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חוברת העבודה

חוברת זו היא כלי שימושי שינחה אותך במסע להקמת עסק, מהרעיון 
ההתחלתי ועד למודל עסקי 'ירוק'. החוברת נערכה מנקודת המבט של היזם 
הירוק, המעוניין להביא רעיון עסקי מהשלבים ההתחלתיים שלו לידי מימוש 

בתור עסק ירוק בעל היתכנות, בעזרת סדרה של תרגילים. 

חוברת העבודה מלווה בחוברת עזר, המתארת את המתודולוגיה, המושגים 
המרכזיים והכלים הכלולים בחוברת ההנחיות, ומציגה דוגמאות שונות 

של יזמים, כולל תיאור של עסקיהם. חוברת העזר עומדת לרשותך דרך 
https://goo.gl/ChEpRh :האינטרנט, בדף הבא

בדפי חוברת העבודה תמצא בהקשר עם כל תרגיל הפניות לדפים 
הרלוונטיים בחוברת העזר.

כל תרגיל מתייחס לאחד מתוך סדרה של שלבים, החל בשלב 1 – 'שרטוט 
הרעיון', עבור בשלב 2 – 'בנייה' וכלה בשלב 3 – 'בדיקה'. 

בסיום שלב זה יהיה בידך אבטיפוס לעסק ירוק שפיתחת ובדקת בעצמך. 
חוברת העבודה אינה כוללת את שלב 4 ושלב 5 בפירוט, שכן יש בנמצא 

שפע של כלים וספרות מקצועית שיסייעו לך ביישומם.

בעזרת חוברת העבודה, תגדיר ותאמת מודל של עסק ירוק, באופן שיסכם 
בעבורך את התוצאות המרכזיות של התהליך ואשר יוכל לשמש אותך 

בגיבוש התוכנית שלך להקמת עסק ירוק.
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1. חברה לשירותי חשמל באזורים כפריים באלג'יריה

באלג'יריה, מעל 25 אחוזים מהאוכלוסייה מתגוררים באזורים כפריים. אף 
כי ממשלת אלג'יריה ו'סונלגז', שהיא החברה המרכזית במדינה לאספקת 

אנרגיה, משקיעים מאמצים ניכרים לספק לאזורים כפריים שירותים באיכות 
עירונית, הנגישות לחשמל עדיין אינה משביעת רצון.

חסאן, יזם ירוק צעיר המתגורר בעיר אוראן, נתקל בעיתון במאמר על 
טכנולוגיות חדשות להפקת אנרגיית שמש בעזרת פאנלים סולריים.

'אולי אנרגיה סולרית היא הפתרון לאספקת תאורה למשפחה שלי ולשכנים! 
והם לא יהיו תלויים עוד בגנרטורים ובנפט!'

הוא היה כל כך נלהב מהרעיון עד שמיד שיתף בו גם את אמינה וקארים...

חבר׳ה! קראתי על אנרגיה סולרית ועלה בדעתי שאפשר לספק אנרגיה 
סולרית באזורים כפריים. אתם יודעים שהמשפחה שלי מתגוררת במחוז 

ררדאיה ושיש להם המון בעיות עם אספקת החשמל. יש לי שם קרובי 
משפחה, לא תהיה לי שום בעיה לנסוע לשם...! מה דעתכם? הייתם קונים 

רעיון כזה לעסק? אתם מעוניינים להצטרף אלי?!'

הוא חיפש צוות נלהב שישתף פעולה עמו וילווה אותו במסעו המפרך...

המקרים לדוגמה

כדי לסייע לך, כל שלב במסע ערוך כסדרה של שאלות וכלים שאנו מגדירים 
בעבורך בדפים הלבנים. נדגים את התהליך כולו בעזרת מקרה לדוגמה )אחד 

או יותר( בדפים הצבעוניים. אותם מקרים לדוגמה נבחרו לאור ההזדמנויות 
שזיהינו באזור המזה"ת וצפון אפריקה )MENA( והמגוון שהם מייצגים ביחס 

לשלבים השונים של פיתוח העסק.

אנו מקווים שתפיק השראה מאותם מקרים לדוגמה!

 )ESCO( סיפורה של החברה לשירותי אנרגיה באזורים כפריים באלג'יריה
הוא המקרה לדוגמה המרכזי. אנו מסבירים אותו במפורט לאורך כל שלבי 

המתודולוגיה ומשתדלים לתאר את ההתפתחות והבנייה של הרעיון העסקי. 
המקרים לדוגמה של חברת מוצרי הטקסטיל והחברה לניהול פסולת 

מאירים חלקים ספציפיים של המתודולוגיה כאמצעי לחיזוק והבהרה של 
היבטים רלוונטיים. בסוף המסמך כללנו מודל קנבס לעסקים ירוקים לכל 
אחד משלושת הסיפורים העסקיים. אותם קנבסים מסכמים את המידע 

והתוצאות של תהליך הניתוח האינטנסיבי. הם מייצגים את התוצאה הסופית 
שאתה אמור להגיע אליה במסעך. 

בנייה
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2. חברה לניהול פסולת אלקטרונית באזורים עירוניים

עומאר חשב שאפשר להקים עסק לניהול פסולת אלקטרונית והיה מאוד 
מעוניין לנצל את ההזדמנות, אלא שלא היה ברור לו לגמרי מנין צריך 

להתחיל. מכיוון שעמדו לרשותו מעט מאוד משאבים כלכליים ולא הרבה ידע 
בנושאים סביבתיים, הוא החליט ליצור לעצמו ג'וב לפי עקרונות הקיימות. 

הוא החליט להתחיל במה שנראה לו הרעיון הפשוט והכי פחות 'מסוכן': 
איסוף של פסולת אלקטרונית, פעילות שאינה מחייבת רכישת יכולות 

טכניות.

גלה כיצד בדק עומאר את הרעיון העסקי שלו... והצליח!

3. בגדי תינוקות עשויים כותנה אורגנית, תוצרת מצרים

חג'יב אלאל פגש את סופיה, כיום אשתו, בשנת 2006. לאחר שבילו שנים 
אחדות בטורקיה ובספרד, החליטו השניים לחזור לטנטה שבמצרים ולהקים 
עסק משפחתי. כאשר נפגשו, באיסטנבול, שניהם עבדו בייצור כותנה בחוות 

האורגניות באזור הטאי שבטורקיה. בהמשך, הם עברו לטרגונה שבספרד, שם 
עבדו בחברת טקסטיל קטנה שהתמחתה בבגדי תינוקות. 

שם גילו על מה מבוססת תעשיית האופנה, במונחים של חומרים כימיים 
וסוגיות חשובות אחרות, וכך, עם הולדת ילדם הראשון בשנת 2011, הם 

חזרו לטנטה. בשנת 2013 הקימו השניים את חברת 'סנסיאי', במטרה לייסד 
את המותג המצרי הראשון של מוצרי כותנה אורגנית לתינוקות )גילאי 0 עד 
3(. כיום עם עובדים עם 5 שותפים בסדנת הטקסטיל. המכירות מתרחבות 

ובקרוב הם ישכרו עובדים נוספים. החנות הראשונה של הזוג נפתחה בטנטה 
ב-2014 וכעת הם מוכרים גם דרך האינטרנט )בעיקר בקהיר ובאלכסנדריה(.
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התכונן להכניס שינויים ברעיון הבסיסי שלך!טיפים ליזמים ירוקים
לרוב, יזמים יוצאים למסע היזמות שלהם כשבאמתחתם רעיון. הם חותרים לפתח 

אותו מהר ככל האפשר. אנחנו ממליצים שתעצור לרגע ותשאל את עצמך את 
השאלה הבאה: מדוע אתה מעוניין להקים עסק כזה? מה מניע אותך? האם אולי יש 
דרך אחרת להשיג את המטרות שלך? במהלך הניסיון להשיב על שאלות אלה, ייתכן 

מאוד שיעלו בדעתך רעיונות נוספים, שיהיו שונים מהרעיון הראשוני. גלה פתיחות 
מחשבתית ובדוק את הרעיונות הנוספים הללו. אל תיצמד יתר על המידה לרעיון 

הראשוני שהיה לך!

הכר את עצמך... ודע את מגבלותיך!
לפני שאתה יוצא למסע שאפתני של הקמת עסק, עליך להכיר את עצמך היטב: אילו 

כישורים ויכולות יש לך ואילו עליך לרכוש, מהו האיזון הרצוי מבחינתך בין העבודה 
לחיים האישיים, כיצד אתה עובד, הקשרים שלך עם אחרים וכו'. המרכיבים הללו 

חשובים ביותר כאשר אתה מתכנן פרויקט עסקי, הואיל והם יסייעו לך לצפות מראש 
סיכונים, תקלות או כישלונות. על סמך התשובות שלך לשאלות הללו ייתכן שיהיה לך 

קל יותר למצוא שותפים רלוונטיים עם כישורים משלימים.

האם אוכל להשיק ולהפעיל את העסק שלי לבד?
ייתכן שתעדיף לנהל את העסק שלך לבד: הדבר תלוי בשאיפות ובהעדפות שלך. אף 

כי יש בכך יתרון בתחומי פעילות מסוימים )עבודות יד, ייעוץ וכו'(, בתחומים אחרים 
ומורכבים יותר ייתכן שיידרשו לך עוד משאבים, כולל משאבי אנוש. בכל מקרה, 

תמיד מומלץ להקיף את עצמך באנשים שיכולים לבחון את הפרויקט שלך במבט 
אובייקטיבי. זאת ועוד, העבודה בצוותים והיכולת לחלק את העבודה בהתאם לכישורים 

מאפשרת לכל אחד להתמקד במומחיות שלו, דבר שיכול להביא לשיפור דרמטי 
בתוצאות.

שאף להיות יזם ירוק
יהיו אשר יהיו המניעים העמוקים שלנו לצאת לדרך היזמות הירוקה )ליצור את העבודה 

שלך במו-ידיך, להתמודד עם בעיה חברתית, לייצר דינמיקה חדשה בקהילה...(, זכור 
שהמטרה הראשית שלך היא לייצר ערך עסקי על ידי טיפול בבעיה סביבתית.

צריך לחשוב 'בגדול'!
הצבת יעדים שאפתניים יכולה לדרבן אותנו לגבהים חדשים ולגרום לנו להשתפר. וזה 

טוב ויפה, אבל בתנאי שלא שוכחים ליהנות מכל צעד קטן קדימה במסע להצלחה.

הקמת צוות טוב
אל תנסה לנהל את כל העניינים לבד. התמקד בתחום המומחיות שלך, בדברים 

שאתה מצטיין בהם, והנח לאחרים לעשות את הדברים שאתה לא יודע לעשות )או 
לעשות היטב(. זכור, שרעיון יכול להיות חדשני ביותר אבל הוא לא שווה כלום אם אינך 

מצליח למכור אותו. ולשם כך דרוש לך צוות טוב, צוות שמסוגל להתמודד עם עסקי 
הליבה ולנהל את המשימות הבסיסיות... הסתכל סביבך כדי לאתר אנשים שיוכלו 

לסייע לך במשימה הזאת, ונסה לשכנע אותם להצטרף! שאף לגייס את המשאבים 
הטובים ביותר ולבנות שותפויות.

הגדרת בעלי העניין
בין בעלי העניין, ייתכן שיהיה לך קל יותר להגדיר תחילה מי יהיו הלקוחות שלך. 

לקוחות, כמו גם בעלי עניין אחרים, ימלאו תפקיד בעל חשיבות קריטית בבניית הצעת 
הערך שלך ובהגדרת המודל העסקי שלך. עשה כמיטב יכולתך לגייס את בעלי העניין 

כבר בשלבים המוקדמים וזכור שייתכן כי חלק מהם יתגלו לך רק בהמשך.

צור מעורבות בקרב לקוחות ובעלי עניין
אף כי מעורבות מצד מי שיהיו הלקוחות שלך בתהליך היצירה המשותפת היא תנאי 
הכרחי להצלחה המהירה של הפרויקט, לפעמים קשה הרבה יותר להביא בעלי עניין 

אחרים לאותה רמה של מעורבות. על סמך השיחות שלך עם בעלי העניין, חשוב 
היטב ממי תוכל לצפות למעורבות מלאה ודרג את רמת המחויבות מהרופפת ביותר 

)לדוגמה, משוב סדיר על הפרויקט( ועד הגבוהה ביותר )יצירה משותפת(.

צריך לחשוב 'בגדול'!
עליך להביא בחשבון בקפידה רבה את הצרכים וההתנהגויות של בעלי העניין. 

זאת ועוד, אתה עשוי לגלות פתרונות חדשניים על ידי כך שתערב את בעלי העניין 
ביצירה משותפת של הפתרון. ביסוס שותפויות להשלמת הצוות ומיקור חוץ של 

משימות פחות חשובות )חברות פרטיות, מרכזי מחקר ציבוריים, לקוחות, ספקים, 
אוניברסיטאות וכו'( – כל אלה הן אסטרטגיות נבונות בחתירה אחר אפקטיביות.

חפש הזדמנויות בשוק הבינלאומי!
כאשר אתה ניגש לזהות לקוחות פוטנציאליים, אל תשכח לחפש הזדמנויות בשוק 

הבינלאומי! אף כי שיווק של מוצרים ברמה הבינלאומית עשוי לחייב אותך להתאמות 
ולעלות ממון רב, זוהי אפשרות שראוי לשקול אותה כבר בשלבים המוקדמים של 

פרויקט העסק הירוק. במגזרים מסוימים, כמו למשל תיירות אקולוגית, הפוטנציאל 
פשוט אדיר!

בנייה
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'לחשוב ברוח של קיימות כלכלית!'
עליך לזכור שגם עסק ירוק הוא קודם כל עסק, כלומר מלבד ההיבטים הירוקים 

שצריך להדגיש אותם, תצטרך להביא בחשבון שייתכן שללקוח יש קריטריונים אחרים 
שישפיעו על החלטות הרכישה שלו, כולל עיצוב, עלות, מפרט טכני, נוחות, בריאות וכו'.

גבש הצעת ערך ייחודית!
זוהי נקודה חיונית בפרויקט העסקי שלך. הצעת הערך אמורה 'לפתות' את הלקוח 

במשהו חדש, שיגרום לו לבחור בך ולא במתחרים שלך.

!Web 2.0-זכור את מהפכת ה
מהפכת האינטרנט הפכה למציאות החדשה, המשפיעה על החיים החברתיים 

והכלכליים ואף על האופן שבו אנו מנהלים עסקים. רוב ערוצי התקשורת והשיווק הם 
בעלי מרכיב אינטרנטי מודרני )Web 2.0(. כל גולש באינטרנט הוא לקוח פוטנציאלי. 

רשתות חברתיות, המאורגנות על פי נושאים, תחומי עניין או העדפות, הן כיום כר 
הניסויים של מגמות שיווקיות בזמן אמת. הלקוחות גולשים באינטרנט ומחפשים 

ביקורות של צרכנים לפני שהם מחליטים על רכישה. במודל העסק הירוק שלך, אסור 
לך להקל ראש בעוצמתן של טכנולוגיות האינטרנט, בייחוד אם קהל היעד שלך הוא לא 

רק ברמה המקומית.

שותפויות עם שרשרת האספקה
תוכל לנסות לקדם את נושא הקיימות גם דרך שרשרת האספקה שלך, לדרבן את 

הספקים שלך להיות ערים יותר ל-Ecodesign ולבקש מהם לשלב אסטרטגיות 
של Ecodesign. תוכל לערב אותם בתהליכי יצירה משותפת כדי להתאים את 

אסטרטגיות ה-Ecodesign למטרה משותפת.

תקשורת נבונה
אם אתה מעוניין לקבל אישורים למוצר שלך, תוכל לברר פרטים על תוויות אקולוגיות, 

דרישות טכניות ומשפטיות ועלויות. עם זאת, מומלץ להתחיל בהצהרה עצמית על 
מחויבות סביבתית. זוהי דרך מהירה וזולה יותר להפיץ מידע על היתרונות הסביבתיים 

של המוצר או השירות שאתה מציע!

צמצום ההון הדרוש לסטרטאפ
כדי להשיק מוצר או שירות, לא תמיד צריך השקעת ענק. ניתן לצמצם את עלויות 

הפיתוח בדרכים שונות, כפי שנפרט בהמשך. יתרה מזו, אין צורך לפתח את הפרויקט 
המתוכנן לפרטי-פרטים: מציאת שותף מתאים כדי להעביר חלק מהפעילויות למיקור 

חוץ יכולה לסייע לך לחסוך זמן וממון רב.

כדאי להכיר מודלים עסקיים חדשים!
בעשורים האחרונים מתפתח והולך דפוס צרכנות הגיוני יותר: קנייה ממקורות 

מקומיים, העדפת איכות גבוהה ויקרה על פני איכות נמוכה וזולה, טיפוח צרכנות 
בלולאות קטנות, ועוד. אנו עדים כיום לדפוסי צרכנות חדשים, בעקבות הדאגה 

המוגברת לסביבה ולבריאות. וביתר פירוט: הכלכלה ה'מעגלית' והשיתופית נוטה 
להדק את הקשרים בין קהילות לבין הגורמים הפועלים בזירה וללכד אותם סביב 

מטרות משותפות, שתכליתן לצמצם את השפעת האדם על הסביבה ולמחזר 
משאבים בדרך יעילה יותר. מודלים עסקיים חדשים עשויים להתפתח מתוך הפרדיגמה 

החדשה הזאת של כלכלת השיתוף. יש בכך מעבר מכלכלת בעלות לכלכלה של 
שירות. למשל, אפשר שהתמורה שתשולם לך תעמוד ביחס ישיר לחיסכון הממשי 

במים שיושג הודות לשירות שאתה מציע, במקום שתמכור מתקנים חוסכי-מים.

אל תחשוש מכישלון! 
כישלון הוא שלב הכרחי בדרך להצלחה, לכן הפקת למידה ושיפור מתמיד הם חלק 

בלתי נפרד מתהליך היזמות.

האם אני חייב להיות עשיר כדי להקים עסק ירוק?
כדי להשיק מוצר או שירות, לא תמיד צריך השקעת ענק. ניתן לצמצם את עלויות 

הפיתוח בדרכים שונות. יתרה מזו, אין צורך שתפתח את הפרויקט המתוכנן לפרטי-
פרטים בעצמך: מציאת שותף מתאים כדי להעביר חלק מהפעילויות למיקור חוץ 

יכולה לסייע לך לחסוך זמן וממון רב.

השקע מאמץ רב בשכנוע המוסדות המממנים!
מאחר שהשווקים 'הירוקים' והמודלים העסקיים 'הירוקים' עדיין לא התייצבו, המגזר 
הפיננסי לעתים נרתע ממימון של יוזמות עסקיות ירוקות. מתפקידך לשכנע אותם 

לגבי הרלוונטיות הכלכלית של הפרויקט שלך.

יהיה מי שיהיה המממן או המשקיע שאתה מתכנן לפנות אליו, עליך להתכונן ביסודיות 
לפגישה. בתוך 5 דקות, עליך להיות מסוגל להסביר באופן ברור את הצעת הערך 

שלך, לתאר את ציבור הלקוחות, כיצד העסק יהיה רווחי ומדוע אתה מייצג את הצוות 
המתאים למשימה. אם אתה נפגש עם משקיעים פוטנציאליים, עליך לזכור שברוב 

המקרים, הם יבססו את ההחלטה שלהם בראש ובראשונה על האישיות והמוטיבציה 
שלך, על מהימנות הצוות המנהל ורק לבסוף על ביצועי המוצר או השירות.

במצב אידיאלי, רצוי לגייס קודם כל 'כספי אהבה' ממשפחה וחברים כדי לאסוף את 
ההון ההתחלתי. דבר זה ישפר את עמדתך מול המוסדות הפיננסיים.

עם האצבע על הדופק כל הזמן!
חוסר הוודאות בסביבה שבה מתקיימת כיום הפעילות העסקית הירוקה מחייב אותך 

להיות מעודכן בכל עת לגבי הדרישות של מסגרות משפטיות ופוליטיות, פתרונות 
מתחרים, צורכי לקוחות, עלויות וכו'. פתרונות אינטרנטיים, אך גם מגע ישיר עם 

מומחים או לקוחות, יסייעו לך לצמצם סיכונים ולגבש אסטרטגיות אפקטיביות. שאף 
לשיפור מתמיד, כי אין גבול ליכולת שלנו לעשות את הדברים עוד יותר טוב.





שלב 1.
שרטוט והגדרה

שלב 1.
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1.1  רעיון עסקי

תרגיל 1 
שרטוט הרעיון העסקי

 יש לך רעיון עסקי? תאר אותו!
שרטט את הרעיון בעזרת תשובות קצרות לשאלות הבאות.

1. מהו הרעיון העסקי הבסיסי שלך? 
2. מה אתה מתכוון להציע )מוצר, שירות(?

3. מי עשוי להיות קהל הלקוחות שלך? מי עשוי להתאים להיות שותף שלך?



חוברת עזר
עמ' 17–20

13
מקרה לדוגמה

שרטוט הרעיון העסקי

מהו הרעיון העסקי הבסיסי שלך? 
אספקת אנרגיה סולרית לאזורים כפריים, דבר שיסייע לצמצם את 

העוני באותם אזורים.

מה אתה מתכוון להציע )מוצר, שירות(?
בכוונתי להציע אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולריות 

פוטואלקטריות. 

מי עשוי להיות קהל הלקוחות שלך? מי עשוי להתאים להיות 
שותף שלך?

הלקוחות שלי יהיו משקי בית שיש להם הכנסה מסוימת ועסקים 
קטנים. השותפים יוכלו להיות גופי ממשל, הקהילה המקומית, 

ספקים וטכנאים. 

0405

מדידה ושיפוריישום
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תרגיל 2.
זיהוי בעיות וצרכים

לאחר תיאור הרעיון העסקי הבסיסי, שאל את עצמך: מדוע אני רוצה לפתח 
את הרעיון הזה? מהם האתגרים או הבעיות שאני רוצה לטפל בהם? מהם 

הצרכים של הלקוחות הפוטנציאליים, שאני רוצה למצוא להם מענה?

להלן ארבע תיבות. כל אחת מהן תפנה אותך לשקילת גורמים סביבתיים 
וחברתיים, צורכי הלקוחות ומניעי הצוות המקדם את הרעיון שלך לקראת 

מימוש. השב על השאלות כדי להבין את המוטיבציה )מדוע( שעליה מושתת 
הרעיון העסקי הראשוני שלך. 

מהם הצרכים הגדולים ביותר של הלקוחות הפוטנציאליים שלך?

1.2  הקשר

 האם הרעיון שלך מטפל באתגרים סביבתיים אמיתיים?
באילו?
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חוברת עזר
עמ' 21–25
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 מהם המניעים האישיים או המקצועיים שהרעיון העסקי
מושתת עליהם?

הערה

חשוב ביותר לוודא שמדובר בבעיות אמת. רצוי להימנע 
מבזבוז של זמן על פיתוח פתרון שאיש לא זקוק לו או על 

הקדשת תשומת לב לבעיה שאינה קיימת. מומלץ לשאול 
ולברר על הבעיות והצרכים כדי להגיע להבנה עמוקה יותר. 

 האם הרעיון שלך מתמודד עם אתגרים חברתיים אמיתיים?
באילו? 
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1.2  הקשר

– רעש מהגנרטורים.

– פליטות של גזים משריפת בנזין ונפט.

– דליפות שמן/דלק.

קהל הצרכנים הפוטנציאלי זקוק לאספקת חשמל יציבה 
ומהימנה משום שהזמינות של דלק להפעלת גנרטורים ביתיים 

אינה ודאית ומחירי הדלק נתונים לתנודות רבות. יתרה מזו, 
יעילות אנרגטית היא במקרים רבים אחד המכשולים המפריעים 

בפיתוח אזורים כפריים. ללא הזדמנויות מקומיות, הצעירים נוטים 
להגר לאזורים עירוניים.

מקרה לדוגמה
זיהוי בעיות וצרכים
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– נגישות נמוכה לחשמל.

– תנאי מחיה קשים באזורים הכפריים.

– בעיות בריאות הקשורות בנזקים סביבתיים.

– הזדמנויות תעסוקה עלובות כתוצאה מהמצב.

– שיפור תנאי המחיה של קרובי משפחה.
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1.2  הקשר

מקרה לדוגמה
זיהוי בעיות וצרכים

עומאר מעוניין מאוד לנצל את ההזדמנות לפתח עסק הקשור בניהול פסולת 
אלקטרונית, אך אינו יודע בדיוק מנין להתחיל. הוא אמנם יודע על הבעיות 

הסביבתיות הקשורות במטמנות המקיפות את עירו, אך מטרתו היא קודם כל 
ליצור לעצמו פרנסה בת קיימא.

עומאר החליט להתחיל באיסוף של פסולת אלקטרונית, פעילות שאינה 
מחייבת יכולות טכניות. היעד שלו כרגע הוא להבטיח כי ביכולתו לספק 

שירותי איסוף של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים. והוא מעוניין 
לקבל על כך תשלום.

– צמצום כמות הפסולת המגיעה למטמנות.

– מציאת פתרונות לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני משומש
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הרעיון הזה עשוי לסייע לפלחים חלשים באוכלוסייה לקבל 
גישה למכשירים חשמליים ואלקטרוניים משומשים )חיוניים או 

לפעילויות פנאי( בזול.

– הצורך בפרנסה כדי לשרוד. 
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לאחר זיהוי הבעיות והצרכים, הגיע הזמן למבט מרוחק יותר, כדי לראות את 
הרעיון העסקי שלך על רקע 'התמונה הגדולה' – ברמה המקומית, האזורית 

והגלובלית. שים לב במיוחד להיבטים העשויים לקדם את פיתוח הרעיון שלך 
או להפריע לך.

סיעור מוחות: שקול תנאים, שינויים ומגמות ברמה 

המקומית, האזורית והגלובלית, שיש בהם כדי להשפיע על 

עסקך בעתיד. ניתן לקבץ את ההיבטים הללו בקטגוריות 

הבאות: פוליטיים )פ(, כלכליים )כ(, חברתיים )ח(, משפטיים 

)מ( טכנולוגיים )ט( וסביבתיים )ס(. 

תעדוף: בחר את ההיבטים הרלוונטיים ביותר לעסק שלך 

)חמישה לכל היותר( ורשום אותם בתיבה הבאה.

התמודדות: רצוי מאוד לגבש תובנות כיצד להתמודד עם 

ההיבטים הללו!

תרגיל 3
הבנת ההקשר

1.2  הקשר

מהם ההיבטים ההקשריים השונים )פוליטיים, כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים, סביבתיים 
ומשפטיים( העשויים להשפיע על העסק המתוכנן?

האם תוכל לגבש תובנות כיצד להתמודד עם הגורמים הרלוונטיים ביותר?



חוברת עזר
עמ' 25
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מקרה לדוגמה
הבנת ההקשר

היבטים סביבתיים: ירידה בזמינות של מתכות והצטברות של פסולת רעילה. א. 

היבטים פוליטיים: מדיניות ותכנון בנושא אספקת חשמל לאזורים כפריים.  ב. 

היבטים טכנולוגיים: שיפור היעילות של הפאנלים הסולריים ומחסור בטכנאים בעלי  ג. 
כישורים לאספקת שירות למערכות פוטואלקטריות.

היבטים כלכליים: גישה מוגבלת לאשראי. ד. 

המחסור במתכות כמו קדמיום טלוריד, גאליום סלניד ומתכות יקרות אחרות עלול  א. 
להגביל את הייצור של פאנלים סולריים, תושבות פאנלים וסוללות, דבר שיגדיל את 

העלות. מנגד, הקמת מערכות סולריות מצריכה יכולת לטפל בפאנלים סולריים 
שהגיעו לסוף חיי המוצר שלהם. 

נחוץ לערב את הממשלה בפרויקט כבר בשלבים הראשונים ולהיות מודע לכל תקנה  ב. 
חדשה שתותקן.

שיפור היעילות יגדיל את רווחיות העסק, ואילו המחסור בטכנאים יחייב אותנו להכשיר  ג. 
טכנאים. 

העדר הגישה לאשראי עלול לסכל את הקמת העסק. יהיה צורך בעבודה צמודה עם  ד. 
הבנקים. 

21

חוברת עזר
עמ' 26–28
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1.3  יעדים

תרגיל 4
הצבת יעדים

חזרה: חזור על תרגיל 2 ותרגיל 3. רשום בעמודה 'בעיות 

וצרכים' את הבעיות והצרכים הרלוונטיים ביותר שהפרויקט 

שלך מבקש לפתור. זכור שניתן להוסיף גם יעדים אישיים או 

צוותיים. 

הצבת יעדים: תרגם את הבעיות והצרכים ליעדים ספציפיים 

לטיפול או להתמודדות )בהגדרת היעדים שלך, זכור את 

ההקשר שבמסגרתו אתה פועל(. 

מדידת ההתקדמות: רצוי לקבוע מחוונים שיסייעו לך לבדוק 

את מצב ההתקדמות שלך לקראת מימוש היעדים שהגדרת. 

עם זאת, מדובר במשהו שאינו הכרחי בשלב זה. 

הערות
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עמ' 29–32
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באילו בעיות חברתיות מבקש הרעיון העסקי 
שלך לטפל?

על אילו צרכים של הלקוחות מבקש הרעיון 
העסקי שלך לתת מענה?

באילו בעיות סביבתיות מבקש הרעיון העסקי 
שלך לטפל?

האם יש מניעים אישיים/מקצועיים נוספים?

האם ניתן להגדיר יעדים ספציפיים 
לטיפול בהם?

האם ניתן להגדיר יעדים ספציפיים 
לטיפול בהם?

האם ניתן להגדיר יעדים ספציפיים 
לטיפול בהם?

האם ניתן להגדיר יעדים ספציפיים 
לטיפול בהם?
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1.3  יעדים

מקרה לדוגמה
הצבת יעדים 

– מחסור בהזדמנויות תעסוקה.

– חוסר יציבות באספקת החשמל.

– רעש ופליטות גז מהשימוש בגנרטורים 
מופעלים בנפט, דליפות שמן/דלק.

– שיפור תנאי המחיה של 
קרובי משפחה.

– שיפור המצב החברתי-כלכלי 
באזורים כפריים.

– אספקת חשמל אמינה לאזורים 
כפריים.

– אספקת חשמל 'נקי' שאינו דורש 
השקעות גדולות בתשתית.

– שיפור המצב החברתי-כלכלי 
באזורים כפריים.
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תרגיל 5
חבר בין החזון להגדרת המשימה 

מזג את כל היעדים שלך 
במשפט כולל, שיהיה פשוט 

אך אלגנטי.

דמיין את ההישגים הרצויים בעיניך 
בטווח הבינוני והארוך. 

מה ברצונך להשיג?

חוברת עזר
עמ' 29–32
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1.3  יעדים
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הקשר ויעדים – סיכום 
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הצהרת חזון

הגדרת משימה

בעיות וצרכים
הבעיות והצרכים הרלוונטיים ביותר שהעסק מתכוון לטפל בהם.

יעדי הפרויקט

הבנת ההקשר
ההיבטים הרלוונטיים ביותר העשויים להשפיע על העסק.
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1.3  יעדים

מקרה לדוגמה
הקשר ויעדים – סיכום 
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הצהרת חזון

– אזורים כפריים מוארים עם תנאי מחיה משופרים באלג'יריה!

הגדרת משימה

– אספקת חשמל לאזורים כפריים בעזרת פאנלים סולריים בדרך כדאית ובעלת 
קיימות לאורך זמן.

בעיות וצרכים

– סביבתיים: רעש מהגנרטורים; פליטות גז ודליפות שמן/דלק.

– חברתיים: נגישות נמוכה לחשמל ותנאי מחיה קשים משום שייצור החשמל 
מתבצע הרחק מהצרכן; מיעוט הזדמנויות תעסוקה באזורים כפריים. 

– צורכי הלקוחות: יציבות באספקת החשמל.

יעדי הפרויקט

1. אספקת חשמל 'נקי' שאינו דורש השקעות גדולות בתשתית. 
2. אספקת חשמל אמינה לאזורים כפריים. 

3. שיפור המצב החברתי-כלכלי באזורים כפריים.

הבנת ההקשר

1. היבטים סביבתיים: ירידה בזמינות של מתכות והצטברות של פסולת רעילה.

2. היבטים פוליטיים: מדיניות ותכנון בנושא אספקת חשמל לאזורים כפריים. 

3. היבטים טכנולוגיים: שיפור היעילות של הפאנלים הסולריים ומחסור בטכנאים 
בעלי כישורים לאספקת שירות למערכות פוטואלקטריות.

4. היבטים כלכליים: גישה מוגבלת לאשראי.





שלב 2.
בנייה

שלב 2.
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בנה את המודל 
העסקי שלך

הגיע הזמן לתכנן את העסק שלך בעזרת 'מודל קנבס 

לעסקים ירוקים':

1. זהה את ציבור הלקוחות הפוטנציאליים ובעלי עניין 

מרכזיים ליעדים העסקיים שלך )תרגיל 7 ותרגיל 8( 

2. גבש הצעת ערך יחד איתם )תרגילים 11-9(.

3. הגדר ערוצים ויחסים עם פלחי הלקוחות ובצע 

Ecodesign של הפעילויות והמשאבים הדרושים 
לפיתוח העסק שלך )תרגילים 15-12(

4. גבש אומדן עלויות והכנסות )תרגילים 18-16(. 

הערות

2.1   מודל קנבס לעסקים ירוקים



הקם עסק ירוק משלך!0405
חוברת העבודה ליזמים ירוקים באזור הים התיכון מדידה ושיפוריישום

33

הערה
מעבר לחוברת העבודה, עומד לרשותך גם גיליון נפרד של 

 A3 ׳מודל קנבס לעסקים ירוקים׳. הדפס אותו על דף בגודל
והיעזר בו לרישום התוצאות שלך תוך כדי ביצוע התרגילים! 

מיהם הגורמים המרכזיים שישפיעו 
על הפרויקט או שהפרויקט עשוי 

להשפיע עליהם? 

לדוגמה, צוות )מייסדים ועובדים(, 
שותפים, ספקים, אמצעי תקשורת, 

קהילה מקומית וכו׳.

מהן העלויות הצפויות בפרויקט אם יבוצעו הפעילויות 
המתוכננות באמצעות המשאבים הדרושים?

הרכב רשימה וחשב אומדן גס, אם הדבר אפשרי

כמה תהיו אתה והלקוחות שלך מוכנים לשלם?

על ידי השוואה עם מוצרים/שירותים דומים בשוק, נסה 
להגיע למחירים או תעריפים משוערים ביחס לכל צמד של 

׳מוצר-לקוח׳. 

איזה ערך מציע הפרויקט שלך 
ללקוחות ולבעלי עניין? 

כיצד הוא תורם להגנה ו/או לשיפור 
הסביבה הטבעית? 

במה תורם הפרויקט שלך לחברה?

אילו חידושים כלולים בהצעת הערך 
שלך? האם היא ייחודית?

כיצד תשכנע ותקבל מחויבות 
מלקוחות פוטנציאליים, כאשר אתה 
מבקש להגיע למכירות אך גם לקבל 

משוב, לפרסם את המוצר/שירות וכו׳? 

אילו ערוצים יהיו המתאימים ביותר?

מיהם הלקוחות הפוטנציאליים 
שלך )שישלמו מחיר מסוים תמורת 

הערך שיקבלו(? 

חלק אותם למגזרים וקטגוריות אם 
יש ביניהם הבדלים משמעותיים.

האם תוכל להכניס חידושים בדרך 
שבה אתה פונה אל לקוחות 

ומשכנע אותם? 

אילו פעילויות תבצע כדי לממש את 
הצעת הערך )מוצרים או שירותים(?

אילו משאבים )פיזיים, משאבי אנוש, 
כספים( יידרשו לך? 

האם יש דרכים חדשות לבצע את 
הפעילויות הללו, אשר יש להן פחות 

השפעה על הסביבה?
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תרגיל 7א׳
זיהוי ומיפוי בעלי העניין

זיהוי: ראשית, הרכב רשימה של כל בעלי העניין העשויים 

להשפיע על יעדי הפרויקט שלך או להיות מושפעים 

מהם. האם תוכל לנקוב בשמותיהם של גורמים וארגונים 

אמיתיים? 

מיפוי: הצב את בעלי העניין בטבלה, בהתאם לרמת ההשפעה 

שיש להם על הפרויקט ורמת ההשפעה שיש לפרויקט 

שלך עליהם. התמקד תחילה ברביע הימני העליון. כעת 

בחר את בעלי העניין ברביע השמאלי העליון וברביע הימני 

התחתון שכדאי להקדיש להם תשומת לב. יש להניח שמערך 

הקשרים שתיצור עם אלה יהיה שונה. מיתר בעלי העניין 

תוכל להתעלם.

2.2  בעלי עניין מרכזיים
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חוברת עזר
עמ׳ 34-33
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תרגיל 7ב׳
הערכת ׳לתת ולקבל׳ 

אסוף מידע וגבש ניחוש מושכל: הכן כרטיס לכל בעל עניין רלוונטי מהשלב 
הקודם, מהרלוונטי ביותר עד הכי פחות רלוונטי.

– הערך מה נותן כל אחד לעומת מה שהוא מצפה לקבל.

– זהה מי יהיה מוכן לשלם תמורת הערך שאתה מציע

– חשוב כיצד תשכנע כל אחד מבעלי העניין.

בדיקה

האם עליך לבדוק את המידע שיש לך לגבי בעלי העניין? 

אם כן, היעזר ב׳כרטיסי גילוי׳ כדי לבצע תחקיר )הכרטיסים זמינים דרך 
האינטרנט(. היעזר בהם לבדיקת ההשערות שלך ותקן אותן במידת הצורך. 

אם הצלחת לאמת את המידע הכלול בכרטיס של בעל עניין נתון, תוכל לסמן 
׳וי׳ )ü( בתיבה ׳האם אימתת את המידע הזה?׳ בכרטיס. 

במידת האפשר, ציין שמות של גורמים 
וארגונים אמיתיים

מה עתידים בעלי העניין שלך 
לתרום לפרויקט?

מה עתידים בעלי העניין שלך 
להרוויח מהפרויקט?

2.2  בעלי עניין מרכזיים
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2.2  בעלי עניין מרכזיים
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מקרה לדוגמה
בעלי עניין

חסאן, אמינה וקארים ממפים בעלי עניין פוטנציאליים. לפני שהם ניגשים 
למלאכה, הם אוספים מידע ממקורות שונים )אינטרנט, חברים ואנשי 
עסקים(. המידע מסייע להם להבין טוב יותר את התפקיד של כל גורם.

בעלי עניין נחלקים לשלוש קבוצות ומסומנים בעיגולים צבעוניים, בכתום, 
אדום וכחול, בשל ההבדלים הניכרים במידת ההשפעה שלהם על העסק 

המתוכנן. 

המעגל הכתום כולל את בעלי העניין הרלוונטיים ביותר, אף כי אלה ששובצו 
ברביע העליון חשובים מאלה ששובצו ברביע התחתון. מכולם, החשובים 

ביותר הם ׳לקוחות׳ ו׳טכנאים׳ – המופיעים בתוך העיגול האדום. 

העיגול הכחול מסמן את בעלי העניין העשויים להשפיע על הפרויקט אך 
 Rural Solar אינם מפיקים ממנו הרבה. האם אלה רלוונטיים מבחינת

Algeria? באיזו מידה?

2.2  בעלי עניין מרכזיים

4

2

6

5

8

10

9

3

1

7
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שיתופם בתכנון ובפיתוח של הפרויקט.

טכנאים

הפרויקט יספק להם 
תעסוקה.

התקנה, פיקוח על 
ותחזוקה של מערכות 

פוטואלקטריות.

2. טכנאים

לקוחות

הפרויקט יספק להם 
חשמל. הפרויקט יתרום 

לרווחתם.

באמצעות שיחות איתם.

ללא לקוחות אין סיכוי 
לעסק.

1. לקוחות
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מקרה לדוגמה
הערכת ׳לתת ולקבל׳ 

הממשל המקומי

קבלה מצד הכפריים בזכות 
התרומה שלהם לרווחת 

הכפר.

ניפגש עמם כדי להסביר את הפרויקט.

אינטראקציות בין כפריים. 
הסמכות להשפיע על הפרויקט 
באמצעות מסגרות של תקינה, 

מיסוי, היתרים וכו׳.

מנהיגים בקהילה. 

נהנים ישירים ועקיפים 
מהפרויקט.

היתרים או הסכמות. עלולים 
להטיל איסור/להחרים על 

הפרויקט. באזורים מסוימים 
יש למנהיגים בקהילה 
תפקיד חשוב בקבלת 

ההחלטות.

פגישות ישירות.

4. הממשל המקומי3. מנהיגים בקהילה

2.2  בעלי עניין מרכזיים
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6. ספקים5. חברות לאנרגיה ממקורות מתחדשים

ספקים

לקוחות חדשים.

עדיין לא ידוע, נחשוב על זה.

ספקי מערכות סולריות 
פוטואלקטריות.

חברות לאנרגיה 
ממקורות מתחדשים

מתחרים חדשים

מתחרה.

מתחרים.
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ממשל

פרויקט ניסיוני: שניתן 
להרחיב אותו עד לרמה 

הארצית.

מימון, שכנוע בנקים לתת 
אשראי ראשוני או לתמוך. 
דבר זה עלול לפעול באופן 

מוחלט נגד הפרויקט.

8. ממשל

קהילה: גברים )ג( ונשים )נ(

גישה חיובית או שלילית 
כפי הפרויקט.

אספקת חשמל מהימנה 
בכפר.

7. קהילה

מקרה לדוגמה
הערכת ׳לתת ולקבל׳ 

2.2  בעלי עניין מרכזיים
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בנק

קבלת אשראי לשלבי לקוחות חדשים.
הקמת הפרויקט. הסדרת 

תשלומים עם הלקוחות.

חברת חשמל: ׳סונלגז׳

מתחרים 
חדשים.

מתחרים – תחרות עשויה 
לשפר את תשתיות 

החשמל ולהרוס את 
הפרויקט.

10. חברת חשמל: ׳סונלגז׳9. בנק
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כיצד תתאר את הלקוחות )משתמשים( הפוטנציאליים שלך במונחים 
מה דרוש ללקוח שלך כדי להיות שבע רצון ברמה התפקודית, של הרכב דמוגרפי, סגנון חיים וערכים?

החברתית והרגשית?

ממה חושש הלקוח שלך? 

מה בעיניו יקר מדי או מה גורם לו להרגיש לא בנוח? – השקעת זמן, כסף, 
מאמץ, תסכולים, מטרדים, ביצועים, אובדן מעמד או כוח, סיכונים, טעויות, 

מכשולים וכו׳?

למה עוד מצפה הלקוח? – דברים שיגרמו לו שביעות רצון, סיפוק, אושר 
וכו׳, חיסכון בזמן או בכסף, איכות, פתרונות ספציפיים, שיפור בחיים, 

שירותים, מימוש עצמי, מעמד חברתי, מימוש חלומות או מאוויים.

תרגיל 8
פלחי לקוחות 

חזור אל מיפוי בעלי העניין )תרגיל 7א׳( וזהה את אלה שיוכלו לשלם תמורת 
השירות/מוצר שאתה מציע. אלה יהיו הלקוחות שלך. ברר אם מדובר בקהל 

הומוגני או שצריך לחלק אותם לקבוצות בהתאם למאפייניהם. כל קבוצה כזו 
קרויה ׳פלח׳ של לקוחות. תוכל למלא כרטיס לקוח עבור כל פלח.

כרטיסי לקוח כוללים תיאור כללי של הפלח, סקירה כללית של כאב ורווח 
ורשימה של פונקציות או תפקידים שצריך ׳לכסות׳ מבחינת הלקוחות. 

גבש ניחוש מושכל ומלא כרטיס לקוח עבור כל פלח.

בדיקה: 
האם יש בידך די מידע על הלקוחות שלך? 

האם עליך לבדוק את המידע שאספת עליהם? אם כן, היעזר ב׳כרטיסי גילוי׳ 
כדי לבצע תחקיר )הכרטיסים זמינים דרך האינטרנט(. היעזר בהם לבדיקת 

ההשערות שלך ותקן אותן במידת הצורך. אם הצלחת לאמת את המידע 
הכלול בכרטיס הלקוח, תוכל לסמן ׳וי׳ )ü( בתיבה ׳האם אימתת את המידע 

הזה?׳ בכרטיס.

2.3   פלחי לקוחות
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חוברת עזר
עמ׳ 45–49
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2.3   פלחי לקוחות
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2.3   פלחי לקוחות
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מקרה לדוגמה
פלחי לקוחות

צוות היזמים ערך תחקירים שונים לגבי האזור. חברי הצוות אספו מידע 
מהאינטרנט ושילבו אותו בניסיון ובתפישות האישיות שהם מהחיים באזורים 

כפריים בילדותם. חסאן שוחח עם קרובי המשפחה שלו.
האוכלוסייה במחוז ררדאיה דלילה )סה״כ 93,423 תושבים(. הלקוחות 

הפוטנציאליים שלנו מתפרנסים מחקלאות או מעסקים בגודל בינוני 
וקטן. רובם מבוגרים, שכן הצעירים נוטים לעבור לערים הגדולות. משום 

כך מדובר באוכלוסייה מסורתית, של אנשים עם מעט ציפיות ולעתים 
עם תחושה שאין להם קשר מלא עם שאר העולם.

משקי בית ועסקים קטנים באזורים כפריים

להגיע ליציבות באספקת החשמל. 

ביטחון.

שיפור הסיכויים של הילדים. 

שיפור תנאי המחיה והרווחה.

להאיר משקי בית או להפעיל עסקים. 

כאבים:
הקושי להיות שונה מאחרים בכפר. 

הצורך להתמודד עם בעיות טכניות הקשורות בתחזוקה או אספקה 
של מערכות סולריות פוטואלקטריות, פרוטוקולים מורכבים, בעיות 

משפטיות וכו׳. 

החשש להפסיד כסף או להתקשות לעמוד בהשקעה הראשונית. גניבה. 

רווח:
חיסכון בכסף, שיפור העסקים והפרנסה, קשר עם העולם המודרני.
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מקרה לדוגמה
פלחי לקוחות ובדיקה

אתה זוכר את עומאר? היה לו רעיון גולמי לגבי עסק של ניהול פסולת 
אלקטרונית. כדי לפתח את הרעיון שלו הוא בחר בגישה הזהירה, הואיל ואין 

לו הרבה כסף להשקעה כרגע.

במהלך הקריאה בעיתון, הוא שם לב לכתבה שכותרתה ׳מערך המינהל 
הציבורי נדרש לשדרג את הציוד הממוחשב׳. 

– היי, אולי אלה יכולים להיות לקוחות! על פי המקובל, המחשבים נשלחים 
למטמנות שפועלות בפרברי העיר. אולם איך בכוונתם להביא את המחשבים 

למטמנות? ואיך הם מתכוונים להצטייד מחדש? כמה זמן יימשך התהליך? 
האם יש מחלקה שממונה על התהליך? בכמה מחשבים מדובר? מדוע 

שיזדקקו לשירותיי?

למען שלוות הנפש שלו, החליט עומאר לקבוע פגישה עם האחראי על 
חומרה בלשכת המס של האזור. עם הגיעו, הוא מצפה לפגוש את ראש 
מחלקת חומרה ועניינים כלליים, אך לא עובר זמן רב עד שהוא מבין כי 

הוא משוחח עם עובד בשם ג׳מאל. המפגש בין השניים עולה יפה והשיחה 
מתנהלת בנימה ידידותית ביותר. בצאתו מלשכת המס הוא מרגיש בעננים! 

עכשיו הוא יודע בדיוק מי יכולים להיות לקוחותיו, ובייחוד אילו שירותים 
דרושים להם. 

ג׳מאל מלשכת המס

מהם הצרכים הטיפוסיים של ארגון דומה ללשכת המס?

בלשכת המס מופעלים 500 מחשבים מיוחדים. 
שליש מהמחשבים יוחלפו בעוד חודשיים 
והשאר, עד סוף השנה. ג׳מאל הוא האדם 

האחראי להובלת המחשבים למטמנה. הוא 
יקדיש למשימה זו 3 ימים: לרשותו רכב קטן 

מאוד והמטמנה נמצאת בקצה השני של העיר. 

מה יוכל עומאר להציע ללקוחות שלו? הוא יאסוף את הציוד הממוחשב המיושן במקום ג׳מאל. הוא 
עצמו ייגש לכל משרד ויוצא ממנו את עמדות המחשב המיושנות, שג׳מאל יספיק בינתיים לנתק 

מהמערכת. לאחר מכן הוא יוביל את הציוד למטמנה בעזרת הרכב הפרטי שלו, המצויד בעגלה. לפי 
הערכתו, יידרש לו יום עבודה מלא לביצוע המשימה. הוא מצפה שהתשלום ישתווה לתשלום הממוצע 

שמקבל ג׳מאל על 3 ימי עבודה. 

לא זו בלבד שמדובר בצורך אמיתי, אלא הוא אף דחוף! אוכל לתת מענה יעיל מאוד על הצרכים של 
לשכת המס ולקבל שכר בתמורה. אין סיבה שלא אוכל לספק שירותים דומים גם לארגונים נוספים.

ג׳מאל מודה שדעתו אינה נוחה מהרעיון של השלכת 
ציוד, אך עליו לפעול על פי ההוראות. בנוסף, הוא 

סבור שמדובר בבזבוז של זמן, משום שבמקביל הוא 
נדרש להתקין את המחשבים החדשים והדבר דחוף 

מאוד.

2.3   פלחי לקוחות
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ג׳מאל נדרש למצוא פתרון כדי להיפטר ממחשבים מיושנים בלשכת המס. 
אין מספיק שטח אחסון כדי להחזיק בהם, לכן הוא חייב להוביל אותם 

למטמנה ברגע שהוא מקבל את המחשבים החדשים. 

עומאר מצלצל אל ג׳מאל כדי להסביר את השירות שהוא רוצה להציע, 
בעקבות השיחה האחרונה בין השניים. ג׳מאל מציע לעומאר לשלוח לו 

להצעת מחיר לשליש הראשון של המחשבים המיועדים להחלפה. כעבור 
שבועיים, ג׳מאל מתקשר בחזרה לעומאר: המנהל שלו קיבל את ההצעה!

לאחר הפגישה, עומאר נדרש לשוב ולבחון את הבעיות והצרכים שמאחורי 
הרעיון העסקי שלו:

באמצעות אותה עסקה ראשונה, עומאר אינו עתיד להתמודד מציאת פתרונות לטיפול בציוד מחשבים מיושן/משומש.
עם בעיה סביבתית אמיתית.

אולם הרעיון הזה עשוי לסייע לפלחים חלשים באוכלוסייה לקבל 
גישה למכשירים חשמליים ואלקטרוניים משומשים )חיוניים או 

לפעילויות פנאי( בזול. 

הערה
תחילה נפגש עומאר עם ג׳מאל במטרה להבין טוב יותר את 

הצרכים הטיפוסיים של מוסד דומה ללשכת המס. אולם 
הוא קיבל הרבה יותר וכרגע הוא עוסק בניסוח משותף של 

הצעת שירות, יחד עם הלקוח הראשון שלו! לפיכך שלב 
ה׳בדיקה׳ היה קצר מאוד, אך חשוב מכך – היו לו ממדי 

אמת. שלב גיבוש האבטיפוס היה קצר ביותר.
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– בדוק את תרגיל 2.הערך הסביבתי שלך? באילו אתגרים סביבתיים מטפלת הצעת 

במה מועיל המוצר או השירות שלך ללקוח 
ולבעלי העניין המרכזיים? 

ודא שהוא משיג את יעדי הפרויקט ומסוגל   –
לבצע את העבודה הדרושה אצל הלקוח.

איך פועל המוצר / השירות שלך?

באיזה אופן הוא מביא בחשבון את הרווח של   –
הלקוח? 

באיזה אופן הוא מביא בחשבון את הכאבים   –
של הלקוח? 

אילו הזדמנויות שוק מציעים פלחי הלקוחות 
השונים? 

נסה להגיע להבנה במונחים של תחרות

למי יש הצעת ערך שזו שלך תוכל להחליף אותה?

במה שונה השירות/מוצר שלך בהשוואה לחלופות אחרות 
שקיימות בשוק, או מה יקרה אם הפרויקט לא יצא אל הפועל? 

מה עתיד להיות ייחודי בגישה שלך? לדוגמה, איכות, קשרים 
עם לקוחות, מחיר, ידידותיות לסביבה, אחריות חברתית.

– בדוק את תרגיל 2.הצעת הערך שלך? באילו צרכים חברתיים מטפלת 

תרגיל 9
הצעת הערך 

התחל להגדיר את הצעת הערך שלך. 

בשלב זה אספת מספיק מידע. הגדרת לעסק העתידי שלך יעדים, חזון 
ומשימה, הגדרת פלחי לקוחות, הגדרת רווח וכאב, 

תפקידים ובעלי עניין. זה הזמן לנצל את המידע שאספת!

2.4  הצעת הערך
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חוברת עזר
עמ׳ 50–55
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הגדר את הצעת הערך שלך: מה? 
לטובת מי? מדוע?

שלב ממצאים חשובים שאספת ביחס לפלחי הלקוחות שלך.שלב ממצאים חשובים שאספת ביחס לבעלי העניין המרכזיים שלך.
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עד כה, לא היה לחסאן, אמינה וקארים קשר ישיר עם לקוחות ובעלי עניין, 
והם עדיין לא ביקרו בכפרים שבהם ירצו להתחיל את הפרויקט. בהגדרת 
הערך שלהם, הם ניחשו את הצרכים, הכאב והרווח. בנקודה מסוימת הם 

יידרשו לאמת את נכונות ההנחות שלהם.

מקרה לדוגמה
צמצום היקף הפליטה של גזי חממה והיקף הצעת הערך

רעש מגנרטוריםהשימוש בדלקים מאובנים. 

אנו נתקין את הפאנלים הפוטואלקטריים 
כדי שהלקוחות והמוטבים שלנו יוכלו ליהנות 

מאספקה מהימנה של חשמל נקי. בנוסף, 
הפעילות שלנו תיצור תעסוקה לטכנאים 
שיתקינו את המערכות הפוטואלקטריות 

ויתחזקו אותן. התקנה של מערכות סולריות 
תתבצע בכפרים. המערכות יהיו בגודל ביתי רגיל 

של Wp 50 , עם ארבע נקודות תאורה ושקע 
לרדיו או מכשיר חשמלי אחר הצורך זרם ישיר 

)DC( בהיקף נמוך.

הדבר יביא ביטחון ויציבות ללקוחות שלנו ועשוי 
לתת להם הרגשה שהם מחוברים לעולם 

׳האמיתי׳. אספקת חשמל סדירה תיתן תנופה 
לעסקים כמו חנויות, פאבים, מלוניות וכו׳. במבט 

כולל, יהיה בכך שיפור בפרנסה של הלקוח. אנו 
נשתף את הקהילה )כולל מנהיגי הקהילה ואנשי 

הממשל המקומי( כדי לצמצם את התדמית 
השלילית שעלולה להיות ללקוחות ולמנוע גניבה 

ושימוש לרעה במערכות, וכדי להבטיח שנוכל 
להציע מחיר שיהיה בהישג ידם של רוב הלקוחות 

המעוניינים. כדי למנוע השקעות ראשוניות 
אדירות, נישא וניתן עם הממשלה ועם משקיעים 
פוטנציאליים. אנו נטפל בכל הסוגיות המשפטיות 

ונתנהל מול ספקים ובנקים, כדי שנוכל לספק 
שירות שייראה ללקוחות שלנו פשוט.

כרגע, תאורה וחשמל למכשירים מיוצרים באמצעות 
גנרטורים מופעלים בבנזין או בנפט. במשקי בית מסוימים 

יש אספקת חשמל אולם התשתית גרועה והפסקות 
חשמל שכיחות ביותר. במידה שהפרויקט לא ייצא אל 

הפועל, לא יחול שיפור בפרנסה של הלקוחות שלנו 
ותימנע האפשרות ליצור תעסוקה נוספת.

אנו נספק שירות איכותי ומהימן שיותאם לצורכי הלקוחות 
שלנו. אנו נשתף את הלקוחות בתכנון וביישום הפרויקט, כך 

שצפוי להם תפקיד מרכזי.

אנרגטי׳צמצום פערים חברתיים ו׳עוני 

2.4  הצעת הערך
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פאנלים פוטואלקטריים לאספקת מהימנה של חשמל נקי למשקי בית 
ועסקים בגודל בינוני וקטן באזור ררדאיה, כאמצעי לשפר את הפרנסה ברמה 

המקומית ולצמצם את השימוש בדלקים מאובנים.

טכנאים: שותפות בהקמה, תעסוקה, פיקוח על מערכות פוטואלקטריות. 

מנהיגים בקהילה: שותפות בהקמה ומשוב, מוטבים, קבלת החלטות.

הממשל המקומי: משוב, שביעות רצון של הכפריים תושבי האזור, מסגרות 
רגולטוריות.

ספקים: שותפויות והפניית לקוחות, אספקת מערכות פוטואלקטריות.

חברות לאנרגיה ממקורות מתחדשים: מתחרים. 

ממשל: שותפות, השפעת פרויקט ניסיוני על בעלי עניין אחרים, חקיקה. 

בנק: שותפות, אשראי ללקוחות וגביית תשלומים. 

סונלגז: מתחרים, שיפור תשתיות החשמל. 

קהילה: משוב, מטובים, עמדות כלפי פרויקטים.

פלחי לקוחות: משקי בית ועסקים קטנים באזורים כפריים – יצירה משותפת.

פרופיל: אוכלוסייה דלילה, הכנסה נמוכה, מעוניינים לשפר הזדמנויות לילדיהם 
ולעסקיהם. לא מעוניינים להתעסק בבעיות המשפטיות והטכניות. אם ירגישו 

שפיתוח הפרויקט מורכב מדי – הם לא יצטרפו. 
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זה הזמן לבדיקה!

כאמצעי לשיפור הצעת הערך ולקרבה לצורכי אמת ולציפיות 

של ממש, עליך לשתף את הלקוחות ואולי גם חלק מבעלי 

העניין שלך בגיבוש הצעת הערך, אך במקביל גם לחפש מידע 

על פרויקטים דומים.

ייתכן שכבר ערכת בדיקה אחת או יותר. אם כן, פשוט הרחב 

והשלם אותן! 

צא לתצפיות בשטח, דבר עם אנשים וערוך בירורים! קבל 

כמה שיותר מידע על האזור שבו תרצה לבסס את עסקך, כולל 

פרטים על הלקוחות ובעלי העניין.

הבדיקה נחלקת לשני תרגילים:

10א׳–תכנון הבדיקה

10ב׳–ביצוע הבדיקה וקבלת תוצאות

0203

בדיקהבנייה

01

שרטוט והגדרה

2.2–2.4  בדיקה

בדיקה
בעלי עניין מרכזיים

פלחי לקוחות והצעת הערך

תצלום: הבנק העולמי



הקם עסק ירוק משלך!0405
חוברת העבודה ליזמים ירוקים באזור הים התיכון מדידה ושיפוריישום

59

 

תרגיל 10א׳ 
תכנון הבדיקה

מיין את כרטיסי הלקוחות ובעלי העניין שהכנת ובחר את אלה שעדיין לא 
אומתו. עבור על יעדי הפרויקט ועל הצעת הערך שלך. זהה את ההנחות 

שיש לאמת ונסח שאלות שיסייעו לך לקבל את המידע הנדרש. 

להלן מספר נושאים שייתכן כי תרצה לאמת:

יעדים: האם הם מבוססים על צורכי אמת?   –
לקוחות: פילוח, צרכים, כאבים, פרופיל, תחושות, מעורבות.  –

בעלי עניין: זיהוי )לא פסחת על אף אחד?(, מעורבות, לתת ולקבל.  –
הצעת הערך: שביעות רצון ונכונות של לקוחות לשלם,  – 

השוק והגורמים המתחרים. 

בחר את הערוצים המתאימים ביותר שתוכל לפנות דרכם ולייצר 
אינטראקציה עם הלקוחות ובעלי העניין שלך: ראיונות, דיונים, מפגשים, 

התייעצויות וכו׳, כאמצעי לאימות ההנחות שלך.

חוברת עזר
עמ׳ 95–100
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צא ודבר עם לקוחות ובעלי עניין והצג להם את השאלות שניסחת.

היעזר בכרטיסי גילוי כדי לאסוף את המידע המגיע אליך דרך ראיונות 
או תצפיות. תוכל לציין פרטים על המשתתף, לרשום לעצמך הערות 

ולסכם לקחים. 

זכור להיעזר בתיבות הסימון של אימות. בפינה הימנית העליונה של 
כל כרטיס לקוח או בעל עניין יש תיבת אימות. לאחר הבדיקה, ייתכן 

שתצטרך לשנות חלק מהמידע בכרטיסים הללו. חזור לכרטיסים, תקן 
אותם כנדרש ואז תוכל לסמן את תיבת האימות. בדומה לכך, אם מצאת 

אימות להשערות או להנחות שרשמת בכרטיסים, תוכל לסמן בתיבת 
האימות המתאימה.

בתרגיל הבא )11( תוכל לנסח מחדש את הצעת הערך על רקע המידע 
שצברת.

תרגיל 10ב׳
ביצוע הבדיקה וקבלת תוצאות

2.2–2.4  בדיקה
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הערות

חוברת עזר
עמ׳ 95–100
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מקרה לדוגמה
בדיקה

חסאן, אמינה וקארים ערים לכך שהמידע שברשותם על הלקוחות, בעלי 
העניין והצעת הערך מבוססים בעיקר על הנחות, מעט תחקיר אינטרנטי 

וידע אישי של חסאן על סמך הרקע המשפחתי שלו.

אולם האם יש תוקף להנחות הללו? חסאן שואל את אמינה וקארים. 

צוות Solar Rural Algeria מחליט לצאת לכפרים שבהם אמור להתבצע 
הפרויקט כדי לבצע סקר שטח ראשון. לפני שהם יוצאים לדרך, הם 

מתכוננים ביסודיות. 

אנחנו חייבים לאסוף את כל הפרטים! וחייבים להיות יעילים משום שזה 
עולה לנו כסף... 

הצוות מתכנס ומחליט אילו דברים לבדוק. 
ראשון ברשימה וחשוב מכל: 

האמנם אספקת החשמל והנגישות לחשמל באזורים הללו גרועות 
והאם התושבים באמת מסתמכים על גנרטורים מופעלים בנפט 

ובנזין? 
)זוהי ההנחה שעליה מיוסד הפרויקט כולו(. 

אם יתברר שהנחה זו תקפה, החבורה תוכל להתקדם צעד נוסף ולנסות 
לחשוף את הכאב והרווח שיתלוו להחלטות הלקוחות ולבדוק את ההיקף 

האמיתי של הביקוש לאספקת חשמל משופרת. 

לדעתם, חשוב גם ליצור מגע עם חלק מבעלי העניין. ובאופן ספציפי – 
גורמים מהממשל המקומי, בנקים וגורמים ממשלתיים. הם יקיימו פגישה עם 

גורמים אלה כדי להסביר להם את הרעיון, לאסוף מידע על תוכניות אזוריות 
להקמת תשתיות ולבדוק את נכונותם של הגורמים הללו להשתתף ו/או 

לתמוך בפרויקט. 

עם הגעת צוות Solar Rural Algeria לכפר הראשון, מחפשים החברים 
את מנהיג הקהילה. הם רוצים להציג לפניו את הפרויקט, הואיל והוא אחד 
האנשים המכובדים ביותר בכפר. מגע ראשון זה הוא המפתח להתרשמות 

הצוות ממידת הקבלה שעשויה להיות לפרויקט. 

נראה שמר סאלים מתלהב מאוד מהרעיון. מר סאלים מפעיל פאב קטן 
בכפר ואין לו מספיק חשמל לקירור המשקאות. ברוב הימים הוא נאלץ לסגור 

את המקום עם רדת החשכה, משום שאין אספקת חשמל והוא לא מצליח 
למצוא דלק לגנרטור. מבחינתו, הפרויקט הוא פתרון לקשיים היום-יומיים 

שלו!!! 

מר סאלים מעודד את החבורה להציג את הפרויקט לפני הכפר ומארגן כינוס 
כללי למחרת היום. הוא מזמין את כל הגברים לשמוע הסברים על הפרויקט. 

– האם הם יתלהבו מהפרויקט כמוהו? 

במהלך הכינוס, חברי Rural Solar Algeria נעזרים בכרטיסי הגילוי 
כדי לאסוף מידע. הם מכינים שאלות כדי לפתוח את הדיון ולהנחות אותו. 

המטרה שלהם היא לשפר את הבנתם במידת העניין של הכפריים במערכות 
פוטואלקטריות, אך מעניין אותם גם לבחון את שפת הגוף של המשתתפים, 

מקרים מיוחדים ולקחים חדשים.

2.2–2.4  בדיקה
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כינוס הכפר – תצפיות משיחות עם בעלי עסקים קטנים 
וגברים.

בכפר יש מספר חברות מקומיות שעלינו ליצור עמן מגע 
כאשר נבקר שם.

תצפיות כלליות 

צמצום צריכת הבנזין והנפט לא נתפש כיתרון גדול במונחים כספיים. עם רדת החשכה רוב משקי הבית 
חשוכים! התאורה ברחובות גם היא עלובה. 

בעסקים קטנים מסוימים מסתמכים על גנרטורים מופעלים בבנזין כדי שיוכלו להמשיך לספק שירותים 
לאחר רדת החשכה, אולם הדלק לא תמיד זמין.

לאנשים מסוימים אין מושג ברור על מערכות סולריות והם 
לא מכירים את הז׳רגון. 

הם לא מעוניינים להיות בעלים של מערכות סולריות 
ביתיות!

עלינו לערב כמה חברות מקומיות, רצוי מהכפרים שבהם 
נעבוד )או מהסביבה( כדי להבטיח שירות הולם ותחזוקה ברמה 

המקומית. נאמר לנו שבלי תנאים מפורשים אלה, חברות 
המבוססות בערים נוטות להצטרף למיזם כל עוד מדובר 

בסובסידיה חדשה שאפשר ליהנות ממנה, אבל לאחר הפרויקט 
הן נעלמות.

ייתכן שהטכנאים שצפינו כי יוכלו להשתתף בפרויקט לא 
יוכלו לעשות כן משום שאנו זקוקים לטכנאים שמתגוררים 

בכפרי האזור ועובדים בשביל החברות שיהיו השותפות שלנו. 
האם נצליח למצוא טכנאים כאלה? יש להניח שנצטרך לדאוג 

להכשרה.

בחלק מהמשפחות רואים בפרויקט הזדמנות מעולה לילדים, שיוכלו 
ללמוד גם לאחר רדת החשכה. הלקוחות מעוניינים ליהנות מהיתרונות 

של אספקת חשמל בלי להיות בפועל בעלי מערכת; הם לא רוצים 
להפוך למומחים בעניינים הטכניים של מערכות סולריות. הסובסידיות 

לא מהימנות ואינן יכולות להבטיח קיימות כלכלית לפרויקט, גם לא 
השתתפות הלקוחות. כסף הוא בהחלט בעיה ויש להקפיד על עלויות 

נמוכות ככל האפשר

על סמך הממצאים, הפתרון יוצר ערך גבוה למשקי בית ולבעלי עסקים 
בגודל בינוני וקטן )חנויות, מסעדות וכו׳( במחוז ררדאיה שבאלג׳יריה 
משום שהוא מציע אספקת חשמל יציבה ומקטין את התלות בבנזין 

ובנפט. לאחר כינוס הכפר, הלקוחות הפוטנציאליים שנראה כי הם 
מתלהבים מהפרויקט יותר מאחרים היו בעלי חנויות, פאבים, מסעדות 
ומלוניות בסביבה הכפרית שמעבר לעסקים אלה, היא חשוכה. בנוסף, 

בחלק מהמשפחות רואים בפרויקט הזדמנות מעולה לילדים.
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תרגיל 11
 מירכוז מיקוד

בהצעת הערך 

בשלב זה כבר השווית בין ההנחות שלך לבין המידע שאספת מלקוחות 
ומבעלי עניין מרכזיים. יש להניח שגילית דברים חדשים או הפקת לקחים 

חדשים. עליך לשלב את הדברים הללו בהצעת הערך שלך.

מה ישתנה בהצעת הערך שלך בעקבות שילוב 
המידע והלקחים החדשים?

הערות

2.4  הצעת הערך
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נסח מחדש את הצעת הערך והבע אותה במילים שיהדהדו אצל קהל היעד

האם פסחת על בעל עניין חשוב שתזדקק לו כדי לתת מענה על צורכי 
הלקוחות? ומה בעניין האיזון בין לתת ללקבל?

מי אכן יהיו הלקוחות הראשונים שלך? האם הם מתאימים לפרופיל הצפוי? 
האם יש צרכים, ציפיות, כאב או רווח רלוונטיים שצריך להביא בחשבון?
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מקרה לדוגמה
מירכוז מיקוד הצעת הערך 

צוות Rural Solar Algeria גילה שאחד הכאבים הרלוונטיים ביותר 
שצריך להביא בחשבון, הוא שהלקוחות לא רצו לקנות מערכות סולריות 

פוטואלקטריות. בנוסף, המחיר שהלקוחות יכלו לשלם תמורת השירות היה 
נמוך. הסובסידיות לא היו מהימנות מספיק כדי להבטיח קיימות כלכלית 

לפרויקט, ואף לא השתתפות הלקוחות. 

כדי לגבור על חסרונות אלה, היה עליהם למצוא דרך לספק חשמל מבלי 
שהלקוחות ייאלצו לרכוש את המערכות הפוטואלקטריות ולהגדיל את 

ההכנסות כדי להוריד את המחירים. חסאן, אמינה וקארים חיפשו פתרון... 
מה הם יכולים לעשות?! 

׳אם נמחזר מערכות פוטואלקטריות, נוכל ליהנות מזרם הכנסה נוסף, 
שיתרום להורדת מחיר השירות שלנו ולצמצום התלות בסובסידיות 

חיצוניות׳... אמרה אמינה. אך כיצד נספק חשמל אם הלקוחות אינם 
מעוניינים לרכוש פאנלים פוטואלקטריים? 

במקביל, המיחזור של מערכות פוטואלקטריות יסייע לגבור על המגבלות 
המערכתיות של הפרויקט, שכן בטווח הארוך עלולה להצטבר בכפרים 

פסולת רעילה ובלתי רעילה, לאחר הוצאה משימוש של מערכות 
פוטואלקטריות מיושנות, דבר שעלולה להיות לו השפעה שלילית.

2.4  הצעת הערך

הערה
עד עכשיו, הצעת הערך הייתה מוצר )מכירת מערכות 

סולריות(. לאחר הבדיקה בשטח, חוסר הנכונות של 
הלקוחות לרכוש מערכות פוטואלקטריות יחייב את 

צוות Solar Rural Algeria לחפש פתרון חלופי. 
ההחלטה היא להציע שירות במקום מוצר: הם יספקו 

חשמל על בסיס ׳תשלום לפי שימוש׳.
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אספקת חשמל ממערכות פוטואלקטריות למשקי בית ולעסקים באזור 
ררדאיה על בסיס ׳תשלום לפי שימוש׳ ובמחיר כדאי, בעזרת חברות 

מקומיות שיהיו מעורבות בשירות, בתחזוקה ובמיחזור של המערכות 
הפוטואלקטריות, כאמצעי לשיפור הרווחה המקומית ולמזער השפעות 

סביבתיות.

בעלי עניין חדשים – חברות מקומיות 

הבנו שעלינו לערב חברות מקומיות, רצוי מהכפרים שבהם נעבוד. 
החברות הללו יהיו שותפות ויסייעו לנו להתגבר על אחת הבעיות 
המרכזיות של לקוחות כפריים: אי-זמינות של שירותים ותחזוקה 

ברמה המקומית. נאמר לנו שחברות המבוססות בערים נוטות 
להיעלם מהשטח לאחר הקמת הפרויקט. 

תוך כדי הביקור שלנו, הזדמן לנו ליצור קשר ולערב שתי חברות: אחת 
היא קואופרטיב חקלאי של נשים, השנייה עוסקת בניהול/פינוי פסולת.

הלקוחות מעוניינים ליהנות מהיתרונות של אספקת חשמל בלי להיות 
בפועל בעלי מערכת; הם לא רוצים להפוך למומחים בעניינים הטכניים 

של מערכות סולריות. אחת הבעיות המרכזיות של לקוחות כפריים 
היא אי-זמינות של שירותים ותחזוקה ברמה המקומית. כסף הוא 

בהחלט בעיה ויש להקפיד על עלויות נמוכות ככל האפשר.



010203

בדיקהבנייהשרטוט והגדרה

68

 Les autorités locales pour la gestion
des décharges

מקרה לדוגמה
מירכוז מיקוד הצעת 

הערך 1/2

נחזור כעת אל עומאר! 

הוא ביצע את מה שהתחייב לבצע על הצד הטוב ביותר, ובתמורה קיבל 
את התשלום המובטח מלשכת המס. מבחינתו, זו הייתה הוכחה שהוא יכול 

לספק שירותים דומים גם לארגונים אחרים. עומאר נזכר שבלשכת המס 
עדיין יש מעל שלוש-מאות מחשבים המיועדים להחלפה עד סוף השנה. 

והוא גם נתקף במחשבות מטרידות:

בעיית הסילוק של פסולת אלקטרונית עברה לאחריותו... הוא הצליח 
להרוויח כסף אך דבר לא השתנה בהיבט הסביבתי. אני רוצה לעשות משהו 

עם הפסולת הזאת, לא סתם להשליך אותה! עומאר מתקשר אל ג׳מאל כדי 
לקבל משוב על השירותים שסיפק. ג׳מאל מספר לו שהמנהל, ואליד, מעוניין 

להיפגש עמו כדי לתכנן את מבצע האיסוף/פינוי הבא. – וואו, זה נפלא! 

עומאר מודיע ללשכת המס כי בכוונתו לשפץ את המחשבים הישנים לאחר 
שיפנה אותם ממשרדי לשכת המס. ג׳מאל אמור לתת לו מידע על המצב 

והתקינות של כל מחשב. לשכת המס מוכנה לשלם יותר עבור שירות הפינוי, 
הואיל והוא מוסיף ערך לסביבה לפעילות הזאת: בסך הכל, זוהי השקעה 
כדי לשפר את תדמית המינהל הציבורי בעיני האזרחים. עומאר מוצא עד 

מהרה שני אנשים נלהבים מאוד מתחום המחשבים וה-IT. חבר אחר שלו 
מעמיד לרשותו חדר גדול שאינו בשימוש כרגע, כך שעומאר יוכל לאחסן את 

המחשבים ולתקן אותם. 

ג׳מאל ו-ואליד )לשכת המס(

מערכות של מינהל צריכות לשמש דוגמה ומופת:
׳הפעילות שלנו אינה נחשבת כל כך בעיני האזרחים. 
אם נוכל לשפר את התדמית שלנו ולהוכיח לאזרחים 

שבעיות חברתיות חשובות לנו, זה יהיה יפה מאוד׳.

המינהל הציבורי מוטרד בבעיות של סילוק פסולת 
אלקטרונית. 

נראה שמבחינת לשכת המס, מיקור חוץ של הסילוק 
תהיה הכדאית ביותר.

ג׳מאל מרוצה מאוד; הוא סבור שהודות לעומאר הוא יוכל להתקין את 
המחשבים החדשים בלי בעיות. ואליד, המנהל של ג׳מאל, נעשה מעורב יותר 

בעניין האיסוף והפינוי של המחשבים הישנים מלשכת המס, אך גם בבעיות 
הסביבתיות הנלוות. 

ביצוע השירות 

2.4  הצעת הערך
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לקוחות פוטנציאליים:–הרשות המקומית לניהול פעולות הטמנה.
כל ארגון או עסק / אדם פרטי המבקש להיפטר ממחשבים משומשים. 

כל אדם הזקוק למחשבים בזול. 

רווח:
נשמח לדעת שלמחשבים הישנים שלנו עדיין יש שימוש. 

לשכת המס מוכנה לשלם יותר עבור אותו שירות, הואיל והוא מוסיף ערך 
סביבתי לפעילות הזאת: בסך הכל, זוהי השקעה כדי לשפר את תדמית 

המינהל הציבורי. 

איסוף ושיפוץ ציוד מחשבים מיושן מארגונים כדי לסייע לאנשים הזקוקים 
לכך לרכוש מכשירים משומשים בזול, ובמקביל לצמצם את היקף הפסולת 

האלקטרונית המגיעה למטמנות.

הערה
אל תמעיט ביכולת של הפעילות שלך להשפיע על 

ההתנהגות ותפישות בקרב לקוחות. בדוגמה שלפנינו, 
עומאר גרם לוואליד לנקוט ׳גישה ירוקה׳.
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 Les autorités locales pour la gestion
des décharges

מקרה לדוגמה
מירכוז מיקוד הצעת 

הערך 2/2

על סמך החוזה שנחתם עם לשכת המס, הבנק של עומאר אישר לו הלוואה 
לטווח קצר, כדי שיוכל לשלם לעובדיו למשך 3 חודשים, משך הזמן שיידרש, 

על פי האומדן, לשיפוץ חלק מהמחשבים. 

הרעיון של עומאר הוא למכור מחשבים משומשים שעברו שיפוץ, לכן עליו 
לפרסם את השירות שלו. 

–מי עשוי להתעניין במחשבים משומשים או בחלפים? סביר להניח שלא 
חברות... ייתכן שאנשים פרטיים יתעניינו, אולי סטודנטים?! 

עומאר מפרסם את ההצעה שלו בלוחות מודעות במכללות ואוניברסיטאות 
כדי להגיע אל ציבור הסטודנטים. ׳New-Life Electronic: מחשב משלך, 

בזול! מחשבים משופצים ובדוקים, אחריות ל-5 חודשים!׳ 

בינתיים, מתפרסם בעיתון המקומי מאמר שכותרתו ׳לשכת המס בוחרת 
בירוק׳. המאמר מכיל תיאור של השירות שעומאר מציע ומספר בעלי עסקים 

בגודל בינוני וקטן פונים אליו כדי לקבל פרטים. כמנהל נבון, הוא מחליט 
להיענות בחיוב לביקוש המתפתח והולך: מעכשיו, כלאחד יכול לבוא אל 

ה׳סדנה׳ שלו, למכור בזול מכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים ולרכוש 
מכשירים משומשים ששופצו. אותם עסקים שמחים מאוד על ההזדמנות 
למיקור חוץ של איסוף החומרה המשומשת ואף לזכות ׳בתדמית ירוקה׳ 

בקרב לקוחותיהם. מלבד שני העובדים המתמחים בציוד מחשבים, עומאר 
זקוק גם לטכנאי שיודע כיצד לתקן ולשפץ מכשירי חשמל ביתיים.

חברות וארגונים זקוקים לפריטי חומרה מעודכנים. 
הם לא יכולים להסתמך על מחשבים משומשים. 

כרגע, איש לא מכיר את השירות שעומאר מציע, לכן 
עליו לתקשר כדי למצוא לקוחות. 

נראה שמבחינת לשכת המס, מיקור חוץ של הסילוק 
תהיה הכדאית ביותר.

צרכים: 
תיקון של פריטי חומרה חדשים   –

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים:   –
טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מקררים, מייבשי 

שיער.

רווח: 
חיסכון בזמן ובכסף – ניתן לרכוש מכשירים 

משומשים בזול ובמקביל, להרוויח כסף ממכירת 

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים. 
תדמית ירוקה )לחברות(  –

כאב:
הצורך לנסוע למטמנה או למצוא שיטה אחרת 

לסילוק הציוד הלא נחוץ. 

צרכים, כאב ורווח ברמה הפרטנית 

2.4  הצעת הערך
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לקוחות:–הרשות המקומית לניהול פעולות הטמנה.
–מוסדות ציבור 

–עסקים בגודל בינוני וקטן 
–סטודנטים 

–אנשים פרטיים 

רווח:
– מודעות לפעילות התורמת לשיפור הסביבה ולפיתוח של עסקים חדשים.

– תדמית ציבורית ׳ירוקה׳ לטובת אזרחים ולקוחות. 
– חיסכון בזמן ובכסף. 

העסק הירוק של עומאר זוכה עד מהרה לפרסום רחב. 

הממשלה מזמינה אותו לישיבות במשרדים השונים כדי להסביר על הניסיון 
שלו כבעל עסק ירוק. הוא שב ומעלה את התסכול שלו מהצורך להעביר 

למטמנה את פריטי הציוד שהצוות שלו אינו מצליח לתקן. הממשלה 
מחליטה להקים בעיר שרשרת שלמה למיחזור פסולת אלקטרונית, כולל 

מיצוי של חומרים יקרים מתוך הרכיבים האלקטרוניים. 

התוכנית הציבורית בתמיכת הממשלה תתואם על ידי החברה של עומאר.

איסוף ושיפוץ ציוד מחשבים מיושן מארגונים כדי לסייע לארגונים ולאנשים 
פרטיים הזקוקים לכך לרכוש מכשירים משומשים בזול, ובמקביל לצמצם את 

היקף הפסולת האלקטרונית המגיעה למטמנות. 
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מי?

מגזר?

תצלום

תרגיל 12
ערוצי וקשרי לקוחות 

בדוק כיצד תגיע אל הלקוחות שלך ואילו קשרים תבסס עמם. היעזר במפת 
המסע של הלקוח, המתארת את האינטראקציה של לקוח עם המוצר/

שירות שלך, מרגע הגילוי ועד רגע הרכישה, בתקופת השימוש ובעת ההוצאה 
משימוש. 

רגשות: השלבים הרגשיים של הלקוח במהלך המסע.

נקודות מגע וערוצים: נקודות ואמצעי מגע בין ספק השירות/מוצר לבין 
הלקוחות. 

רגשות ומחשבות: התחושות והמחשבות של הלקוח בכל שלב של המסע. 

שלבים: כל צעד במסעו של הלקוח, מרגע המודעות לשירות/מוצר שאתה 
מציע, דרך הגילוי, ההערכה והרכישה.

לאחר שתתאר את המסע, חשוב לנתח את השלבים המחייבים אותך 
לפעולה כדי שתוכל לפתור כאבים ולמקסם את הרווח. מדובר באספקת 
אלמנטים ׳מרגיעים׳ כדי לצמצם את הכאב והוספת ערך כדי לתגבר את 

התועלת. ברר פרטים על המשאבים שיידרשו 
לך לשם כך.

2.6  ערוצי וקשרי לקוחות
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מה מרגיש הלקוח שלך בכל שלב של המסע?

מהם הצרכים שלו בכל שלב? 
אילו מחשבות מלוות אותו לאורך התהליך?

מתי צריך ליצור אינטראקציה עם הלקוח? באילו 
ערוצים אתה נעזר?

אילו שלבים עובר הלקוח שלך?

אילו פעולות יוכלו לשפר את חוויית הלקוח בכל אחד 
מהשלבים?

אילו משאבים, ידע ומערכות דרושים לך כדי לספק לו 
חוויה מעין זו?
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מה מרגיש הלקוח שלך בכל שלב של המסע?

מהם הצרכים שלו בכל שלב? אילו מחשבות מלוות 
אותו לאורך התהליך?

מתי צריך ליצור אינטראקציה עם הלקוח? באילו 
ערוצים אתה נעזר?

אילו שלבים עובר הלקוח שלך?

אילו פעולות יוכלו לשפר את חוויית הלקוח בכל אחד 
מהשלבים?

אילו משאבים, ידע ומערכות דרושים לך כדי לספק לו 
חוויה מעין זו?

פרסום הצעת ערך ברורה. 
קידום העברת מידע מפה 

לאוזן. חומרי פרסום? 

סיוע אישי. צוות מכירות + טלפון + אינטרנט.סיוע אישי. צוות מכירות.מפה לאוזן. קהילה.
טכנאי מקומי.

צוות מכירות שעבר 
הכשרה יסודית. צורך 

בהזדמנות עם המניעים 
האמיתיים של התושבים 

המקומיים. הדגשה 
מיוחדת של פעילויות 

מחזור חיים. 

צמצם את מספר 
השלבים ככל האפשר. 
הקפד על נוסח פשוט 

ונוח להבנה. הצורך 
ביצירת ערוצים שיאפשרו 

ללקוחות לתקשר עמנו. 

דף האינטרנט שלנו חייב 
להכיל הסבר ברור על 

התועלת שבהצעת הערך 
שלנו. מוקדנים טלפוניים 
אמורים להיות מסוגלים 

לסייע למתלבטים. 

אסטרטגיית תקשורת 
חזקה. הקפדה על 

פשטות לטובת קלות 
ההבנה והיכולת להעביר 

הלאה.

חתימה על חוזההערכת ההצעהסקרנות וענייןאיתור חלופותזיהוי צרכים

תוכנית הכשרה פנימית. 
מיומנויות תקשורת. משוב 

חזק בקרב חברי צוות 
המכירות. 

הכשרת מוקדים 
טלפוניים. פיתוח דף/אתר 

אינטרנט.

השקעה רבה בהיבט 
המשפטי. כיצד לפשט 

את התהליך בלי לוותר על 
ביטחון משפטי?

׳אני ממש מתעצבן 
מאספקת החשמל. כל כך 

הרבה פעמים קורה שיש 
לנו הפסקות חשמל ואי 
אפשר לנהל את שגרת 

היום-יום.׳

׳שמעתי על חברה שבאה 
לכפר. הם מוכרים גישה 
לאספקת חשמל יציבה.׳

 SRA-׳אני מאמין במה ש
מוכרת. מה אני נותן ומה 

אני מקבל? ומה בעניין 
התחזוקה?׳

׳חתמתי על החוזה היום. 
יש כמה בעיות בהבנת 

הפרטים המשפטיים.׳

׳רציתי לשמוע דעות של 
אחרים ודיברתי עם כמה 

חברים. שוחחנו על עריכת 
חוזה עם SRA. אני לא 

בטוח שאני בדרך הנכונה. 
זה יאפשר לילדים שלי 

ללמוד גם בערב.׳

2.6  קשרי וערוצי לקוחות

מקרה לדוגמה

מי?

לקוח 1

משק בית

מגזר?
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סיוע אישי. צוות מכירות + 
טכנאי מקומי.

סיוע אישי.טלפון + אינטרנט.טלפון + אינטרנט + דואר.

לצמצם עיכובים. 
הטכנאים חייבים להכיר 

את הבעיות הטכניות 
ולהיות מסוגלים להשיב 

על כל שאלה. 

בקשה לקבל משוב. האם 
הכל בסדר? האם נוכל 

לסייע לך במשהו נוסף? 

מיקסום האיכות וצמצום 
הצורך בתחזוקה. נגישות 

מלאה. הבטחת סיוע 
טלפוני מהיר ומהימן. 

יש להציע שירות תיקונים 
מהיר ואמין. קבע זמן 

מרבי מהפנייה ועד 
התשובה. הטכנאים 

אמורים לייעץ לצרכנים 
על שיטות פעולה 

מומלצות. 

חברים מקבלים הטבות. 

להפיץ את הבשורהלתקן תקלהמשהו קרהוואו!התקנת המערכת

שילוב של טכנאים 
מקומיים הוא המפתח!

מעקב צמוד אחר שביעות 
הרצון של הלקוחות. 

יצירת קשר במועד עם 
הלקוחות. גם שליחת 
הודעות בדואר יכולה 
ליצור ערוץ תקשורת.

מחקר ופיתוח ברכיבים. 
תכנון לתחזוקה נמוכה 

ואריכות חיים שימושיים. 
סגירה לאחר סיוע 

במכירה.

׳האספקה מתעכבת. 
כבר חודש מאז שחתמתי 

על החוזה. אני מתחיל 
לאבד אמון.׳

׳הכל עובד מצוין! 
הילדים שלי יכולים 

לעשות שיעורים בערב 
והחיים שלי נוחים יותר.׳

׳משהו קרה עם ההתקנה. 
זה לא עובד. אני זקוק 

לחשמל עכשיו!׳

׳לאחר המתנה קצרה, 
הגיע טכנאי ופתר את 

הבעיה וגם הראה לי איך 
למנוע אותה בעתיד.׳

׳אני מרוצה מאוד 
מההחלטה שלי, כדאי 

שאדבר עם חברים ואציע 
גם להם לנסות.׳
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2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים

תרגיל 13
פעילויות ומשאבים מרכזיים 

חשוב כיצד לפתח את הצעת הערך שלך. 

עכשיו הזמן המתאים להגדיר פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים שיסייעו 
לך לייצר, לנהל ולספק את הצעת הערך שלך. קרא את השאלות הבאות 

והרכב רשימה של פעילויות ומשאבים מרכזיים. 

הערות



חוברת עזר
עמ׳ 63–67
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פתרון בעיות
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי ליצור את הצעת הערך שלך, לפתור 

בעיה ספציפית או לשמור על רמת חדשנות גבוהה בעסקך?

משאבי אנוש
אילו עובדים דרושים לך למימוש הצעת הערך שלך?

מה לגבי האנשים שעובדים איתך / בשבילך?

ייצור
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי לייצור את המוצרים או לספק את 

השירותים שלך?

משאבים פיזיים
אילו משאבים פיזיים חשובים לעסקך? )חשוב על מתקנים/מפעלים, מכונות, 

כלי רכב...(

פלטפורמה / רשת / מכירות
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי ליצור רשת יעילה ובעלת ערך 

שתוכל לקדם מכירות, הפצה ותקשורת עם בעלי עניין?

הון רוחני ודיגיטלי
אילו משאבים רוחניים ודיגיטליים דרושים לך? 

האם דרושים לך רישיונות, פטנטים, תוכנות?

ניהול שרשרת האספקה
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי ליצור מערכת יעילה לניהול שרשרת 

האספקה? מה דרוש לך כדי להתנהל מול ספקים?

כספים
אילו סוגים של הון יידרשו לך? האם יש לך השקעות, הלוואות או בעיות 

כספיות אחרות )למשל, חכירת מכונות...( בהקשר עם העסק?

הרכב רשימה של פעילויות מרכזיות. זכור שייתכן כי חלק מהן קשורות בפעילויות ספציפיות של העסק 
או הנישה שלך בשוק; אחרות בוודאי יהיו קשורות בהיבטים כלליים של הניהול. אל תשכח, ששני הדברים 

חשובים ביותר!

הרכב רשימה של משאבים מרכזיים והבא בחשבון את כל הפריטים הדרושים לך כדי ליצור, לספק ולנהל את 
המוצרים והשירותים שאתה מציע ולנהל את המערך העסקי שלך.

2משאבים מרכזיים 1 פעילויות מרכזיות 

הקם עסק ירוק משלך!0405
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תרגיל 14
בצע Ecodesign לעסק שלך

לאחר שתגדיר פעילויות ומשאבים מרכזיים, אתה מוזמן לשלב 
ה-Ecodesign שבו תנסה למצוא את הפתרון הטוב ביותר לאספקת 

הערך שאתה מציע. זהו תרגיל רשות שיסייע לך לחשוב מחדש על פעילויות 
ומשאבים שזיהית והגדרת בתרגיל 13, כדי שתוכל להעריך כמותית ולשפר 
את הביצועים של המוצרים או השירותים שלך, הפעם במונחים סביבתיים. 

התרגיל כולל סדרה של כרטיסי Ecodesign, מ-1 עד 9. לפני שאתה 
מתחיל לעבוד עם הכרטיסים, עליך לברר אם העסק שלך מציע מוצר 

והשירותים הנלווים )לדוגמה, מוצרי טקסטיל, מזון( או שאתה מציע שירות 
בלבד, ללא מוצר נלווה )למשל, השכלה(. 

אם אתה מציע שילוב של מוצר ושירות, עבוד עם כרטיסים 1 עד 9. אם אתה 
מציע שירות בלבד, עבוד עם כרטיסים 6 עד 9. 

כרטיסים 1 עד 8 נחלקים לשלושה חלקים. בכל כרטיס עליך לעבור על 
הסימנים והשאלות כדי לדרג ולשפר את ההצעה שלך. בכרטיס 9, תוכל 

לסכם את הדירוג של כל הכרטיסים הקודמים ולהגיע לדירוג הביצועים שלך. 

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים

חוברת עזר
עמ׳ 68–85

?
שירותמוצר

שירות

חומרים 
ומשאבים

אריזה 
והפצה

שימוש 
ותחזוקה

ניהול סוף 
חיים

שירות

שירות

מכירות 
ותקשורת

מכירות 
תשתיתותקשורת

תשתית ייצור
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1

NR מיקום מקורותסוג וחומרי

סוג ומספר החומרים והמשאבים השונים הדרושים? 

כמות )משקל( של כל המרכיבים?

חומרים טכנולוגיים: כמות )משקל(

תוכן ממוחזר ואפשרויות מיחזור

חומרים ביולוגיים: 

התאמה למיחזור והתאמה לייצור קומפוסט

חומרים טכנולוגיים )כמו פלסטיק, מתכות...(: 
מה לגבי תוכן ממוחזר ואפשרויות המיחזור של חומרים אלה? 

חומרים אורגניים )כמו כותנה, עץ, שאריות מזון...(:
התאמת המקור למיחזור והתאמת החומרים לייצור קומפוסט? 

מהיכן וכיצד תרכוש חומרים )מרחק מהמפעל שלך(?

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

עבור אל
כרטיס 1 חלק 2 2

1
חומרים ומשאבים

 בצע את הפעולות23456789
לפי המעגלים

1  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3
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1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 
השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 

חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

NR מיקום מקורותסוג וחומרי

1. האם יש במוצר שלי רק חומר אחד או מספר סוגים של חומרים אבל 
קל מאוד להפריד אותם זה מזה?

2. ׳אני לא יכול לצמצם בשום אופן את מספר החומרים.׳ האם משפט 
זה נכון?

3. האם יש לי מספיק מידע על הביצועים הסביבתיים של החומרים 
והרכיבים המשתתפים במחזור החיים של המוצר שלי?

 חומרים טכנולוגיים: תוכן
ממוחזר ואפשרויות מיחזור

 חומרים ביולוגיים: התאמה
 למיחזור והתאמה לייצור

קומפוסט

אם אין לך חומרים טכניים, דלג על 3 השאלות ורשום לעצמך 3 נקודות

1. האם המוצר שלי עשוי ממרכיבים ממוחזרים? 

2. האם המוצר שלי עשוי מחומרים שניתן למחזר אותם באופן מלא?

3.האם נמנעתי מחומרים מרוכבים, חומרים אסורים וחומרים מעורבים? 

אם אין לך חומרים אורגניים, דלג על 3 השאלות ורשום לעצמך 3 נקודות

1. האם המוצר שלי מכיל חומרים אורגניים מתכלים או מתאימים לייצור 
קומפוסט?

2. האם בחרתי חומר אורגני מתחדש*? )*קצב המיצוי של החומר איטי 
יותר מהדרוש לטבע כדי לייצר ממנו עוד( 

3. העיבוד החקלאי, הקציר והטיפול מתבצעים ללא חומרים רעילים, 
אסורים או בלתי ידועים. האם משפט זה נכון?

1. האם כל החומרים הדרושים לי נפוצים וקלים להשגה באזור שלי?

2. האם כל החומרים הדרושים לי מופקים לפי עקרונות של קיימות 
סביבתית?

3. האם כל הספקים הם במרחק של לכל היותר 150 ק״מ?

1. האם בחרתי בחומרים הקלים ביותר לבניית המוצר שלי? 

2. האם המוצר שלי קל בהרבה מהחלופות בשוק? 

3. ׳לא ניתן לרכז* את המוצר שלי מעבר למצב הקיים )*דוגמה? 
סילוק מים מסבון נוזלי(׳ 

האם משפט זה נכון?

ניקודניקודכמות )משקל(

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

3 1
חומרים ומשאבים

23456789

1  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

עבור אל
כרטיס 1 חלק 3

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים
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1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

NR מיקום מקורותסוג וחומרי

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

חומרים טכנולוגיים: תוכן 
ממוחזר ואפשרויות מיחזור

חומרים ביולוגיים: התאמה 
למיחזור והתאמה לייצור 

קומפוסט

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

יצירת שרשרת אספקה הדוקה יותר עם שיתוף פעולה משופר  -
חומרים מייצור או מיקור מקומי, תנאי עבודה נאותים  -

בחירת חומרים ממקורות מתחדשים בנקל )למשל, מקורות המניבים   -
בפחות מ-3-5 שנים...(

בחירת חומרים פחות אנרגטיים ומופקים ממים )הימנעות ממיצוי   -
מתכות ומינרלים בתוליים...(

ניקוד כמות )משקל(
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

2 1
חומרים ומשאבים

23456789

בחירת חומרים ממוחזרים ומתאימים מאוד למיחזור )בייחוד חומרים עם   -
מסלול מיחזור ידוע(. 

בחירת חומרים ללא תוספים מסוכנים, רעילים או מזהמים אורגניים   -
 )Hg( כספית ,)Pb( משתיירים. הימנעות מיסודות מסוכנים כמו: עופרת
 PBB( ביפנילים פולי-ברומיים )Cr6+( כרום הקסאוולנטי )Cd( קדמיום

 .)PBDE-ו

שאף לצמצם את מספר החומרים המשמשים לייצור המוצר  - 
)קל יותר למחזר מוצרים העשויים מחומר יחיד(.

שימוש במשאבים עם תווית אישור אקולוגית  -
תכנון מוצר קטן וקל יותר )כמה שפחות משקל(  -

בחירת רכיבים משומשים  -
אימוץ עקרונות של ׳רכש ירוק׳  -

1  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

עבור אל
כרטיס 2 

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים
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כיצד מיוצרת ומנוהלת האנרגיה הדרושה לך לייצור )אנרגיה ממקורות 
מתחדשים(? 

כמה פסולת נוצרת בתהליך? מה בדעתך לעשות בה? 
מה שיעור החומר המושלך או הולך לאיבוד לכל יחידה?

תהליכים וטכנולוגיהכניסה/יציאה של כימיקליםניהול פסולת

כמה שלבים ותהליכים דרושים לך? האם הטכנולוגיות שברשותך יעילות )מכונות אילו סוגים של כימיקלים דרושים לך בתהליכי הייצור?
חדשות ועתירות ביצועים(?

כיצד מנוהלים המים הדרושים לך בתהליך הייצור? 

2  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

2 3456789
 עבור אל

כרטיס 2 חלק 2
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים ייצור

2 1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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ניהול מיםניהול אנרגיה

1. ׳רוב האנרגיה הדרושה )לפחות 75%( היא ממקורות מתחדשים׳ 
האם משפט זה נכון?

2. מהי צריכת האנרגיה לכל יחידה מוגמרת, לפי הערכתי?

3. ׳אינני יכול לייעל עוד יותר את מערך הייצור שלי משום שאני כבר 
נעזר בטכנולוגיה החדישה ביותר.׳ האם משפט זה נכון?

תהליכים וטכנולוגיהכניסה/יציאה של כימיקלים

אם אינך משתמש בכימיקלים, דלג על 3 השאלות ורשום לעצמך 
3 נקודות

1. ׳אני משתמש אך ורק בכימיה המבוססת על מים או ברכיבים עם 
תוויות אקולוגיות.׳ האם משפט זה נכון? 

2. ׳אינני יכול לצמצם עוד יותר את השימוש בכימיקלים והפסולת/
שפכים הנוצרים מהם מנוהלים כיאות.׳ האם משפט זה נכון?

3. האם אני מוודא שיש בקרה מלאה על אחסון הכימיקלים באופן 
העומד בדרישות החוק?

 1. ׳אינני יכול לצמצם עוד יותר את מספר השלבים בתהליך הייצור׳ 
האם משפט זה נכון?

2. האם בחרתי טכנולוגיות ותהליכים בטוחים שקל לתקן ולתחזק?

3. ׳אני מתאים את הייצור לביקוש בשוק ונמנע מיצירת מלאי גדול של 
מוצרים.׳ האם משפט זה נכון?

1. מהי צריכת המים לכל יחידה מוגמרת, לפי הערכתי? 

2. ׳אני בטוח שאין דליפות או זרימות לא מבוקרות בכל התהליכים.׳ 
האם משפט זה נכון?

3. ׳אספקת המים ומי השפכים שלי אינם גורמים נזק או שינוי בסביבה 
המקומית.׳ האם משפט זה נכון?

1. ׳תהליכי הייצור שלי אינם יוצרים פסולת ורוב חלקי המוצר עוברים 
לשימוש חוזר ושיפוץ בתוך הסדנה.׳ האם משפט זה נכון?

2. אינני יכול לצמצם עוד יותר את תפוקת הפסולת; הפסולת 
 המופקת מנוהלת על ידי ארגון מוסמך ובמסגרת התקנות.׳ 

האם משפט זה נכון?

3. ׳קידמתי מדיניות ניהול איכות שצמצמה למינימום את היקף 
החריגות והמוצרים הפסולים.׳ האם משפט זה נכון?

ניקודניקודניהול פסולת

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

3

2  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

עבור אל
כרטיס 2 חלק 3 ייצור

23456789
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים
1
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רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

תהליכים וטכנולוגיהכניסה/יציאה של כימיקלים

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

- בחירת טכנולוגיות ותהליכים חדשים ויעילים יותר או מיקור חוץ של 
פעילויות כאשר יש בנמצא גורמים מתמחים או אפשרות לייעול 

טכנולוגי של מוצרים / תשתיות.
– קידום של ייצור בעבודת יד, עם אפשרות של ייצור לפי דרישה בלבד.

– פחות שלבי ייצור, פחות תנועה של מאסה/נפח.
– בחירת תהליכים הצורכים פחות אנרגיה / מים.

ניהול פסולת
ניקוד 

ראשוני
ניקוד 

ראשוני
ניקוד 

ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

– בחירת תהליכים המפיקים כמות מינימלית של פסולת או שאינם 
מפיקים פסולת כלל.

– שימוש בפחות חומרים מתכלים, ללא חומרים מסוכנים, שימוש 
בחומרים נוחים לניקוי או תיקון.

– קידום עבודה מקומית בתנאים בטוחים.

2  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

2  עבור אל3456789
כרטיס 3

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים ייצור

2 1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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עיצוב שטוחחומרי אריזה

הרכב את רשימת כל החומרים המשמשים אותך )כולל תוויות, שקיות( מה משקל 
החומרים בהשוואה למוצר עצמו?

האם המוצר שלך נוח להערמה ותופס כמה שפחות נפח?

מסלולים ומרחקיםאמצעי הובלהאפשרות הערמה

תאר את אמצעי ההובלה הראשי. 
באילו כלי רכב תשתמש ומה מצבם?

מה המרחק בין מפעל הייצור ליעד הסופי אצל הלקוח? 

האם המוצר מפורק לגמרי וניתן לארוז אותו בתצורה שטוחה או תצורת קובייה?
 

3  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל
כרטיס 3 חלק 2

 בצע את הפעולות3456789
לפי המעגלים

2 אריזה והפצה
12
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עיצוב שטוחחומרי אריזה

אם אינך משתמש בחומרי אריזה כלל, אם המוצר הוא האריזה או אם 
אין צורך באריזה, דלג על 3 השאלות ורשום לעצמך 3 נקודות.

 1. ׳לשימוש חד פעמי אני בוחר חומרי אריזה מסוגים מתחדשים׳ 
האם משפט זה נכון? או ׳לשימוש רב פעמי אני בוחר חומרים עמידים, 

נוחים למיחזור ומערכות שניתן להחזיר׳. האם משפט זה נכון?

2. ׳בכל מקרה, אינני יכול לפשט את האריזה ולהשתמש בפחות 
מרכיבים וסוגי חומרים׳ האם משפט זה נכון?

 3. ׳בכל מקרה, אינני יכול להסתפק באריזה קלה יותר׳ 
האם משפט זה נכון?

מסלולים ומרחקיםאמצעי הובלה

אם אתה נעזר אך ורק באמצעי הובלה לא ממוכנים )רגילת, אופניים 
וכו׳(, דלג על 3 השאלות ורשום לעצמך 3 נקודות.

1. ׳כדי לקבל חומרי גלם ולהפיץ את המוצר אני משתמש בעיקר 
בכוח אדם )הובלה רגלית ואופניים(, משלוח בדרך הים או בכלי רכב 

חשמליים׳ האם משפט זה נכון? 

2. האם אני מספק את המוצר שלי באמצעות כלי רכב חדשים ויעילים, 
משאיות גדולות )40 טון( או אופנועים?

3. האם אני מנצל את הנסיעה בחזרה להובלת פריטים אחרים?

1. האם המרחקים בשרשרת קצרים וכולם פחות מ-150 ק״מ בין אתר 
הייצור לבין הלקוח?

2. האם המסלולים שלי הם האופטימליים?

3. ׳כאשר אנו נעזרים בדואר לרכישות מקוונות, אנו בוחרים באפשרות 
הירוקה ביותר שמציעים לנו!׳ האם משפט זה נכון?

1. ׳המוצר וצורת האריזה שלו שטוחים או בצורת קובייה, וכמעט אין 
בהם אוויר )מיטוב מלא(׳ האם משפט זה נכון?

2. האם המוצר שלי נמכר ומסופק במצב מפורק לגמרי?

3. אין אפשרות לצמצום נוסף של הנפח?

1. האם תכנון המוצר מאפשר הערמה שלו כמות שהוא?

2. האם המוצר שלי מתוכנן להובלה )במספר רב של יחידות( בלי שהדבר 
יפגום האיכות ובתפקוד שלו? 

3. האם הובאו בחשבון ממדי המשטח בעת קביעת גודל האריזה 
הראשונית )מהספק( והמשנית )אל הלקוח(?

ניקודניקודאפשרות הערמה

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

3  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

3 2456789
 עבור אל

כרטיס 3 חלק 3
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים
3

אריזה והפצה
1
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רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

- הימנע מאריזות מיותרות או צמצם את האריזה למינימום ההכרחי
– קבע רק גדלים על פי תקני ISO והתאם באופן מיטבי את המאסה 

והנפח להובלה )אוויר הוא פריט ההובלה היקר ביותר!(
– צמצם את מספר וכמות החומרים השונים והעדף חומרים שקל מאוד 

להפרידם זה מזה כדי למקסם את אפשרויות המיחזור.

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

– העדף אריזות ׳אורגניות׳ חד-פעמיות לאספקה במסלול ארוך )כיוון 
אחד(, כמו למשל קרטון

– העדף אריזות שניתן להחזיר, כמו תיבות מתכת ופלסטיק, לאספקה 
במסלולים קצרים/תדירים יותר

– באריזות שניתן להחזיר, העדף את הקלות, העמידות והנוחות ביותר 
לפירוק ומיחזור.

– תכנן אריזה קטנה, שטוחה או קובייתית, שהלקוח יוכל להשתמש בה.

– העדף אמצעי הובלה יעיל, כולל מיטוב מסלולים ולוגיסטיקה הפוכה.
– צמצם ככל האפשר את המרחק בין אתר הייצור לאתרי הצריכה.

3  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

 עבור אל
כרטיס 4 

 בצע את הפעולות2456789
לפי המעגלים

2

עיצוב שטוחחומרי אריזה

מסלולים ומרחקיםאמצעי הובלהאפשרות הערמה

3
אריזה והפצה

1
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חומרים מתכליםצריכת אנרגיה

מהי צריכת האנרגיה בהפעלת המוצר?

האם קל לתקן את המוצר שלך? האם המשתמש או טכנאי יכול לקבל גישה 
מהירה לחלקים המרכזיים של המוצר?

עמידותאפשרויות תיקון
 רב-תכליתיות

ומודולריות

כמה פונקציות תוכל לשלב במוצר שלך? מה אורך החיים השימושיים הצפוי של המוצר שלך? 
האם יהיה אפשר לבנות תצורות שונות מאותם חלקים?

האם המוצר שלך זקוק לחומרים מתכלים לפעולה תקינה? 
האם החומרים האלה הם לשימוש רב-פעמי או שהם מתחדשים?

4  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל2
כרטיס 4 חלק 2

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים 2356789 4

שימוש ותחזוקה
1
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אם אין שימוש באנרגיה, דלג על 3 השאלות ורשום לעצמך 3 נקודות.

1. ׳אינני יכול לייעל יותר מהמצב הקיים.׳ האם משפט זה נכון? 

2. האם המוצר מופעל באנרגיה ממקורות מתחדשים?

3. האם יש מערכת למניעת בזבוז אנרגיה כאשר המוצר אינו בשימוש?

1. ׳תכננתי את המוצר שלי כך שאין לו תאריך תפוגה ואורך החיים 
השימושיים שלו אינו מוגבל.׳ האם משפט זה נכון?

 2. ׳תכננתי את המוצר שלי לעמידות ונמנעתי מבעיות אסתטיות 
)עיצוב קלאסי(.׳ האם משפט זה נכון? 

3. האם אני בטוח שהעמידות אינה מוגבלת ושום היבט )רכיב, חומר( 
אינו פוגם בה?

אם המוצר שלך לא יכול להיות רב-תכליתי, דלג על השאלה הראשונה 
ורשום לעצמך נקודה אחת.

1. האם המוצר שלי כולל יותר מפונקציה אחת?

אם המוצר שלך לא יכול להיות מודולרי, דלג על שאלות 2 ו-3 ורשום 
לעצמך 2 נקודות.

2. האם אפשר לשכפל את המוצר שלי בעזרת רכיבים בסיסיים )האם הוא 
מודולרי, כמו לגו(?

3. האם אוכל להבטיח שכל צרכן יוכל להשתמש בכל הפונקציות 
)קשישים, צעירים וכו׳(?

אם המוצר שלך אינו זקוק לתחזוקה או חומרים מתכלים, דלג על 3 
השאלות ורשום לעצמך 3 נקודות.

1. ׳חומרים מתכלים, הרכב המוצר והנגישות הופכים את התחזוקה לקלה 
ואת המוצר לעמיד.׳ האם משפט זה נכון?

2. ׳המשאבים )או החומרים המתכלים( הנחוצים אינם רעילים ואין בעיה 
למצוא אותם.׳ האם משפט זה נכון?

3. ׳אין קושי למחזר או לנהל את המשאבים הדרושים בסוף חיי המוצר 
שלהם.׳ האם משפט זה נכון?

1. ׳משתמשים או טכנאים יוכלו לתקן את המוצר באופן מלא, חסכוני 
ופשוט.׳ האם משפט זה נכון?

 2. ׳לצורך תיקון יש גישה מהירה לכל החלקים החשובים.׳ 
האם משפט זה נכון?

3. האם קל להשיג את החלקים לתיקון והאם המידע כיצד לעשות 
זאת נגיש?

ניקודניקוד

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

4  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

 עבור אל
כרטיס 4 חלק 3

 בצע את הפעולות23456789
לפי המעגלים

3

חומרים מתכליםצריכת אנרגיה

 רב-תכליתיותעמידותאפשרויות תיקון
ומודולריות

שימוש ותחזוקה
1
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רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

הצע גישה/זמינות של מוצרים/תשתיות באמצעות תשלום שיתבסס על   -
יחידות שירות/שביעות רצון

מודולריות ועיצוב נוח לתחזוקה.   -
שימוש ברכיבים סטנדרטיים לפישוט התיקונים )הרכיבים הרגישים   -

ביותר צריכים להיות נוחים להוצאה והחלפה(. 

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

צמצום הצריכה של אנרגיה וחומרים לכל יחידת שירות שהמוצר מציע.   -
שימוש בכמה שפחות חומרים מתכלים )נקיים( וצמצום מספר המוצרים   -

הדרושים לתפקוד השירות. 
התקנה ו/או הרכבה פשוטות עם שימוש הגיוני במשאבים.   -

מהימנות ועמידות המוצר.   -

קשר הדוק בין המוצר והמשתמש )העדפה לטיפול מצד המשתמש   -
להארכת העמידות של מוצרים ותשתיות(.

4  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

2 2356789
 עבור אל

כרטיס 5 
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים

חומרים מתכליםצריכת אנרגיה

עמידותאפשרויות תיקון
 רב-תכליתיות

ומודולריות

4
שימוש ותחזוקה

1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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לאחר שהמוצר אינו שימושי עוד עבור המשתמש, האם ניתן לעשות בו שימוש 
חוזר ישיר או לשפץ אותו? 

לאחר שהמוצר יוצא משימוש, האם ניתן לפרק אותו בקלות )ללא התערבות 
של מומחה( ובזול? 

האם לאחר הפירוק יש סימון ברור של החומרים השונים במדבקות או שלטים כדי 
לסווג אותם כנדרש?

אילו בעיות מתעוררות בהנצלה וסילוק של מוצרים? 
איך יטופלו כימיקלים וחומרים מסוכנים?

לאחר השלכת המוצר על ידי המשתמש, האם ניתן לשפץ אותו בקלות ובעלות 
כדאית?

5  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל
כרטיס 5 חלק 2

 בצע את הפעולות2356789
לפי המעגלים

2

נוח לשיפוץנוח לשימוש חוזר

כניסה/יציאה של כימיקליםסימון וזיהוינוח לפירוק

 ניהול סוף חיי המוצר
השימושיים

14
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אם תשובתך לאחת מהשאלות הבאות היא כן, דלג על יתר השאלות 
ורשום לעצמך 3 נקודות.

1. ׳כאשר הצרכן משליך את המוצר, ניתן לעשות בו שימוש חוזר ישיר, 
כמות שהוא.׳ האם משפט זה נכון? 

2. ׳כאשר הצרכן משליך את המוצר, ניתן לבצע בו תהליך ניקוי/שיפוץ 
פשוט ולמכור אותו בשוק כמשומש.׳ האם משפט זה נכון?

3. ׳כאשר הצרכן משליך את המוצר, ניתן לעשות בו שימוש כחלק 
 מסדרת רכיבים אחרת או לשדרג אותו לטובת יישומים שונים.

האם משפט זה נכון?

1. האם כל חומר מזוהה באופן ברור בעזרת מדבקות או שלטים?

2. האם יש מידע נוסף על הרכב וכיו״ב במוצר עצמו או במיקום אחר 
)כמו אתר אינטרנט(?

3. האם יש קודי צבע או שיטה אחרת להאצת תהליך הזיהוי של סוגי 
החומרים השונים?

1. ׳אין צורך בכימיקלים או חומרים מסוכנים בתהליך העיבוד של המוצר 
בסוף חייו השימושיים )EOL(׳ האם משפט זה נכון?

2. האם המוצר שלי נקי מרעלנים כאשר הוא שבור או חסר תועלת?

3. ׳תהליך טיהור וסילוק הפסולת/שפכים אינו כולל פליטות רעילות 
)לדוגמה, שריפה(.׳ האם משפט זה נכון?

1. בסוף חיי המוצר )EOL(, האם ניתן למחזר את המוצר שלי בקלות 
)מבחינה טכנית( בעזרת גורמים מקומיים?

2. בסוף חיי המוצר )EOL(, האם ניתן לפנות את המוצר שלי בקלות 
לצורך שיפוץ אצל גורמים מקומיים?

3. בסוף חיי המוצר )EOL(, האם ניתן לשפץ את המוצר שלי בעלות 
כדאית בעזרת גורמים מקומיים?

1. האם ניתן להפריד את המוצר שלי בקלות לחומרים ולמרכיבים 
שלו?

2. האם ניתן למחזר או לייצר קומפוסט מהחומרים והרכיבים שהמוצר 
שלי עשוי מהם? 

3. האם ניתן לפרק את המוצר באופן מלא?

ניקודניקוד

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

5  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

3 2346789
 עבור אל

כרטיס 5 חלק 3
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים

נוח לשיפוץנוח לשימוש חוזר

כניסה/יציאה של כימיקליםסימון וזיהוינוח לפירוק

5
 ניהול סוף חיי המוצר

השימושיים

1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

פישוט תהליך הפירוק של המוצר כדי לקצר את משך הזמן ולצמצם את   -
עלויות ההפרדה שלו למרכיביו לצורך מיחזור או שימוש חוזר. 

זיהוי סוגי החומרים שבשימוש כדי לסייע במיון פסולת.   -
אפשרויות שימוש חוזר )לדוגמה, שימוש חוזר ברכיבי המוצר(.  -

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

יכולת התכלות ביולוגית )המקילה על שילוב חלקי המוצר במחזור   -
הטבעי/המערכת האקולוגית שלהם(, במידת האפשר, בחירת חומרים 

אורגניים מתאימים לייצור קומפוסט המזינים את הקרקע תוך כדי 
התפרקותם.

אפשרויות מיחזור.  -
הנצלת אנרגיה.  -

צמצום נפח הפסולת באמצעות דחיסה קלה של המוצר.  -
צמצום הרעילות של חומרי פסולת כדי למנוע פליטה לא מכוונת של   -

תרכובות כמו POP )הפעלת אמצעים מספקים לטיהור גזים, מוצקים 
ושפכים נוזליים(.

5  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

 עבור אל
כרטיס 6 

 בצע את הפעולות2346789
לפי המעגלים

2
5

 ניהול סוף חיי המוצר
השימושיים

1

כניסה/יציאה של כימיקליםסימון וזיהוינוח לפירוק

נוח לשיפוץנוח לשימוש חוזר
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אחריות בשימוש חוזרעזרים וגאדג׳טים

כמה ואילו סוגים של מכשירים, אביזרים וכלים דרושים ללקוח כדי 
להשתמש בשירות? 

האם המוצר/שירות שאתה מציע מקדם שימוש שיתופי יותר במשאב מסוים? 
האם הוא מקדם שיתוף פעולה וייעול באמצעות שיתוף? 

מדיניות פיצויתכנון להנחלת ידעתכנון לשיתוף והחלפה

האם המוצר/שירות שלך מקדם את הגנת הסביבה והנחלת ידע בקרב 
המשתמשים והחברה?

האם גיבשת מדיניות פיצוי )כמו קיזוז CO2, תמיכה בעמותות( כדי לקזז את 
השפעות העסק שלך או כדי לתמוך ביוזמות ירוקות? 

האם יש לך אסטרטגיה לשיפור ההתנהגות הסביבתית של צרכני השירות שלך?

6  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

2 2345789
 עבור אל

כרטיס 6 חלק 2
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים
6

שירות
1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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אם השבת כן על השאלה הראשונה, דלג על שאלות 2 ו-3 ורשום 
לעצמך 3 נקודות

 1. ׳אין צורך במכשירים או פריטי ציוד לאספקת השירות.׳ 
האם משפט זה נכון?

2. ׳כל המכשירים ופריטי הציוד מושכרים או נגישים למשתמש, שאינו 
נדרש לרכוש אותם. החברה מחזיקה בבעלות עליהם ואחראית 

לתחזוקתם.׳ האם משפט זה נכון?

3. האם רוב פריטי הציוד או המוצרים חדשים, יעילים ואפילו מתוכננים 
ברוח אקולוגית?

1. האם השירות שלי מייצג קיימות והשכלה, שוויון בין המינים, שילוב 
 חברתי של מיעוטים? 

כולם?

2. האם השירות שלי מסייע לאחרים לשפר את הקיימות של הפעילות 
שלהם? או להפיץ את בשורת הקיימות?

3. האם הפרויקט שלי מעודד אחרים לפעול לפי שיטות עבודה מומלצות 
וללמוד עוד על Ecodesign וקיימות?

1. האם אני משתתף בתוכניות קיזוז כדי לפצות על הפליטות הנוצרות 
כתוצאה מהשירות שלי?

2. האם אני משתתף ביוזמות כדי לסייע להם או לתמוך בהם?

 3. האם השירות שלי מסייע לקהילה המקומית, לשכונה או לבעלי 
עניין אחרים? 

1. האם האינטראקציה של המשתמש עם השירות תוכננה לניצול 
היעיל ביותר של המשאבים והציוד, מניעת אובדן אנרגיה וקידום 

של התנהגויות ברוח הקיימות?

2. כל משתמש יכול לקבל גישה אל השירות ולהשתמש בו בנוחות, 
אפילו קשישים, נכים, צעירים, חולים וקבוצות מיוחדות אחרות?

אם אין לך שום ממשק )מסך, יישום אינטרנט וכו׳( דלג על שאל 3 
ורשום לעצמך נקודה אחת.

 3. האם כל הממשקים )פיזיים, אינטרנטיים, יישום נייד וכו׳( 
 מתוכננים לצריכת אנרגיה מינימלית ועלות שימוש שבהישג ידו 

של קהל היעד?

1. האם השירות שלי מעודד חילופי משאבים, מוצרים שאינם בשימוש 
או פריטים משומשים וצריכה שיתופית?

2. האם העסק שלי תומך בצריכה אחראית? 

3. האם השירות שלי מקדם שיתוף פעולה, חדשנות ויצירה משותפת 
לטובת הכלל?

ניקודניקוד

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

6  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

 עבור אל
כרטיס 6 חלק 3

23456
 בצע את הפעולות789

לפי המעגלים
3

אחריות בשימוש חוזרעזרים וגאדג׳טים

מדיניות פיצויתכנון להנחלת ידעתכנון לשיתוף והחלפה

שירות
1
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רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

הצע ללקוחות שלך שימוש קולקטיבי/ משותף בתשתיות.  -
צמצום מספר וסוגי המכשירים השונים ומיטוב אורך החיים השימושיים   -

ורמות הביצועים שלהם.
תכנון של ממשקים משופרים כדי לשפר את המחויבות ולקדם   -

התנהגויות והרגלים ברוחה קיימות.
בחירת דרכים שונות למונטיזציה של מוצרים קונבנציונליים והפיכתם   -

לשירותים.

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

קידום תכנון המתאים לכל.  -
שקיפות, יושר והגינו.  -

שתף את המשתמשים ביצירת הגרסה הבאה של השירות שלך.  -
חבר בין אנשים לבין יוזמות ירוקות.  -

קדם חילופי משאבים והזדמנויות ירוקות שטרם נוצלו.   -
קזז את הפליטות הנוצרות תוך הגשת השירות באמצעות תוכניות   -

ספציפיות ויוזמות שאינן למטרות רווח

6  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

2 2345789
עבור אל

כרטיס 7 
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים

אחריות בשימוש חוזרעזרים וגאדג׳טים

תכנון לשיתוף והחלפה
מדיניות פיצויתכנון להנחלת ידע

6
שירות

1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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שקיפות ומידע
 תמיכה במוצרים

ושירותים אקולוגיים

האם המידע הרלוונטי )למשל, מדיניות סביבתית, חומרים, ספקים, מאפייני 
מוצרים( נגיש בקלות? כיצד? 

האם התכתובת שלך )ניירת, חוברות, חומרי מכירה( מתנהלת במתכונת 
דיגיטלית בלבד? כמה אתה נדרש להדפיס )כמה עותקים(? באילו חומרים 

מדובר )חומר פרסומי, תוויות איכות, מדבקות(?

נסיעות וירידיםשיחות ועידהציוד משרדי

כיצד אתה מארגן את העבודה ומפגשים עם עמיתים, לקוחות ובעלי עניין אחרים 
באזורים אחרים של המדינה?

כיצד אתה מבצע נסיעות לצורך מכירה? באילו אמצעים אתה משתמש? האם 
אתה מארגן אירועים או ירידים? האם אם מצליחים? 

 האם אתה מוכר או מקדם גם מוצרים או שירותים של יזמים ירוקים אחרים?
האם החנות או אולם התצוגה שלך יעילים בצריכת מים וחשמל ובטיפול 

בפסולת?

7  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל
כרטיס 7 חלק 2

23457
 בצע את הפעולות89

לפי המעגלים
2 מכירות ותקשורת

16
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1. יש לך תווית ירוקה או אישור ירוק?

2. האם המידע הסביבתי שלי פתוח לכל ונגיש בקלות דרך האינטרנט 
או נקודת המכירה שלי )בית מלון וכו׳(?

3. האם אני מודד ומדווח על כל ההיבטים הרלוונטיים של העסק שלי 
לטובת בעלי העניין )סביבתיים, חברתיים, תנאי עבודה(?

 1. ׳אני מקדם את השימוש במערכות לוויעודי וידאו.׳ 
האם משפט זה נכון?

 2. ׳אם מתעורר צורך לנסוע, אני משתמש באמצעי תחבורה יעיל, 
אם יש )רכבת, אוטובוס, אופניים(.׳ האם משפט זה נכון?

3. ׳אני ממזער את השימוש בנייר ובדואר רגיל ומעדיף הודעות דוא״ל 
בכל הזדמנות שהדבר אפשרי.׳ האם משפט זה נכון?

1. ׳למטרות מסחריות, כוח העבודה אינו משתמש באמצעי התחבורה 
 הבאים: מטוס, רכב פרטי, משאית )או דבר דומה(.׳ 

האם משפט זה נכון? 

2. ׳אנו טסים רק כשמדובר במרחקים ארוכים או שאין אפשרויות יעילות 
יותר.׳ האם משפט זה נכון?

אם אינך מארגן אירועים או ירידים, דלג על השאלה השלישית ורשום 
לעצמך נקודה אחת

 3. האם אני מקפיד לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של 
אירועים וירידים? 

1. האם אני מוכר מוצרים או שירותים אקולוגיים?

2. האם אני מתווך נחוץ בין היצרנים לצרכנים?

אם אין לך חנות או אולם תצוגה, דלג על השאלה השלישית ורשום 
לעצמך נקודה אחת

3. האם החנות או אולם התצוגה שלי יעילים מאוד בצריכת מים 
וחשמל ובטיפול בפסולת? 

1. ׳אני נמנע כמעט לגמרי מהדפסה של מסמכים ומסתפק במינימום 
כדי לספק את הדרישות המשפטיות.׳ האם משפט זה נכון?

2. ׳כאשר אני משתמש בנייר או ציוד משרדי אחר, אני בוחר בכאלה 
 עם אישורים ורזולוציה מיטבית ונמנע מציפויי פלסטיק.׳ 

האם משפט זה נכון?

3. האם אני מיישם קריטריונים של רכש ירוק ביחס לציוד המשרדי?

ניקודניקוד

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

7  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

3 2345689
 עבור אל

כרטיס 7 חלק 3
 בצע את הפעולות

לפי המעגלים

שקיפות ומידע
 תמיכה במוצרים

ושירותים אקולוגיים

נסיעות וירידיםשיחות ועידהציוד משרדי

7
מכירות ותקשורת

1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

שימוש יעיל במשאבים )הימנעות מבזבוז(.   -
הימנעות מנסיעות קצרות ככל שהדבר מתאפשר וקידום מפגשים   -

מקוונים.
נקיטת זהירות לגבי ירידים ואירועי שיווק, שכן יש להם נטייה להיות לא   -

יעילים ויקרים )מבחינה סביבתית וכלכלית(. בדוק אפשרויות חדשות, 
כמו שווקים אינטרנטיים ואירועים ברוח הקיימות.

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניתן לנהל ביעילות את הביזור של צוות העבודה וגורמים משתתפים   -
בעזרת יישומים אינטרנטיים, כדי להימנע מהצורך שלהם בנסיעות.

הימנעות משליחת אנשי מכירות להסתובב ברכב בלי תוכנית מיטבית.   -
בדוק חלופות בטוחות, נוחות וידידותיות יותר לסביבה.

בחירה בספקים עם תווית אקולוגית או לפחות כאלה עם אישורי איכות.  -

שיתוף בעלי העניין ביצירת המוצר/שירות.  -
יידוע כל בעלי העניין על המדיניות הסביבתית שלך והשיפורים שיוכלו   -

לתרום להשגתם על ידי אימוץ מדיניות דומה.

7  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

 עבור אל
כרטיס 8 

 בצע את הפעולות2345689
לפי המעגלים

2

שקיפות ומידע
 תמיכה במוצרים

ושירותים אקולוגיים

נסיעות וירידיםשיחות ועידהציוד משרדי

7
מכירות ותקשורת

1
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ניהול מיםניהול אנרגיה

האם מפעל הייצור, המשרד, המלון שלך תוכננו ונבנו מתוך חתירה לצמצם 
למינימום את צריכת האנרגיה? 

האם אתה מנהל את הפעילויות ופריטי העדיפות שלך תוך החלת מדיניות 
המקדמת ניהול יעיל של משאבים? 

רכש ירוקניהול עסקי
 תנאי

ומדיניות תעסוקה

מה מצב תנאי העבודה של האנשים המועסקים ישירות באספקת המוצר/האם אתה רוכש מוצרים ושירותים שאושרו? באילו אישורים הם מצוידים?
שירות שלך? 

האם מפעל הייצור, המשרד, המלון שלך תוכננו ונבנו מתוך חתירה לצמצם 
למינימום את צריכת המים? 

8  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל2
כרטיס 8 חלק 2

 בצע את הפעולות
2345689 לפי המעגלים

תשתית
17

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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1. ׳ידוע לי מה כמות המים הדרושה לי מדי חודש במערכות התשתית 
שלי ועשיתי ככל הניתן כדי לצמצם את הצריכה׳ האם משפט זה נכון?

2. ׳המפעלים שלי מצוידים בבידוד תרמי מלא או מופעלים באנרגיה 
ממקורות מתחדשים.׳ האם משפט זה נכון?

3. האם בחרתי ספק אנרגיה ירוקה עם אישורים או הגשתי בקשה 
לתוכנית ייעול?

1. האם אני רוכש את רוב המוצרים והשירותים הדרושים לי מספקים עם 
תוויות ירוקות?

2. האם אני ספק עם תווית או אישור אקולוגיים? 

3. האם המידע הסביבתי לגבי שרשרת האספקה והתוויות שלי נגיש 
לבעלי העניין שלי?

1. האם אימצתי מדיניות של שוויון בין המינים?

2. האם כל העובדים והספקים שלי מקבלים שכר הוגן ומקבלים ביטחון 
והגנה במסגרת דרישות החוק?

3. האם אימצתי מדיניות של אחריות חברתית כלפי כל בעלי העניין 
הקשורים בפרויקט שלי?

1. ידוע לי מה כמות המים הדרושה לי מדי חודש במערכות התשתית שלי 
ועשיתי ככל הניתן כדי לצמצם את הצריכה; האם משפט זה נכון?

2. האם אני נעזר במכשירים עם צריכת מים חסכונית?

3. האם אני מיידע ומכין כהלכה את כל העובדים והלקוחות כדי למנוע 
בזבוז של מים?

1. האם יש לי מדיניות סביבתית?

2. האם אחד היעדים שלי הוא שיפור מתמיד של הביצועים 
הסביבתיים של המוצרים והשירותים שאני מציע?

3. האם אתה מנהל את הפעילויות ופריטי העדיפות שלך תוך החלת 
מדיניות המקדמת חדשנות, קיימות ויצירה משותפת?

ניקודניקוד

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

8  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

 עבור אל
כרטיס 8 חלק 3

 בצע את הפעולות2345679
לפי המעגלים

3

ניהול מיםניהול אנרגיה

רכש ירוקניהול עסקי
תנאי ומדיניות תעסוקה

8
תשתית

1
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רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

אסטרטגיות ירוקות

שימוש במקורות אנרגיה בעלי השפעה נמוכה.   -
שימוש יעיל במשאבים )הימנעות מבזבוז(.   -

בחירה בתהליכים נקיים יותר )חסכוניים יותר במים ובחשמל, שימוש   -
באנרגיה ממקורות מתחדשים בלי לשנות את תכונות החומרים באופן 

המקשה על מיחזורם(.

ניקוד 
ראשוני

ניקוד
ניקוד

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

תנאים נאותים לתהליכי תפעול או שירות באופן הממזער את   -
ההשלכות הסביבתיות )למשל, בקרת טמפרטורה, מיון מוקדם וניקוי של 

חומרי גלם וכו׳(
בחירה בספקים עם תווית אקולוגית או לפחות כאלה עם אישורי איכות.  -

שיתוף בעלי העניין ביצירת המוצר/שירות.  -

יידוע כל בעלי העניין על המדיניות הסביבתית שלך והשיפורים שיוכלו   -
לתרום להשגתם על ידי אימוץ מדיניות דומה.

קידום של הגינות, שוויון בין המינים ושילוב מיעוטים בכוח העבודה   -
ובאתרי העבודה שלך.

8  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

 עבור אל2
כרטיס 9 

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים

ניהול מיםניהול אנרגיה

רכש ירוקניהול עסקי
תנאי ומדיניות תעסוקה

2345689
תשתית

17

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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הערות

חוברת עזר
עמ׳ 25
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9  Ecodesign כיצד ממשיכים מכאן? כרטיס
התחל מכאן! אסוף את כל הניגוד שצברת בכרטיסים הקודמים וצייר סמל 

הבעה עם המספר המתאים בכל תא. 

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים

1

חומרים ומשאבים

סוג
NR וחומרי

כמות
(משקל)

חומרים טכנולוגיים,
תוכן ממוחזר

ואפשרות מיחזור

חומרים ביולוגיים,
אפשרות מיחזור,

אפשרות ליצור קומפוסט

מיקום מקורות

ייצור

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול פסולת

כניסה/יציאה
של כימיקלים

תהליכים
וטכנולוגיה

אריזה והפצה

חומרי אריזה

עיצוב שטוח

אפשרות
הערמה

אמצעי
הובלה

מסלולים
ומרחקים

שימוש ותחזוקה

צריכת
אנרגיה

חומרים
מתכלים

אפשרויות
תיקון 

עמידות

רב-תכליתיות
ומודולריות

ניהול סוף חיים

נוח לשימוש
חוזר

נוח לשיפוץ

נוח לפירוק

סימון וזיהוי 

כניסה/יציאה
של כימיקלים

שירות

עזרים
וגאדג'טים

אחריות
בשימוש חוזר

תכנון לשיתוף
והחלפה

תכנון
להנחלת ידע

מדיניות
שכר

מכירות ותקשורת

שקיפות
ומידע

תמיכה במוצרים
ושירותים אקולוגיים

ציוד משרדי

שיחות
ועידה

נסיעות
ותשלומים

תשתית

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול עסקי

רכש ירוק

תנאי ומדיניות
תעסוקה
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 המשך בחוברת
העבודה 

4 טבלת ניקוד כולל

9

הניקוד הכולל שלך:

כיצד ממשיכים מכאן? 
כל הכבוד! עכשיו סכם את כל הנקודות שצברת ובדוק את הניקוד הכולל 

שלך! כדי לקבל מושג על התוצאה הסופית, בדוק בטבלה!

כיצד ממשיכים מכאן? )רשות(
לפני שאתה עובר לשלב הבא, רשום כאן כיצד לדעתך ניתן לשפר את 

הניקוד שצברת, הרגשתך וכל דבר אחר שברצונך לשתף ביחס לתהליך.

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים 234567 18

2

3

חוברת עזר
עמ׳ 25
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מקרה לדוגמה
פעילויות ומשאבים מרכזיים, 

Ecodesign

פתרון בעיות
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי ליצור את הצעת הערך שלך, לפתור 

בעיה ספציפית או לשמור על רמת חדשנות גבוהה בעסקך?

משאבי אנוש
אילו עובדים דרושים לך למימוש הצעת הערך שלך?

מה לגבי האנשים שעובדים איתך / בשבילך?

צוות Solar Rural Algeria עדיין לא הקדיש זמן כדי לבחון מה דרוש להם 
כדי לספק את השירות. כעת הם מתחילים בתהליך, יחד עם שותפיהם 

לחברה.

ייצור
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי לייצור את המוצרים או לספק את 

השירותים שלך?

משאבים פיזיים
אילו משאבים פיזיים חשובים לעסקך? )חשוב על מתקנים/מפעלים, מכונות, 

כלי רכב

פלטפורמה / רשת / מכירות
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי ליצור רשת יעילה ובעלת ערך 

שתוכל לקדם מכירות, הפצה ותקשורת עם בעלי עניין?

הון רוחני ודיגיטלי
אילו משאבים רוחניים ודיגיטליים דרושים לך? 

האם דרושים לך רישיונות, פטנטים, תוכנות?

ניהול שרשרת האספקה
אילו פעילויות ומשימות עליך לבצע כדי ליצור מערכת יעילה לניהול שרשרת 

האספקה? מה דרוש לך כדי להתנהל מול ספקים?

כספים
אילו סוגים של הון יידרשו לך? האם יש לך השקעות, הלוואות או בעיות 

כספיות אחרות )למשל, חכירת מכונות( בהקשר עם העסק?

– הכשרת טכנאים ואנשי מכירות.
– יידוע המשתמש הסופי לגבי היתרונות של 

מערכות פוטואלקטריות ביתיות. 
– ניהול השירות והתחזוקה של מערכות סולריות 

פוטואלקטריות לאחר התקנתן. 

– התקנת מערכות פוטואלקטריות ביתיות. 
– ניהול עניינים משפטים וחוזיים.
– בקרת איכות ובדיקות תפקוד.

– ניהול כספי.

–הקמה ותיאום של רשת מכירות.

– טכנאי עזר. 
– גיבוש אסטרטגיות להרחבת רשת הלקוחות.

– שתדלנות בקרב גורמי ממשל מקומי 
כדי שיתמרצו את היישום של מערכות 

פוטואלקטריות. 
– ניהול מפעלים, מערך לוגיסטי ואחסון של 

חומרים.
– אסטרטגיה לתגבור יציבות האספקה.

– משא ומתן עם ספקים כדי להשיג חוזי אספקה 
טובים. 

– ניהול המיחזור של מערכות פוטואלקטריות 
שיצאו משימוש.

– הצוות המייסד: עבדאללה רשין וכן 
– מוחמד עזיז )מח׳ טכנית ומכירות(

– 4 טכנאים.
– עובד משרד.

– מחסן
– אולם אחסון לחומרים מסוכנים וסוללות ריקות/

דולפות.
– משרד באזור.

– שני טנדרים לטכנאים.
– מכונית פרטית למנהל ולצוות המכירות.

– דף/אתר אינטרנט עם מידע.

– תוכנה לשליטה במערכות הסולריות. 
– רישיונות תוכנה.

– תוכנות קוד מקור פתוח למשימות משרדיות.

– משכנתא ל-15 שנים להוצאות על מתקנים וכלי 
רכב.

– מיקרו-אשראי לתמיכה כספית ברכישת מערכות 
פוטואלקטריות.

2משאבים מרכזיים 1 פעילויות מרכזיות 

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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אחריות בשימוש חוזרעזרים וגאדג׳טים

כמה ואילו סוגים של מכשירים, אביזרים וכלים דרושים ללקוח כדי 
להשתמש בשירות? 

– מערכות פוטואלקטריות.
– סוללות.
– מתגים.

– כבלים וכלים.
– חומרים לתמיכה מבנית בהקמת מערכות פוטואלקטריות.

האם המוצר/שירות שאתה מציע מקדם שימוש שיתופי יותר במשאב 
מסוים? האם הוא מקדם שיתוף פעולה וייעול באמצעות שיתוף? 

אנו רוצים לספק חשמל לכמה שיותר אנשים. ידוע לנו שמשפחות 
רבות אינן יכולות לעמוד בתשלום ובכל זאת אנו מנסים לקדם שיתוף 
פעולה עם משפחות אחרות, שרכשו מאתנו מערכות. בסופו של דבר 
אנו יוצרים מנגנון חיובי שעשוי לסייע לנו להרחיב את היקף המכירות 

בעתיד על ידי פתרון של צרכים דוחקים עכשיו.

מדיניות פיצויתכנון להנחלת ידעתכנון לשיתוף והחלפה

האם המוצר/שירות שלך מקדם את הגנת הסביבה והנחלת ידע בקרב 
המשתמשים והחברה?

עדיין לא. אנו שוקלים אפשרות זאת. בשנה הבאה נבקש עזרה בהתחשבנות 
הפחמן שלנו כדי לשלוח מסר ברור ללקוחות שלנו.

האם גיבשת מדיניות פיצוי )כמו קיזוז CO2, תמיכה בעמותות( כדי 
לקזז את השפעות העסק שלך או כדי לתמוך ביוזמות ירוקות? 

המערכות הסולריות מפחיתות את הרעש ואת פליטות הגזים במשקי 
הבית. בנוסף, הן מאפשרות לילדים להכין שיעורים לאחר רדת 

החשכה, דבר שיסייע להם לסיים את לימודיהם בזמן!

האם יש לך אסטרטגיה לשיפור ההתנהגות הסביבתית של צרכני 
השירות שלך?

כן, הטכנאים שלנו יעבירו הדרכה קצרה ללקוח על אופן השימוש 
במערכות הפוטואלקטריות. דבר זה חשוב מאוד שכן שימוש יעיל 

במערכת הוא חיוני כדי להבטיח אספקה יציבה ובטוחה לצרכנים. אנו 
ממליצים גם לנקות את הפאנלים בקביעות. 

6  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל2
כרטיס 6 חלק 2

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים 23456789

שירות
1
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ניקודניקוד

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

22

212
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כ

כ

כ

כ

כ

או

כ

כ

או

כ

כ
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ל

ל

6ב׳1. לא תכננו אותם אולם בחרנו את הממשקים הפשוטים והנוחים ביותר 
הואיל והלקוחות זקוקים ללוח בקרה פשוט כדי לוודא שהכל פועל כשורה. + 

נקודה אחת.

6ה׳3. אנו שוקלים לארגן מפגשים בקהילות מקומיות ובתי ספר כדי לעודד את 
ההורים ללמוד עוד על המערכות הפוטואלקטריות שלנו. 0 נקודות.

אם השבת כן על השאלה הראשונה, דלג על שאלות 2 ו-3 ורשום 
לעצמך 3 נקודות

 1. ׳אין צורך במכשירים או פריטי ציוד לאספקת השירות.׳ 
האם משפט זה נכון?

2. ׳כל המכשירים ופריטי הציוד מושכרים או נגישים למשתמש, שאינו 
נדרש לרכוש אותם. החברה מחזיקה בבעלות עליהם ואחראית 

לתחזוקתם.׳ האם משפט זה נכון?

3. האם רוב פריטי הציוד או המוצרים חדשים, יעילים ואפילו מתוכננים 
ברוח אקולוגית?

 1. האם השירות שלי מייצג קיימות והשכלה, שוויון בין המינים, 
שילוב חברתי של מיעוטים? כולם?

2. האם השירות שלי מסייע לאחרים לשפר את הקיימות של הפעילות 
שלהם? או להפיץ את בשורת הקיימות?

3. האם הפרויקט שלי מעודד אחרים לפעול לפי שיטות עבודה מומלצות 
וללמוד עוד על Ecodesign וקיימות?

1. האם אני משתתף בתוכניות קיזוז כדי לפצות על הפליטות הנוצרות 
כתוצאה מהשירות שלי?

2. האם אני משתתף ביוזמות כדי לסייע להם או לתמוך בהם?

 3. האם השירות שלי מסייע לקהילה המקומית, לשכונה או 
לבעלי עניין אחרים? 

1. האם האינטראקציה של המשתמש עם השירות תוכננה לניצול 
היעיל ביותר של המשאבים והציוד, מניעת אובדן אנרגיה וקידום 

של התנהגויות ברוח הקיימות?

2. כל משתמש יכול לקבל גישה אל השירות ולהשתמש בו בנוחות, 
אפילו קשישים, נכים, צעירים, חולים וקבוצות מיוחדות אחרות?

אם אין לך שום ממשק )מסך, יישום אינטרנט וכו׳(דלג על שאל 3 
ורשום לעצמך נקודה אחת.

3. האם כל הממשקים )פיזיים, אינטרנטיים, יישום נייד וכו׳( מתוכננים 
לצריכת אנרגיה מינימלית ועלות שימוש שבהישג ידו של קהל 

היעד?

1. האם השירות שלי מעודד חילופי משאבים, מוצרים שאינם בשימוש 
או פריטים משומשים וצריכה שיתופית?

2. האם העסק שלי תומך בצריכה אחראית? 

3. האם השירות שלי מקדם שיתוף פעולה, חדשנות ויצירה משותפת 
לטובת הכלל?

6  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

 עבור אל
כרטיס 6 חלק 3

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים

3

אחריות בשימוש חוזרעזרים וגאדג׳טים

מדיניות פיצויתכנון להנחלת ידעתכנון לשיתוף והחלפה

2345789 6
שירות

1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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6ה׳3 << תכננו לקיים 5 מפגשים בקהילות עד דצמבר כדי להפיץ את הבשורה 
לגבי החשיבות של יעילות וחיסכון באנרגיה + נקודה אחת.

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש 22

2

2

21123

3

6  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

 עבור אל2
כרטיס 7 

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים

אחריות בשימוש חוזרעזרים וגאדג׳טים

מדיניות פיצויתכנון להנחלת ידעתכנון לשיתוף והחלפה

23456789
שירות

1
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תמיכה במוצרים ושירותים אקולוגייםשקיפות ומידע

האם המידע הרלוונטי )למשל, מדיניות סביבתית, חומרים, ספקים, מאפייני 
מוצרים( נגיש בקלות? כיצד? 

– מידע על המדיניות הסביבתית נגיש, משום שהוא מתפרסם במסמכים 
ממשלתיים וזמין גם דרך האינטרנט. 

– קשה להשוות את מאפייני המוצר, משום שבמקרים רבים אין התאמה במפרטים 
או שהם לא מספקים במונחים של ביצועים סביבתיים.

האם התכתובת שלך )ניירת, חוברות, חומרי מכירה( מתנהלת במתכונת דיגיטלית 
בלבד? כמה אתה נדרש להדפיס )כמה עותקים(? 

באילו חומרים מדובר )חומר פרסומי, תוויות איכות, מדבקות(?

 – עד כה לא הדפסנו הרבה מעבר לכמה עלונים...
אולם אנו מתחילים כעת להשתמש במחשב טאבלט כדי להציג סרטון וידאו 

למפיצים ולקוחות פוטנציאליים. זה נחמד וגם אטרקטיבי יותר ;(

נסיעות וירידיםשיחות ועידהציוד משרדי

כיצד אתה מארגן את העבודה ומפגשים עם עמיתים, לקוחות ובעלי עניין 
אחרים באזורים אחרים של המדינה?

– רוב הזמן אנו משתמשים בטלפון, בדוא״ל ובסקייפ.

– לפעמים אנו טסים לאירופה לפגישות עם ספקי המערכות הסולריות 
שלנו ואת הביקורים אצל לקוחות בכפרים אנו עושים ברכב.

כיצד אתה מבצע נסיעות לצורך מכירה? באילו אמצעים אתה משתמש? 
האם אתה מארגן אירועים או ירידים? האם אם מצליחים? 

– אנחנו לא נוסעים הרבה... אנשי המכירות שלנו נוסעים. הם משתדלים 
 להפיץ את הבשורה ולגייס לקוחות חדשים באזור. 

לרוב הם נוסעים בטנדר )הטנדרים שלנו לא חדשים ולא יעילים(. 

– לפעמים הם נוסעים ברכבת.

– איננו משתתפים בירידים, אולי בעתיד נעשה זאת.

האם אתה מוכר או מקדם גם מוצרים או שירותים של יזמים ירוקים אחרים? 
האם החנות או אולם התצוגה שלך יעילים בצריכת מים וחשמל ובטיפול 

בפסולת?

– בחרנו במערכות פוטואלקטריות קונבנציונליות, אך אנו סבורים שהתכנון 
שלהן איננו אקולוגי. נבדוק אם ניתן למצוא פאנלים או מערכות 

פוטואלקטריים עם אישורים. 

– אנו מציעים ללקוחות שלנו שירות אקולוגי. 

– אין לנו חנויות או אולם תצוגה.

7  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל
כרטיס 7 חלק 2

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים

2 2345689 7
מכירות ותקשורת

1
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ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?
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1. יש לך תווית ירוקה או אישור ירוק?

2. האם המידע הסביבתי שלי פתוח לכל ונגיש בקלות דרך האינטרנט 
או נקודת המכירה שלי )בית מלון וכו׳(?

3. האם אני מודד ומדווח על כל ההיבטים הרלוונטיים של העסק שלי 
לטובת בעלי העניין )סביבתיים, חברתיים, תנאי עבודה(?

 1. ׳אני מקדם את השימוש במערכות לוויעודי וידאו.׳ 
האם משפט זה נכון?

2. ׳אם מתעורר צורך לנסוע, אני משתמש באמצעי תחבורה יעיל, אם יש 
)רכבת, אוטובוס, אופניים(.׳ האם משפט זה נכון?

3. ׳אני ממזער את השימוש בנייר ובדואר רגיל ומעדיף הודעות דוא״ל 
בכל הזדמנות שהדבר אפשרי.׳ האם משפט זה נכון?

1. ׳למטרות מסחריות, כוח העבודה אינו משתמש באמצעי התחבורה 
 הבאים: מטוס, רכב פרטי, משאית )או דבר דומה(.׳ 

האם משפט זה נכון? 

2. ׳אנו טסים רק כשמדובר במרחקים ארוכים או שאין אפשרויות יעילות 
יותר.׳ האם משפט זה נכון?

אם אינך מארגן אירועים או ירידים, דלג על השאלה השלישית ורשום 
לעצמך נקודה אחת

3. האם אני מקפיד לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של אירועים 
וירידים? 

1. האם אני מוכר מוצרים או שירותים אקולוגיים?

2. האם אני מתווך נחוץ בין היצרנים לצרכנים?

אם אין לך חנות או אולם תצוגה, דלג על השאלה השלישית ורשום 
לעצמך נקודה אחת

3. האם החנות או אולם התצוגה שלי יעילים מאוד בצריכת מים 
וחשמל ובטיפול בפסולת? 

1. ׳אני נמנע כמעט לגמרי מהדפסה של מסמכים ומסתפק במינימום 
כדי לספק את הדרישות המשפטיות.׳ האם משפט זה נכון?

2. ׳כאשר אני משתמש בנייר או ציוד משרדי אחר, אני בוחר בכאלה 
 עם אישורים ורזולוציה מיטבית ונמנע מציפויי פלסטיק.׳ 

האם משפט זה נכון?

3. האם אני מיישם קריטריונים של רכש ירוק ביחס לציוד המשרדי?

7  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

 עבור אל3
כרטיס 7 חלק 3

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים

שקיפות ומידע
תמיכה במוצרים ושירותים 

אקולוגיים

נסיעות וירידיםשיחות ועידהציוד משרדי

7א׳1. לא עדיין אין לנו, אף כי שקלנו לקבל אישור ISO 14001; כרגע אין לנו 
אפשרות כלכלית לעשות זאת )0 נקודות(

7ג׳2 – רוב הזמן אנו מתקשים ברכישת נייר עם אישורים אקולוגיים במחוז 
ררדאיה )0 נקודות(

7ג׳3 – אנו נשתדל להחיל קריטריונים של רכש ירוק ביחס לציוד משרדי 
אולם עד כה הדבר לא עלה בידנו. )0 נקודות(

7ד׳2 – למרבה הצער, לא כל כך קל להגיע למשרד שלנו בתחבורה 
 ציבורית, לכן לישיבות כולם מגיעים ברכב )במקרים רבים ישן ולא יעיל(.

)0 נקודות( 

2345689 7
מכירות ותקשורת

1
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ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש 11

1 12322

2 2

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

7ד׳2 << תכננו לצמצם במידת האפשר ישיבות עם מפיצים בשטח ולבצע אותן 
 באמצעות שיחות ועידה בווידאו בלבד. בדרך זו נצמצם עלויות ונחסוך זמן!

<< + נקודה אחת.

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

7ג׳2 << החלטנו לעבור למדיניות של 0 ניירת, אך כרגע איננו יכולים להפעיל 
מערכת חיובים דיגיטלית. 

<<< 0 נקודות.

7ג׳3 << אנו נחפש ציוד משרדי עם תוויות אקולוגיות << 0 נקודות.

7  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

 עבור אל
כרטיס 8 

 בצע את הפעולות
 לפי המעגלים

2

שקיפות ומידע
תמיכה במוצרים ושירותים 

אקולוגיים

נסיעות וירידיםשיחות ועידהציוד משרדי

2345689 7
מכירות ותקשורת

1

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים



חוברת עזר
עמ׳ 25

הקם עסק ירוק משלך!0405
חוברת העבודה ליזמים ירוקים באזור הים התיכון מדידה ושיפוריישום

ניהול מיםניהול אנרגיה

האם מפעל הייצור, המשרד, המלון שלך תוכננו ונבנו מתוך חתירה לצמצם 
למינימום את צריכת האנרגיה? 

לא, שכרנו מבנה ישן כדי להתחיל להפעיל את העסק. כרגע אנו מחפשים 
מבנה טוב ויעיל יותר, שיהיה קרוב יותר למרכז העיר, מכיוון שאנו רוצים 

להזמין משקיעים ונציגי ציבור ולהסביר להם על עבודתנו כדי להגדיל את 
הניראות של החברה. בשנים הקרובות נרצה להרחיב את העסק שלנו לאזורי 

הפרברים, קרוב יותר לערים.

האם אתה מנהל את הפעילויות ופריטי העדיפות שלך תוך החלת מדיניות 
המקדמת ניהול יעיל של משאבים? 

מסיבות כלכליות וסביבתיות, השקנו לפני 3 חודשים תוכנית למיטוב משאבים 
באופן כללי. בתחילה התקשינו אך בבקרה הדוקה על משאבים ורכישות, חישבנו 

חיסכון של 5% לפחות.
 

רכש ירוקניהול עסקי
תנאי ומדיניות 

תעסוקה

האם אתה רוכש מוצרים ושירותים שאושרו? באילו אישורים הם מצוידים?

לא, המערכות הפוטואלקטריות שלנו לא אושרו )מעבר לאיכות ולדרישות החוק(, 
אולם אנו מחפשים ספקים חדשים.

 

מה מצב תנאי העבודה של האנשים המועסקים ישירות באספקת המוצר/שירות 
שלך? 

כן, אנחנו תמיד דואגים לאנשים שלנו, בייחוד הטכנאים, משום שהם מייצגים 
הזדמנות אדירה להמשיך בהרחבת הרשת שלנו. אם הם מחויבים ומרוצים 

העבודה טובה יותר והם מקדמים את המותג שלנו בתוך הקהילות. נשים הן 
סוגיה נוספת. אנו מאמינים שהן המפתח להגעה אל מנהיגות הקהילה, לכן 

השקנו תוכנית להעצמת נשים.

האם מפעל הייצור, המשרד, המלון שלך תוכננו ונבנו מתוך חתירה לצמצם 
למינימום את צריכת המים? 

כפי שנאמר בשאלה על אנרגיה, המפעל שלנו הוא מבנה ישן. צריכת המים 
נמדדת על ידי חברת המים אך ידוע לנו שניתן להכניס שיפורים. מעת לעת אנו 

מוצאים דליפות ובזבוז של מים )בעיקר בחדרי השירותים(. עלינו לטפל בעניין 
בהקדם האפשרי.

8  Ecodesign כרטיס
כרטיס 1/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 

נסה להשיב על השאלות הבאות. תוכל להתחיל ברגע שתרגיש 
נוח יותר.

 
חשוב עליהם, אסוף מידע הקשור בהם. פריטים אלה ידורגו בחלק 
הבא של כרטיס זה. אם אין לך תשובה כרגע, מומלץ לנסות לברר 

כדי להמשיך לחלק הבא. 
צא לדרך ובהצלחה! 

 עבור אל2
כרטיס 8 חלק 2

 בצע את הפעולות
2345679 לפי המעגלים 8

תשתית
1
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ניקודניקוד

ניקודניקוד

ניקוד כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?כן, לא, או?

כן, לא, או?

20

312

כ

כ

או

כ כ

כ

כ

ל

ל

או

או

ל

או

או

כ

8א׳3. המבנה שלנו ישן. כרגע אנו מחפשים מבנה חדש, שיאפשר לנו להוכיח 
ולהדגים את חשיבות היעילות האנרגטית ובמידת הצורך, להתקין מערכת 

סולרית. וגם לחסוך כסף בדרך זו! )נקודה אחת(

8ב׳1. אנו מבקשים מחברת המים לספק לנו נתוני אמת על צריכה כדי לגבש 
אסטרטגיית יעילות )0 נקודות(

8א׳3. אנו שוקדים על כך אבל עדיין יש מה לעשות )0 נקודות(

8ה׳1 – כרגע קשה להנהיג מדיניות כזו משום שאנו עסק קטן ויש מעט מאוד 
נשים עם מיומנויות טכניות הקשורות בתחזוקה של מערכות סולריות. אנו 

נשתדל ליישם זאת בעתיד )0 נקודות(.

3ה׳2 – כרגע כל העובדים השכירים מקבלים שכר כנדרש בחוק אולם ברצוננו 
לשפר את המצב. )0 נקודות( 

 ISO 14001 8ג׳1. הערה: כאמור לעיל, אנו בודקים כיצד לקבל אישור
כדי לחזק את המדיניות הסביבתית שלנו ולקבל הכרה על כך מצד 

בעלי העניין שלנו.

1. ׳ידוע לי מה כמות המים הדרושה לי מדי חודש במערכות התשתית 
 שלי ועשיתי ככל הניתן כדי לצמצם את הצריכה׳ 

האם משפט זה נכון?

2. ׳המפעלים שלי מצוידים בבידוד תרמי מלא או מופעלים באנרגיה 
ממקורות מתחדשים.׳ האם משפט זה נכון?

3. האם בחרתי ספק אנרגיה ירוקה עם אישורים או הגשתי בקשה 
לתוכנית ייעול?

1. האם אני רוכש את רוב המוצרים והשירותים הדרושים לי מספקים עם 
תוויות ירוקות?

2. האם אני ספק עם תווית או אישור אקולוגיים? 

3. האם המידע הסביבתי לגבי שרשרת האספקה והתוויות שלי
נגיש לבעלי העניין שלי?

1. האם אימצתי מדיניות של שוויון בין המינים?

2. האם כל העובדים והספקים שלי מקבלים שכר הוגן ומקבלים ביטחון 
והגנה במסגרת דרישות החוק?

3. האם אימצתי מדיניות של אחריות חברתית כלפי כל בעלי העניין 
הקשורים בפרויקט שלי?

1. ידוע לי מה כמות המים הדרושה לי מדי חודש במערכות התשתית 
 שלי ועשיתי ככל הניתן כדי לצמצם את הצריכה; 

האם משפט זה נכון?

2. האם אני נעזר במכשירים עם צריכת מים חסכונית?

3. האם אני מיידע ומכין כהלכה את כל העובדים והלקוחות כדי למנוע 
בזבוז של מים?

1. האם יש לי מדיניות סביבתית?

2. האם אחד היעדים שלי הוא שיפור מתמיד של הביצועים 
הסביבתיים של המוצרים והשירותים שאני מציע?

3. האם אתה מנהל את הפעילויות ופריטי העדיפות שלך תוך החלת 
מדיניות המקדמת חדשנות, קיימות ויצירה משותפת?

8  Ecodesign כרטיס
כרטיס 2/3

1

2

כיצד ממשיכים מכאן? 

השב על השאלות הבאות. רשום לעצמך נקודה אחת לכל תשובה 
חיובית )כן( ו-0 נקודות לכל תשובה שלילית )לא(. אם אינך יודע את 
התשובה בחר אחר ורשום לעצמך 0 נקודות, אלא אם מספק הסבר 

משכנע או אפשרויות אחרות.

כיצד ממשיכים מכאן?
סכם את מספר הנקודות בכל תיבה ורשום את הניקוד מעל, במקום 

המתאים. רשום את הניקוד וסמל הבעה המייצג אותו.

 עבור אל
כרטיס 8 חלק 3

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים

3

ניהול מיםניהול אנרגיה

רכש ירוק
תנאי ומדיניות תעסוקה

2345689
תשתית

17
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ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
ראשוני

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש

ניקוד 
חדש 23

3 323

2 0

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

8ה׳1 – אנו עדיין לומדים כיצד לעשות זאת. כרגע, אנו מקדמים 
תוכניות להכשרת נשים בקהילות כפריות כדי שיוכלו להתקין ולתחזק 

מערכות פוטואלקטריות. לשם כך שאבנו השראה מהפרויקט ההודי 
׳יחפים בקולג׳, שסייע לנשים להפוך לגורם אסטרטגי בקישור בין 
טכנולוגיה לקיימות. התרשמנו מאוד מהתוכנית ואנו סבורים שזו 

הדרך הנכונה להמשך! )נקודה אחת(

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

8ב׳1. << החודש נקבל את הנתונים ונתחיל לתכנן חיסכון במים כדי 
למנוע דליפות ולצמצם את הצריכה בהיקף של עד 10% )זה היעד 

שלנו( )נקודה אחת(

8ב׳3. << אנו מתכננים לספק לעובדים שלנו הדרכה על שימוש במים 
פעמיים בשנה )נקודה אחת(

רעיונות ואסטרטגיות לשיפור הניקוד בפועל?

8  Ecodesign כרטיס
כרטיס 3/3

1

כיצד ממשיכים מכאן? 
בכל בלוק שבו לא קיבלת פרצוף מחייך )3/3 תשובות חיוביות( עליך לחשוב 

מה תוכל לעשות כדי לשפר היבטים אלה.

בתיבה הירוקה תמצא טיפים מועילים לשיפור הפתרון שלך. רשום לעצמך 
אסטרטגיות ורעיונות! טיפים ירוקים! בתיבה הירוקה תמצא אסטרטגיות 

ורעיונות שימושיים ל-Ecodesign. הבה נתכנן ברוח אקולוגית! ;( 

 עבור אל2
כרטיס 9 

 בצע את הפעולות
לפי המעגלים

ניהול מיםניהול אנרגיה

רכש ירוק
תנאי ומדיניות תעסוקה

2345679 8
תשתית

1
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מקרה לדוגמה
9  Ecodesign כרטיס

צוות Solar Rural Algeria עדיין לא הקדיש זמן כדי לבחון מה 
דרוש להם כדי לספק את השירות. כעת הם מתחילים בתהליך, 

יחד עם שותפיהם לחברה.

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים

חומרים ומשאבים

סוג
NR וחומרי

כמות
(משקל)

חומרים טכנולוגיים,
תוכן ממוחזר

ואפשרות מיחזור

חומרים ביולוגיים,
אפשרות מיחזור,

אפשרות ליצור קומפוסט

מיקום מקורות

ייצור

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול פסולת

כניסה/יציאה
של כימיקלים

תהליכים
וטכנולוגיה

אריזה והפצה

חומרי אריזה

עיצוב שטוח

אפשרות
הערמה

אמצעי
הובלה

מסלולים
ומרחקים

שימוש ותחזוקה

צריכת
אנרגיה

חומרים
מתכלים

אפשרויות
תיקון 

עמידות

רב-תכליתיות
ומודולריות

ניהול סוף חיים

נוח לשימוש
חוזר

נוח לשיפוץ

נוח לפירוק

סימון וזיהוי 

כניסה/יציאה
של כימיקלים

שירות

עזרים
וגאדג'טים

אחריות
בשימוש חוזר

תכנון לשיתוף
והחלפה

תכנון
להנחלת ידע

מדיניות
שכר

מכירות ותקשורת

שקיפות
ומידע

תמיכה במוצרים
ושירותים אקולוגיים

ציוד משרדי

שיחות
ועידה

נסיעות
ותשלומים

תשתית

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול עסקי

רכש ירוק

תנאי ומדיניות
תעסוקה
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עם זאת, הצוות ער לכך שהניקוד הכולל שקיבל היה נמוך יחסית:

– אנו בטוחים שיש מקום לשיפורים נוספים. 
בייחוד בסוגיות כמו ניהול מים ואנרגיה שבהן קיבלנו ניקוד נמוך ואנו צריכים 

להשקיע בהן תשומת לב.
– חשוב מבחינה אסטרטגית שנפיץ מסר קוהרנטי בקרב הקהילות ובעלי 

העניין שלנו. אם נוכל להבטיח קיימות וגם היתכנות כלכלית, נוכל למשוך 
משקיעים ואנשים יתנו בנו אמון!

חזרה: כיצד ממשיכים מכאן? 
כרגע, אנו נתמקד בדברים הבאים:

– קיום של 5 מפגשים בקהילות כדי להפיץ את הבשורה לגבי החשיבות של 
יעילות וחיסכון באנרגיה.

– החודש נקבל את הנתונים ונתחיל לתכנן חיסכון במים כדי למנוע דליפות 
ולצמצם את הצריכה בהיקף של עד 10%.

– אנו נספק לעובדים שלנו הדרכה על שימושי מים ברוח הקיימות. אם נוכל 
להבטיח גם היתכנות כלכלית, נוכל למשוך משקיעים ואנשים יתנו בנו אמון.

הניקוד הכולל 
שלך
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– מחקר לצמצום משך הזמן והעלויות של גזירה ידנית
– מבצע שיווק לפנייה לאימהות רגישות לנושא

– ניהול האישור האורגני שלנו
– ניהול הפעילות בסדנה ואחסון של חומרים

– תהליכי ייצור הפריטים )צביעה, גזירה, תפירה, גיהוץ(
– ניהול כוח עבודה

– ניהול החנות המקוונת
– ניהול הנוכחות ברשתות החברתיות

– בקרה על אישורי ספקים
– חיפוש אחר גורמים מקומיים העוסקים בצביעה טבעית

הצוות המייסד: חג׳יב אלאל וסופיה קמאל

– 5 עובדים
– סדנה ומחסן 15 ק״מ מחוץ לטנטה.

– מכונות וציוד לצביעה, גזירה, תפירה, גיהוץ. 
– חנות / משרד במרכז טנטה.

– 1 טנדר להובלת חוטים וחומרים אחרים
– פועלי צביעה.
– מים וחשמל.

– דף אינטרנט עם מידע ואפשרויות רכישה.
– תוכנות קוד מקור פתוח למשימות משרדיות.

– משכנתא ל-5 שנים על מכונות 
– קיבלנו את המקום לחנות / משרד בירושה מהורי סופיה )אין צורך לשכור!(

מקרה לדוגמה
פעילויות ומשאבים מרכזיים, 

Ecodesign

האם אתה זוכר את חג׳יב אלאל!?! הוא רצה להקים את חברת 
׳סנסיאי׳, המותג המצרי הראשון של מוצרי כותנה אורגנית לתינוקות 

)גילאי 0 עד 3(. הצעת הערך של חברת סנסיאי היא לספק ביגוד 
לתינוקות שיהיה בריא ונטול רעלנים 

חג׳יב אלאל עסוק כרגע בשלב ניתוח הפעילויות והמשאבים המרכזיים 
עם אשתו סופיה )שגם היא חברה בצוות ההקמה של סנסיאי(. 

מתברר שהדבר מורכב, שכן הם מציעים בעת ובעונה אחת מוצר 
)ביגוד( ושירות )מכירה(. לכן בכרטיס 0 הם ציינו כי הם יידרשו למלא 

את כל הכרטיסים. הם ממשיכים.

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים
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חג׳יב אלאל וסופיה רשמו את כל הפעילויות והמשאבים הדרושים להם כדי 
לספק את הצעת הערך שלהם.

האם יצליחו למצוא סביבה יעילה ודרך חברתית לבצע את המשימה? הם 
משיבים על כל השאלות בכרטיסים 1 עד 8 ומתחילים לחשוב על גישות 

טובות יותר ופתרונות אפשריים לשיפור הניקוד הסופי שלהם!

הערה

לרשותך ניתוח ה-KA וה-KR המלא באינטרנט. הוא ארוך 
למדי אך מעניין למי שעוסק בפיתוח של עסק ירוק המציע 
 https://goo.gl/ChEpRh שירות ומוצר גם יחד. עבור אל
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מקרה לדוגמה
9  Ecodesign כרטיס

2.5  פעילויות ומשאבים מרכזיים

הניקוד הכולל 
שלך

חומרים ומשאבים

סוג
NR וחומרי

כמות
(משקל)

חומרים טכנולוגיים,
תוכן ממוחזר

ואפשרות מיחזור

חומרים ביולוגיים,
אפשרות מיחזור,

אפשרות ליצור קומפוסט

מיקום מקורות

ייצור

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול פסולת

כניסה/יציאה
של כימיקלים

תהליכים
וטכנולוגיה

אריזה והפצה

חומרי אריזה

עיצוב שטוח

אפשרות
הערמה

אמצעי
הובלה

מסלולים
ומרחקים

שימוש ותחזוקה

צריכת
אנרגיה

חומרים
מתכלים

אפשרויות
תיקון 

עמידות

רב-תכליתיות
ומודולריות

ניהול סוף חיים

נוח לשימוש
חוזר

נוח לשיפוץ

נוח לפירוק

סימון וזיהוי 

כניסה/יציאה
של כימיקלים

שירות

עזרים
וגאדג'טים

אחריות
בשימוש חוזר

תכנון לשיתוף
והחלפה

תכנון
להנחלת ידע

מדיניות
שכר

מכירות ותקשורת

שקיפות
ומידע

תמיכה במוצרים
ושירותים אקולוגיים

ציוד משרדי

שיחות
ועידה

נסיעות
ותשלומים

תשתית

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול עסקי

רכש ירוק

תנאי ומדיניות
תעסוקה
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בתהליך ה-Ecodesign, מכרטיס 1 עד 9, חג׳יב אלאל גיבש 
אסטרטגיות רבות. להלן האסטרטגיות המועדפות על בני הזוג, ועמן 

הם מתכננים להתחיל:

–  חיפוש פוליסטירן ממוחזר או חלופות אורגניות מקומיות, כמו עץ.
–  יידוע הלקוחות שלנו באמצעות התווית כיצד לבחור סבון ׳אקולוגי׳ 

ולשמור כיאות על המוצר. 
–  השקת מבצע לאיסוף של בגדים משומשים והעברתם לארגוני 
צדקה הפועלים במשכנות העוני ברובע מנשיית נאצר בקהיר. 

 –  החלפת רכיבי פוליסטירן בעץ )לכפתורים( ובכותנה )תווית 
וחוטי תפירה. 

–  קיום מפגשי יצירה משותפת עם אימהות וסבתות כדי ללמד אותן 
כיצד לתכנן פריטים חדשים לתינוקות, שהחברה תייצר בהמשך.

הם גאים בכך מאוד מכיוון שהחלת Ecodesign גרמה לעלייה 
בניקוד שלהם. הם גאים בכך מאוד!

החלת 
Ecodesign
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מקרה לדוגמה
סיכום פעילויות ומשאבים מרכזיים 

וקשרי וערוצי לקוחות.

פעילויות 
– רכישה, התקנה ותחזוקה של מערכות 

פוטואלקטריות ביתיות. 
– הכשרת טכנאים ואנשי מכירות 

– הפצת מידע בקרב הלקוחות. 
– ניהול עניינים כספיים, משפטים וחוזיים. 
– שתדלנות בקרב גורמי ממשל מקומיים.

– ניהול מפעלים, מערך לוגיסטי ואחסון של חומרים. 
– תגבור יציבות האספקה. 
– משא ומתן עם ספקים. 

– ניהול המיחזור של מערכות פוטואלקטריות שיצאו 
משימוש. 

משאבים 
– הצוות, טכנאים ועובד משרד. 

– מחסן.
– חדר אחסון. 

– משרד בטיזי אוזו. 
– 2 טנדרים ורכב פרטי אחד.

– דף אינטרנט. 
– תוכנה ורישיונות. 

– משכנתא. 
– אשראי זעיר.

קשרים 
– הצעת ערך ברורה שתאפשר הפצת מידע מפה 

לאוזן בתוך הקהילה. 
– גישה פרואקטיבית ללקוחות: כינוסים ציבוריים 

בכפרים ומפגשים אישיים. 
– שילוב הלקוחות בפרויקט.

– הטכנאים משמשים גם כמנחים ויועצים ללקוחות 
ומקדמים טיפול נאות לאורך חיי המערכות ויעילותן. 

– צורך בשיפור האספקה כדי לשפר את הקשרים 
עמם. 

– חתירה לקבלת משוב שוטף מהלקוחות 
– סיוע יעיל לאחר המכירה. 

ערוצים 
– מפגשים פנים אל פנים.
– פנייה בטלפונים ניידים. 

– דף אינטרנט פשוט וברור.
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תרגיל 16
מבנה עלות

מהן עלויות ההשקעה הדרושות לך להקמת העסק?

מהן העלויות 
הקבועות החשובות 

ביותר? האם תוכל 
לחשב אומדן?

מהן העלויות 
המשתנות 

החשובות ביותר? 
האם תוכל 

לחשב אומדן?

סיעור מוחות: עבור לתרגיל 13 כדי לחזור על פעילויות ומשאבים. 
כעת רשום את עלויות ההשקעה הדרושות לך להקמת העסק )לדוגמה, 

רכישת מוצרים, שכירת משרדים / מפעלים, הכשרה ולימוד וכו׳( ואת 
העלויות החשובות ביותר למודל העסקי שלך )יש להבחין בין עלויות 

קבועות למשתנות(. 

מחיר: נסה לחשב מחיר משוער לכל פריט / יחידה. 

חלופות: חשוב לצמצם את העלויות הקבועות כמה שניתן. חשוב על 
אסטרטגיה אפשרית שתאפשר לך זאת. 

סיכום: חשב סכום כולל של עלויות קבועות ומשתנות.

חזור על החומר: ודא שאין פריטים נוספים המחייבים תשומת לב נוספת 
או מיוחדת.

2.7  מבנה עלויות
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חוברת עזר
עמ׳ 86–89

הערות

הערה

תרגיל זה יאפשר לך לחשב אומדן גס של העלויות הצפויות 
שלך, שתצטרך ללטש אותן בתוכנית הכספית המפורטת 

)שלב 4 בחוברת העזר(. הוא יסייע לך לאתר את ההיבטים 
שיש להתמקד בהם.
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הכשרת טכנאים 
2 טנדרים לטכנאים 

מכונית פרטית למנהל ולצוות המכירות

מטבע – דינאר של 
אלג׳יריה

300,000 לארבעה 
טכנאים.

2.500.000 לטנדר 
1.900.000 לרכב פרטי

 + 975,000
עלות המערכות 
הפוטואלקטריות

1.568.000

מקרה לדוגמה
מבנה עלות

חסאן, אמינה וקארים עסוקים בחישובים... הם משקיעים בכך מאמץ רב! 
נראה כי ההשקעה הראשונית גבוהה מאוד.

– לא נוכל לעמוד בעלויות! 

אמינה מציעה:

׳אולי אפשר להתחיל בהשכרה או ליסינג של רכב כדי לצמצם את ההשקעה 
הראשונית. מה דעתכם?׳

׳כן, זה רעיון מצוין אבל צריך לברר אם זה כדאי.
נשאיר כרגע את חישובי ההשקעה כמות שהם׳ משיב קארים, שהוא המוח 

הפיננסי של הצוות. 

 נדבר עם השותפים שלנו כדי לברר אם יש להם רעיונות נוספים 
לצמצום עלויות.

2.7  מבנה עלויות
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עלויות קבועות

 , 50 Wp SHS :רכישת מערכות פוטואלקטריות ביתיות
כולל סוללה, ארבע נורות, הובלה והתקנה.

שיווק 
ביטוח בגובה של 3%

גביית תשלומים באזורים כפריים.
עלויות עבודה.

– צוות Rural Algeria:   2 עובדים
– טכנאים: 4 עובדים

– עובד משרד.
משרד בטיזי אוזו, כולל שכ״ד, טלפון, חשמל.

חיבור אינטרנט.
רישיונות תוכנה.

תוכנות קוד מקור פתוח למשימות משרדיות.

91,592 ליחידה )מספר כולל של יחידות 
עדיין לא ידוע(.

—
 2.747 למערכת סולרית )מספר כולל של יחידות

עדיין לא ידוע(.
כרגע לא ידוע לנו.

450,000 שכר שנתי לאדם.

250,000 שכר שנתי לאדם.

190,000 שכר שנתי לאדם.
צריך לחפש.

34,488 בשנה.

50,000 בשנה.
ללא עלות.

עלויות משתנות

תחזוקה.
חלקי חילוף.

הכשרת עובדים.
שיווק.

טנדר – שימוש ותחזוקה.
רכב פרטי – שימוש ותחזוקה.

עלויות משרד )טלפון, חשמל וכו׳(
דף אינטרנט.

שיעור האינפלציה והריבית.

ללא עלות, כלול בעלויות עבודת הטכנאים. אין לנו מושג, 
משתנה מאוד. נדע לאחר הפרויקט הניסיוני הראשון.

150,000 בשנה.
700,000 בשנה הראשונה, צפוי לרדת לאורך זמן.

150,000 בשנה ליחידה.

100,000 בשנה ליחידה.
לפחות 3,900 בחודש.

לא בעדיפות כרגע.
בהתאם לתנאים של הבנק.
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תרגיל 17
תזרימי הכנסה 

סיעור מוחות: חזור לתרגילים 9 ו-11 )הצעת הערך( והרכב רשימה של 
המוצרים ו/או השירותים שתספק. 

בחר מודל הכנסה וקבע מחיר. סמן את תזרימי ההכנסה שהעסק 
שלך ייצור ביחס לרשימת המוצרים והשירותים, וקבע להם מחיר. כעת 

נסה לחשוב על דרכים אפשריות להגדיל את ההכנסה וערוך את השינויים 
המתבקשים. 

תיאור: בכל זרם הכנסה, תאר את המאפיינים החשובים ביותר. נסה לדרג 
את תזרימי ההכנסה לפי חשיבות וקשר למגזר לקוחות ולערוץ ספציפיים.

2.7  תזרימי הכנסה

הערה

תרגיל זה יאפשר לך לחשב אומדן גס של ההכנסות הצפויות 
שלך, שתצטרך ללטש אותן בתוכנית הכספית המפורטת )שלב 

4 בחוברת העזר(. הוא יסייע לך להעלות רעיונות להמשך תחקיר 
ולאתר את ההיבטים שיש להתמקד בהם.
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מקרה לדוגמה
תזרימי הכנסה 

Solar Rural Algeria מספקת ללקוחותיה חשמל על בסיס מודל 
של ׳תשלום לפי שימוש׳. לכן ההכנסה העיקרית תהיה מהתשלומים 

החודשיים שכל צרכן ישלם. 

קארים אומר:
׳אבל עדיין נצטרך לרכוש את המערכות הפוטואלקטריות הביתיות.

איך נשלם את העלות?׳

חסאן מציע, ׳אולי נחפש סובסידיות ומימון מהממשלה או מגורמים 
בינלאומיים או נבדוק אפשרות למיקרו-אשראי?׳.

יש להניח שסובסידיות ואשראי יאפשרו לארגן את השקעות ההון 
הראשוניות הדרושות.

דמי שימוש: הלקוחות ישלמו תמורת השימוש במערכת )מודל ׳תשלום 
לפי שימוש׳(. בוצע סקר לבירור העלויות של אנרגיה מהמקורות הקיימים. 

על סמך הערכה זו ועל בסיס עלויות התפעול המשוערות, נקבע כי דמי 
השירות הם 71,181 דינאר בחודש.

הסובסידיות אמורות לכסות כ-50% מהעלויות הראשוניות של המערכות 
הפוטואלקטריות הביתיות והיתר ייכלל בדמי השימוש. החברה, בשיתוף 

עם הממשלה או מוסדות אחרים, תרכוש את המערכות הפוטואלקטריות 
ותמשיך להחזיק בבעלות עליהן.

)3( 50,000 ליחידה)1( 14,172 / לשנה

 )2( להמשך בדיקה

אספקה מהימנה של חשמל נקי ממערכות סולריות.

מיחזור של מערכות פוטואלקטריות.

מערכות סולריות פוטואלקטריות ביתיות.

כרגע לא ברור מנין אפשר לקבל סובסידיות כאלה. ייתכן שמקורן 
יהיה תמריצים ממשלתיים או יוזמה ירוקה בינלאומית. תקופת 

ההחזר )במקרה של הלוואה( וסכום ההחזר על רכישת המערכות 
הפוטואלקטריות יתבססו על מחיר הרכישה הראשוני, עם תוספת ריבית 

ופרמיה קטנה למימון הוצאות הניהול של המערכת

מכירת נכסים: מהמיחזור של מערכות פוטואלקטריות שייצאו משימוש 
בטווח הארוך. לכן זהו זרם הכנסה שיחל להתבטא כאשר הסוללות 

והמערכות הפוטואלקטריות יתחילו להתיישן )5 עד 10 שנים(.
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תרגיל 18
סיכום מבנה עלות ותזרימי הכנסה
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הערה

בנקודה זו כבר סיימת מן הסתם את הרישום של מודל 
מלא לעסק ירוק, ובו התייחסות לכל ההיבטים הדרושים 

להשקת הרעיון העסקי שלך! 

זכור, שניתן להיעזר בגיליון ׳מודל קנבס לעסקיים 
ירוקים׳ כדי לרשום מחדש את כל המסקנות שהסקת 

מהתרגילים הקודמים בבלוקים הרלוונטיים. במידת 
הצורך, הדפס לך גיליון נוסף כדי להעתיק את הכל 

באופן מסודר ונקי

הערות
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מקרה לדוגמה
עלויות ותזרימי הכנסה – סיכום. 

צוות Solar Rural Algeria הגיע לאומדן גס של עלויות והכנסות הצפויות 
מפעילותם, לכן כבר יש להם מושג על מספר הלקוחות שיידרשו להם כדי 
להקים את העסק. עדיין נותרו להם פריטי תחקיר על העלות של פריטים 

מסוימים, לכן מבנה העלויות שיש להם כרגע מן הסתם יגדל. 

מכיוון שהתברר להם שהיקף המימון גבוה מדי, הם יחפשו עכשיו אפשרויות 
מעשיות לחכור כלי רכב כדי לצמצם בעלויות ההתחלתיות. עם זאת, בשלב 
זה, מאחר שלא ברור אם אפשרות זאת קיימת באזורי העבודה המתוכננים, 

הם החליטו לכלול את עלויות רכישת כלי הרכב בהשקעה הראשונית.

2.7  תזרימי הכנסה
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עלויות קבועות:
– 50% רכישת מערכות פוטואלקטריות ביתיות. 

– שיווק. 
– דמי ביטוח 3%.

– גביית תשלומים באזורים כפריים.
– עלויות עבודה: צוות Rural Algeria, טכנאים, עובד 

משרד. 
– דמי שכירות למשרד בטיזי אוזו. 

– חיבור אינטרנט.
– 2 טנדרים ורכב פרטי אחד. 

– רישיונות תוכנה. 
– תוכנות קוד מקור פתוח למשימות משרדיות.

עלויות משתנות:
– תחזוקה.

– פירוק.
– חלקי חילוף.

תזרימי הכנסה:
 – אספקה מהימנה של חשמל נקי ממערכות

סולריות – 14,172 בשנה.
 – מיחזור של מערכות פוטואלקטריות –

יש להעריך
– 50%   מעלות הרכישה של מערכות 

פוטואלקטריות ביתיות – 50,000 ליחידה 
מסובסידיות

סיכום
בעזרת ערכים אלה הצלחנו להגיע לאומדן גס של עלויות התפעול של 

החברה: עלינו להתקין כ-700 מערכות אם אנו מחליטים לרכוש את כלי 
הרכב, ו-300 מערכות אם נצליח לחכור אותם. 

עם הצטברות המידע על עלויות התפעול בפועל בפרויקטים אחרים של 
ESCO, מתברר והולך שהגודל המינימלי הדרוש לעסק רווחי, כולל השקעת 

ההון הראשוני, יהיה 150-200 לקוחות שישלמו לפי מודל של ׳תשלום לפי 
שימוש׳.

– הכשרת עובדים.
– שיווק. 

– טנדרים ורכב פרטי – שימוש ותחזוקה.
– עלויות משרד )טלפון, חשמל וכו׳(

– דף אינטרנט.
– שיעור האינפלציה והריבית.

מימון:
– הכשרת טכנאים – 300,000. 

– 2 טנדרים לטכנאים – 2,500,000 ליחידה. 
– מכונית פרטית למנהל ולצוות המכירות – 

1,500,000 ליחידה.

לפחות 2,543,000 + 50% מעלויות 
הרכישה של המערכות הפוטואלקטריות.
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טכנאים: תעסוקה – פיקוח והשגחה על 
המערכות הפוטואלקטריות.

מנהיגי הקהילה: משוב וקבלת 
החלטות. 

ממשל מקומי: משוב; שביעות הרצון 
של הלקוחות הכפריים – מסגרת 

רגולטורית.

ספקים: שותפויות והפניית לקוחות, 
אספקת מערכות פוטואלקטריות 

חברות לאנרגיה ממקורות 
מתחדשים:

גורמים מתחרים.
 

ממשלה: שותפות; פרויקט ניסיוני – 
השפעה על בעלי עניין אחרים, חקיקה. 

בנק: שותפות; לקוחות – אשראי וגביית 
תשלומים.

סונלגז: מתחרים, שיפור תשתיות 
החשמל. 

קהילה: משוב, מטובים, עמדות כלפי 
הפרויקט.

עלויות קבועות: 
– שיווק. 

– דמי ביטוח 3%.
– גביית תשלומים באזורים כפריים.

 Rural עלויות עבודה: צוות –
Algeria, טכנאים, עובד משרד. 
– דמי שכירות למשרד בטיזי אוזו. 

– חיבור אינטרנט.
– רישיונות תוכנה. 

– תוכנות קוד מקור פתוח למשימות 
משרדיות.

עלויות משתנות:
– חלקי חילוף.

– הכשרת עובדים.
– שיווק. 

– טנדרים ורכב פרטי – שימוש 
ותחזוקה.

– עלויות משרד )טלפון, חשמל וכו׳(
– דף אינטרנט.

– שיעור האינפלציה והריבית.

מימון:
– רכישת מערכות פוטואלקטריות 

ביתיות – 109,815.
– הכשרת טכנאים – 300,000. 

– 2 טנדרים לטכנאים – 2,500,000 
ליחידה 

– מכונית פרטית למנהל ולצוות 
המכירות – 1,500,000 ליחידה.

– לפחות 2,543,000.

)כל הסכומים בדינארים(.

– אספקה מהימנה של חשמל נקי ממערכות סולריות – 
14,172 בשנה.

– מיחזור של מערכות פוטואלקטריות – יש להעריך.
– רכישת מערכות פוטואלקטריות ביתיות – 50,000 ליחידה 

מסובסידיות או מיקרו אשראי.

אספקת חשמל ממערכות פוטואלקטריות 
למשקי בית ולעסקים באזור טיזי אוזו במחיר 
כדאי ועל בסיס ׳תשלום לפי שימוש׳; השירות 
כרוך בהתקנה, תחזוקה ופירוק של מערכות 

פוטואלקטריות, כאמצעי לשיפור הרווחה 
המקומית תוך מזעור ההשפעות הסביבתיות.

קשרים:
– הפצת מידע מפה לאוזן בתוך 

הקהילה. 
– גישה פרואקטיבית ללקוחות: כינוסים 

ציבוריים בכפרים ומפגשים אישיים 
– שילוב הלקוחות בפרויקט. 

– הטכנאים משמשים גם כמנחים 
ויועצים ללקוחות ומקדמים טיפול 

נאות לאורך חיי המערכות ויעילותן. 
– צורך בשיפור האספקה כדי לשפר את 

הקשרים עמם. 
– חתירה לקבלת משוב שוטף 

מהלקוחות. 
– סיוע יעיל לאחר המכירה. 

ערוצים:
– מפגשים פנים אל פנים. 
– פנייה בטלפונים ניידים. 

– דף אינטרנט פשוט וברור.

מגזרים: 
– משקי בית ועסקים קטנים באזורים 

כפריים – שותפות בהקמה. 

פרופיל:
– אוכלוסייה דלילה, הכנסה נמוכה. 

– נכונות לשפר הזדמנויות. 
– חשש מהתמודדות עם בעיות 

משפטיות וטכניות. 
– עלולים לסגת אם יתברר שהפרויקט 

מורכב מדי.

שוק:
– נישה שאין בה תחרות בשוק אספקת 

החשמל. 
– ערך מוסף: איכות ושירות מהימן 

שיותאם לצורכי הלקוחות; מעורבות 
הלקוחות בתכנון וביישום הפרויקט.

פעילויות:
– רכישה, התקנה ותחזוקה של מערכות 

פוטואלקטריות ביתיות.
– הכשרת טכנאים ואנשי מכירות

– הפצת מידע בקרב הלקוחות.
– ניהול עניינים כספיים, משפטים וחוזיים.
– שתדלנות בקרב גורמי ממשל מקומיים.

– ניהול מפעלים, מערך לוגיסטי ואחסון של 
חומרים.

– תגבור יציבות האספקה.
– משא ומתן עם ספקים.

– ניהול המיחזור של מערכות פוטואלקטריות 
שיצאו משימוש.

משאבים:
– הצוות, טכנאים ועובד משרד.

– מחסן.
– חדר אחסון.

–משרד בטיזי אוזו.
–2 טנדרים ורכב פרטי אחד.

–דף אינטרנט.
–תוכנה ורישיונות.

–משכנתא.
–אשראי זעיר.

2  מודל קנבס לעסקים ירוקים

מקרה לדוגמה
מודל קנבס לעסקים ירוקים – אבטיפוס 
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–הרשות המקומית לניהול פעולות 
הטמנה.

– עלויות איסוף )הובלה, דלק(. 
– עלויות שיפוץ.

– דמי שכירות לסדנת תיקונים. 
– שכר ל-3 עובדים + שכרו של עומאר. 

– עלות הרכישה של פריטים משומשים לשיפוץ )כאשר 
הם מגיעים מאנשים פרטיים(. 

תשלום עבור השירות מטעם ארגונים וחברות המעוניינים 
להיפטר מפריטי ציוד מיושנים; הכנסה ממכירה ישירה של 

פריטים משופצים בחנות.

איסוף ושיפוץ ציוד מחשבים מיושן מארגונים 
כדי לסייע לארגונים ולאנשים פרטיים 

הזקוקים לכך לרכוש מכשירים משומשים 
בזול, ובמקביל לצמצם את היקף הפסולת 

האלקטרונית המגיעה למטמנות.

חיפוש ופנייה ישירה ללקוחות וקבלת 
משוב ישיר מהם; לוחות מודעות 
במוסדות חינוך; חנות )למסירת 

מכשירים משומשים ומכירת פריטים 
משופצים(

לקוחות פוטנציאליים:
ארגונים ציבוריים, עסקים בגודל בינוני 

וקטן, סטודנטים, צרכנים פרטיים
 

מוטבים:
מנהל המטמנה, הרשויות המקומיות 

המופקדות על ניהול פסולת, האוכלוסייה 
המקומית שבסביבת המטמנה.

פעילויות מרכזיות: 
– איסוף של ציוד אלקטרוני וחשמלי מכל 

הסוגים.
– שיפוץ חלק מהפריטים. 

– העברת השאר למטמנה. 

משאבים מרכזיים:
– רכב פרטי עם עגלה נגררת. 

– כוח עבודה של העסק. 
– 3 עובדים.

מקרה לדוגמה
מודל קנבס לעסקים ירוקים – אבטיפוס 



010203

בדיקהבנייהשרטוט והגדרה

136

– ספקי כותנה אורגנית. 
– שני שותפים חיצוניים.

– איגוד SOY מרובע מנשיית נאצר 
בקהיר. 

עלויות משתנות )תלוי בעיקר 
בנפח הייצור( 

– אספקת חומרי גלם מטורקיה 
)עלות למ״ר והובלה( וכן חשמל, 

מים וכימיקלים לעיבוד פריטי 
הביגוד. 

– עלויות אריזה ומשלוח.
– הוצאות על אירועים וסדנאות 

DIY, אך אלה יכוסו באופן מלא 
על ידי הספקים, שכר לשני 

שותפים חיצוניים על עבודות 
מזדמנות. 

עלויות קבועות )בעיקר תפעול 
העסק ועלויות עונתיות(

– חשמל, מים וכימיקלים, חימום 
המשרד והסדנה, תברואה 

ותאורה.
– שכר עובדים )7 משכורות: 

המייסדים ו-5 עובדים(. 
– דמי שכירות חודשיים עבור הסדנה 

מחוץ לטנטה(.

– מכירות ללקוחות באתר )טנטה( )כ-60% מהרווחים(. 
– מכירות דרך האינטרנט ללקוחות בקהיר ובאלכסנדריה )30%(.

– הזמנות נוספות מבתי ספר וגני ילדים בינלאומיים בקהיר 
)מעת לעת, כ-10% מהרווחים(.

 DIY חסויות לארגון אירוע חינם לקידום המוצרים או סדנת –
)רק לכיסוי הוצאות(.

ביגוד בריא ונטול רעלנים לתינוקות 

ערך לחברה:
– קידום תעשיית הכותנה האורגנית והסחר 

ההוגן. 
– קידום תעשיית טקסטיל בריא ברוח 

הקיימות. 

ערך לסביבה: 
– צמצום השימוש בכותנה קונבנציונלית 

והימנעות מחומרי הדברה רעילים ודשנים 
סינתטיים. 

– תמיכה בחקלאות האורגנית באזור.

קשרי לקוחות: 
– קשרים הדוקים וכנים עם צרכנים 

מקומיים )באזור החנות(. 
– שירות לקוחות אישי אך ׳וירטואלי׳ 

לקונים דרך האינטרנט. 
– הערך העיקרי של הקשר שלנו עם 

הלקוחות הוא האכפתיות הרבה שלנו 
ביחס לאימהות ולבריאות התינוקות. 

ערוצים: 
– חנות במרכז טנטה למכירת הבגדים 

לאנשים מקומיים.
– באמצעות המסחר האלקטרוני דרך 

אתר האינטרנט אנו מגיעים לקהל 
רחב יותר, גם בקהיר ובאלכסנדריה. 

– רשתות חברתיות כמו פייסבוק.

קונה מקוון: 
הורים )בני שני המינים( ממעמד בינוני-

עליון המחפשים ביגוד בטוח לילדיהם 
בקהיר ובאלכסנדריה, עד גיל 40, עם 

השכלה גבוהה וניסיון עבודה בינלאומי. 

קונה בחנות הפיזית: 
הורים בני המעמד הבינוני מטנטה 

וכפרים סמוכים, בעיקר אימהות גילאי 
20 עד 30 עם השכלה יסודית, רגישות 

גבוהה לנושאי בריאות. 

פעילויות ומשאבים מרכזיים:
– מחקר לצמצום משך הזמן והעלויות של גזירה 

ידנית.
– קמפיין שיווק. 

– ניהול האישור האורגני שלנו.
– ניהול הפעילות בסדנה ואחסון של חומרים.

– תהליכי ייצור הפריטים )צביעה, גזירה, תפירה, 
גיהוץ( 

– ניהול כוח עבודה. 
– ניהול החנות המקוונת.

– ניהול הנוכחות ברשתות החברתיות. 
– בקרה על אישורי ספקים. 

– חיפוש אחר גורמים מקומיים העוסקים 
בצביעה טבעית. 

– הצוות המייסד ועוד 5 עובדים.
– סדנה וחנות )+ משרד קטן לניהול חשבונות(. 
– חשמל, מים וכימיקלים על בסיס מים לעיבוד 

פריטי הביגוד. 
 PE ,חומרי גלם )בעיקר כותנה, פוליסטירן –

וקרטון(. 
– רכב להובלת הכותנה מאלכסנדריה.

– אתר אינטרנט למסחר אלקטרוני. 
– תוכנת Open Office למשימות ניהול. 

מקרה לדוגמה
מודל קנבס לעסקים ירוקים – אבטיפוס 
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3.1  בדוק את מודל העסק הירוק שלך

זה הזמן לבדיקה נוספת! 

כבר יש לך אבטיפוס, כלומר גרסה ראשונית של מוצר או 

שירות. וואו, כל הכבוד! 

אך האם ברור לך שהוא אכן עונה על הציפיות של לקוחותיך 

הפוטנציאליים? אם אתה צפוי להיתקל בקשיים בייצור או 

באספקה? האם הוא יפעל כמצופה? האם הלקוחות שלך יהיו 

מוכנים לשלם את המחיר שקבעת? כל אלה הם פריטי ׳חוסר 

ודאות׳ שקיימים לפני השקת המוצר.

כדי לשפר ולהתאים את האבטיפוס שלך לדרישות השוק, 

תצטרך לפנות פעם נוספת ללקוחות ולבעלי העניין שלך, 

לאסוף מהם מידע איכותני וכמותי על הפרויקט, וחשוב 

במיוחד – לשמוע את דעתם על המחירים/תעריפים 

שהלקוחות יהיו מוכנים לשלם. 

צא לשטח שוב. ערוך תצפיות בשטח, דבר עם אנשים וערוך 

בירורים!

הבדיקה נחלקת לשני תרגילים:

19א׳–תכנון הבדיקה

19ב׳–ביצוע הבדיקה וקבלת תוצאות

0203

בדיקהבנייה

01

שרטוט והגדרה

בדיקה
מודל עסקי

3.1  בדוק את מודל העסק הירוק שלך

תצלום: הבנק העולמי
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תרגיל 19ב׳
תכנון הבדיקה

כפי שכבר עשית בתרגיל 10, תחילה עליך להגדיר השערות )הנחות( 
הזקוקות לאימות )לדוגמה, נכונות לשלם, מידת העניין שהמוצרים שלך 
מעוררים, אספקת השירות, נכונות לקבל את המוצרים שלך וכו׳(. עכשיו 

עליך לנסח שאלות שיסייעו לך לבדוק את תקפות ההשערות שלך או שיטות 
שונות לאימותן. 

בשלב הבא, עליך לתאר כיצד בדעתך לבחון את ההשערות שלך. האופן 
שבו אתה מתכנן לבדוק את הרעיון הוא בגדר שאלה פתוחה בשבליך: עליך 
לחשוב ולתכנן היכן, כיצד ועם מי תבדוק את האבטיפוס שלך. האם קבוצת 

מיקוד, בשטח, קבוצת לקוחות קטנה או גדולה )׳מגויסים ראשונים׳(?

– היכן בדעתך לבחון את האבטיפוס? 
– מי יהיו ה׳מגויסים הראשונים׳ שלך? )שם, מספר(

– כיצד תקבל מהם משוב?

הערות

3.1  בדוק את מודל העסק הירוק שלך
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תרגיל 19ב׳
ביצוע הבדיקה וקבלת תוצאות

כפי שכבר עשית, צא לשטח לצפיות וערוך תשאול של הלקוחות הראשונים, 
בעלי העניין ואחרים המעורבים בפרויקט. אסוף כמה שיותר מידע על רמת 

שביעות הרצון של הלקוחות מהמוצר/שירות שלך: מחיר, איכות, רגשות 
כלפי העניין, בעיות שעלו... ובקצרה – האם הוא עונה על הציפיות או מאכזב! 

זכור לרשום את הממצאים בכרטיסים הבאים. 
היעזר בכרטיסי גילוי כדי לאסוף את המידע המגיע אליך דרך ראיונות או 

תצפיות. 

תוכל לציין פרטים על המשתתף, לרשום לעצמך הערות ולסכם לקחים.

3.1  בדוק את מודל העסק הירוק שלך
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היעזר בכרטיסי שביעות רצון לאיסוף מידע ספציפי על רמת שביעות הרצון 
של לקוחותיך. השתמש בו לכימות דרגת שביעות הרצון שלהם )מהנמוך 

ביותר ]1[ ועד הגבוה ביותר ]5[( מהמוצר/שירות שלך ביחס להיבטים שונים 
העשויים להשפיע על תפישתם. רשום את ההערות שלהם בצד הימני. 

לבסוף, לאחר שתגיע להבנה מספקת, חזור לגיליון הקנבס שלך ושכלל 
אותו! תוכל לתקן את הקנבס הקודם או למלא גיליון חדש.

כרטיס שביעות רצון 
הערות
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מקרה לדוגמה
בדיקת המודל העסקי 1/2

Solar Rural Algeria ויתר השותפים המקומיים אספו את כל הפרטים 
וכעת הם יכולים להשיק את השירות. התהליך נמשך זמן רב וחייב אותם 
למאמץ גדול אך הם לא בטוחים לגמרי לגבי תגובות הלקוחות... זמן רב 

במיוחד נדרש הם להגיע ליישום של המערכות הפוטואלקטריות הביתיות 
בכפרים. הניירת, ענייני כספים ובעיות עם מכרזים האטו מאוד את התהליך. 

אך בסופו של דבר, החלומות שלהם מתממשים! 

הגיע הזמן לקבל משוב מהלקוחות והשותפים שלהם! הם מעוניינים לקבל 
מידע על איכות השירות, בעיות תחזוקה ובעיות אחרות שאולי התעוררו.

חסאן, אמינה והטכנאים הפועלים עם החברות המקומיות נוסעים לכפר שבו 
הותקנו 5 המערכות הפוטואלקטריות הביתיות הראשונות.

המחיר שהוצע ללקוחות 
תחרותי והם מרוצים ממנו.

מה דעתך על המחיר? האם 
תהיה מוכן לשלם תמורת 

השירות?

האם אתה מרוצה מהמערכת 
שלך? האם תמליץ עליה 

לשכנים או חברים?

האם נתקלת בבעיות טכניות? 
האם הסוללות פועלות 

כהלכה? האם כמות החשמל 
המופקת עונה על צרכיך?

האספקה, ההתקנה והפעולה 
של המערכת הסולרית 

משביעות רצון.

התגובה הכללית של הלקוחות 
חיובית והם מוכנים ומזומנים 

׳להפיץ את הבשורה׳.

אנו נתקין 5 מערכות פוטואלקטריות ביתיות באחד הכפרים ונפעיל אותן במשך 
שלושה חודשים. לאחר מכן נקיים סקר בקרב הלקוחות. בנוסף, נשוחח עם חברת 

Amara, המטפלת כרגע בהתקנה ובתחזוקת המערכות ואף גובה את התשלומים.

3.1  בדוק את מודל העסק הירוק שלך
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Amara חברת

עיכובים בתשלומים החודשיים, אף כי כל 
הלקוחות משלמים בסופו של דבר. 

האצת תהליך האספקה! 
נאלצנו לחכות חודשים רבים מדי עד שהשירות 

סופק לנו.

הלקוחות מתלוננים על תוספת העלות אולם מרגישים שהם 
מחוברים אל העולם המודרני. הכשרת הטכנאים לטיפול 

שיבטיח פעולה תקינה ורצופה של הסוללות. 

אף כי טכנאי ESCO הורשו לצפות בהתקנה, לעתים קבלני 
הביצוע התייחסו אליהם בגסות רוח ולא הסכימו לשמוע 

עצות, על אף שיש להם פחות ידע בהתקנת מערכות סולריות 
.ESCO מאשר לטכנאי

חסאן, אמינה והטכנאים הפועלים עם החברות המקומיות נוסעים לכפר שבו 
הותקנו 5 המערכות הפוטואלקטריות הביתיות הראשונות. הצוות נפגש עם 

מר סאלים, שמוכן לספק להם משוב על ההתנסות שלו עם השירות.

׳שלום מר סאלים, נעים לפגוש אותך שוב. אנחנו מצפים מאוד לשמוע את 
דעתך על השירות שלנו...׳
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איכות: התאורה היא באיכות גבוהה מאוד. מחצית מהסוללות 
סיימו את חייהן לאחר פחות משנה אחת!! הרכיבים היו איכותיים 

מההתחלה אך הפאנלים מסתירים זה את זה והתקנתם 
רשלנית!!

אספקת השירות: האספקה התעכבה זמן רב מאוד. חלק 
מהשכנים שלי כבר איבדו אמון בתהליך וחלק אפילו משכו בחזרה 

את טופסי ההצטרפות שלהם.

החוויה הכוללת: לילדים יש עכשיו אפשרות לעשות שיעורים גם 
בשעות החשכה. כולנו יכולים להשמיע מוסיקה ולצפות בווידאו.

 
נטינו לשימוש יתר במערכת, ועל אף שהתברר לי שאי אפשר 

לנצל את הסוללות מעבר לגבולות מסוימים, חלק מהן לא הגיעו 
לטעינה מלאה אף פעם וחלק פשוט ׳התפגרו׳! 

מחיר: התשלום עכשיו גבוה יותר מההוצאות שהיו בעבר על 
נרות ונפט לתאורה. עם זאת, הלקוחות מוכנים לשלם משום 

שהמערכת החדשה מציעה להם תוספת ערך.

2

3

3

3

4

1

לאחר הבדיקה, התחוור לחסאן ואמינה שאחת הבעיות העיקריות קשורה 
בהנחה השנייה: הם יצטרכו להקדיש לעניין תשומת לב כדי להשתפר. 

אם יעשו שינויים באספקה ובשירותי התחזוקה, הדבר ישפר את החוויה 
הכוללת. לשם כך הם יצטרכו לעבוד עם הטכנאים והספקים. אשר למחיר 

)ההנחה הראשונה(, התחושה הכללית היא שהלקוחות מוכנים לשלם לאור 
הערך המוסף של השירות. 

הערה
המידע שנאסף במהלך בדיקה זו יסייע לך להתאים את 

האבטיפוס לציפיות של הלקוחות, אך גם להתייחס לבעיות או 
קשיים ספציפיים שהתעוררו עם בעלי העניין והשותפים. 

זכור, שכרטיס הגילוי יכול להיות שימושי לרישום הערות 
מהשיחות או התצפיות. תוכל להשתמש בצד השני של כרטיס 
שביעות הרצון לרישום משוב מלקוחות בנוגע לשביעות הרצון 

שלהם מהמוצר/שירות שאתה מספק. 

מקרה לדוגמה
בדיקת המודל העסקי 2/2

3.1  בדוק את מודל העסק הירוק שלך

בדיקה

010203

בנייהשרטוט והגדרה

146



שלב 4.
יישום

שלב 4.



010203

בדיקהבנייהשרטוט והגדרה

יישום
כל הכבוד!

תכננת ואימתת את התוקף של המודל העסקי. כרגע יש לך מושג טוב למדי 
מה אתה רוצה לעשות, עם מי ולטובת מי, ומה דרוש לך כדי שהדבר יתממש. 

כדי להיכנס לשוק, הגיע הזמן ללטש את הרעיון ולהתחיל ליישם אותו. 

לשם כך, עליך לתכנן היטב את הפיתוח, הניהול והתפעול של עסקך. זהו שלב 
נוסף בהקמת העסק, הכולל פיתוח תוכנית כספית, תוכנית לניהול משפטי, 

תוכנית ביצוע ותוכנית ניהול ותפעול. הסבר מפורט של שלבים אלה עומד 
לרשותך בשלב 4 בחוברת העזר.

כדי להקים בהצלחה את עסקך ולשלבו בשוק, מומלץ לפעול 

לפי השלבים האחרונים המתוארים בחוברת העזר. זכור 

לבדוק כל דבר ביסודיות ולפתח את הפריטים הבאים:

– תוכנית ניהול משפטית

– תוכנית תפעול וניהול

– תוכנית ביצוע
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המחוונים בפרויקט קשורים ביעדים שהגדרת בתרגיל 4 )הצבת יעדים(. חזור 
ליעדים הללו והגדר אינדיקטור או סדרה של מחוונים לכל יעד. זכור כי המחוונים 

הללו אמורים להיות מדידים ושימושיים כדי לסייע לך לעקוב אחר מצב ההתקדמות 
שלך.

במסגרת תרגיל Ecodesign( 14(, חישבת מדד ביצוע כולל שהתבסס על 
אסטרטגיות Ecodesign השונות שאתה מחיל בעסק שלך. חזור לתרגיל זה ובדוק 

את הניקוד שהשגת )ראה כרטיס 9(. מדד זה ישמש אותך למעקב אחר הביצועים 
הסביבתיים של עסקך. 

תרגיל 20
מחוונים

אתה אמנם מנהל את העסק שלך. אבל האם ברור לך אם אתה מצליח 
להשיג את יעדי הפרויקט? האם אין אפשרות לייעל עוד יותר? אולי יש עוד 

דברים שאפשר לשפר? 

לא תדע את התשובות לשאלות אלה בלי שיטת מדידה שתאפשר לך לעקוב 
אחר מצב ההתקדמות. 

בעת הקמת העסק שלך, קבעת מחוונים לפרויקט. אלה היו אמורים לסייע לך 
להעריך באיזו מידה השגת את יעדי הפרויקט. הגדרת גם מחוונים של ביצועים 

סביבתיים כדי להעריך את ההשפעות הסביבתיות והחברתיות של פעילויות 
ומשאבים מרכזיים. בנוסף, הגדרת גבולות מערכתיים וכוחות שינוי העשויים 

להשפיע על העסק, לקוחותיו ובעלי העניין. 

היעזר בכל המידע הזה כדי להגדיר פרמטרים למדידה ולהתחיל בסבבים של 
שיפור מתמיד. מידע מפורט על כך עומד לרשותך בשלב 5 בחוברת העזר.
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מדריך זה הופק על ידי המרכז הפעילות האזורי 
לצריכה וייצור בני קיימא )SCP/RAC( במסגרת 
תוכנית SwitchMed, הממומנת על ידי האיחוד 

האירופי. SwitchMed מתואמת באמצעות 
שיתוף פעולה בין האיחוד האירופי, הארגון לפיתוח 

 ,)UNIDO( תעשייתי של האומות המאוחדות
תוכנית הפעולה לאזור המזרח התיכון במסגרת 

 ,)UNEP/MAP( ׳תוכנית הסביבה׳ של האו״ם
המרכז הפעילות האזורי לצריכה וייצור בני קיימא 

)SCP/RAC( ומחלקת הטכנולוגיה, התעשייה 
והכלכלה של ׳תוכנית הסביבה׳ של האו״ם 

.)UNEP/DTIE(

תיאום ופיקוח: 
ג׳ורג׳יו מוסנג׳יני, המרכז הפעילות האזורי לצריכה 

)SCP/RAC( וייצור בני קיימא

כותבים: רמון פרני )Ramon Farreny, רכז(, 
אריאדנה בנט )Ariadna Benet(, לואיס מוראלס 

 Nicola( ניקולה סרנטולה ,)Luis Morales(
 Markel( מרקל קורמנסנה ,)Cerantola

 Jesús( חסוס איגלסיאס ,)Cormenzana
)Guy-Franck Merlo( וגי-פרנק מרלו )Iglesias

 Folch :תכנון ועיצוב

גרפיקה ואיורים: 
מרקל קורמנסאנה

דפוס: PCG, 100% נייר ממוחזר

זכויות יוצרים
מותר לשכפל פרסום זה באופן מלא או חלקי 

לצרכים חינוכיים או ללא כוונת רווח מבלי להידרש 
להיתר מיוחד מהמרכז הפעילות האזורי לצריכה 

וייצור בני קיימא )SCP/RAC(, ובלבד שקיים 
איזכור של המקור. מרכז SCP/RAC ישמח לקבל 

עותק של כל פרסום העושה שימוש בפרסום זה 
כמקור. אין להשתמש בפרסום זה למכירה חוזרת 

או מטרה מסחרית אחרת ללא הרשאה בכתב 
.SCP/RAC מאת

הגבלת אחריות
פרסום זה הופק בסיוע האיחוד האירופי. תוכנו של 

פרסום זה הוא באחריותו הבלעדית של המרכז 
SCP/( הפעילות האזורי לצריכה וייצור בני קיימא

RAC(; בשום מקרה אין הוא משקף את דעתו של 
האיחוד האירופי.

למידע נוסף צרו קשר:
www.switchmed.eu

gmosangini@scprac.org

גרסה בעברית, 2015, זמין גם באנגלית, ערבית 
וצרפתית.
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