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מטרת המדריך

מילון מונחים
LCA הערכת מחזור חיים Life Cycle Assessment

LCTתפיסת מחזור חיים Life Cycle Thinking

EPD הצהרה סביבתית של Environmental Product Declaration
מוצר

PCRקטגוריות מוצר Product Category rules

HPDהצהרה בריאותית של מוצר Health Product Declaration

 .1 
 לתקציר אודות 

שירותי המערכת 
האקולוגית - 
http://www.

teva.org.
il/_Uploads/db-

sAttachedFiles/
 poster(1).pdf

 .2 
http://www. 
lifecycleini-
tiative.org/

starting-life-cy-
cle-thinking/

what-is-life-cy-
/cle-thinking

 מטרת מדריך זה לסייע בהכרות עם הכלי “הערכת מחזור חיים” 
)LCA=Life Cycle Assessment( התועלת ביישום כלי זה בשוק 

המוצרים הישראלי. ה LCA הינו כלי מדעי שמטרתו להניע תהליכי ייצור 
וצריכה בני קיימא. המדריך הינו בסיס להכרות ולהטמעה של LCA ככלי 

משמעותי בקבלת החלטות בתעשייה המקומית.

)LCT=Life cycle thinking( תפיסת מחזור חיים
כיום  ונהוגים  המודרני  בעולם  שהתפתחו  והצריכה  הייצור  הרגלי 
גם במדינות מתפתחות משפיעים  גובר  ובקצב  במדינות מפותחות 
לשירותי  נזקקים  האדם  בני  הטבעית.  הסביבה  על  משמעותית 
עיקריים:  מקורות  משלושה  גלם  ולחומרי  האקולוגית1  המערכת 
תהליכים  מתחדשים.  אינם  מרביתם  וביומסה,אשר  מחצבים  מים, 
תעשייתיים שפותחו בעידן המודרני מייצרים זיהומים המכבידים על 
וגורמים  ופסולת  זיהומי קרקע  אוויר,  זיהומי  כגון  הסביבה הטבעית 

להידלדלות משאבי הטבע הקיימים. 
אוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול אך לא בהלימה עם מקורות הטבע 
שנדרשים לצרכיה. לאור זאת, פותחו בשנים האחרונות כלים בינלאומיים 
שמטרתם להבטיח איכות חיים גבוהה, ובו בעת להשתמש באופן יעיל 

יותר במשאבי הסביבה המוגבלים.
המונח “מחזור חיים” נלקח במקור מעולם הביולוגיה. כמו לכל יצור 
מתועשים  מוצרים  חיים.  מחזור  יש  מתועש,  מוצר  לכל  גם  כך  חי, 
מתחילים את דרכם בכרייה, חציבה או כריתה של חומרי גלם, אלו 
מעובדים ומורכבים לכדי מוצרים, המשונעים ומועברים לצריכה עבור 
בני האדם עד אשר אין בהם צורך. בניגוד ליצורים החיים, המוצרים 
איכותיים  גלם  חומרי  להיות  שבים  ואינם  מעצמם  מתכלים  אינם 

למחזור חיים נוסף. 
תפיסת מחזור חיים הינה גישה הוליסטית להתבוננות על תהליכי 
תוך התחשבות בהשפעות סביבתיות, חברתיות  הייצור המסורתיים 
 LCT וכלכליות של מוצר לאורך כל מחזור חייו. המטרות העיקריות של
הינן הפחתת השימוש במשאבים והפחתת הפליטות לסביבה כמו גם 
לאורך מחזור החיים של המוצר2.  שיפור הביצועים הסוציו-כלכליים 
בכדי לכמת ולחקור את כל ההשפעות הללו, פותח בשנים האחרונות 

.)LCA=Life Cycle Assessment( הכלי “הערכת מחזור חיים ליווי והיגוי: רן אברהם, יעל מרום, קרן שווץ | עיצוב: שירלי רחל רוכמן

ההשפעות הסביבתיות של ענף הבנייה 
תלויות לא רק בשיטות הבנייה והתכנון אלא 

גם במוצרים בהם נעשה שימוש. הטמעת 
צמצום ההשפעות הסביבתיות כשיטת 

חשיבה בניהול ופיתוח מוצרי בנייה, תייצר 
יתרון תחרותי לחברות ישראליות בעולם 

ותקדם את שוק הבנייה הירוקה המקומי. 
במסגרת המיזם המשותף בין המשרד 
להגנת הסביבה והמועצה הישראלית 

לבנייה ירוקה פותחה מעטפת ידע לעידוד 
תהליכים חדשניים בייצור ובשימוש במוצרים 

ולהטמעה חשיבה סביבתית. סדרת 
המדריכים למנהלי מוצר מספקים השראה, 

מקורות ידע והנחיות לתהליכי חשיבה.

 כתבה וערכה: לירון דן, 2018
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LCA משמש ככלי מעשי לאמידת השפעות סביבתיות 
הקשורות במוצר, שירות או טכנולוגיה, בהתבוננות 

לכל אורך החיים החל מחציבת חומרי הגלם, עיבודם, 
שינועם, הפיכתם למוצר ועד לשלב סוף השימוש בהם.

LCA מכמת את התשומות והתפוקות לייצור מוצר 
שהוא מייצר במהלך חייו. תשומות כוללות למשל מים, 

אנרגיה וחומרי גלם. תפוקות מתייחסות לפליטות, 
השפעות סביבתיות, השפעות בריאותיות ועוד. 

לאחר ניתוח כל המידע אודות תשומות ותפוקות, אלו 
מתורגמים לקטגוריות מדידות ובנות השוואה דוגמת 

“פוטנציאל התחממות גלובלית” ו”רעילות לאדם”. 

לאחר ניתוח LCA ניתן להסיק היכן מקורות הזיהום 
בייצור, ולהבין את ההזדמנויות, הסיכונים והחלופות 

העומדים לרשות היצרן לכל אורך שרשרת הייצור על 
מנת לבצע החלטות אסטרטגיות מושכלות לשיפור 

מידת הקיימות של המוצר.

 LCA מה זה 
)הערכת מחזור חיים(?

 לקוח מאתר
 Life Cycle Initiative

1
 מיצוי

חומרי גלם

 2 
עיצוב 
וייצור

3
אריזה 
ושינוע

4
שימוש 
ותחזוקה

שימוש 
חוזר

5
פסולת

 משאבי
טבע

שריפה החלמה
והטמנה

מחזור של 
חומרים 
וחלקים
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וולונטריים   ISO תקני  סדרת  על  מתבססת  חיים  מחזור  הערכת 
המשמשים כמדריכים בלבד ולא כתקני הסמכה. כלומר, LCA אינו תקן 
הדורש בדיקה במכוני תקינה חיצוניים, אלא משמש כמדריך לניתוח 
וליישום פנים ארגוני. בתום תהליך LCA חברות רבות מפרסמות את 

המחקר דרך מסגרות דוגמת מערכת ה-EPD העולמית.
“ניהול סביבתי-   ISO14040:2006 הערכת מחזור חיים, על פי תקן
הערכת מחזור חיים - עקרונות ומסגרת”, מתמקדת בהיבטים סביבתיים 
לאורך מחזור חייו של מוצר, מעריסה לקבר )Cradle to grave(, כלומר 
החל משלב ההתחלתי של ייצורו ועד סוף חיי המוצר, ואינה מתייחסת 

באופן ישיר להיבטים הכלכליים והחברתיים של המוצר.

 :LCA ישנם ארבעה שלבים במחקר ISO14040:2006 על פי תקן

:(Goal And Scope) 1.  הגדרת מטרות וטווח הבדיקה

 ,)System Boundary( המערכת”  “גבולות  את  מגדיר  זה  שלב 
כלומר המרכיבים העיקריים של המוצר כגון: חציבה של חומר גלם, 
ייצור  ושינוע,  הפצה  הראשי,  הייצור  בתהליך  ותשומות  תפוקות 
ושימוש של דלקים וחשמל, שימוש ותחזוקה של המוצר והטמנה 

של פסולות.

:(Inventory Analysis) 2.  הערכת מצאי

מצאי תשומות ותפוקות בהתאם למרכיבים שהוגדרו. שלב זה כולל 
איסוף נרחב של נתונים והוא השלב הארוך והמורכב בכל התהליך 

שכן הוא תלוי בזמינות המידע ובמורכבות הנתונים.

:(Impact Assessment) 3.  הערכת ההשפעה

בשלב זה מאוגד כל המצאי שנאסף בכדי לתמוך את השלב הבא 
- הפרשנות. המידע מנורמל ונשקל על מנת לתמוך את הממצאים.

:(Interpretation) 4.  פרשנות

למטרות  בהתאם  ההחלטות  וקבלת  ההמלצות  המסקנות,  שלב 
ולטווח המחקר.

נתונים מדידים,  ניתן להסיק מסקנות מבוססות   ,LCA-בתום מחקר ה
ובהתאם לתוצאות לקבל החלטות עבור תכנון אסטרטגי, פיתוח ושיפור 

המוצר, תהליך הייצור, שיווק, מיתוג ועוד.

המעניק  “התנדבותי”  תו  כלומר,   ,III מסוג  ירוק  תו  מהווה   LCA
שנקבעו  קטגוריות  תחת  מוצר,  של  הסביבתי  המידע  של  כימות 
מוסמך.  גוף  ע"י  מאומתת  החיים  מחזור  הערכת   מראש. 
תקן 3EN 15804 הינו תקן אירופאי המעניק את הבסיס לבחינת מוצרים 
Product Cate- )ושירותים בתעשיית הבנייה בהתאם לקטגוריות מוצר 

 .III עבור תו ירוק מסוג )gory rules = PCR
ה-PCR מגדיר את המדדים הנדרשים להצהרה והאופן שיש להציג 
או  מוצרים  בין  אחידה  בצורה  להשוות  יהיה  שניתן  מנת  על  נתונים 
שירותים מקבילים. התקן מגדיר מעל 20 מדדים להערכה סביבתית 
ישנן  נפוצות"(.  השפעה  "קטגוריות  בטבלה  פירוט  )ראו  מוצר  של 

עשרות קטגוריות מוצרים והן נגישות לכל באתר ה-EPD העולמי.

מסגרת הערכת 
מחזור חיים על פי 

ISO14040:2006

פרשנות

 יישומים 
ישירים:

- תכנון אסטרטגי
- פיתוח ושיפור מוצר

- קביעת מדיניות ציבורית
- שיווק

הערכת 
ההשפעה

 הערכת 
מצאי

הגדרת 
גבולות 
ומטרות 
בדיקה

.3 
 EN15084

 "Sustainability
of construction-
works - Environ-
 mental product

 declarations
 - Core rules for

 the product
 category of

 construction
"products

מסגרת הערכת מחזור חיים
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EPD=Environment Product Dec- )הצהרה סביבתית של מוצר 
הערכת  תוצאות  להציג  המאפשרת  גלובלית  תכנית  היא   )laration
 LCA של  מסוים  סוג   ,EPD השוואה.  ובר  נגיש  באופן  חיים  מחזור 
וכמותי  מילולי  מידע  הינו מסמך המציג   ,III ירוק מסוג  כתו  הנחשב 
אודות ההשפעות הסביבתיות של מוצר או שירות, מבוסס על הערכת 
על  מבוסס  המסמך   .ISO14025 לתקן  בהתאם   )LCA( חיים  מחזור 
פורמט אחיד )PCR( ומותאם לכל מוצר ביחס לקטגורית מוצרים לה 
ידי האיחוד האירופי דרך  ניתן על   EPD הוא שייך. סימון רשום של

מערכת ה-EPD הבינלאומית.

קטגוריות השפעה נפוצות 
הגדרהקטגוריה
פוטנציאל 
התחממות 
גלובלית

החממה  גזי  פליטות  לכמות  המתייחסת  קטגוריה 
נוספים  וגזים  מתאן  חמצני,  דו  פחמן  לאטמוספירה. 
כדור  לאוויר משמשים כשמיכה תרמית של  המשוחררים 
הארץ. הקרניים האינפרה אדומות הנכנסות לאטמוספירה 
מחוץ  משתחררות  אינן  ומהאדמה  מהמים  מוחזרות 

לאטמוספירה וגורמות להתחממות כדור הארץ.
פוטנציאל דלדול 
שכבת האוזון

האוזון  שכבת  במצב  להחמרה  המתייחסת  קטגוריה 
להיכנס   UV-B ה-  מקרינת  המונעת  הסטרטוספירית, 

לאטמוספירה.
פליטות המגיבות עם מים באטמוספירה ויוצרות חומצות פוטנציאל החמצה

המשפיעות על הסביבה. פליטות אלו מהוות גורם לתמותת 
יערות. 

פוטנציאל 
אוטריפיקציה

אשר  אטמוספריים,  ומזהמים  דישון  חומרי  של  השפעות 
האצות  פריחת  מים.  בגופי  אצות  של  לפריחתן  גורמים 
יותר במים  מונעת מקרני השמש להגיע לאזורים עמוקים 
ועל כן יורדת יכולת הייצור של פוטוסינתזה ויצירת החמצן. 
 Dead עובדה זו מובילה לתמותת דגה. אזורים אלו מכונים
zones. צמחים הגדלים באזורים אלו רגישים יותר למזיקים 

ולמחלות.
פוטנציאל יצירת 
ערפיח קיצי

חשיפת חומרים לשמש היוצרת תרכובות אורגניות נדיפות 
ופחמן חד חמצני מהתחמצנות של כימיקלים דוגמת אוזון. 

יוצר הערפיח פוגע בצמחייה ורעיל לאדם בריכוז גבוה. 
כימיקלים רעילים בריכוז קטלני לקרקע.רעילות קרקע
רעילות לבע”ח 
וצמחי מים

כימיקלים רעילים בריכוז קטלני לסביבה ימית.

בריאות האדם/ 
פוטנציאל לרעילות 
האדם

לבריאות  תוספים  על  להשפעה  המתייחסת  קטגוריה 
האדם על ידי בדיקת הפליטות לאוויר, למים ולאדמה.

פוטנציאל דילול 
משאבים א-ביוטים

דילול במשאבים לא חיים דוגמת מינרלים, דלקים מחצביים, 
העתודות  כמות  על  מבוסס  האפיון  זו,  בשיטה  פחם. 
שנותרו והיקפי המיצוי. ככל שכמות העתודות נדירה יותר 

כך משקלה עולה בניתוח הנרמול. 
כמות החומר שהוטמנה או שינויים אחרים שנעשו באדמה.שימוש בקרקע
כמות המים שנצרכה.שימוש במים

חיפוש של 
PCR מתאים 
או פיתוח 
PCR חדש

 EPD הרשמה אימות ביצוע 
 EPD מערכת

העולמית

הובלה 
LCA ואימות

LCA תהליך פיתוח של
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תוכנות מקצועיות להערכת מחזור חיים של חומרי בנייה
בכדי לבצע ניתוח LCA מעמיק, יש צורך בתוכנות מקצועיות המעבדות 
את נתוני הקלט והפלט שהוזנו. בטבלה המוצגת מטה מופו חלק מן 
התוכנות הקיימות כיום ליישום LCA ע”י סקירה אינטרנטית. כיום ישנן 
 Gabi-ו  SimaPro כגון  מהבולטות  החל   ,LCA תוכנות  של  רחב  מגוון 
 .Open LCA-ו BEES שעלותן גבוהה מאוד ועד תוכנות חינמיות דוגמת
בהתמחות  הצורך  הינו  התוכנות  סוגי  בין  המחבר  הבולט  המאפיין 

בכדי לעשות בהם שימוש נכון ומועיל. 

הגדרהשם השיטה

SimaPro אשר פותחה ע”י משרד LCA-תוכנה מקצועית ל
ייעוץ סביבתי מוביל. התוכנה שואבת מידע 

מבסיסי נתונים שונים כגון Ecoinvent, אשר 
מרביתם מבוססים על תהליכים מתועשים גנריים.

עלות התוכנה: גבוהה 
4LCA קהל משתמשים: מומחי

www.pre.nl :קישור

Gabi .LCA-תוכנה מקצועית להערכת ל 
.Sima pro -חלופה תחרותית ל

עלות התוכנה: גבוהה
LCA קהל משתמשים: מומחי

www.gabi-software.com :קישור

REGIS תכנה המאפשרת מדידה, שליטה ותקשור של
הביצועים הסביבתיים של מוצר. התוכנה משלבת 

בין היבטים סביבתיים לכלכליים.
עלות התוכנה: גבוהה

LCA קהל משתמשים: מומחי
www.sinum.com :קישור

Quantis LCA תוכנה המאפשרת לנתח מוצרים בשיטת
ככלי לקבלת החלטות בתחום תקשורת ומכירות. 

לתוכנה ממשק נוח, נגיש ומעוצב. 
עלות התוכנה: בינונית- גבוהה

קהל משתמשים: מומחי LCA, בעלי עניין שונים 
בהתאם לצורך

www.quantis-intl.com :קישור

EarthSmart המחלקת את הממשק LCA תוכנה להערכת
לבעלי עניין שונים. 

עלות התוכנה: בינונית- גבוהה 
קהל משתמשים: מומחי LCA, מעצבים, מנהלים, 

מהנדסים, אנשי מכירות ועוד
www.earthshift.com/EarthSmart :קישור

*BEES תוכנה המאפשרת בחינת חלופות סביבתיות
 NIST ועסקיות של מוצרי בנייה. פותחה ע”י ארגון

האמריקאי. מתאימה בעיקר לניתוח תהליכים 
בשוק האמריקאי.

עלות התוכנה: התוכנה חינמית
קהל משתמשים: מעצבים, בונים ויצרני מוצרים

ws680.nist.gov/Bees :קישור

 Sustainable
Minds

תוכנה המשמשת לניתוח LCA בשלב התכנון 
 CAD-ו PLM ההתחלתי ויכולה להתחבר לתוכנות

)Autodesk בשותפות עם(
עלות התוכנה: בינונית-נמוכה 
LCA קהל משתמשים: מומחי

www.sustainableminds.com :קישור

*EIO-LCA הערכת מחזור חיים כלכלית המתמקדת בניתוח
תשומות ותפוקות. 

עלות התוכנה: חינם
קהל משתמשים: אקדמיה. לשימוש שאינו מסחרי

www.eiolca.net :קישור

IMPACT השפעות סביבתיות ועלות מחזור חיים של מבנים
וחומרי בנייה. התוכנה משולבת בתוך תוכנות 

.BIM או CAD 3D
עלות התוכנה: משתנה

קהל משתמשים: מפתחי תוכנה 
www.impactwba.com :קישור

openLCA .תוכנה להערכת מחזור חיים וטביעת פחמן
התוכנה פועלת באופן שקוף לחלוטין בפורמט של 

קוד פתוח
עלות התוכנה: חינם

LCA קהל משתמשים: מומחי
www.openlca.org :קישור

 .4 
מאחר ומדובר 
במקצוע חדש 
יחסית אשר 
ממשיך להתפתח 
בשני העשורים 
האחרונים, עדיין 
לא קיימת הגדרה 
רשמית למהו 
מומחה LCA. עם 
זאת ניתן למצוא 
 ACLCA באתר
רשימת מוסמכי 
LCA, וכן רשימת 
תנאי סף עבור 
LCA מוסמכי

http://www.ecoinvent.org/
http://www.pre.nl
http://www.gabi-software.com
http://www.sinum.com
http://www.quantis-intl.com
http://www.earthshift.com/EarthSmart
http://ws680.nist.gov/Bees
http://www.sustainableminds.com
http://www.eiolca.net/
http://www.impactwba.com
http://www.openlca.org/
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ניתוח LCA מפחית סיכונים על ידי שיפור 
ההשפעות השליליות הכרוכות בייצור 
המוצר ובכך מוביל לשיפור הבריאות 

והבטיחות בארגון ומחוצה לו.

ניתוח LCA מכמת הן את המידע הסביבתי 
והן את השיפור שנעשה.

 ניתוח LCA מגביר מודעות, 
מייצר שקיפות, מעודד מצוינות ומוביל 

לחדשנות בעיצוב המוצר.

ניתוח LCA מאפשר מיתוג המוצר והיצרן 
בתום התהליך לשיפור דעת הקהל על 

הארגון ומוצריו.

 ניתוח LCA יכול להוביל להפחתת 
עלויות ייצור המוצר. 

 ניתוח LCA מאפשר בחירה אחראית 
בין חלופות עיצוביות.

LCA מאפשר למנהלי מוצר, מעצבי מוצר, 
נותני שירות, לקבל החלטות מושכלות, 
מבוססות נתונים, ובתוך כך לעשות את 

הבחירות הנכונות בראייה ארוכת טווח תוך 
התחשבות בהיבטים סביבתיים (אוויר, מים, 

אדמה) מבלי להעביר בעיה סביבתית משלב 
חיים אחד לאחר, ממקום גאוגרפי אחד לאחר 

וממדיום אחד לאחר (למשל מזיהום לאוויר 
זיהום אדמה). 

ניתוח LCA מאפשר זיהוי של נקודות הזיהום 
העיקריות (“Hot Spots”) במוצר המאפשר 

קבלת החלטות מושכלת לפיתוח מוצר 
מתקדם יותר תוך טיפול במקורות הזיהום 

המשמעותיים ביותר.

תועלות להטמעת 
LCA בתעשייה
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מקרי מבחן 
LCA 

)הערכת מחזור חיים(
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LCA עבור בלוק בטון
Canadian Concrete Masonry producers Association

התאחדות בוני הבטון הקנדית )CCMPA( ביצעה ניתוח LCA עבור 
במטרה  המקומית,  בתעשייה  המופקים  עיקריים  בטון  מוצרי  שני 
להעניק מידע אשר תומך פיתוח של יחידת בטון רגילה )בלוק בטון( 
 B2B של  יועד התקשרות   LCA-ה ניתוח  קלת משקל.  בטון  ויחידת 
)Buisness-to-Buisness( יעבור למפעלי ייצור, אדריכלים, אקדמיה, 
הזקוקים  בשרשרת  אחרים  וגורמים  מדיניות  קובעי  ממשל,  ארגוני 

למידע בנושא. 
בניתוח נבדקה תכולת החומר ובוצע פילוח באחוזים על פי מסה 
ומשקל. גבולות המערכת הוגדרו עבור שלב ייצור המוצר בלבד הכולל  
כגון: שלב הבנייה,  נוספים  וייצור. שלבים  גלם, שינוע  אספקת חומרי 

שלב השימוש ושלב סוף החיים אינם נכללים בניתוח. 
שלבי הבדיקה התייחסו להיבטים הבאים: חציבה ועיבוד של חומרי 
הגלם כולל שימוש בדלקים ושינוע בתוך התהליך; שינוע של חומרי 
גלם )כולל חומרים ממוחזרים( מאזור החציבה לאתר המפעל ; ייצור 
יציקת החומר  וערבוב הבטון, תבניות היציקה,  כולל איסוף  המוצר 
ותפוקות  תשומות  אודות  מקורי  מידע  ייצור.  לאחר  וגימור  בתבנית 
ממאגרי  הושלם  החסר  המידע  קנדיים.  יצרנים  מעשרות  נאסף 
מידע מוכרים. קטגוריות ההשפעה שנבחרו למחקר הינן: פוטנציאל 
אוטריפיקציה,  פוטנציאל  החמצה,  פוטנציאל  גלובלית,  התחממות 

פוטנציאל יצירת ערפיח קיצי ופוטנציאל דלדול שכבת האוזון. 

ממצאי ניתוח הLCA הובילו לשתי שתי מסקנות עיקריות:

1.  שלב אספקת חומרי הגלם בעל ההשפעה השלילית הגדולה ביותר 
על הסביבה ומקושר לייצורו של צמנט פורטלנד, שהינו מרכיב בסיסי 
בייצור בלוק הבטון. שימוש בתוספים דוגמת אפר פחם וסיגי מתכת 
או ערבוב הצמנט ביחס גבוה יותר עם תוספים אלו יכול להפחית 

באופן משמעותי את ההשפעה הסביבתית הנגרמת.

ואחראי  אנרגיה  כצרכן  משמעותי  הינו  הבלוקים  ייצור  2.  תהליך 
לחלק מרכזי בהשפעה הסביבתית של המוצר. כל שיפור בצריכת 
האנרגיה בשלב זה יכול לסייע משמעותית בהפחתת ההשפעה 

הסביבתית השלילית הכוללת של המוצר.

LCA עבור אריזות קרטון גלי
Corrugated Packaging Alliance

האמריקאית,  הגלי  הקרטון  תעשיית  ידי  על  שנעשה   LCA מניתוח 
ל-2010.   2006 בין השנים  ניכר שיפור סביבתי משמעותי  כי  נמצא 
הניתוח בחן ארבע שלבים במחזור החיים של המוצר: שלב הכנת 
שלב  גלי,  לקרטון  הגלם  חומר  הפיכת  שלב  )הפאלפ(,  הגלם  חומר 
שימוש ושלב סוף חיים. מסקנה עיקרית מהניתוח היתה כי השלב 
הראשון, שלב הכנת הפאלפ, היה השלב בעל ההשפעה הסביבתית 
קצירת  גידול,  שתילה,  כלל  זה  שלב  ביותר.  השלילית המשמעותית 
השנים  בין  השווה  הניתוח  קרטון.  קופסאות  של  מחזור  ו/או  עצים 
2006 ל-2010 וגילה כי נעשה חיסכון של 32% בפליטות גזי חממה, 
 14% של  הפחתה  אוטריפיקציה,  בפוטנציאל   22% של  הפחתה 
בדלדול   12% של  והפחתה  נשימים  מחלקיקים  נשימה  בבעיות 
 13% של  עלייה  היה  השיפור  את  שהניע  מה  פוסיליים.  מקורות 
בשימוש בקרטון ממוחזר )מ-72% ל-85%(, שימוש מוגבר באנרגיה 
מביומסה מתחדשת והפחתת השימוש בדלקים פוסיליים. במחקר 
והגיעו  ממוחזרים  בחומרים  ורק  אך  להשתמש  נכון  האם  בדקו 
למסקנה כי הדבר רצוי בחלק מהמקרים, אך לא באופן גורף. אמנם 
שימוש ב-100% קרטון ממוחזר צורך פחות מים ואנרגיה אך יש צורך 
איכות  מוצרי  לספק  בכדי  ממוחזר  לחומר  בתול  חומר  בין  באיזון 

עמידים, אחידים באיכותם ובני קיימא באספקתם.5 

 .5
www.corrugat-

ed.org/View-
Page.aspx?Con-

tentID=73

השפעה סביבתית של אריזות קרטון גלי

 14% 
הפחתה בהשפעות 
הקשורות למערכת 
הנשימה ממזהמים 

ספציפיים
 12% 

הפחתה בדילול 
דלקים מאובנים

 22% 
הפחתה 

באוטריפיקציה 
)הצטברות חומר 
אורגני במקווי מים(

 32% 
 הפחתה בפליטות

גזי חממה

http://www.corrugated.org/ViewPage.aspx?ContentID=73
http://www.corrugated.org/ViewPage.aspx?ContentID=73
http://www.corrugated.org/ViewPage.aspx?ContentID=73
http://www.corrugated.org/ViewPage.aspx?ContentID=73
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LCA עבור תערובת אספלט
U.S. National Asphalt Pavement Association )NAPA(

 .EPD עבור  PCR לתערובת אספלט  פיתוח  הייתה  מטרת המחקר 
מקבלי  קבלנים,  אספלט,  תערובות  יצרני  מעורבים  היו  בתהליך 

החלטות ומעצבים בסוכנויות תחבורה ועוד.
 US short 1 6 שנבחרה הינה)Functional Unit( היחידה הנבדקת
גבולות  מטרי.  טון  ל-0.907  ערך  שוות  אספלט,  תערובת  של   ton
המערכת שנקבעו הינם התהליכים בשלבים הראשונים של הייצור 
שער  עד  האספלט  וייצור  שינועם  הגלם,  חומרי  אספקת  הכוללים 

 .)'Cradle-to-Gate'( המפעל
גסי  אגרגטים  הכולל  מרוכב  כחומר  הוגדרה  אספלט  תערובת 
גרגר, אגרגטים דקי גרגר. מאגד אספלט נוזלי בתול )תוצר לוואי של 
תעשיית זיקוק הנפט(. התערובת עשויה להכיל כמות משתנה של 
תוספים  גם  כמו  בתוליים,  לחומרים  כתחליף  ממוחזרים  חומרים 
 Reclaimed Asphalt( כימיים כגון שימוש במיסעת אספלט מושב 
 Recycled Asphalt( וחלוקי אספלט ממוחזרים   ,)Pavement RAP
גומי(  פירורי  מייצבים,  )כגון  תוספים  פולימרים,   ,)Shingles RAS

ומגוון טכנולוגיות ותוספים לתערובות חמות. 
למפעל:  הנדרש  והציוד  המיכון  ייצור  את  כלל  אינו  המחקר 
 RAP תערובות האספלט, חומרי סיכה, תוספים, מיכון למחזור של
האנרגיה  למקור  כתחליף  מתחדשים  ממקורות  אנרגיה   ,RAS-ו

המסורתי במפעל הייצור, ניהול, מנהלה ותפעול וכדומה.
לצורך  ישירות  ונאסף  שתועד  )מידע  ראשוני  למידע  סווג  המצאי 

המחקר( ומידע שניוני )מידע ממקורות אחרים לא ישירים(.
הינו: כמות האספלט שיוצרה במפעל,  המידע הראשוני שנאסף 
שדווחה כיחידת US Short Ton, כמות החשמל שנצרכה )בקוט”ש 
אנרגית  הנבדק(,  באזור  הנהוגה  האנרגיה  תערובת  על  מבוסס 
במפעל  המבערים  אנרגית  בגלונים(,  וביודלקים,  )דיזל  גנרטורים 
)ראשונית ושניונית(, אנרגית Hot-oil heater, אנרגית הציוד המובילי, 
והאגרגטים,  נסיעה של המאגדים  אגרגטים, מאגדי אספלט, מרחק 
 RAS או   RAP עיבוד  עבור  אנרגיה  פליטות,  כמות  במים,  שימוש 

ומרחק נסיעה של RAP או RAS למפעל. 
הגלם,  שחומרי  כך  בודדה  תהליך  ליחידת  שוכלל  המפעל  כל 
לאוויר  והפליטות  האספלט  ותערובת  הקלט  הינם  ואנרגיה  מים 
הינו הפלט. מידע שניוני משלים נלקח ממקורות מהימנים שהוגדרו 

באופן שקוף במחקר.

 .6
היחידה הנבדקת 
הינה היחידה 
הקבועה על פיה 
 LCA-תוצאות ה
מדווחות. היחידה 
מעניקה מקור 
לצורך נירמול 
נתונים של קלט 
ופלט, וזאת על 
מנת להגדיר, 
למדוד ולהשוות 
בין חלופות שונות.

.7
www.asphalt-

pavement.org/
PDFs/EPD_Pro-

gram/LCA_final.
 pdf

בעקבות המחקר הוחלט על התייחסות ל-4 סוגים של תערובות אספלט: 
1. תערובת רגילה הכוללת 5% מאגד אספלט נוזלי בתול )“מאגד בתול”(

2. תערובת אספלט הכוללת RAP, 3% RAS 15% ו-4.2% מאגד בתול
3. תערובת אספלט הכוללת RAP 20% ו- 4.3% מאגד בתול

בתול  מאגד   2.8% ו-   RAP  35% הכוללת  אספלט   4.  תערובת 
פוטנציאל  החמצה,  פוטנציאל  הינן  שנבחרו  ההשפעה  קטגוריות 
דלדול  פוטנציאל  גלובלית,  התחממות  פוטנציאל  אוטריפיקציה, 
 Photochemical Ozone( פוטוכימי  אוזון  והיווצרות  האוזון  שכבת 

 .)Formation

ניתוח רגישות העלה את העיקרים הבאים:

1.  הפחתה יחסית במאגד הבתול- ככל שעולה שיעור החומר הממוחזר 
יש  הבתול  למאגד  הבתול.  המאגד  כמות  יורדת  כך   )RAP או   RAS(
באופן יחסי את ההשפעה הסביבתית המשמעותית ביותר ביחס לכל 
הסביבתיות  ההשפעות  את  להפחית  ניתן  התערובת.  חומרי  שאר 
יש  הבתולים.  ובאגרגטים  במאגד  השימוש  הפחתת  דרך  השליליות 
לציין כי קיימת השפעה נוספת שבאה לידי ביטוי בתהליך העיבוד של 
החומרים הממוחזרים ובשינוע שלהם, אך באופן כללי, ישנה הפחתה 

ביחס לתערובת הרגילה )תערובת מספר 1(.

2.  הפחתת מרחקי שינוע- בעוד שיש שימוש בחומרים ממוחזרים, 
בביצועי  לפגוע  לא  מנת  על  השינוע  למרחקי  להתייחס  יש 
“פוטנציאל התחממות גלובלית”. ככל שהשינוע יקטן כך ההשפעה 

הסביבתית תופחת.7

http://www.asphaltpavement.org/PDFs/EPD_Program/LCA_final.pdf 
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LCA עבור חברה לייצור ג'ינס 
בשנת 2013 ביצעה חברה עולמית לייצור ג'ינס ניתוח LCA עבור מספר 
מוצריה, אחד מהם היו מכנסי ג'ינס מדגם מסוים. הניתוח כלל את ייצור 
הכותנה, ייצור הבד, ייצור הבגד, אריזתו, אביזריו, שינוע והפצה, שימוש 
הלקוח וסוף חייו של הבגד. המידע נאסף ממאגרי החברה, מ-11 מפעלי 

ספקים ברחבי העולם ומ-6 בתי חרושת לייצור הבד.

התחממות  פוטנציאל  הינן  בתהליך  שנותחו  ההשפעה  קטגוריות 
גלובלית, צריכת מים, פוטנציאל אוטריפיקציה )הצטברות חומר אורגני 

במקווי מים(, פוטנציאל דילול משאבים א-ביוטים וניצול קרקע.
ממצאי ה-LCA הצביעו כי מוקדי ההשפעה העיקריים שיש לטפל 
בהם הינם בשלב העיבוד החקלאי של הכותנה ושלב השימוש של 
הלקוח בג’ינס. שלב העיבוד החקלאי של הכותנה נמצא כתורם רבות 
לצריכת מים בתהליך הייצור. כמו כן, שלב השימוש של הלקוח בג’ינס 
כך  )ועקב  אנרגיה  לצריכת  ואף  מים  לצריכת  כתורם  הוא  גם  נמצא 
ניתוח  נעשה  זאת,  לאור  המוצר.  כביסות  בשל  חממה(  גזי  לפליטות 
מעמיק של התנהגות צרכנים בשטיפת הג’ינס במקומות שונים בעולם, 
אחת  או  שבועית  דו  שבועית,  בשטיפה  המים  צריכת  כמות  נותחה 
ידי  על  גלובלית  פוטנציאל התחממות  על  נותחה ההשפעה  לחודש, 
שינוי טמפרטורת המים של השטיפה ועוד. בעקבות המחקר החברה 
Better Cot- “השקיעה ביוזמות שונות לשימוש יעיל יותר במים, כגון 

ton”, ובתהליך חינוך צרכנים באמצעים שונים. 

תרשים LCA עבור מוצר מכנסי ג’ינס 

 ייצור1
כותנה

6
שימוש 5

הלקוח

שינוע 4
והפצה ייצור 3

הבגד

 ייצור2
הבד

סיום חיי 7
המוצר

מיחזור
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איתור מוצרי החברה בעלי 
ההשפעה הסביבתית 

המשמעותית ביותרעל בסיס 
התשומות הנדרשות לייצורו, 

התפוקות שלו ובכמות 
המוצר הנמכרת.

זיהוי שלבי החיים של המוצר 
בעלי ההשפעה השלילית 

המשמעותית ביותר על 
הסביבה. לצורך כך יש לפרק 

את התוצאות לשלבים 
השונים של שרשרת 

האספקה כולל התחשבות 
בשימוש במוצר ובסוף חייו.

זיהוי הזדמנויות למיתון 
ההשפעות השליליות, כמו גם 

מקרי “win-win” בהם נוצר 
גם שיפור סביבתי וגם חיסכון 

כלכלי.

איך 
מתחילים?

1

2

3
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1

2

3

2
3
4
5

1

אתגרים באימוץ 
 LCA מחקרי

זמן עבודה ארוך לאיסוף כמויות 
מידע רבות של תשומות ותפוקות 
לאורך כל שלבי החיים של המוצר. 

 עלויות גבוהות ליישום 
הניתוח באופן מקצועי.

 מעט תמריצים - 
כלכליים ורגולטוריים. 

פירוש תוצאות LCA, הנגשתם 
לבעלי העניין והפיכתם לפעולות 

פשוטות וחיוניות לשיפור.

 חוסר בידע מקומי - 
מאגרי מידע מקומיים מהימנים.

קריאת מחקרי LCA של מוצרים 
מקבילים שנחקרו ברחבי העולם 

לקבלת מושג בסיסי אודות 
קטגוריית המוצרים שלכם.

ניטור המידע הסביבתי- התחלת 
מדידה של תשומות ותפוקות 

במערך הייצור וכן דרישה מספקי 
המשנה לאיסוף הנתונים.

בחירת חברת ייעוץ מקצועית 
 LCA ובעלת ניסיון לליווי במחקר

בהתאם לצורכי החברה.

כיצד ניתן להתמודד 
עם האתגרים?
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מקורות מידע

 .8
כלי אינטרנטי, 
חינמי, המציג 
תכולתם של 
חומרי או מוצרי 
בנייה ומידע 
בריאותי הקשור 
למרכיביהם.

קישורים מומלצים
The Life Cycle Initiative 
http://www.lifecycleinitiative.org

 The American Center for Life
Cycle Assessment (ACLCA) 
http://aclca.org

 EPD Environment Product
Declaration 
www.environdec.com 
www.bau-umwelt.de 
www.epd-norge.no

 8HPD Health Product
 Declaration 
www.hpdcollaborative.org

 International Reference Centre
 for the Life Cycle of Products,
 Processes and Services
 (CIRAIG) http://www.ciraig.org

מוצרים בעלי LCA באתר הקטלוג 
לבנייה ירוקה - קישור

סרטונים
 Whole Systems Design:
 Introduction to Life Cycle
 Thinking 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7mC9xaJC2dQ&feature=
youtu.be

 Understanding Life Cycle
Thinking 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4wQ2Jm6i9F0&feature=
youtu.be

 מדריך זה הופק במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה 
והמועצה הישראלית לבניה ירוקה להרחבת הידע וקידום הבנייה הירוקה בישראל
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