האקתון הזדמנויות עסקיות  9.9.19לתעשייה בצפון
מיקום :בית התאחדות התעשיינים – מרחב צפון ,בעלי מלאכה  ,18מפרץ חיפה
יום ב'  9.9.19בשעה .9:00
קהל יעד :נציגי ארגונים ומפעלים ממחוז הצפון לפי הפרוט :כל מחוז צפון וקריית ביאליק .למעט האזורים נצרת-
טורען ,יקנעם ,רמות מנשה.

תעשיינים צפוניים ,אנו שמחים להזמין אתכם להאקתון הזדמנויות עסקיות כחלק מפרויקט חדשני של
מינהל תעשיות במשרד הכלכלה בשיתוף ישראל דיגיטלית ובסיוע התאחדות התעשיינים -מרחב צפון,
בנושא סימביוזה תעשייתית .הפרויקט מהווה מנוע צמיחה ,התייעלות ,חסכון במשאבים וחדשנות לכל
התעשייה.
התכנית הצפונית לסימביוזה תעשייתית מציעה תמיכה ,ללא עלות לעסקים ,במטרה לחזק את הרווחיות
והקיימות של התעשייה בצפון.

מהי סימביוזה תעשייתית?
יצירת רשת קשרים בין ארגונים ועסקים שונים ומגוונים במטרה לזהות פוטנציאל וליישם שיתופי
משאבים ,ובכך ליצור רווחים כלכליים ,סביבתיים וחברתיים.
העיקרון של סימביוזה תעשייתית הוא פשוט:
במקום לזרוק ,להיפטר או להשמיד תוצרי לוואי ,פסולות וחומרים הנוצרים תוך כדי תהליכים תעשייתיים
– נשתמש בהם כחומרי גלם וכמשאבים בתהליכים או בעסקים אחרים .הקשרים והרווחים האלה אינם
מוגבלים רק לחומרים ופסולות .הם כוללים הנצלה של כל סוגי המשאבים כגון אנרגיה ,שפכים ,לוגיסטיקה
ושינוע ,ואפילו שיתוף ידע ומומחיות.

דוגמא להמחשה?
הבעיה :פסולת קרמיקה ופורצלן ממפעל ליצור אסלות
הפתרון :פיתוח אגרגט
דקורטיבי ורווחים ממוצר
חדש

איך זה עובד?
התכנית הצפונית לסימביוזה תעשייתית היא שירות חינמי לארגונים ולעסקים בצפון הארץ .אנחנו,
מיישמי התכנית הצפונית לסימביוזה תעשייתית ,נילמד ונתעד את זרמי הפסולות ,תוצרי הלוואי ועודפי
המשאבים הקיימים בעסק שלכם .ניצור רשת מגוונת של עסקים וננסה למצוא הזדמנויות עסקיות
עבורכם ,תוך שיתוף פעולה עם עסקים אחרים באזור .נקיים מפגשים רחבים לזיהוי הזדמנויות עסקיות,
אליהן תוזמנו – בחינם.
בית התאחדות התעשיינים – מרחב צפון ,רח' בעלי מלאכה  ,18חיפה.

מה יוצא לך מזה?
•
•
•
•
•
•

תהפוך את הפסולות שלך לחומרי גלם
תחסוך כסף על עלויות הטיפול בפסולות
תיזום הזדמנויות עסקיות חדשות
תיצור רשת קשרים עם עסקים אחרים
תשפר את התוצאות העסקיות
תהיה חלק מהכלכלה המעגלית

איפה זה הצליח?
תכניות דומות ועשרות הזדמנויות עסקיות יושמו ומיושמות בהצלחה גדולה בשלושים !!! מדינות
ברחבי העולם ובכלל זה בריטניה ,קנדה ,דרום אפריקה ,תורכיה ,ועוד .השיטה מתאימה לכל סוגי
הארגונים ולכל התעשיות.

תכנית:
 9:00התכנסות ,רישום ,קפה ומאפה
 9:15תחילת האקתון הזדמנויות עסקיות
 13:00ארוחת צהריים

ההשתתפות מותנית ברישום מראש עד 2.9.19
*ההשתתפות הינה ללא תשלום
מספר המקומות מוגבל (מיועד לחברות ומפעלי תעשייה ממחוז הצפון לקישור למפת האזורים לחץ
כאן)
לרישום :נעם זלינגר 052-8378263 :חגית שניר ,052-3293815 :מנהלי פרויקט
 noam@4s-salinger.co.ilאו בדף הרישוםhttps://bit.ly/2uX3Rnm :

לשאלות נוספות :ליאור אפלבאום ,מנהל מרחב צפון -התאחדות התעשיינים
טל'leor@industry.org.il ,04-8524202 :

בית התאחדות התעשיינים – מרחב צפון ,רח' בעלי מלאכה  ,18חיפה.

