
מקרה בוחן
כלכלה מעגלית

בנייה• סקטור 

מ"שחם אריכא בע

פיילוט כלכלה מעגלית בתעשייה

,  י יהודה אריכא כמפעל לייצור מדרגות מוזאיקה"ע1961הוקמה בשנת שחם אריכא
,  כיום מובילה החברה את תחום ריהוט הרחוב בישראל. והתפתחה לייצור ריהוט רחוב

.  וסטודיו העיצוב שלה מתאים פתרונות ללקוחות בהתאם לדרישות המרחב
,  החברה משקיעה רבות בהטמעת תהליכים וחומרים ידידותיים לסביבה לתהליכי הייצור

.ואף הכניסה לאחרונה תקן ירוק למוצרי הבטון שלה

.  מדרגות ועוד, ריצופים, מבנים טרומיים, אשפונים, ברזיות, ספסלים: מוצרים

.עובדים70-החברה מעסיקה כ: עובדים

תועלות צפויות

חיסכון כספי 
למפעל וללקוח

הפחתת שימוש בחומרי בנייה 
בתוליים

מוצרים עמידים ואיכותיים יותר  
ללקוח קצה

,  המרכז להתייעלות במשאביםשל , פרויקט זה הוא חלק מפיילוט כלכלה מעגלית בתעשייה
הפיילוט כלל תרגום לעברית של  . Carbon Trustמכון ירושלים למחקרי מדיניות וחברת 

חברות  3-הטמעת המתודולוגיה ב, המדריך האירופי לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים
.יועצים להטמעת המתודולוגיה40-והכשרה של כ, תעשייתיות בישראל

לחדשנות במודלים עסקיים  ( Toolkit)ארגז הכלים במסגרת הפרויקט ובהתבסס על 
ספקים , לקוחות, כולל שרשרת הערך של החברה, בוצע מיפוי מעמיק במפעל, מעגליים

זיהו נקודות  , בעבודה משותפת עם מנהלי החברה, שותפי הפרויקט. ומוצרים מרכזיים
.  ומעבר ממודל עסקי לינארי למודל עסקי מעגלי, אפשריות של שינוי בחברה

ביוזמת המרכז להתייעלות  "
במשאבים ביצענו תהליך בחינה 

לגבי הפוטנציאל והאתגרים 
העומדים בפני חברת שחם  

ברצותה להטמיע כחלק  , אריכא
משירותיה גם מכירה במודל של  

. כלכלה מעגלית

התהליך היה מועיל ומעורר  
ויצאנו עם תוצאות  , מחשבה
"ממשיות

,מנהל שיווק, יובל אריכא
מ”אריכא ובניו בע. י
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תרשים זרימת חומרי הגלם

המרכז  
להתייעלות  
במשאבים  

הוקם ביוזמה  
:ובמימון של

27מס׳ 

שחם  
אריכא  

–התושבים 
המשתמש הסופי

ספקים של 
חומרי גלם 

יזמים/ קבלנים 

רשות  / עירייה 
מקומית 

קבלנים לפינוי  
פסולת בניין

יצרני רכיבים 
,  תבניות ברזל)

('מתכת וכדרכיבי

/ מתכנני ערים 
אדריכלים

ה 
מנ

הט

/  מלט מעובד 
חומר בנייה  

ממוחזר  
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המורגל ברכישת מוצרים  , (הרשות המקומית)שינוי מודל התקשרות מול הלקוח •
.ומעבר למודל בו התשלום הוא עבור שירות לאורך שנות ההתקשרות, ותשלום אחד

.  חינוך שוק וגיוס שותפים אסטרטגיים בשרשרת הערך•

.  מודל מימון חדש בפריסת הכנסה על פני תקופת זמן ממושכת•

.של המוצריםולמיחזורהיערכות תפעולית ולוגיסטית לתחזוקה •

.  פיתוח מודל עסקי חדשני בסקטור•

.הרווחיות והשפעות סביבתיות חיוביות, השימוש במוצרים, שיפור הנוחות•

:  שינוי מודל ההתקשרות של רשויות מקומיות למודל מעגלי| סביבה רגולטורית •
.'שירותיות'

עידוד מגזר ציבורי לרכוש מוצרים מעגליים  | ' רכש ציבורי ירוק'תמריצים המעודדים •
.  המבטיח עמידות ואיכות גבוהה יותר של המוצרים, בחוזה של שירות

oתוך העדפה , בעיר אמסטרדם יש נוהל המנחה רכישה של מוצרים כשירות: דוגמה
.המוצרים בסוף השימושומיחזורלאחריות היצרן לאיסוף 

אתגרים

חדשנות

מנועי חדשנות

,  כחלק מבחינת המודל העסקי והצבת יעדי חדשנות וסביבה בחברת שחם אריכא
החברה בחנה מודלים עסקיים מעגליים עם הזדמנויות לייצר השפעה חיובית עבור 

.  החברה והסביבה
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הטמעת מודל עסקי מעגלי

מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית

מודל מעגלי עיקרי
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מודל במסגרתו הבעלות על  , Servicizing| שירותיותהמודל העיקרי שנבחן הוא מודל 
המוצר נשארת אצל החברה היצרנית והיא אחראית לתחזוקת המוצר ופינוי המוצר בסוף 

עבור מוצר וספיציפית, מודל זה נבחן ביישום חלקי ומלא על מוצרי החברה. השימוש בו
. (ביצועים של המוצר/גישה לערך)ברזיות מים קרים 
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