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שנת הפיילוט לפרויקט סימביוזה תעשייתית
לקראת סיום

ב-9 החודשים שבהם הפיילוט פועל נחתמו כמעט 30 עסקאות בהם פסולת
של מפעל שימשה כחומר גלם למפעל אחר. העסקאות הובילו לתועלות
כלכליות ישירות לעסקים של למעלה מ-10 מיליון ₪ ומנעו הטמנה של

20,000 טון פסולת
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פסולתזיהום קרקעשפכיםחומרים מסוכניםזיהום אוויר

קטגוריה

תת קטגוריה

חיפוש חופשי

שנת הפיילוט של פרויקט סימביוזה תעשייתית שהחל בחודש מרץ 2019, עומד לקראת
סיום, וזו הזדמנות לבדוק את הנתונים המעודכנים. בתשעת החודשים שבהם הפרויקט
פועל, נחתמו כ- 30 עסקאות בין יצרני פסולת לבין צרכנים. עסקאות אלו מובילות
למניעת הטמנה של 20,000 טון פסולת ולתועלות כלכליות ישירות עבור העסקים

בהיקף של מעל 10 מיליון ₪, כך מדווח משרד הכלכלה והתעשייה.

לדברי משרד הכלכלה, בנוסף לעסקאות שנחתמו בפועל, קיימות מעל 250 עסקאות
פוטנציאליות בשלבים שונים של הבשלה. עסקאות אלו עשויות למנוע הטמנה של מעל
1.2 מיליון טון פסולת, ולהביא לתועלות כלכליות ישירות של כ-60 מיליון ₪. עד כה

גויסו במהלך הפיילוט מעל 350 עסקים ומופו מעל 1,700 זרמי פסולות.
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1. הצלחה לפיילוט סימביוזה תעשייתית, 24.09.2019
2. מחקר: עסקים קטנים ובינוניים יכולים להרוויח ממסחר בפסולת, 14.03.2019

3. פסולת תעשייתית: 4 גופים זכו במענק להקמת פלטפורמת מסחר, 11.03.2019
4. 51 מיליון ₪ לפתרונות הפחתה במקור, 20.11.2018

5. משרד הכלכלה מפרסם מכרז לקידום סימביוזה תעשייתית, 15.03.2018
infospot | 6. מידע נוסף על פסולת עירונית

סימביוזה תעשייתית: פסולת של אחד חומר היא גלם לאחר

נזכיר כי פרויקט סימביוזה תעשייתית, אותו יזם מינהל תעשיות במשרד הכלכלה
בשיתוף עם מטה ישראל דיגיטלית, נועד לייצר חיבור בין מפעלים שיניבו עסקאות של
סחר בתוצרי לוואי של תהליכי ייצור, ופסולות כולל פסולת תעשייתית. כך שתוצרי

הלוואי והפסולת של מפעל מסוים יוכלו לשמש כחומר גלם עבור מפעל אחר.

כפועל יוצא הפרויקט גם מסייע לשמור על הסביבה ע"י צמצום כמות הפסולת, מניעת
זיהום וצמצום בצריכת משאבים.

במכרז לפיילוט של הפרויקט סימביוזה תעשייתית זכו 4 חברות כאשר כל חברה
מתמקדת באזור אחר בארץ ונותנת מענה ברמה המקומית לגופים הפועלים ברשויות
מקומיות, אזורי התעשייה ומרכזי המסחר. תקופת הפיילוט תמשך כשנה, ובסופה

המשרד יבחר זוכה אחד כדי להפעיל את הפרויקט ברמה הארצית.

הפיילוט צפוי להסתיים בסוף חודש מרץ 2020. בתום תקופת הפיילוט, ובכפוף
לתקציב, יעבור הפרויקט לשלב ההפעלה הרחבה, בה זכיין אחד או יותר ימשיכו את

הפעילות בכל הארץ.
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https://infospot.co.il/n/Success_for_pilot_industrial_symbiosis
https://infospot.co.il/n/Small_and_medium_sized_businesses_can_benefit_from_trading_in_industrial_waste
https://infospot.co.il/n/Industrial_waste_trading
https://infospot.co.il/n/NIS_51_million_for_abatement_solutions_at_source
https://infospot.co.il/n/industrial_symbiosis
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https://infospot.co.il/scp/waste_trade
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