גבוהה )Class A(. מתקן 

להפקת הדשן הותקן בצרעה בשנת 2000, והוא מטפל בשופכי בית שמש ומטה יהודה 

בשילוב של אבק כבשנים מרמלה. הדשן נשלח לדרום הארץ.

השנה: 2000, העלות: לא נמסרה.

3�1�7�11� פרויקטים של החלפת חומרי גלם

המפעל משתמש בממסים אורגניים  שרפת פסולת מִמסים לאנרגיה במפעל ברמלה: 

מתעשיות הפרמצבטיקה בתור דלק חלופי בכבשן, וכך הוא חוסך בעלויות של דלק ועוזר 

נקי  חומר  הוא  האורגני  הממס  הפרמצבטיקה.  מתעשיות  שנוצר  הזיהום  את  לצמצם 

מאוד מבחינת השאריות הסביבתיות שלאחר השרפה. המפעלים ששולחים את המִמסים 

משלמים ל"נשר" עבור השרפה שלהם. הטכנולוגיה נקראת co-processing והיא משמשת 

דוגמה לפיתוח בר-קיימא. 

השנה: 2001, העלות: לא נמסרה.
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2�7�11� פרויקטים שאינם חדשנות סביבתית טכנולוגית

1�2�7�11� פרויקטים של החלפת חומרי גלם בלא חדשנות

צריכת גבס תעשייתי: "נשר" מוסיפה לתערובת המלט כמויות קטנות של גבס תעשייתי 

מייצור של חומצה ציטרית וחומצה זרחתית זה כ-25 שנה. השינוי המשמעותי התחולל 

לאחר התקנת סולקנים של גופרית בתחנת הכוח באשקלון. בסולקנים אלו נוצרת כמות 

גדולה של גבס שמערבבים ב"נשר" עם המרכיבים האחרים של המלט, וכך נחסך שימוש 

בגבס טבעי ומתאפשר פתרון לגבס הנוצר בסולקנים.

השנה: 1999, העלות: לא נמסרה.

)GES( "12� "טמבור אקולוגיה

לחברת Global Environmental Solutions( GES, או כפי שנקראה בשנת עריכת המחקר: 

"טמבור אקולוגיה"( נבנה חקר מקרה אף על פי שהיא מייצגת תחום של היצע חדשנות 

סביבתית. תחום זה לא נבדק באופן מעמיק במחקר, אך המחקר נגע בו בנושאים רבים 

ולכן מובא חקר מקרה זה.

1�12� איכות סביבה וחדשנות במגזר שירותי הפתרונות הסביבתיים

במגזר שני סוגי פעילות עיקריים: מתן פתרונות הנדסיים ואספקת חומרי גלם לתעשייה 

)וסיוע בהחלפה לחומרי גלם ידידותיים לסביבה(. מתן הפתרונות ההנדסיים כולל גם 

של  ממגוון  מורכב  המגזר   ."Turnkey projects" של  ברמה  שלמים  פרויקטים  הקמת 

גלם.  בייבוא של חומרי  וכן  ובינוניות, המתמחות בפיתוח הנדסי  חברות, לרוב קטנות 

פתרונות  במתן  חוליה  משמשות  והן  מיוחדות,  סביבתיות  בעיות  אין  במגזר  לחברות 

ובסיוע להקטנת הבעיות הסביבתיות שגורמות חברות תעשייתיות. 

2�12� "טמבור אקולוגיה" — מידע כללי

חברת "טמבור אקולוגיה" פועלת בשנים האחרונות בהיקף נרחב בתחומי המים ואיכות 

הסביבה בישראל ומספקת ללקוחותיה פתרונות, מוצרים ושירותים סביבתיים. החברה 

עוסקת בשלושה תחומים עיקריים: א. כימיקלים מיוחדים לתעשייה )בתחומי שמנים, 

מים:  התפלת  ג.  שונים(;  ופרויקטים  בכימיקלים  )שימוש  ושפכים  מים  ב.  ועוד(;  דבק 
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החברה מעורבת בפרויקטים של התפלת מים מליחים )חוף הכרמל, קציעות( והתפלת 

מי ים )פלמחים(.

פי  על  מוסמכת  והיא  ללקוחותיה,  ותמיכה  ייעוץ  שירותי  מכלול  מעניקה  החברה 

תקן ISO 9002 לתהליכי ייצור הכימיקלים, האספקה והשירות הטכני הנלווה. בחברה 

מועסקים כ-170 עובדים, מתוכם כ-80 מהנדסי שטח המתניידים בין מפעלי התעשייה 

ופותרים בהם בעיות. מפעל החברה ממוקם בעכו.

לפני כ-30 שנה הבינה חברת "טמבור" שפלח השוק הגדול שיש לה בארץ בתחום 

הצבע אינו מאפשר לה לגדול בשיעור מספק בתחום זה, והיא השקיעה ברכישת מניות 

המניות  החברה את שאר  קנתה  בהמשך  הסביבה.  באיכות  חברות שהתמחו  כמה  של 

הייתה  אלו  חברות  על  בעלותה  כאשר   ,1997 ובשנת  העיקריות,  מהחברות  שלוש  של 

מלאה, היא הקימה חברת בת בשם "טמבור אקולוגיה" — מיזוג של החברות "איטלקם 

החברה  רכשה  כך  אחר   .106"1988 ו-"כימתעש  טיהור"105  מערכות  "אניעם  איילון"104, 

לחדור  רצתה  שהחברה  בתחומים  שעסקו  קטנות  וחברות  )סטארט-אפ(  הזנק  חברות 

אליהם. לפני 7 שנים רכשה חברת "גרנית הכרמל" את "טמבור", שהייתה עד אז בבעלות 

של "דיסקונט השקעות". חברת "גרנית הכרמל" הפכה את "טמבור אקולוגיה" מחברת 

בת של "טמבור" לחברת אחות שלה.

שוק המים והשפכים העולמי גדל בשנים האחרונות בשיעור של כ-8% לשנה. היום 

5% מפעילות החברה מיועדים לחו"ל, והחברה שואפת להגיע ל-50% בתוך 5-3 שנים. זו 

  .)Global Environmental Solutions( GES-אחת הסיבות לשינוי שם החברה ל

3�12� איכות סביבה בחברה

מאחר שהחברה מתמחה בפתרונות סביבתיים, איכות הסביבה היא עבורה פוטנציאל 

שוק ולא גורם בעל חשיבות לחברה עצמה. 

104  החברה התמחתה בכימיקלים לטיפול במים )פלוקולנטים, קואגולנטים(, בטיוב אוויר באמצעות פחם 

פעיל ובטיפול בשפכים תעשייתיים. 
105  החברה התמחתה במכוני טיהור מוניציפליים.

106  החברה התמחתה בכימיקלים לטיפולי שטח במתכות. 



234235235

4�12� חדשנות סביבתית טכנולוגית

החברה מספקת פתרונות סביבתיים חדשניים למפעלי תעשייה רבים בישראל ובעולם. 

היא מוכיחה פתיחות וגמישות במענה למודלים עסקיים שהלקוחות מבקשים. במקרים 

רבים הלקוחות פוחדים מהסיכון הטכנולוגי של המערכת החדשה, והחברה מקבלת עליה 

את הסיכון באמצעות אספקת המערכת כשירות. לדוגמה, "טמבור אקולוגיה" מקימה 

כמות  לפי  אקולוגיה"  ל"טמבור  משלם  והמפעל  מפעל,  עבור  שפכים  לטיהור  מערכת 

השפכים שהמערכת מטהרת. סוג אחר של פתרונות הוא פריסת התשלום על פני כמה 

שנים שבהן "טמבור אקולוגיה" מחויבת לטפל במתקן ולדאוג לאחזקתו.  

בעשור האחרון חלו כמה שינויים במגמת הביקוש לפתרונות סביבתיים בתעשייה, 

בעיקר בעקבות שינויים שהנהיג המשרד להגנת הסביבה. ואלה כמה מהנושאים העיקריים 

שיצרו ביקוש רב לפתרונות חדשניים:

פינוי תמלחות

חדשות  תקנות  הסביבה  להגנת  במשרד  וחופים"  ים  "אגף  הוציא  שנים  כ-10  לפני 

ומחמירות שאסרו לפנות תמלחות לשפכים )ובהן תמלחות של מחליפי יונים ועמודות 

שרף( ודרשו את פינוין לאתרים מורשים. התקנות יצרו בעיה לכל המפעלים שעבדו עם 

וכדומה. במשך כ-5 שנים החליפו מפעלים את  לדוודים, כביסה  לריכוך מים  מערכות 

מערכות ריכוך המים במערכות של אוסמוזה הפוכה, כדי לעמוד בתקנות. 

שפכים תעשייתיים

בעקבות הגברת האכיפה בתחום השפכים התעשייתיים, שהחלה לפני כארבע שנים ברמת 

חובב, נוצרה מגמה של פיתוח טכנולוגיות ומערכות לפתרון בעיות בתחום זה. ועדת ענבר 

שקבעה המלצות בעניין נחל הקישון תרמה רבות למגמה זו, והיום גם מפעלים שאינם 

והם  עליהם  גם  נחל הקישון מבינים שמדובר בבעיות שישפיעו  ברמת חובב או סביב 

משקיעים בפתרונות. בעבר ביקשו מהחברה בעיקר פתרונות מהסוג של תהליכים פיזיקו-

כימיים, אולם היום כל מפעל צריך פתרון משלו.

דירקטיבות )תקנות( אירופיות

בארבע השנים האחרונות אפשר להבחין בשינויים גדולים בביקוש לפתרונות סביבתיים 

גם בעקבות הדירקטיבות האירופיות החדשות.
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והיא  הפתרונות הסביבתיים,  בתחום  רב  ידע  "טמבור אקולוגיה" הצטבר  בחברת 

חתמה עם חברות בין-לאומיות על הסכמי ידע שעל פיהם היא מייצרת מוצרים רבים 

ברישיון. לחברה יש מחלקת מו"פ קטנה עם טכנולוג ראשי, אולם החברה אינה משקיעה 

הרבה במו"פ לפתרונות בתחומים חדשים אלא בעיקר רוכשת חברות הזנק המפתחות 

טכנולוגיה בתחומים אלו. 

5�12� סיכום הממצאים

חברת "טמבור אקולוגיה" )GES( עוסקת בפיתוח פתרונות ובהיצע של חדשנות סביבתית, 

והיא אינה חברה מזהמת שיש בה ביקוש לחדשנות סביבתית. אף על פי כן הוכן לה חקר 

ביקוש  של  סיכום ממצאים  זה של החדשנות הסביבתית.  פן  מעט  להאיר  כדי  מקרה, 

לחדשנות סביבתית אינו רלוונטי לחברה זו. 

6�12� מסקנות מחקר המקרה

שלא כבחקרי מקרה אחרים שהוצגו, שינוי הבעלות על "טמבור אקולוגיה"107 לא העמיד 

 AVX-את החברה לפני דרישות סביבתיות חדשות )כפי שהיו כאשר "חישולי כרמל" ו

נרכשו על ידי תאגיד אחר(. אחת הסיבות לכך היא, כנראה, שתחום איכות הסביבה הוא 

התחום העיקרי של החברה )השוק שלה(, ולא סביר שחברת האם מתמחה בתחום יותר 

היא שהחברה  סיבה  עוד  הבת.  חברת  של  מאלו  שונים  נהלים  ומוציאה  הבת  מחברת 

הרוכשת היא חברה ישראלית ולא תאגיד בין-לאומי. במקרים רבים השוק של החברה 

נוצר בעקבות שינויים בביקושים של מפעלים לפתרונות של חדשנות סביבתית בהשפעת 

שינויים בתקינה, הן בארץ והן בחו"ל. ובכל זאת, מנהלת ראשית בחברה ציינה שהניסיון 

חדשנות  של  פרויקטים  יוזמים  אינם  המפעלים  שרוב  מראה  אקולוגיות"  "טמבור  של 

הטכנולוגי  הסיכון  בהקטנת  מעוניינים  אלו  מפעלים  אליהם.  נגררים  אלא  סביבתית 

באמצעות העברתו לחברה המספקת את הפתרון של החדשנות הסביבתית. העברת סיכון 

זו מתבצעת לרוב באמצעות הסכמי רכישה של שירות או תשלומים ואחריות של החברה 

המספקת את הפתרון. 

107  בעקבות רכישתה על ידי "גרנית הכרמל" מ"דיסקונט".
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נספח 3: תכניות סיוע ממשלתיות

I� תכניות סיוע של משרדי הממשלה

1� משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )תמ"ת(108 

א( תכנית חונכות עסקית

האחריות: משרד התמ"ת, ִמנהל המימון.   .1

ההפעלה: חברות במיקור חוץ.  .2

עסקים  ויעודד  ניהוליים  כלים  לעסקים  שיַקנה  פרויקט  להפעיל  התכנית:  מטרת   .3

בישראל באמצעות שיפור ניהולם, ביצועיהם ורווחיותם.

עסקיים  יועצים  של  הייעוץ  מעלויות  בכ-75%  משתתפת  התכנית  הפעולה:  אופן   .4

העובדים עם מפעלים ועם עסקים במטרה לשפר את ביצועיהם העסקיים. היועצים 

מופנים אל העסק באמצעות רכזים/מפעילים המנתחים את צורכי העסק. 

הזכאות:  .5

בענפי  עסקים  מלאכה,  בתי  תעשייה,  מפעלי  להשתתף:  הזכאים  העסקים   .5.1

לתקציב שמשרד החקלאות  )כפוף  בענפי חקלאות  עסקים  ושירותים,  מסחר 

מאשר(, מפעלים ועסקים אחרים לפי החלטה של ועדת ההיגוי והבקרה.

הקריטריונים למתן תמיכה: עמידה בדרישות אוכלוסיית יעד.  .6

ההגבלות:       .7

גודל העסק )פיננסי ומספר עובדים(: עד 100 עובדים.  .7.1

אחר: החונכות לא תינתן עבור   .7.2

הכנת תכניות עסקיות המיועדות להשיג מימון;  .7.2.1

הכנת תכניות לבדיקת כדאיות של השקעה;  .7.2.2

תחומים שהתכנית עוסקת בהם: פתרון בעיות וקשיים בניהול השוטף של   .7.2.3

העסק, כגון ניהול מלאי, כספים, שיווק, ארגון, רצפת ייצור וספקים. 

 )www.moital.gov.il( 108  רוב המידע על תכניות הסיוע של משרד התמ"ת נלקח מאתר האינטרנט של המשרד

בשנת 2007. 
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התעריפים ומימון התכנית: העסק יממן 25% מעלות החונכות. את היתרה )75%(   .8

יממן משרד התמ"ת.

הפרוצדורות:  .9

הגורם שמגישים לו את הבקשה: מנהל עסק המעוניין בחונכות ורוצה לקבל   .9.1

באזור  יזמות(  לטיפוח  )מרכז  למט"י  ישירות  לפנות  יכול  התהליך  על  הסבר 

מגוריו. להכוונה אפשר לפנות גם ישירות אל הממונה על יחידת החונכות או 

לאחד משני המפעילים האחראים על האזור הגאוגרפי שהעסק ממוקם בו; 

הגורם המאשר/שולל: המפעילים.   .9.2

התקציב הכולל: כ-15 מיליון ש"ח לשנה.   .10

אולם  מובהק,  אינטרס  אין  סביבתיים:  בנושאים  פעולה  לשתף  התכנית  נכונות   .11

לשלב  האפשרות  בדבר  התמ"ת  משרד  עם  במגעים  החל  הסביבה  להגנת  המשרד 

בתכנית יותר תכנים סביבתיים. אם יתבצע שינוי כזה, הוא יכול להגביר מאוד את 

תרומתה של התכנית לחדשנות בתחומים של איכות הסביבה.

ב( קידום הניהול האיכותי בתעשייה

האחריות: משרד התמ"ת, ִמנהל המימון.   .1

ההפעלה: חברות במיקור חוץ.  .2

מטרת התכנית: להגדיל את כושר התחרות של התעשייה באמצעות שיטות ניהול   .3

חדשניות; שיטות ניהול אלו מכוונות לפתח במפעל תהליכי שיפור מתמשכים, ובהם 

הקטנת מלאים, קיצור זמני תגובה, הגדלת תפוקות, הורדת עלויות, צמצום תקלות 

ושילובם של בעלי תפקידים בכל הדרגים באחריות לביצוע איכותי. 

אופן הפעולה: התכנית משתתפת בכ-50% מעלויות ההעסקה של יועצים עסקיים/  .4

את  השירות.  ואת  הייצור  את  לשפר  כדי  בעסק  גורמים  עם  העובדים  טכנולוגיים 

היועצים מפנה אל העסק רכז התכנית.

הזכאות:  .5

העסקים שאינם זכאים להשתתף: מפעלים הנתונים במשבר כספי/ כלכלי או   .5.1

מפעלים בבעלות תאגיד.
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ההגבלות:  .6

גודל העסק )פיננסי ומספר עובדים(: מפעל תעשייתי המעסיק 500-50 עובדים   .6.1

או קבוצת מפעלים קטנים )כ-20 עובדים( המשמשים ספקים לתאגיד והתארגנו 

יחד כדי לקבל ייעוץ.

דוגמאות לתחומים שהתכנית עוסקת בהם:   .7

;)T.Q.M.( ניהול איכותי כולל  .7.1

;)J.I.T.( ניהול זמן אמת  .7.2

;)T.O.C.( ניהול אילוצים  .7.3

;)C.E.( הנדסת איכות  .7.4

;)S.P.C.( בקרת תהליכים סטטיסטית  .7.5

הנדסה משולבת;  .7.6

;)Re-Engineering( עיצוב מחדש  .7.7

;)ISO 9000 הפעלת מערכת איכות )ת"י  .7.8

שיפור השירות ללקוחות.  .7.9

 400 עד  הייעוץ,  מהוצאות  ב-50%  ישתתף  המשרד  התכנית:  ומימון  התעריפים   .8

שעות, במשך 12-6 חודשי ייעוץ.

הפרוצדורות:  .9

הגורם שמגישים לו את הבקשה: רכז התכנית;  .9.1

הבודק המקצועי הממליץ: רכז התכנית.  .9.2

הגורם המאשר: רכז התכנית יבצע אבחון ראשוני להגדרת הפעילות המוצעת ויאשר   .10

את התאמת המפעל להשתלבות בפרויקט. רכז התכנית יפנה אל המפעל יועץ מתאים 

להפעלת הפרויקט. 

התחייבויות העסק בתכנית: הנהלת המפעל מתחייבת לשיתוף פעולה הדוק בהפעלת   .11

הפרויקט ומביעה נכונות להמשיך בתהליכי הניהול החדשני גם לאחר תום הייעוץ 

במסגרת הפרויקט. הנהלת המפעל מתחייבת להשתתף במחצית מעלות הפרויקט.

תקציב התכנית: כ-2.5 מיליון ש"ח.    .12

נכונות התכנית לשתף פעולה בנושאים סביבתיים: אין אינטרס מובהק.   .13
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ג( תכנית "ניצוץ"109 

האחריות: משרד התמ"ת, ִמנהל המימון.   .1

ההפעלה: רכז חיצוני, ניסים משרקי.  .2

רעיונות  לאתר  שיוכלו  כדי  ובהנחייתם,  לעסקים  בייעוץ  לסייע  התכנית:  מטרת   .3

למוצרים ולתחומים חדשים שעשויים להגדיל מכירות ורווחים. 

צוות  את  מנחה  היועץ  חדשנות.  צוות  היועץ,  עם  מקים,  המפעל  הפעולה:  אופן   .4

החדשנות של המפעל. התכנית משתתפת בעלויות ההעסקה של יועץ עסקי המתמחה 

בטכניקות של חדשנות ויצירתיות. 

ההגבלות:  .5

גודל העסק )פיננסי ומספר עובדים(: 500-10 עובדים;   .5.1

אחר: עסק יכול לקבל לכל היותר 250 שעות ייעוץ פעם ב-7 שנים במסגרת   .5.2

תכנית "ניצוץ".

אסטרטגיה  בניית  חדשים,  למוצרים  רעיונות  בהם:  עוסקת  שהתכנית  התחומים   .6

לחדשנות, ניהול חדשנות, סיוע במציאת פתרון יצירתי לבעיות טכנולוגיות )רק אם 

הפתרון עשוי לאפשר למפעל להגדיל מכירות(.

התעריפים ומימון התכנית: למפעלים שיש בהם עד 100 עובדים — החזר של 75%   .7

מעלות   50% של  החזר   — עובדים   500-100 בהם  שיש  למפעלים  הייעוץ;  מעלות 

הייעוץ. 

הפרוצדורות:  .8

הגורם שמגישים לו את הבקשה: רכז התכנית;  .8.1

הבודק המקצועי הממליץ: רכז התכנית.  .8.2

הגורם המאשר: משרד התמ"ת מקצה את הסכום להחזר, אם הבקשה והמפעל   .8.3

עומדים בקריטריונים.

תקציב התכנית: כ-2.5 מיליון ש"ח.  .9

רכז  של  גבוהה  נכונות  יש  סביבתיים:  בנושאים  פעולה  לשתף  התכנית  נכונות   .10

התכנית לסייע לפעילויות חדשות ומיוחדות במסגרת התכנית.

109  ניר בן-אהרון, המחבר של עבודה זו, שימש רכז תכנית "ניצוץ" במכון ירושלים לחקר ישראל בשנים 

.2008-2000
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ד( תכנית "קטמון"

אחריות והפעלה: משרד התמ"ת, המדען הראשי.  .1

הפעלה: ִמנהלת מגנ"ט.110    .2

ועסקית באמצעות פיתוחו של תחום  מטרת התכנית: לממש הזדמנות טכנולוגית   .3

המים וחיזוקו; ליצור כלי אסטרטגי להתפתחותן של חברות באמצעות פיתוח של 

ידע חדשני, מוצרים וטכנולוגיות אשר יאפשרו חדירה לשווקים בין-לאומיים.

מתוך  חדשות  טכנולוגיות  של  הפיתוח  במימון  משתתפת  התכנית  הפעולה:  אופן   .4

שיתוף פעולה בין חברות תעשייתיות, חברות תשתית לטיפול במים וקבוצות מחקר 

אקדמיות. שיתוף הפעולה נעשה באמצעות תאגיד תעשייתי שהגורמים המשתפים 

פעולה )השותפים( מקימים לצורך הפרויקט.

זכאות:  .5

עסקים הזכאים להשתתף: חברה תעשייתית בעלת ניסיון בתחום המימוש של   .5.1

התכנית ומשאבי כוח אדם הנדרשים לקליטת התכנית ולביצוע המשך הפיתוח 

באופן עצמאי; לפירות התכנית יש סיכויים מסחריים בשוק הבין-לאומי;

זכאות בין-משרדית: הזכאות למענק תחול רק על מי שלא קיבל תמיכה בעבר,   .5.2

אינו מקבל תמיכה בהווה ואינו מתכוון להגיש בקשה לעוד תמיכה מהממשלה 

או מכל מקור אחר לביצוע התכנית או חלקים ממנה.

הגבלות:  .6

זמן: 30 חודשים מיום האישור;   .6.1

עדיפות  של  בתחומים  המבוצעת  לתכנית  תינתן  העדפה  גאוגרפית:  הגבלה   .6.2

לאומית, באזור פיתוח לפי הגדרתו בצו לעידוד השקעות הון )קביעת התחומים 

של אזורי פיתוח(, התשס"ג — 2002.

עידוד פיתוח מקומי של טכנולוגיות חדשניות  התחומים שהתכנית עוסקת בהם:   .7

היחסיים  היתרונות  ניצול  ולפתרונות בתחום המים, מתוך  למערכות  בסיס  שיהיו 

והידע בתעשייה, באקדמיה ואצל חברות התשתית.

תעריפים ומימון התכנית: שיעורו המרבי של המענק לפרויקט בתכנית הוא 50%   .8

מתקציב הפרויקט, ובסכום שלא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח. המענק יינתן באמצעות 

110  מגנ"ט — מו"פ גנרי טכנולוגי.
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התאגיד התעשייתי בצורת החזר הוצאות על כוח אדם לתכנית, על קבלני משנה, על 

חומרים ופחת על ציוד הוני בלבד, ועל פי הנהלים שקבע המדען הראשי. המקבל 

מענק במסגרת תכנית זו יהא פטור מתשלום תמלוגים בגינו.

פרוצדורות:  .9

הגורם שמגישים לו את הבקשה: ִמנהלת מגנ"ט;  .9.1

הגורם המאשר: "ועדת קטמון".  .9.2

התחייבויות העסק בתכנית:   .10

הסכם בין השותפים יהיה בסיס משפטי לפעילות בהוראה זו. ההסכם קובע   .10.1

את יעדיהם בשיתוף הפעולה, מסדיר את מערכת היחסים בין השותפים ואת 

זכויותיו וחובותיו של כל שותף כלפי השותף האחר;

התחייבות לשמירה על קניין רוחני.  .10.2

תקציב התכנית: 15 מיליון ש"ח.  .11

נכונות התכנית לשתף פעולה בנושאים סביבתיים: נכונות גבוהה. התכנית נועדה   .12

להגדיל את ההיצע של פתרונות טכנולוגיים סביבתיים בנושא המים, מתוך הבנה 

שתחום זה הוא בעל חשיבות כלכלית-אסטרטגית גבוהה בחדירה לשווקים הבין-

לאומיים.

ה( תכנית "תנופה"

האחריות: משרד התמ"ת, המדען הראשי.  .1

ההפעלה: המדען הראשי.   .2

מטרת התכנית: לעודד יזמות טכנולוגית באמצעות תמיכה בפעילות הנדרשת מיזמים   .3

בראשית צעדיהם, כדי לקדם רעיון טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי )קדם-

מו"פ(. מטרת התכנית — להביא את היזם למצב שיאפשר לו לגייס הון פרטי ו/או 

למצוא שותף עסקי לפיתוח הרעיון.

אופן הפעולה: מימון סקר היתכנות לטכנולוגיה חדשנית.  .4

הזכאות:  .5

עסקים הזכאים להשתתף: יחיד או קבוצה בעלי רעיון טכנולוגי, המבקשים      .5.1

לפתחו למוצר מסחרי;



243243

בעבר  מהממשלה  תמיכה  קיבל  שלא  מי  למענק  זכאי  בין-משרדית:  זכאות   .5.2

ואינו מקבל תמיכה נוספת בגין התכנית המבוקשת.

ההגבלות:  .6

אחת  שנה  תהיה  זו  תכנית  במסגרת  המענק  לניצול  הזכאות  תקופת  הזמן:   .6.1

מיום שאישרה הוועדה את הבקשה למענק. במקרים מיוחדים הוועדה רשאית 

להאריך את תקופת הזכאות לניצול המענק עד שנה נוספת.

יוכחו  תכנית קדם-מו"פ היא תכנית שבסופה  התחומים שהתכנית עוסקת בהם:   .7

היתכנות טכנולוגית או ישימות עסקית של רעיון לפיתוח מוצר חדש וייצורו, לשיפור 

מהותי במוצר קיים, לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי בתהליך קיים. מענק 

עבור תכנית קדם-מו"פ יינתן על פי שיקול דעתה של הוועדה עבור תכנון, הרכבה 

וניסוי של דגם או אב טיפוס של רעיון כדי להוכיח את היתכנותו הטכנולוגית או 

להציגו בצורה מוחשית.  

פעילות אחרת מאושרת לפי שיקול דעת הוועדה, לרבות הכנת בקשות לרישום פטנט,   

ביצוע חקר ישימות עסקית, הכנת תכנית עסקית, השתתפות בתערוכות, הכנת חומר 

פרסומי, ייעוץ מקצועי וכיו"ב.

התעריפים ומימון התכנית: לביצוע התכנית יינתן מענק ששיעורו עד 85% מהתקציב   .8

המאושר. את גובה המענק לכל תכנית תקבע הוועדה, ובכל מקרה הוא לא יעלה על 

250,000 ש"ח לתכנית.

הפרוצדורות:  .9

הגורם שמגישים לו את הבקשה: ִמנהלת "תנופה";   .9.1

הגורם המאשר: ועדת "תנופה".  .9.2

תקציב התכנית: 11 מיליון ש"ח.  .10

נכונות התכנית לשתף פעולה בנושאים סביבתיים: נכונות גבוהה במסגרת מסלול   .11

"תנופה ירוקה", העוסק בחדשנות טכנולוגית סביבתית.

ו( ליווי שיווקי לחו"ל111

האחריות: הקרן לעידוד שיווק בחו"ל )ִמנהל המימון(, משרד התמ"ת.  .1

ההפעלה: מלווים שיווקיים חיצוניים.  .2

111 תכנית זו נקראת גם: תכנית הליווי השיווקי.
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לסייע לחברות מתחילות וקטנות, בעלות פוטנציאל שיווק בשוק  מטרת התכנית:   .3

העולמי, באמצעות קביעת אסטרטגיה שיווקית, תכנון והתארגנות לביצוע פעולות 

שיווק בין-לאומיות. 

לחברה בהכנת  ויסייעו  שיווקיים  מלווים  יועצים שישמשו  הפעלת  אופן הפעולה:   .4

תכנית לפעילות בין-לאומית.

הזכאות:  .5

העסקים הזכאים להשתתף: חברה מתחילה וקטנה הרשומה בישראל, שרוב   .5.1

עסקיה, השליטה עליה וניהולה מופעלים בישראל; חברה שמשווקת או מתכוונת 

לשווק לשוק העולמי מוצרים תעשייתיים ומחזור המכירות הכולל שלה אינו 

עולה על 50 מיליון ש"ח והיא מעסיקה עד 100 עובדים בתחומים האלה: מוצרי 

תעשייה, שירותים מקצועיים, תוכנה, עבודות קבלנות וסרטים. היקף המכירות 

לשוק העולמי — עד 2 מיליון דולר בשנת הבסיס; 

זכאות בין-משרדית: הקרן לא תממן פעולות ליווי שיווקי לחברה המקבלת   .5.2

סיוע  במסלולים אחרים של הקרן לקידום השיווק לחו"ל במשרד;

הקריטריונים למתן התמיכה: בקבלת החלטתה הוועדה תביא בחשבון את   .5.3

השיקולים האלה:       

לחברה פוטנציאל לשיווק בין-לאומי ועיקר פעילותה בתחומים של מוצרי  א( 

תעשייה, שירותים מקצועיים, תוכנה, סרטים ועבודות קבלנות;  

החברה נדרשת לליווי שיווקי מהותי; ב( 

לחברה איתנות פיננסית המאפשרת מימוש של פוטנציאל היצוא.   ג( 

ההגבלות:  .6

גודל עסק )פיננסי ומספר עובדים(: עד 100 עובדים.  .6.1

התחומים שהתכנית עוסקת בהם: תפקיד המלווה השיווקי לסייע לחברה בהכנת   .7

התכנית הנדרשת לביצוע השיווק הבין-לאומי והוא יכלול פעולות כגון אלה: 

הכנת תכנית שיווק, לרבות השתתפות בתערוכות בחו"ל, פרסום וכיו"ב;  .7.1

ניהול מו"מ עם קניינים ומפיצים פוטנציאליים;  .7.2

מציאת שותפים אסטרטגיים ופיננסיים;  .7.3

עריכת סקרי שוק;  .7.4

איתור כשלים פנימיים וחיצוניים בביצוע השיווק הבין-לאומי ;  .7.5

תמחור הקשור לתכנית השיווק.   .7.6
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התעריפים ומימון התכנית:  .8

חברה תהיה זכאית להשתתפות של המשרד במימון עד 200 שעות ליווי לתכנית   .8.1

תעריף  לפי   תשלום  לתקרת  עד   — בפועל  אלו  שעות  מעלות   50% ובשיעור 

החשב הכללי. התעריף לשעת ייעוץ ייקבע על פי תעודות ההשכלה והניסיון של 

היועץ, כפוף לאישור חשב המשרד;

נוסף על האמור בסעיף 9.1 לעיל, חברות הזנק יהיו זכאיות להשתתפות המשרד   .8.2

במימון עד 100 שעות ליווי נוספות ובשיעור 50% מסך עלות שעות אלו בפועל — 

עד לתקרת תשלום לפי תעריף החשב הכללי, לאחר השלמת 200 שעות הליווי 

שבוצעו, כפוף להמלצת הבודק המקצועי;

חברת הזנק היא חברה העונה על כל המאפיינים שלהלן:  .8.3

החברה היא ישות משפטית עצמאית;  א( 

החברה קיימת לא יותר מ-5 שנים; ב( 

ההכנסה השנתית של החברה קטנה מ-4 מיליון דולר; ג( 

החברה מפתחת מוצרים בתחום עתיר טכנולוגיה או בתחום מדעי החיים,  ד( 

בקרה  תקשורת,  ציוד  ומחשבים,  אלקטרוניקה  תוכנה,  ענפי  זה  ובכלל 

ופיתוח, רכיבים, ציוד רפואי, ציוד חשמלי וביוטכנולוגיה;

החברה ביצעה מהלכים ראשוניים לבדיקת היתכנות של רעיון טכנולוגי או,  ה( 

לחלופין, קיבלה סיוע מלשכת המדען הראשי או מקרנות מו"פ אחרות.

הפרוצדורות:  .9

למרכז  מקדמית  בקשה  תגיש  החברה  הבקשה:  את  לו  שמגישים  הגורם   .9.1

הקרן;

הגורם המקצועי הממליץ: גורם ממשרד התמ"ת;  .9.2

הגורם המאשר: ועדת הקרן.  .9.3

תקציב התכנית: 2 מיליון ש"ח.  .10

נכונות התכנית לשתף פעולה בנושאים סביבתיים: יחס ניטרלי.   .11



246247247

2� המשרד להגנת הסביבה

א( ייצור נקי

להפחתה  היתכנות  בדיקת   — בתעשייה  נקי  ייצור  ליישום  פרויקט  התכנית:  שם   .1

במקור של פליטת מזהמים בתעשייה )ייצור נקי(. 

האחריות: המשרד להגנת הסביבה — אגף תעשיות ורישוי עסקים או המרכז לייצור   .2

נקי.

ההפעלה: המרכז לייצור נקי.  .3

מטרת התכנית: לעודד מפעלים לבצע פעילויות כדי להפחית במקור פליטת מזהמים,   .4

ושפכים  לאוויר  הנפלטים  מזהמים  מוצקה,  פסולת  ורעילה,  מסוכנת  פסולת  כגון 

למקורות מים. הסיוע ניתן באמצעות יועץ ובסוף תהליך הייעוץ מופק דוח של עלות/

תועלת הקובע כיצד ליישם את ההמלצות.

אופן הפעולה: מימון כ-80% מעלות העסקתם של יועצים חיצוניים.   .5

הזכאות:  .6

העסקים הזכאים להשתתף: כל מפעל המעוניין לבצע הפחתה במקור, חברות   .6.1

בע"מ, שותפויות ויחידים. המפעל זכאי להגיש בקשה בכמה תחומים, והבקשה 

בעלת ה"ניקוד" הגבוה ביותר תזכה. 

הגבלות:  .7

מיועדת  התכנית  אולם  הגבלה,  אין  עובדים(:  ומספר  )פיננסי  העסק  גודל   .7.1

בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים.

התחומים שהתכנית עוסקת בהם: הפחתה במקור יכולה להיעשות בדרך של שינוי   .8

תהליכים, החלפת חומרי גלם רעילים בכאלה שרעילותם פחותה או שאינם רעילים, 

בין חודשיים לשלושה חודשים עד  וכדומה. משך העבודה —  ייצור  ייעול תהליכי 

להנפקת הדוח.

מממן  ו-20%  הסביבה  להגנת  המשרד  מממן   80% התכנית:  ומימון  התעריפים   .9

המפעל. הכסף משולם ישירות ליועץ. סכום ההשתתפות של המפעל 14,000-3,200 

ש"ח, לפי גודל המפעל ומורכבותו ולפי תעריפי היועץ.
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הפרוצדורות:  .10

הגורם שמגישים לו את הבקשה: אגף תעשיות ורישוי עסקים, המשרד להגנת   .10.1

הסביבה;

הגורם המקצועי הממליץ: ועדת שיפוט מקצועית של המשרד שבודקת תנאי   .10.2

סף ועמידה בקריטריונים;

הגורם המאשר: ועדת התמיכות, על פי ההמלצות של ועדת השיפוט.  .10.3

התחייבויות העסק בתכנית: העסק מתחייב לשלם את חלקו. עוד פרטים — בקובץ   .11

"קול קורא" באתר המשרד להגנת הסביבה.

התקציב הכולל: 200 אלף ש"ח.   .12

הצעה  כל  גבוהה.  נכונות  סביבתיים:  בנושאים  פעולה  לשתף  התכנית  נכונות   .13

טכנולוגית להפחתת פסולת מסוכנת, שהמשרד לאיכות הסביבה יאשר, תזכה את 

הגוף המבקש בעדיפות בדירוג בפרויקט "הפחתת פסולת מסוכנת" של אגף חומרים 

מסוכנים במשרד להגנת הסביבה )פרויקט התומך ביישום של טכנולוגיות לטיפול 

בפסולת מסוכנת במפעלים(.

II� תכניות סיוע לא ממשלתיות

א( תכנית המסגרת של מו"פ האיחוד האירופי

של  ופיתוח  למחקר  המסגרת  לתכנית  הישראלית  הִמנהלת  בארץ:  הנציגות  שם   .1

.)ISERD( האיחוד האירופי

האחריות: תכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי.  .2

3.  ההפעלה: המדען הראשי של משרד התמ"ת בשיתוף התאחדות התעשיינים.

מטרת התכנית: לסייע לעסקים וארגונים בישראל בהכנת בקשות לתמיכה מתכנית   .4

לגופים  מעניקה  האירופית  המו"פ  מסגרת  האירופי.  האיחוד  של  למו"פ  המסגרת 

באירופה  מובילים  גופים  עם  ומחקרי  עסקי  פעולה  לשיתוף  ישראליים הזדמנות 

ופותחת להם שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של 

אירופה. 

אופן הפעולה: סיוע בהתארגנות לקראת הגשת הצעות ל"קולות קוראים" של תכנית   .5

המסגרת של האיחוד האירופי ומימון הוצאות הגשת ההצעה.
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הזכאות:  .6

בעלי  ובינוניים  קטנים  תעשייתיים  עסקים  להשתתף:  הזכאים  העסקים   .6.1

תכנית  של  הקוראים"  ל"קולות  פיתוח  של  ו/או  טכנולוגיה  של  רלוונטיות 

המסגרת של האיחוד האירופי. 

זכאות בין-משרדית: כל חברה זכאית לקבל תמיכה עבור פרויקט אחד בלבד   .6.2

במסגרת התכנית. עבור כל הגשה אפשר לקבל מענק אחד לכל היותר, גם אם 

בהגשה משתתפות כמה חברות ישראליות הזכאיות לכאורה למענק במסגרת 

התכנית.

הקריטריונים למתן התמיכה:  .7

חברה שאיננה מוחזקת ביותר מ-49% בידי חברות אחרת;  .7.1

חברה שהמאזן המאוחד שלה אינו עולה על 230 מיליון ש"ח;  .7.2

חברה שהמחזור השנתי שלה אינו עולה על 270 מיליון ש"ח.  .7.3

ההגבלות:  .8

חברה  ובינוניים,  קטנים  עסקים  עובדים(:  ומספר  )פיננסי  העסק  גודל   .8.1

המעסיקה עד 250  עובדים.

תחומים שהתכנית עוסקת בהם: סעיפים שבגינם אפשר לבקש מענק:  .9

חיפוש שותפים — נסיעות עובדי החברה לאירופה, הזמנת שותפים פוטנציאליים   .9.1

בישראל ואירוחם. תידרשנה הוכחות שכל ההוצאות, ובכלל זה הנסיעות לחו"ל, 

אכן נעשו במסגרת זו;

ייעוץ חיצוני — חברה מייעצת שאפשר לקבל מימון בעבורה חייבת להראות סף   .9.2

ניסיון קודם )מעורבות בפרויקטים קודמים או שיפוט בתכנית המסגרת(.

התעריפים ומימון התכנית: התכנית תממן 50% )שקל מול שקל( מעלות הפעילות   .10

להצטרפות להגשה או לכתיבת הגשה לתכנית המסגרת, ומימון המענק לא יעלה על 

10,000 ש"ח ולא ירד מסכום זה. 

הפרוצדורות:  .11

הגורם שמגישים לו את הבקשה: בקשה למימון תיעשה באמצעות מילוי טופס    .11.1 

  ;ISERD הבקשה שבאתר      

הגורם הבודק והמאשר: ועדת ההיגוי של הקרן )התכנית( תבדוק את הבקשה   .11.2

ותחליט על פי הקריטריונים הקבועים.

התקציב: תקציב מסגרת המו"פ של האיחוד האירופי — כ-50 מיליארד אירו. תקציב   .12

תכנית הסיוע להגשות — 60 מענקים של 10,000 ש"ח כל אחד. 
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נכונות התכנית לשתף פעולה בנושאים סביבתיים: יחס ניטרלי.  .13

CDM — ב( מנגנון פיתוח נקי

האחריות: מועצת המנהלים112 של מזכירות האמנה לנושא המנגנון.  .1

ההפעלה: הרשות הלאומית למנגנון הפיתוח הנקי113 )ישראל(.  .2

סחר  המאפשר  בבסיסו,  פיננסי  מנגנון  הוא  הנקי  הפיתוח  מנגנון  התכנית:  מטרת   .3

בין-לאומי בגזי חממה. מדינת ישראל סווגה ב"פרוטוקול קיוטו" וב"אמנת האקלים" 

מדינה מתפתחת. לפיכך אפשר להפיק מפרויקטים ישראליים המפחיתים פליטות 

של גזי חממה "זכויות הפחתת פליטה" סחירות. זכויות אלה מעלות את הכדאיות 

הכלכלית של הפרויקט.

אופן הפעולה: תשלום בעבור הפחתת פליטות מזהמים באמצעות מנגנון בין-לאומי   .4

לסחר במכסות זיהום.

הזכאות:  .5

עסקים הזכאים להשתתף: ארגונים ממגזרים מגוונים, ובלבד שיממשו הפחתה   .5.1

אִמתית וארוכת טווח בפליטת גזי חממה לאטמוספרה;

להגנת  באמצעות המשרד  הפועלת  בין-לאומית  תכנית  בין-משרדית:  זכאות   .5.2

הסביבה;

הקריטריונים למתן תמיכה: בהחלטתה של הרשות היא תתחשב בשיקולים   .5.3

האלה:

5.3.1.  הפרויקט וולונטרי;

5.3.2.  הפרויקט מתאים לקריטריונים של פיתוח בר-קיימא.       

ההגבלות:  .6

הזמן: במחזור חיים של פרויקט CDM חמישה שלבים: שלושה מהם מבוצעים   .6.1

לקראת רישומו בתור פרויקט במועצת המנהלים של מזכירות האמנה ושניים 

מבוצעים בהיותו פרויקט פעיל.

 http://cdm.unfccc.int/EB  112

113  הרשות הלאומית מורכבת ממועצה בין-מגזרית ומוועדה מקצועית. במועצה הבין-מגזרית נציגות רחבה 

"חיים וסביבה". הרשות באחריות  ממגזרים שונים: משרדי ממשלה, התאחדות התעשיינים וארגון הגג 
מיניסטריאלית של המשרד להגנת הסביבה.
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התעריפים ומימון התכנית: התכנית פועלת על פי עקרון השוק )ביקוש והיצע של   .7

זכויות לפליטת גזי חממה(, ועל פיו מתומחרות הזכויות להפחתת פליטה.

הפרוצדורות:  .8

נקי  לפיתוח  למנגנון  הלאומית  הרשות  הבקשה:  את  לו  שמגישים  הגורם   .8.1

)המשרד להגנת הסביבה(;

הגורם הבודק והמאשר: הרשות הלאומית למנגנון לפיתוח נקי )המשרד להגנת   .8.2

הסביבה(.

התחייבויות העסק בתכנית: להפחית פליטת גזי חממה לאטמוספרה.  .9

תקציב התכנית: מנגנון סחר בלא מגבלת תקציב.  .10

נכונות התכנית לשתף פעולה בנושאים סביבתיים: תכנית בין-לאומית המיועדת   .11

לטפל ישירות בנושא הסביבתי.
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נספח 4: ראיונות טלפוניים עם מנהלים במפעלים

בנספח זה מפורטים הראיונות והשיחות שנעשו עם מנהלים במפעלים שנבדקו במחקר. 

בסך הכול נערכו יותר מ-900 שיחות טלפון עם מנהלים ב-271 מפעלים )פרט לשיחות 

עם עובדים מנהליים ]כדוגמת מזכירות[ לצורך בירור זהותו של הגורם הרלוונטי במפעל 

שאתו צריך לדבר או לצורך תיאום השיחות(. הרשימה אינה כוללת מקרים שהתקשורת 

חזר אל  צוות המחקר  רבים  דוא"ל. במקרים  או  עם המפעל התנהלה באמצעות פקס 

המנהלים פעמים אחדות כדי להשלים פרטים. מסיבות של חיסיון מידע, בטבלה שלהלן 

מוצגים רק שמות המפעלים ומספר השיחות/ראיונות שנעשו עם מנהלים בכל מפעל.  

רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

AVX15

7א. גליס ובניו

2א.ג.מ. תפן בע"מ

3אביגדור תעשיות בע"מ

3אבן וסיד שפיה

6אבקו כימיקלים בע"מ

5אגן יצרני כימיקלים בע"מ

1אגש"ח פלדות עין חרוד )מאוחד( בע"מ

1אודיוקודס

4אופיס טקסטיל

1אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

1אורן פלמ"ח צובה אגש"ח

2אי. סי. איי. טלקום בע"מ

3איטונג בע"מ

1איי.די.אי. טכנולוגיות בע"מ

1איירספאן נטוורקס )ישראל( בע"מ

13אינטל אלקטרוניקה בע"מ
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

9אל-אופ תעשיות אלקטרו-אופטיקה בע"מ

1אלביט מערכות בע"מ

4אלגת שרותי גימור תעופתי

6אלדין מערכות מידע

1אלווריון בע"מ

1אלטק בע"מ

1אלסינט

2אלקון מרכז מיחזור )2003( בע"מ

3אלקטו גליל

1אלקטרו כלור תעשיות כימיות בע"מ

5אלתא מערכות בע"מ

2אלתם עין השופט

1אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

2אמרז בע"מ — אמגט פלסטיק

3אסם גבעול

1אסם יוקנעם

5אסם תעשיות מזון בע"מ

4אקוטופ בע"מ

3ארד בע"מ

1ארדונן תעשיות זיווד אלקטרוני בע"מ

1ארומור פלייבורס אנד פריגרנסס בע"מ

1אתגר — מכשירים רפואיים בע"מ

1ביו לב בע"מ

2ביו-טכנולוגיה כללית )ישראל( בע"מ

1בינות — טופז בע"מ 
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

3בית השיטה חרושת מתכת בע"מ 

1בל-ארט ישראל בע"מ

1בעמק טכנולוגיות מתקדמות

3בקרה גבע 

2ברגמן תעשיות

11ברום ים המלח בע"מ

1ברן — תעשיות )91( בע"מ

5בתי זיקוק לנפט בע"מ )חיפה ואשדוד(

2גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

2גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ

3גוונים )איבוק אפוקסי( בע"מ

6גולדקס

1גילת רשתות לווין בע"מ

5גלובל רוטו שקע )1983( בע"מ

1גלטרוניקס

2גלעם בע"מ

2גמל שריד

2גן שמואל מזון בע"מ

7גת גבעת חיים — אגודה שתופית לעיבוד שימורי תוצרת חקלאית בע"מ

1דביק

1דגון בתי-ממגורות לישראל בע"מ

5דור-אלון טכנולוגיות גז בע"מ

1דור כימיקלים בע"מ

3דייל ישראל תעשיות בע"מ

3דינמיק פילטריישן סיסטם
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

1דיפוכם )1989( בע"מ

10דלקול בע"מ

1דלתא גליל תעשיות בע"מ

1דפוס מעריב

2דשנים וחומרים כימיים בע"מ

5הוד חפר בע"מ

6הוד לבן

6הוליס מטל אינדסטריז לימיטד

1הזיווד תעשיות יזרעאל

1החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

3החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

1היולט-פקרד אינדיגו בע"מ

1היוצר חרושת

16התעשייה האווירית לישראל

1התעשייה הצבאית לישראל בע"מ

2התקני מצב מוצק — שותפות אלביט-רפאל

1ווטאירפול הנדסה בע"מ

4וולקן מצברים בע"מ

1ויסוניק בע"מ

1וישיי ישראל בע"מ

1וראז נטוורקס בע"מ

1ורד הגליל בע"מ

1זהר דליה

2זרעי ג'נסיס בע"מ

18חברת החשמל לישראל בע"מ
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

1חברת קו צנור אילת אשקלון בע"מ

1חוגלה-קימברלי בע"מ

3חוד-המגדר בע"מ

7חיפה כימיקלים בע"מ

12חישולי כרמל בע"מ

1חמישה יוד תכשיטנים תעשיית מתכות יקרות בע"מ

3חמת

5חן המקום בע"מ

4חסין אש תעשיות בע"מ

2חרושת דפנה מוצרים פלסטיים

8טאוואר סמיקונדקטרס בע"מ

1טביב החברה הארצית לטיפול ופינוי פסולת רעילה בע"מ

19טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )טבע-טק(

2טיב תשלובת טקסטיל )1969( בע"מ

2טים החברה הישראלית לתעשיות אלומיניום בע"מ

1טיפה טכנולוגיה בע"מ

5טלרד נטוורקס בע"מ

1טמבור

3טמבור אקולוגיה בע"מ

3טקג'ט אירופוליס בע"מ

2יהודה פלדות בע"מ

1יוליאן שרמן זיווד אלקטרוני בע"מ

3יוניליוור בסטפודס ישראל בע"מ

1יעקב לוין ובניו בע"מ

2יציקות פינקלשטיין )1987( בע"מ
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

1יקב קסטל בע"מ

9ישקר בע"מ

4כ.צ.ט. בע"מ

4כימאגיס בע"מ

4כימגת )2000( בע"מ

4כימדע כימיקלים עדינים בע"מ

1כימוביל בע"מ

1כימיקלים לישראל בע"מ

3כרומניקל ציפוי מתכות

2כרמוכרום בע"מ

3כרמל אולפינים בע"מ

4כרמל כימיקלים בע"מ

8כרמל מערכות מיכלים בע"מ

1כתר-פלסטיק בע"מ

4לוריאל ישראל בע"מ

1ליעד כימיקלים

2מאג-עה בע"מ

2מאפיית ברמן בע"מ

2מבשלות בירה ישראל בע"מ )קרלסברג(

1מגוון אריזות גמישות בע"מ

1מגמא — תעשיית מגנטים

4מגנזיום ים המלח בע"מ

5מובילק בע"מ

1מודגל

2מוטורולה ישראל בע"מ



257257

רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

3מולטילוק טכנולוגיות בע"מ )רב בריח(

1מופז מסילות

2מוקד מכשירים מדויקים בע"מ

3מחלבת טנא נוגה

3מחלבת יטבתה )שטראוס(

3מחצבות הנסון

1מחצבות כנרת שותפות מוגבלת

1מטי וויירלס אדג'

4מטל — טק בע"מ 

3מיברג טכנולוגיות כבישה קרה בע"מ

1מילרם גוש תפן בע"מ

1מיקרו  סוויס בע"מ 

3מכרות נחושת תמנע בע"מ

21מכתשים-אגן תעשיות בע"מ

2מעבדות ים המלח

1מעבדות רפא בע"מ

5מעבדות שרון בע"מ

4מעגלי מלתא בע"מ

1מעיינות עדן בע"מ

3מפעלי הנדסה רמים בע"מ

1מפעלי חמצן וארגון בע"מ

5מפעלי ים המלח

4מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ

3מקורות — חברת מים בע"מ

2מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

3מרכבים מפעלי מתכת בע"מ

3מתכת חניתה בע"מ

1נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ

1נגב פראוקסיד

3נגב קרמיקה בע"מ

2נוגה הנדסה בע"מ

1נומינור — תעשיות כימיות בע"מ

2נטפים בע"מ חצרים

6נייר חדרה )מנא"י תעשיות נייר(

11נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ )ונשר איכות הסביבה(

3סאיקלון מוצרי תעופה בע"מ

2סולדר

2סולתם מערכות בע"מ

7סטילקוט בע"מ

1סידב

1סילון אקולוגיה

1סלטרו בע"מ

1סלקום

3סנמינה — אס. סי. איי. מערכות ישראל בע"מ

1סנפורד מערכות בע"מ

1עדיפז תכשיטי זהב בישראל בע"מ

3עוף הנגב

1עוף עוז בע"מ

4עוף קור

1עטיפון בע"מ
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

3עמגל ייצור כימיקלים )1989(

1ערן טכנולוגיות

1פארמוס בע"מ

1פוליביד ביח"ר ליצור מוצרי פוליסטרן מוקצף 

4פוליגל תעשיות פלסטיקה בע"מ

1פוליכד תעשיות )1989( בע"מ

2פוליכרום בע"מ

1פולירון זיקים אגש"ח בע"מ

2פז שמנים וכימיקלים בע"מ

1פזכים משאבי טבע בע"מ

3פחמס תעשיות מתכת פלסטיק וקרטון עין-החורש

3פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ

1פיברטכניק

1פייטון טכנולוגיות )1991( בע"מ

2פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס בע"מ

3פישמן הנדסה

2פלבם מפעלי מתכת עין חרוד איחוד

2פלנטקס, אביק 

3פלציב

2פלקסטרוניקס )ישראל( בע"מ

1פלרם תעשיות )1990( בע"מ

8פניציה אמריקה-ישראל )זכוכית שטוחה( בע"מ

4פקר יד-פז )לשעבר פקר פלדה(

2פרוטרום בע"מ

3פרופאל בע"מ
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

1פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ )אגיס(

3פריקלאס ים המלח בע"מ

5פרמנטק בע"מ

2צבאן אלקטרוניקה

2צח שרפון בע"מ

1ציון טכנולוגיות צביעה ואשפרה — שותפות מוגבלת

5צלף

1קאן 2000 תעשיות טקסטיל בע"מ

1קב קור מפעלי בית אלפא לויסות אוטומטי

1קומברס

1קוניאל אנטוניו )ישראל( בע"מ

1קופולק )1949( בע"מ

1קלא — טנכור קורפוריישן )ישראל(

4קמהדע בע"מ

3קניאל אריזות משקה בע"מ

1קריאו איי.אל. בע"מ

1קרליין

1רבאון אלקטרוניקה

1רביב אגש"ח בע"מ

2רושדי תעשיות מזון בע"מ

7רותם אמפרט נגב בע"מ

1רטרד 1983 מתעשיות רדימיקס

3ריאון בע"מ

2ריט טכנולוגיות בע"מ

1ריקור מערכות ואקום וקריאוגניקה
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

2רלצו מוצרי חוטי מתכת בע"מ

2רפא"ל

2ש.ד.א תבלינים

1ש. וש. פחטר — יבוא ושווק ציוד בע"מ

1שגב תעשיות מתכת בע"מ

2שגיב — משאבי שדה

4שואף את ברוק ציפויים

1שטראוס יהלומי תעשייה

4שטראוס מחלבות בע"מ

2שלמה א. אנג'ל בע"מ

2שמן תעשיות בע"מ

1שמר מתכת

6שפיר מחצבות

1שפע תעשיות פרוטאין

1תבליני הנגב — ישראל 2000, שותפות מוגבלת

8תדיראן מוצרי צריכה בע"מ

1תדיראן סוללות בע"מ

1תדיראן תקשורת

1תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ

2תל עד אלקטרוניקה

תנובה אלון תבור )פרטים על תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית 
חקלאית בישראל בע"מ(

2

5תנובה תעשיות מזון אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ

6תעשיות רדימיקס )ישראל( בע"מ )כולל רדימיקס חולון(

1תעשיות רדימיקס כרמיאל ונצרת
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רשימת ראיונות — מפעלים

מספר השיחותשם המפעל

1תעשיות רכב בע"מ

1תעשיות תרמוקיר )1980( בע"מ

2תפן יציקות מתכת בע"מ

2תרו תעשייה רוקחית בע"מ

2תשלובת כיתן בע"מ )וכיתן דימונה(
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נספח 5: רשימת פגישות וראיונות שהתקיימו, 
נוסף על ראיונות במפעלים

פגישות עם נציגי גופים ציבוריים

תפקיד שם

לשעבר מרכזת תעשיות איכות אוויר — המשרד להגנת הסביבהליאורה גורן-לבטון

סמנכ"ל בכיר לתעשיות — המשרד להגנת הסביבהיוסי ענבר

מנהלת תחום תעשיות במחוז הצפון — המשרד להגנת הסביבהדורית זיס

ראש תחום תעשיות ואיכות הסביבה במחוז הדרום — המשרד גרשון שוורץ
להגנת הסביבה

מרכזת בכירה, תעשיות ורישוי עסקים, מחוז המרכז — המשרד יעל אורן
להגנת הסביבה 

ראש תחום תעשיות ואיכות הסביבה במחוז חיפה — המשרד להגנת כמאל כזאמל
הסביבה

ראש תחום תעשיות ואיכות הסביבה, אחראית על שרפת פסולת — סווטלנה שניידר
המשרד להגנת הסביבה

ראש תחום תעשיות ואיכות הסביבה במחוז המרכז — המשרד להגנת רועי טל
הסביבה

מרכז בכיר, מים שפכים ואקולוגיה חקלאית — המשרד להגנת ערן יגיל
הסביבה, מחוז חיפה  

אחראי על חומרים מסוכנים במחוז הצפון — המשרד להגנת הסביבהלפסי רבינוביץ

מרכז רישוי עסקים במחוז הצפון — המשרד להגנת הסביבהיאיר דוד

רכזת שפכים תעשייתיים, מחוז הצפון — המשרד להגנת הסביבה רחלי דוד

עובדת עם מוטי סלע ובמרכז לייצור נקי — התאחדות התעשיינים לנה לוי
והמשרד להגנת הסביבה

מנהל מחוז הדרום — המשרד להגנת הסביבהאריק בר שדה

מנהל מחוז ת"א — המשרד להגנת הסביבה ברוך ובר

מנהל תחום איכות סביבה — התאחדות התעשיינים דב באסל

יועצת משפטית, הלשכה המשפטית — המשרד להגנת הסביבה זהר שקלים

ממונה על מקורות אנרגיה — המשרד להגנת הסביבהיבגניה ברנשטיין
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תפקיד שם

ממונה על מערך חומרים מסוכנים — המשרד להגנת הסביבהמנחם אמיתי

מנהל המחלקה הכלכלית — המשרד להגנת הסביבהניר קדמי

ראש תחום תעשיות — המשרד להגנת הסביבהצפי בן שאול

משנה ליועץ משפטי — המשרד להגנת הסביבה רחל אדם

הוועדה המלווה של המחקר ומשתתפי "השולחן העגול" 

פרופ' יורם אבנימלך  *

ד"ר עמיר אידלמן  *

ד״ר ישעיהו בראור  *

ד"ר מיקי הרן  *

פרופ' משה יוסטמן  *

פרופ' אורי מרינוב  *

אינג'ינר נרי נדר  *

פרופ' ערן פייטלסון  *

פרופ' ערן רזין  *

פרופ' מוריס תובל  *

שיחות טלפון עם נציגי גופים ציבוריים וארגונים ירוקים

תפקיד שם

רע"ן תעשיות ורישוי עסקים, מחוז הדרום — המשרד להגנת הסביבה אדווה קינן

אחראית על תעשיות — היחידה האזורית לאיכות הסביבה בנגב אורלי מילר
המזרחי 

כלכלן סביבתי — אדם טבע ודין )אט"ד(אורן עזריה

מבצעת בקרת שופכי תעשייה באזור פ"ת — איגוד ערים לביוב אילנה סגל
ואיכות הסביבה — גוש דן 

מרכזת מים ושפכים תעשייתיים, מחוז הצפון — המשרד להגנת אילנית יובל פודים
הסביבה 
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תפקיד שם

ראש תחום תעשיות, מחוז ירושלים — המשרד להגנת הסביבהאסתר קורנהאוזר

מנכ"ל החברה לפיתוח רמת הנגב ארז ירדני

מדען בתחום זיהום האוויר במחלקה המדעית — עמותת אדם טבע אריה ונגר
ודין )אט"ד( 

מנהלת עמותת נגב בר-קיימאבלהה גבעוני

מנהל מחוז ת"א — המשרד להגנת הסביבה ברוך ובר

סמנכ"ל בכיר לתשתיות — המשרד להגנת הסביבהגיל יניב

אחראית התרי רעלים — המשרד להגנת הסביבה גילי צימנט

מומחה בתחום הִמחזור והפסולת — אדם טבע ודין )אט"ד( גלעד אוסטרובסקי

מנהל תחום סביבה — התאחדות התעשיינים דב באסל

ראש תחום תעשיות, מחוז המרכז — המשרד להגנת הסביבהדורון פינקל

ראש תחום תעשיות ואיכות הסביבה, מחוז ירושלים — המשרד דפנה סימנטוב
להגנת הסביבה

ממונה על פסולת מסוכנת — המשרד להגנת הסביבהורד גיאת

מזכירת הרשות — רשות נחל קישון  חגית קרקוגולי

מנהלת היחידה הסביבתית — עיריית באר שבעיורית מורג

כלכלן סביבתי — פארטו הנדסה  יפתח ברמן

מרכז ענף אוויר ואסבסט, מחוז הצפון — המשרד להגנת הסביבה ישראל אופנהיים

ראש אגף תעשיות ורישוי עסקים — המשרד להגנת הסביבהמוטי סלע

מהנדסת כימיה — רשות נחל קישוןמתי שולימוביץ

מנהלת אחריות סביבתית — ארגון מעלה )עסקים, מנהיגים, אחריות ענת מוסנקו
חברתית(

מנהלת איגוד ערים אשדוד וחבל יבנה  ענת רוזן

רכז חומרים מסוכנים — המשרד להגנת הסביבהצבי הר ציון

עוזרת לסמנכ"ל תעשייה — המשרד להגנת הסביבהרומי אבן דנן

ממונה אבק מזיק ופרוטוקול מונטריאול — המשרד להגנת הסביבהרוני סרי

חוקרת קרקע ומים — המועצה האזורית רמת הנגב רעיה וולקן
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תפקיד שם

אחראית זיהום אוויר — המשרד להגנת הסביבהשולי נזר

מנהל מחוז ירושלים — המשרד להגנת הסביבהשוני גולדברגר

מנכ"ל איגוד ערים אשקלון לאיכות הסביבה שלמה עובדיה

המפעלים שהתקיימו בהם סיורים 

AVX  *

אינטל אלקטרוניקה בע"מ  *

אל-אופ תעשיות אלקטרו-אופטיקה בע"מ  *

ברום ים המלח בע"מ  *

בתי זיקוק לנפט בע"מ )חיפה ואשדוד(  *

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ  *

התעשייה האווירית לישראל  *

חברת החשמל לישראל בע"מ  *

חישולי כרמל בע"מ  *

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )טבע-טק(  *

כימאגיס בע"מ  *

כרמל מערכות מיכלים בע"מ  *

מכתשים-אגן תעשיות בע"מ  *

נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ )ונשר איכות הסביבה(  *

סטילקוט בע"מ  *

פלנטקס — אביק  *

קופולק )1949( בע"מ  *

תנובה תעשיות מזון אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ  *

)GES( טמבור אקולוגיות  *

גולדקס  *
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נספח 6: תוצאות סטטיסטיות של הבדיקה הכמותית במחקר

א� ממצאים מהבדיקות ברמת המפעל

הגורמים  נבדקו  על בדיקת מספר הפרויקטים של החדשנות הסביבתית למפעל,  נוסף 

השונים של המפעלים גם ביחס לסכום לוג העלויות של הפרויקטים הסביבתיים בכל 
מפעל. בטבלה א' מוצגות התוצאות של בדיקת הפרויקטים החדשים למדינה ולעולם.114

טבלה א': תוצאות הרגרסיה בבדיקת סכום לוג העלויות של הפרויקטים

)B ערכי(

סכום לוג העלויות של הפרויקטים למפעל משתנה מוסבר:

חדש למדינה ולעולם 
)מודל 2(

N = 244       Adj R2= .517       Sig < .000הפרמטרים של הרגרסיות:

ערכי Bמשתנים מסבירים

***370.רישוי עסקים

***3.221סיכון — חומרים מסוכנים

***448.עיתונות )שלילי(

**438.-אכיפה

1.700חברת אם בין-לאומית

***10.026קבלת תקציב מהמשרד

ISO 140002.193*

2.745מונופול

000.מועסקים

***000.יצוא105

***p<0.01   ** p<0.05    * p<0.1 :רמת מובהקות *

* נתוני 11 שנים: 1994- 2004.

114  לבדיקת רגישות של הרגרסיות, בוצעו גם רגרסיות מקבילות הבודקות את מספר הפרויקטים ואת לוג 

חדשנות  היא  שלהם  פרויקטים שהחדשנות  )גם  הסביבתית  החדשנות  של  הפרויקטים  כל  של  העלויות 
למפעל בלבד(. ממצאי בדיקת הרגישות דומים לממצאים המוצגים ברגרסיה זו.

115  בשל הערכים הגבוהים של היצוא, ערכי B יצאו נמוכים מאוד )אולם מובהקים( וסומנו 000.
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כוכביות  בלא  ומשתנים  כוכביות,  באמצעות  מוצגת  הרגרסיה  מקדמי  של  המובהקות 

אינם מובהקים. אפשר לראות שהמשתנים "רישוי עסקים", "סיכון מחומרים מסוכנים", 

"עיתונות )שלילי(", "קבלת תקציב מהמשרד להגנת הסביבה" ו-"יצוא" נמצא מתואמים 

 ISO 14001 חיובית עם החדשנות הסביבתית ברמת מובהקות של יותר מ-5%. המשתנה

הסביבתית  האכיפה  משתנה  בלבד.  מ-10%  יותר  של  מובהקות  ברמת  מתואם  נמצא 

נמצא מתואם שלילית עם סכום לוג העלויות. התוצאות דומות לתוצאות בבדיקת מספר 

הפרויקטים של החדשנות הסביבתית.

ב� תוצאות סטטיסטיות של בדיקת הפרויקטים

בטבלאות ב', ג' ו-ד' מוצגות תוצאות הבדיקות של משתני הפרויקטים )הבדיקות נעשו 

 .)χ2— בטכניקת חי בריבוע

טבלה ב': בדיקה של חדשנות מול תקן פליטה

 
 
 

סה״כ עמידה בתקן פליטה

ללא 
תקן

עמידה 
בתקן

חדשנות 
מול 

קונבנציונלי

קונבנציונלי

454893מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי 
כאשר אין קשר בין 

המשתנים
55.437.693.0

חדשני

14883231מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי 
כאשר אין קשר בין 

המשתנים
137.693.4231.0

סה״כ 

193131324מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי 
כאשר אין קשר בין 

המשתנים
193.0131.0324.0

χ2 Value = 6.771   N = 324,  Sig p < .009
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טבלה ג': בדיקה של פיתוח חיצוני מול תקן פליטה

 
 

 

סה״כ עמידה בתקן פליטה

עמידה בתקןללא תקן

פיתוח 
חיצוני

לא

12362185מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי 
כאשר אין קשר בין 

המשתנים
109.875.2185.0

כן

7171142מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי 
כאשר אין קשר בין 

המשתנים
84.257.8142.0

סה״כ 

194133327מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי 
כאשר אין קשר בין 

המשתנים
194.0133.0327.0

χ2 Value = 9.041   N = 327,  Sig p < .003

טבלה ד': בדיקה של חדשנות מול פיתוח חיצוני

 
 
 

סה״כ  פיתוח חיצוני

כןלא

חדשני מול 
קונבנציונלי 

קונבנציונלי
 

8224106מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי כאשר 
אין קשר בין המשתנים

60.445.6106.0

חדשני
 

118127245מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי כאשר 
אין קשר בין המשתנים

139.6105.4245.0

סה״כ
200151351מס׳ פרויקטים בפועל

מס׳ פרויקטים חזוי כאשר 
אין קשר בין המשתנים

200.0151.0351.0

χ2 Value = 25.727   N = 351,  Sig p < .000
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הגורמים המשפיעים על הנטייה של מפעלים להיעזר בפיתוח חיצוני בחדשנות הסביבתית 

שלהם נבדקו ברגרסיה לוגית בינארית שנעשתה על המשתנה "פיתוח חיצוני". הממצאים 

מוצגים בטבלה ה'.  

טבלה ה': רגרסיה של פיתוח חיצוני על עמידה בתקן ומורכבות טכנולוגית

פיתוח חיצוני משתנה מוסבר 
)פיתוח חיצוני = 1, פיתוח עצמי = 0(

N = 231      Nagelkerke R2=  .148      Sig p < .000מאפייני הרגרסיה

Sigערך Bמשתנים מסבירים

000.***469.עמידה בתקן

008.***780.מורכבות טכנולוגית

χ2 Value = 25.727   N = 351,  Sig p < .000
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נספח 7: מספר הפרויקטים של חדשנות סביבתית ועלותם 

לפי שנים

פרויקטים שעלותם השנה
עד מיליון דולר

פרויקטים שעלותם 
10-1 מיליון דולר

פרויקטים שעלותם 
יותר מ-10 מיליון 

דולר

סה"כ הפרויקטים

מספר עלות
פרויקטים

מספר עלות
פרויקטים

מספר עלות
פרויקטים

מספר עלות
פרויקטים

19891001001001

199001,2001250,0001251,2002

19917652007652

199214351,000136,000137,1447

199316921,000101,1703

19942,206118,8044250,0001261,01216

19952,065174,0001150,0001156,06619

19961,75213001,75313

19971,345142,1131192,0002195,46017

19981,965133,600205,56615

19992,373192,4582180,0001184,83322

20002,340244,162106,50425

20012,053174,500206,55319

20022,413184,820307,23421

20036,112247,4002013,51326

20042,674343,200245,000150,87537

סכום 
28,48221448,259231,103,00081,179,748245כולל
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ניר בן-אהרון מכון ירושלים לחקר ישראל

בית חי אלישר
רחוב רד”ק 20, ירושלים 92186

טל’: 02-5630175
פקס: 02-5639814

machon@jiis.org.il :דוא”ל
www.jiis.org.il :אתר האינטרנט

צילום החזית: משה מילנר, לשכת העיתונות הממשלתית
צילום הגב: אבי אוחיון

www.saybrand.co.il :עיצוב העטיפה

34

חדשנות סביבתית מאפשרת לתעשייה להקטין את הפגיעה בסביבה באמצעות ייעול תהליכי 
הייצור ושיפורם. לעיתים קרובות חדשנות כזו מאפשרת לתעשייה להיות אקולוגית יותר – לא 

רק לעצור את פליטת הזיהום לסביבה, אלא למנוע מראש את היווצרותו.

הרווח  ואת  הייצור  תהליכי  את  לשפר  כדי  סביבתית  חדשנות  מבצעים  מפעלים  כלל  בדרך 
שלהם, אולם מחקר זה מראה שרק חדשנות סביבתית מעטה מתרחשת ללא מעורבות ציבורית 
ושיש חשיבות רבה למעורבות ממשלתית בהגברת החדשנות הסביבתית בתעשייה. על המדינה 
להקשות על מפעלים לזהם, לחייב אותם לשאת בהשלכות השליליות של הזיהום ולעודד את 

התעשייה לחפש דרכים חדשות, יעילות יותר מבחינה סביבתית, לייצר ולפעול.

וחידושים  שינויים  לבצע  מפעלים  על  המשפיעים  הגורמים  בדיקת  על  מתבסס  זה  מחקר 
סביבתיים. הוא נסמך על ראיונות עם נציגים של כ-250 מפעלים ועל בדיקת כ–370 פרויקטים 
של שינוי סביבתי שנעשו במפעלים, כ–25 מתוכם – פרויקטים של חדשנות סביבתית.  המחקר 
בודק גם את פוטנציאל תרומתן של 9 תכניות סיוע ציבוריות, מקומיות ובין לאומיות לעידוד 
חדשנות סביבתית בתעשייה, מזהה חסמים הגורמים למיעוט של חדשנות סביבתית בתעשייה 

ומציג המלצות כיצד לעודד אותה.

מכון ירושלים לחקר ישראל
סביבתית למדיניות  המרכז 
מייסודה של קרן צ‘רלס ה‘ רבסון


