
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

33מס׳ 

נייר ודפוס• סקטור 

מ"בע1965דפוס ידיעות אחרונות 

24,833₪: שווי המענק הממשלתי

.בית הדפוס של ידיעות אחרונות בראשון לציון

.הדפסה קשיחה ועוד, נייר עיתון: מוצרים

.מנהלה20עובדי ייצור ו180: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 166,000

הפחתת פליטות של  

טון גזי חממה בשנה283

החזר השקעה

שנה0.12

בית הדפוס של ידיעות אחרונות מתקדם לעבר עתיד ירוק יותר ולכן עובר תהליכי התייעלות  
בין השאר ביקש לעשות סקר אנרגיה על מנת לבדוק את יעילות השימוש במשאבי . שונים

זיהה נקודות בהן  , ביצע מיפוי מעמיק במפעלהמרכז להתייעלות במשאבים . האנרגיה שלו
ובהתאם למסקנות המיפוי איתר והתאים למפעל  , המפעל יכול להתייעל כלכלית וסביבתית

.  יועץ אנרגיה ממאגר היועצים המקצועיים שלו

המפעל ביצע בעבר תהליכי התייעלות  "
שמחנו על ההזדמנות לנסות  .רבים

ולאתר מוקדי חיסכון נוספים בליווי  
המרכז להתייעלות במשאבים שכיוונו  

בעקבות  . אותנו לפתרונות שחיפשנו
ההמלצות מהפרויקט ביצעה המחלקה  

הטכנית מעבר על נזילות האוויר 
הוחלט לשדרג את בנוסף . ותיקנה אותן

אפשרויות הבקרה על צרכני האנרגיה  
." הגדולים

מנהל פרויקטים וממונה , מאיריחיים 
ידיעות אחרונות, אנרגיה

מישהו  
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יעד ירוק• יועצים 

בנושא הנייר נעשתה עבודה . חומר הגלם העיקרי בבית הדפוס הוא נייר המיובא בגלילי ענק
תשומת לב רבה מוקדשת לתכולת המים של הנייר . רבה בבית הדפוס לצמצום הפחת

.הרגישות לעניין זה היא קריטית לאיכות ההדפסה המתקבלת, והאקלום שלו לפני הדפסה

איתור פסולות בהיקף משמעותי והיקף המדרך הסביבתי –נושא נוסף שנבחן לבקשת החברה 
.  של המפעל

בשל העבודה הרבה שנעשתה בעניין פחת הנייר בשנים האחרונות ובשל מגמת הקיטון  •
נראה כי המפעל עומד ביעדי הפחתים אותם הגדיר וכי אין פוטנציאל  , היציבה בצריכת הנייר

.נוסף בהתייעלות צריכת משאבי הנייר וצמצום הפסולות

אתגרים

מסקנות

סביבה  

ומתן המלצות  , ניתוח ואפיון של תהליך הייצור ובחינת היקף הפחתים והפסולות במפעל•
כלכלית-להתייעלות סביבתית

הצעת הייעול
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מ"הנדסה בעגדיר• יועצים 

מטרת אבחון צריכת  . במפעל פועלות מכונות רבות מסוגים שונים הצורכות אנרגיה רבה
,  לאתר פוטנציאל התייעלות בצריכת האנרגיה ובהתאם חסכון כספיהיתההאנרגיה במפעל 

בוצע מיפוי מקיף של דליפות  , במסגרת האבחון. הניתן ליישום בזמני החזר השקעה מינימליים
.אוויר ברחבי כלל בית הדפוס וזיהוי צרכני האנרגיה העיקריים ויעילותם

דליפות אוויר בדרגות  175-במסגרת המיפוי אותרו כ-חיסכון במערך האוויר הדחוס •

.תיקון דליפות אוויר בוצע על ידי צוות המפעל. חומרה שונות

. רבות מהמכונות לא היו מחוברות למערכת הבקרה הקיימת במפעל–חיסכון בתחום החשמל •
למערכת הבקרה ( משאבות המים לקירור התהליכי)הצעת הייעול היא חיבור צרכני האנרגיה 

.  הקיימת ועל ידי כך לראות בזמן אמת תקלות וצריכת חשמל מוגברת

.לשנהש"קוט520,000המפעל יוכל לחסוך כ•

.שקלים בשנה166,000המפעל יוכל לחסוך כ•

תועלות כלכליות וסביבתיות

rec.co.il| המרכז להתייעלות במשאבים  | info@yail.co.il | 08-9474111

תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון

(חיסכון משאבי סביבה)

143,00015,0000.1

23,0005,0000.21

מערך האוויר הדחוס

חיבור הצרכנים למערכת 
הבקרה הקיימת

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״)

החזר השקעה
(שנים)

חשמל
(קוט״ש)

פליטות גזי חממה
(בשנהCO2eטון )

447,000243

73,00040

166,000

אתגרים

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת
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אנרגיה 

20,0000.12520,000283

מכונות הדפסה
22%

ילרים'צ
21%

מדחסים
17%

תאורה
8%

מערך 
אקספדיציה

8%

אות"יט
8%

שונות
6%

משאבות מים
7%

מגדלי קירור  
3%

]%[התפלגות צריכת אנרגיה  

ונמצא  , ומגדלי הקירורילרים'הצחברת הייעוץ בחנה נושאים נוספים כגון תפקוד ויעילות *
.כי הם עובדים ביעילות מרבית
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