סביבה ואנרגיה

ייעוץ סביבתי ודיווח על פי חוק

כיום יותר מתמיד ,נדרשים מפעלים ויזמים ,על פי חוק ,לספק
לגופי הממשל השונים מסמכים סביבתיים מגוונים .אי עמידה
בחוקים ותקנות סביבתיים עלולה לגרור עיצומים כספיים
משמעותיים ,קנסות ואף אישום פלילי.
ב  EcoTraders -מאמינים בלהפוך את החובה להזדמנות!
חוות דעת ,היתר או תסקיר שהוכנו היטב ,יהוו כרטיס ביקור חיובי
לפרויקט ויכולים להיות ההבדל שבין אישור לדחייה .ביצוע עבודה
מקצועית וניהול סיכונים מושכל של התהליך עשויים להגדיל
את ישימות וודאות הפרויקט ,למצב את המפעל כידידותי לסביבה,
לשמר ולהגדיל את חוג הלקוחות.

השירות:

הניסיון שלנו

הכנת מסמכים ודיווחים סביבתיים:

 EcoTradersנבחרה ע"י חברת החשמל לישראל
ללוות את הליך קבלת היתרי הפליטה עבור

ה י ת ר י פ ל י ט ה ל א ו ו יר ואסדר ה מ שול בת -

תחנות הכוח של החברה.

הגשה ועדכון.

 EcoTradersנבחרה על ידי המשרד לאיכות

חוק ( PRTRמפל“ס) :מיפוי תהליכים ומקורות פליטה,

הסביבה לבדוק את דיווחי המפעלים ולבצע ניהול

בחירת שיטת חישוב מיטבית (שח"מ) ,חישוב פליטות

שוטף של מרשם הפליטות וההעברות לסביבה

מזהמים ודיווח בפועל.

(מפל“ס  )PRTR -עבור מדינת ישראל.

חוות דעת מומחה :מסמכים סביבתיים להקמה,

ב  EcoTraders -צוות עובדים מקצועי ומיומן מתחומי

הרחבה ותפעול שוטף של מפעלים.

ההנדסה ,כלכלה ,אנרגיה ,סביבה ,מדעים ורגולציה.
תסקירי השפעה על הסביבה (קרקע ,רעש ,ריח) -

" - "One Stop Shopיכולת מקצועית מוכחת ,בשילוב

בחינת כל ההשפעות הסביבתיות לפרויקטי תשתית,

ניסיון בתעשייה והיכרות עם מנגנוני הרגולציה.

תעשיה ,תיירות ועוד.

מבטיחים ליווי איכותי ומקיף בתחומי הסביבה השונים.
הוראות סביבתיות לתוכניות  -על פי דרישות
הרגולטור בהתאם לאופי הפרויקט.
תיקי מפעל בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים.
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ניהול משאב האנרגיה בארגון,
התייעלות אנרגטית וחיסכון בעלויות השוטפות
סביבה ואנרגיה







משאב האנרגיה  -נתפס ברוב הארגונים כ“רע הכרחי“ ,אינו מנוהל ומבוקר והוצאות האנרגיה הן בגדר “גזירה משמיים“.
עליית מחירי האנרגיה בשנים האחרונות ,הפכה את עלויות האנרגיה בארגונים שונים לרכיב משמעותי בהוצאות ,ההולך
וגדל ומכביד על התקציב השוטף.
המחוקק ,ער לסוגיית הצורך בהתייעלות אנרגטית ,לכן מחייב חברות וארגונים בביצוע סקר אנרגיה בהתאם לדרישות
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ,מידי חמש שנים.
ההתפתחות הטכנולוגית בתחום האנרגיה ,מאפשרת לגופים וחברות בקרה ושליטה על תקציב האנרגיה שלהם ,אולם,
מחייבת ליווי והכוונה של מומחים בתחום.

השירותים המוצעים

הניסיון שלנו

שירות ממונה אנרגיה למפעלים וחברות  -בהתאם

 EcoTradersהיא “ספק שירותי אנרגיה” ו”סוקר

לדרישות החוק.

אנרגיה” מאושר ע”י משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים.

ביצוע סקר אנרגיה מקיף ,כולל ניתוח טכנו-כלכלי
וביצוע כלל המדידות הנדרשות .יישום מסקנות

ל  EcoTradersניסיון רב בעבודה מול גופים ממשלתיים,

הסקר יכול להביא לחיסכון ניכר בעלויות האנרגיה

והחברה משמשת כיועץ לגיבוש מדיניות התייעלות

השוטפות  -עד !35%

אנרגטית למשרד להגנת הסביבה.

מענקי מדינה להתייעלות אנרגטית  -הכנת והגשת

ל  EcoTradersניסיון רב בעבודה בכל מגזרי המשק

בקשות לצורך קבלת מענק ממשרד התשתיות

בכלל ובתעשייה בפרט  -ממפעלי תעשייה גדולים

הלאומיות האנרגיה והמים ,המשרד להגנת הסביבה,

ועד מתקני נופש ובנייני משרדים.

משרד הכלכלה ועוד.
הטמעת

מערכת

תהליך העבודה מתבצע ע”י מהנדסי - EcoTraders
לניהול

אנרגיה

במסגרת

מיפוי צרכני האנרגיה ,מדידות ,חישובים הנדסיים,

 :ISO 50001זהו פתרון מערכתי לניהול משאב

חישובים כלכליים ,כתיבת נהלי עבודה ועוד.

האנרגיה בארגון ,הכולל :הכנת תכנית רב שנתית

 EcoTradersהיא גוף אובייקטיבי העומד לצד הלקוח.

להתייעלות אנרגטית ,קביעת יעדים להתייעלות

כך ,תוכלו להיות בטוחים שהפתרון המותאם הוא

ובחירת פרויקטים ,הכנת תקציב ,ניטור ומדידת

הפתרון הנכון ביותר לצורך השגת חיסכון מרבי

החיסכון ,עדכון נהלים והטמעתם ,הדרכות עובדים

בעלויות האנרגיה.

ועוד .התכנית הופכת מהלכים חד פעמיים לחלק
אינטגרלי מ”הזכרון האירגוני” ,ומביאה לחסכון ניכר
בעלויות האנרגיה ,התחזוקה והתפעול בטווח הארוך!
ניהול ופיקוח על פרויקטים ,כולל :בחירת טכנולוגיה,
הכנת מכרז לספקים ,בניית תקציב ,סיוע בקבלת
מענקי מדינה ,ניהול הפרויקט תוך הקפדה על
עמידה בלוחות זמנים ,מדדי איכות ובקרה תקציבית.

פרויקט לדוגמא בקבוצת מפעלים מובילה בתחום הרכבות אלקטרוניקה
תיאור הפרויקט:
 ביצוע סקרי אנרגיה מקיפים במפעלי החברה.
 זיהוי פוטנציאל חיסכון באנרגיה ,התאמת פתרונות
וטכנולוגיות ובניית תכנית עבודה רב שנתית.
 החלפת כלל מערך התאורה במפעלי החברה.
 התקנת מערך מוני חשמל כולל מערכת בקרה
מרכזית וקריאה מרחוק  -הפקת חשבונות
וניתוח צריכת חשמל של כל אולם ייצור
בנפרד לצורך השוואה וייעול תהליכי עבודה.
 כתיבת נהלים חדשים ,והתאמת מערך הנהלים
החדש לדרישות מערכת ניהול אנרגיה .ISO 50001
 הנחיית והטמעת מהלך ארגוני לניהול כולל של
משאב האנרגיה  -רכש ,בקרה תפעולית ,ניטור
ומעקב ,קביעת מדדי ביצוע ,הדרכות ושיפור
מודעות עובדים ועוד.
 הובלת תהליך ההסמכה לתקן מערכת ניהול
אנרגיה . ISO 50001

תוצאות הפרויקט:
 חיסכון של כ 35%-בעלויות האנרגיה לתאורה,
במקביל לעליה ממוצעת של כ 70% -בעוצמת
ההארה!
 שיפור מתארי ההפעלה של תשתיות האנרגיה
ומכונות הייצור  -חיסכון בעלויות תחזוקה ואנרגיה.
 קבלת תקן  ISO 50001של מכון התקנים -
מערכת מאושרת לניהול אנרגיה .צפוי להוביל
להקלות בדיווחי אנרגיה לרשויות והפך מהלך
חד פעמי לחלק אינטגרלי מ”הזכרון האירגוני”
לטווח הארוך.
 אימוץ תכנית רב שנתית להתייעלות אנרגטית
שאושרה ע”י הנהלת החברה ,הוקצה תקציב
לביצוע ונקבעו לוחות זמנים  -יעד החיסכון
 20%בצריכת האנרגיה הכוללת בתוך  3שנים!

יתרונות ללקוח:
 חיסכון ניכר בעלויות האנרגיה
והתחזוקה השוטפות.
 שדרוג יכולת איסוף הנתונים
וניתוחם בהיבט הוצאות
האנרגיה והיעילות התפעולית.
 החזר השקעה מהיר על
הפרויקטים שבוצעו.
 קבלת מענקי מדינה לביצוע
ס קר אנרג יה ופר ו יק ט י ם
להתייעלות אנרגטית.
 הכנסת נושא “ניהול משאב
האנרגיה” לתוך שיקולי הרווח
וההפסד של הארגון.
 מיצוב כארגון מוביל בנושאי
סביבה וחיסכון באנרגיה  -יתרון
מול ספקים ולקוחות.

פרויקט לדוגמא ברשת נופש ושיקום רפואי בפריסה ארצית
תיאור הפרויקט:
 ביצוע סקרי אנרגיה מקיפים במתקני הארגון.
 זיהוי פוטנציאל חיסכון באנרגיה ,התאמת פתרונות
וטכנולוגיות ובניית תכנית עבודה רב שנתית.
 ליווי ביצוע פרויקטים שונים להתייעלות אנרגטית ,כולל
אפיון הדרישות ,מכרז ספקים ,פיקוח ,וניטור התוצאות:
 החלפת תנורי סולר למשאבות חום.
 החלפת גופי תאורה ישנים בגופים חדישים וחסכוניים
מסוג .LED
 החלפת צ’ילרים מיושנים ולא יעילים במערכות חימום
וקירור מתקדמות מסוג ()Heat Recovery/Heat Pump
עם השבת חום וחימום וקירור בו זמנית.
 פעילות להטמעת מערכות מידע ובקרת מבנה
לניהול אנרגיה.
 פעילות לפרויקטי בקרה חכמה של מערכות סובבות
(משאבות ,מפוחים) בעזרת בקרים מתקדמים ומשני תדר.
 קבלת מענקי מדינה לביצוע פרויקטים של התייעלות
אנרגטית.
 ליווי פרויקטי תשתית נוספים וייעוץ בהיבטי האנרגיה
באופן שוטף.

בין תוצאות הפרויקט:
 הפחתת השימוש בסולר לחימום בריכה ע”י הטמעת משאבות חום ומערכת
בקרה  -חיסכון שנתי של כ 80-אלף  ₪עם החזר השקעה של כשנה וחצי!

*הגרף מתוך מערכת הבקרה של “פבוס אנרגיה” שהותקנה באחד מהפרויקטים

 חיסכון של כ 30%-בעלויות האנרגיה למיזוג ,ושימוש בחום שיורי כתגבור
למערך המים החמים.
 חיסכון ניכר בעלויות האנרגיה לתאורה על ידי החלפת גופי תאורה ישנים לתאורת .LED
 הקמה וריכוז צוות אנרגיה ארגוני ,שיתוף ידע בין אנשי המקצוע במתקנים השונים.

יתרונות ללקוח:
 חיסכון ניכר בעלויות האנרגיה והתחזוקה השוטפות.
 בניית יכולת איסוף הנתונים וניתוחם בהיבט הוצאות האנרגיה
והיעילות התפעולית.

 החזר השקעה מהיר על הפרויקטים שבוצעו.
 קבלת מענקי מדינה לביצוע סקר אנרגיה ופרויקטים להתייעלות
אנרגטית.
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מערכת מאושרת לניהול אנרגיה
ISO 50001
אימוץ ,הטמעה ויישום
משאב האנרגיה בארגונים רבים הינו מרכיב עלות משמעותי ,אך מוזנח בעת קבלת החלטות
רכש או תכנון .מניסיון שצברנו ,ניתן לבצע שיפורים ולהשיג חיסכון ניכר בעלויות השוטפות
ע”י הטמעת מערכת ניהול אנרגיה.
הטמעת מערכת לניהול אנרגיה במסגרת  - ISO 50001פתרון מערכתי לניהול משאב
האנרגיה בארגון .הטמעת מערכת הניהול מאגדת מהלכים חד פעמיים לחלק אינטגראלי
מ”הזיכרון הארגוני” ומביאה לחסכון ניכר בעלויות האנרגיה ,התחזוקה והתפעול בטווח הארוך!
היתרונות בהטמעת מערכת ניהול אנרגיה מאושרת במסגרת :ISO 50001


שיפור מערכת הניהול והצגת תקינה סביבתית מאושרת כגון  ,ISO 50001משפרת את
סיכויי ההצלחה במכרזים בינלאומיים והחשיפה לארגונים מובילים בעולם.



חיסכון ניכר בעלויות האנרגיה והתחזוקה.



אפשרות לקבלת תו משולב כגון זהב ,יהלום ופלטינה ,המייצגים מחויבות גבוהה לניהול
האיכות ,סביבה ואנרגיה.

השירותים המוצעים

הניסיון שלנו

הקמה והטמעת מערך ניהול על פי דרישות התקנים

 EcoTradersנבחרה על ידי מכון התקנים להקים

ובהתאם לאופי הפעילות בארגון.

ולהטמיע עבורם את מערכי ההתעדה והאימות

ניהול והובלת מבדקי ההסמכה לקבלת תקן מגוף ההתעדה.
מיפוי מערך הנהלים הקיים בארגון ,ביצוע התאמות
נדרשות לצורך תקן  ,ISO 50001וכתיבת נהלים חדשים.
ביצוע סקר אנרגיה מקיף ,כולל ניתוח טכנו-כלכלי וביצוע
כלל המדידות הנדרשות .יישום מסקנות הסקר יכול להביא
לחיסכון ניכר בעלויות האנרגיה השוטפות של עד !35%
הכנת תכנית רב שנתית להתייעלות אנרגטית ,קביעת
יעדים להתייעלות ,בחירת פרויקטים ,הכנת תקציב ,ניטור
ומדידת החיסכון ,הדרכות עובדים ועוד .התכנית מביאה
לחסכון ניכר בעלויות האנרגיה ,התחזוקה והתפעול!
הובלת וניהול תהליך קבלת התקן מגוף ההתעדה -
ביצוע מבדקים פנימיים ,ריכוז והכנת החומר למבדק

לתקנים בינלאומיים במגוון תחומים.
 EcoTradersהיא ספק שירותי אנרגיה וסוקר אנרגיה
מאושר ע”י משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
ל  EcoTradersניסיון רב בעבודה מול גופים ממשלתיים,
והחברה משמשת כיועץ לגיבוש מדיניות התייעלות
אנרגטית למשרד להגנת הסביבה.
ל  EcoTradersניסיון רב בעבודה בכל מגזרי המשק
בכלל ובתעשייה בפרט  -ממפעלי תעשייה גדולים
ועד מתקני נופש ובנייני משרדים.
תהליך העבודה מתבצע ע”י מהנדסי - EcoTraders
מיפוי צרכני האנרגיה ,מדידות ,חישובים הנדסיים,
חישובים כלכליים ,כתיבת נהלי עבודה ועוד.
 EcoTradersהיא גוף אובייקטיבי העומד לצד הלקוח ,כך,

הסמכה ,ביצוע פעולות מתקנות ותיעוד.
ליווי שוטף ותחזוקת מערכת הניהול  -בקרה
תפעולית ,הדרכות ,תיעוד ועוד.

תוכלו להיות בטוחים שהפתרון שמותאם הוא הפתרון
הנכון ביותר לצורך השגת חיסכון מרבי בעלויות האנרגיה.

פרויקט לדוגמא במפעל מוביל להרכבות אלקטרוניקה
תיאור הפרויקט:

תוצאות הפרויקט:

 ביצוע סקרי אנרגיה מקיפים במפעלי החברה.

 חיסכון של כ 35%-בעלויות האנרגיה לתאורה,

 זיהוי פוטנציאל חיסכון באנרגיה ,התאמת פתרונות

יתרונות ללקוח:


במקביל לעליה ממוצעת של כ 70% -בעוצמת
ההארה!

וטכנולוגיות ובניית תכנית עבודה רב שנתית.

חיסכון ניכר בעלויות האנרגיה
והתחזוקה השוטפות.



שדרוג יכולת איסוף הנתונים

 החלפת כלל מערך התאורה במפעלי החברה.

 שיפור מתארי ההפעלה של תשתיות האנרגיה

וניתוחם בהיבט הוצאות

 התקנת מערך מוני חשמל כולל מערכת בקרה

ומכונות הייצור  -חיסכון בעלויות תחזוקה ואנרגיה.

האנרגיה והיעילות התפעולית.

מרכזית וקריאה מרחוק  -הפקת חשבונות
וניתוח צריכת חשמל

של כל אולם ייצור



קבלת תקן  ISO 50001של מכון התקנים -



מערכת מאושרת לניהול אנרגיה .צפוי להוביל

החזר השקעה מהיר על
הפרויקטים שבוצעו.

בנפרד לצורך השוואה וייעול תהליכי עבודה.

להקלות בדיווחי אנרגיה לרשויות והפך מהלך

 קבלת מענקי מדינה לביצוע

 כתיבת נהלים חדשים ,והתאמת מערך הנהלים

חד פעמי לחלק אינטגרלי מ”הזכרון האירגוני”

ס קר אנרג יה ופר ו י ק ט י ם

לטווח הארוך.

להתייעלות אנרגטית.

החדש לדרישות מערכת ניהול אנרגיה .ISO 50001
 הנחיית והטמעת מהלך ארגוני לניהול כולל של

 ת כנית ר ב שנתית להתייעלות אנרגטית

משאב האנרגיה  -רכש ,בקרה תפעולית ,ניטור

שאושרה ע”י הנהלת החברה ,הוקצה תקציב

האנרגיה” לתוך שיקולי הרווח

ומעקב ,קביעת מדדי ביצוע ,הדרכות ושיפור

לביצוע ונקבעו לוחות זמנים  -יעד החיסכון

וההפסד של הארגון.

מודעות עובדים ועוד.

 20%בצריכת האנרגיה הכוללת בתוך  3שנים!

 הובלת תהליך ההסמכה לתקן מערכת ניהול
אנרגיה . ISO 50001





הכנסת נושא “ניהול משאב

מיצוב כארגון מוביל בנושאי
סביבה וחיסכון באנרגיה  -יתרון
מול ספקים ולקוחות.
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סביבה ואנרגיה

מדיניות ציבורית ,מימון ומענקים,
פיתוח בר קיימא בחברות וארגונים

אימוץ תכניות ומדיניות לשמירה על הסביבה ופיתוח בר קיימא ,על ידי חברות וארגונים ,מהווה
מחד ,מענה לדרישות הולכות וגוברות מצד ממשלות ,גופי רגולציה ,לקוחות וספקים ,ומאידך
זהו מנוף לחיסכון כלכלי ,מיצוב ,מיתוג החברה וצמיחה עסקית.
הנושא הסביבתי נמצא בראש סדר העדיפויות של ערים ורשויות מקומיות רבות בעולם,
ומשמש כמנוף משמעותי ,לשיפור אורח חיי התושבים והגנה על בריאותם .זאת לצד שיפור
תדמיתה הציבורית של הרשות.
הובלת מדיניות אפקטיבית לשיפור איכות הסביבה ורווחת התושבים ,מחייבת מומחיות אשר
תאפשר התאמה נכונה למאפיינים הייחודים של כל רשות ,תושביה והעסקים בתחומה.
מימון ומענקים חיצוניים מהווים ,לעיתים רבות ,גורם מפתח באפשרות ליישום פרויקטים
לשיפור איכות הסביבה ,התייעלות אנרגטית וחיסכון כלכלי על ידי רשויות ,ארגונים וחברות.

השירותים המוצעים

הניסיון שלנו

מימון ומענקים:

חברת  EcoTradersהינה החברה היחידה בישראל

קבלת מימון ממוסדות בינלאומיים וגופים פיננסיים.

שהצליחה לקבל מימון חיצוני  -בינלאומי בעבור
פרויקטים של הפחתת פליטות באמצעות שוק

קבלת מענקים ממשרדי ממשלה.

הפחמן העולמי.

ניהול ויישום הסכמי מימון ארוכי-טווח.

סך מחזור העסקאות שניהלה החברה עומד על מעל
 100מיליון ש”ח עד כה.

תכניות לאומיות ועירוניות להפחתת פליטות
 EcoTradersהיא בעלת היכרות מעמיקה עם המגזר

והתייעלות אנרגטית:

המוניציפאלי ,בונה ומיישמת ,בין היתר ,עבור עיריית
בנייה ,ניהול ויישום של תכניות פעולה מפורטות
להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות מזהמים.

ירושלים ,מרכז עירוני לייזום פרויקטים להתייעלות
אנרגטית והפחתת פליטות מזהמים.

עריכת סקרי פליטות מזהמים.

 EcoTradersנבחרה על ידי המשרד להגנת הסביבה,

אפיון ובחינת פרויקטים להפחתת פליטות מזהמים.

לבנייה ליווי הפעלה ובקרה של הגופים הנתמכים על
ידי מנגנון התמיכות הלאומי ,לפרויקטים המסייעים

ניתוחי עלות-תועלת משקיים להחלטות ותקנות

בהפחתת פליטת גזי חממה בישראל ,במסגרתו

ממשלה בתחומי הסביבה.

הועברו תמיכות בסך כולל של  144מיליון .₪

ליווי תהליך של פיתוח בר קיימא לחברות וארגונים

פרויקט לדוגמה  -טביעת רגל פחמנית כמנוף

ליווי חברות ממשלתיות ועסקיות בבנייה ויישום תכנית
פיתוח בר-קיימא.

לצמיחה עסקית בחברת “תדביק פק”:
חישוב טביעת הרגל הפחמנית של מוצר חברת

עריכת מצאי פליטות ,טביעת רגל פחמנית

(Carbon

 ,)Footprintוניתוח מחזור חיי מוצר (.)LCA

“תדביק פק” עבור “דנונה אירופה”  -עזר לבסס את
“תדביק” כספק של “דנונה” בעולם.
“לא העלנו על הדעת שהתוצאות של התהליך יהיו כל

אפיון ויישום פתרונות לשיפור ביצועים סביבתיים

כך חיוביות ומרחיקות לכת - ”.אריק אברהם ,מנכ”ל

ולחסכון כלכלי.

חברת תדביק פק בע”מ ,עבורה ערכה אקוטריירדס

הכנת תוכניות עסקית וסקירות שוק.

טביעת רגל פחמנית לאחד ממוצריה .מנהל הרכש
של “דנונה”“ :העבודה של תדביק היא המקצועית
ביותר שבחנתי עד כה ,מבין כל הספקים באירופה”.
פרויקט לדוגמה :הפחתת פליטות גזי חממה כמנוף
לחיסכון כלכלי בקבוצת שיכון ובינוי
בניית אסטרטגיית הפחתת פליטות גזי חממה
לקבוצת שיכון ובינוי ,כולל אפיון פעולות להפחתת
פליטות גזי חממה בשיעור של כ 10%-וחיסכון
כלכלי של כ 2-מיליון  ₪בהוצאות צי הרכב.
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