
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

19מס׳ 

מזון• סקטור 

RJMתעשיות מזון

36,750₪: שווי המענק הממשלתי

ומייצרת אלפי טונות  2004-מ הוקמה ב"תעשיות מזון בעRJMחברת 
30-החברה משווקת ליותר מ. טחינה בשנה לשוק המוסדי והקמעונאי

.מדינות מרחבי העולם

.טחינה בצנצנות ובבקבוקים לחיצים וממרחים מבוססי טחינה: מוצרים

.50-כ: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 702,000

הפחתת פליטות של  

טון גזי חממה בשנה733

שיפור של  

בצריכת החשמל הסגולית30%

, צריכת האנרגיה במפעל. פנה לייעוץ להתייעלות לקראת תהליך התרחבותRJMמפעל 

כולל עלייה בעומסי חום הדורשים טיפול  , צפויה לגדול, שהוא צרכן אנרגיה משמעותי

, המפעל מייצר שפכים כתוצאה משטיפה, בנוסף. במערכות הקירור הקיימות במפעל

השפכים מכילים פחת  . ונדרש לשלם עבור העלויות הסביבתיות של הטיפול בשפכים

.של שומשום

MFCAכולל ניתוח , ביצע מיפוי מעמיק במפעלהמרכז להתייעלות במשאבים 

(Material Flow Cost Accounting |ניתוח זרימת חומרים) ,  לחישוב בפועל של

חיסכון  , משמש ככלי לשיפור יעילות צריכת חומרי גלםMFCA". נסתרות"עלויות פחת 

הותאם למפעל יועץ מתחום  , בהתאם למסקנות המיפוי והניתוח. באנרגיה ועלויות ייצור

.האנרגיה ממאגר היועצים המקצועיים של המרכז להתייעלות

ההתנהלות עם המרכז  "
להתייעלות במשאבים הייתה  

טובה ולא הצריכה הרבה 
הייתה יעילה ולא  , משאבים

טופסולוגיהללא . מעיקה
."ובירוקרטיה

,  ל כספים"סמנכ, אוזיאסאופיר 
RJM
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MFCAניתוח 

גם בהנחה שלמעלה ממחצית  (. שומשום)פחת גבוה של חומרי גלם •
.עדיין קיים פוטנציאל חיסכון משמעותי, הפחת מובנה ולא ניתן לשינוי

בשלב שטיפת השומשום  מובנה של השומשום נמצא בעיקר -הפחת הלא•
.בשלב זה נוצרים פחתים וגם שפכים לטיפול. לפני הקלייה

מפרידי השומן  עלויות של ניקוי לעלות פחת השומשום יש להוסיף גם •
.של הטיפול בשפכיםעלויות סביבתיות ו

תפוקות שאינן )NPO-מה20%-עלויות אנרגיה ואחזקה היוו למעלה מ•
(.מוצרים

תועלות כלכליות וסביבתיות
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תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

702,000600,0000.85 ייעול מערכת הקירור

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

פליטות גזי חממה
(בשנהCO2eטון )

733
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.פעם בשנה כדי למקסם תהליכי ייעולNPO-המשך מעקב אחר אחוז ה•

.-MFCAהמפעל מטפל באופן עצמאי בממצאי ה•

.שדרוג מערכת איסוף הנתונים•

המרכז להתייעלות במשאבים• יועצים 

וכדי לוודא שתהליך ההתייעלות יתמקד , כשלב מקדים לפרויקט התייעלות
הנחה המרכז להתייעלות במשאבים את  , בנקודות הכואבות ביותר במפעל

תמחיר זרימת  | MFCA(Material Flow Cost Accountingהמפעל בניתוח 
, במסגרת זו התקיימו פגישות עם מנהלי הכספים והתפעול במפעל(. חומרים

,  ובתהליך שבחן את מאזן הבוחן של המפעל וכלל חישוב פחתים ותפוקות
:התקבלו התוצרים הבא

מ"מהנדסים בעEQW• יועצים אנרגיה

שסיפק בקרת  ילר'הצ. מערכות הקירור במפעל היו בעלות יעילות נמוכהאתגרים
לאולמות הייצור הווה צרכן אנרגיה ( טמפרטורה ולחות יחסית)אקלים 

.משמעותי

כולל תיקון  , בעל מקדם יעילות גבוה( VSDמנועי )אינוורטיילר'בצהצטיידות הצעת הייעול
.והוספת מערכת בקרהילר'הצמערכות הידראוליות של 

.ח מדי שנה"ש702,000-צפי לחיסכון של כ•פוטנציאל תועלת
(.ג טחינה"לקש"קוט)בצריכת האנרגיה הסגולית 30%שיפור של •

זיהוי אתגרים

ממצאים עיקריים

הצעות הייעול
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