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סקטור הבנייה

  

המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של:

מופעל ע"י מכון יעיל, חברת בת של ההסתדרות הציונית העולמית 

לקראת הפרסום הרבעוני, ובעקבות תהליך ייעוץ
להתייעלות במשאבים בחברת תרמוקיר, במסגרתו
בוצע תהליך LCA, ראיינו את מנכ"ל תרמוקיר, אלי

כהן.

כהן משמש כמנכ"ל החברה משנת 2002. בשנים
האחרונות מכהן כיו"ר איגוד תעשיות מוצרי

הצריכה והבנייה  וכיו"ר ועדת העבודה ופורום
לחדשנות ובנייה מתקדמת בהתאחדות

התעשיינים. בשנת 2016 זכה בפרס התעשייה על
תרומתו המשמעותית לקידום התעשייה בישראל

ולקידום הקיימות. בהקשר זה, הוענק לו בשנת
2018 "אות הבנייה הירוקה" בקטגורית מנהיגות על

קידום רב‐תחומי של נושאי קיימות ובנייה ירוקה
בתעשייה ובענף הבנייה בכללותו.
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הסר | דווח כספאם

אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן

זרקור | פרסום רבעוני | התייעלות במשאבים בסקטור הבנייה

גיליון נובמבר שלנו מוקדש להתייעלות במשאבים בסקטור הבנייה. הגיליון מציג נקודות מרכזיות, המפורטות
בהרחבה בפרסום הרבעוני של המרכז להתייעלות במשאבים המוקדש לסקטור התעשייתי המשמעותי,

האחראי לסביבה הבנויה שלנו.

קריאה נעימה,
המרכז להתייעלות במשאבים

סקירת תעשיית מוצרי הבנייה בישראל 
איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה, התאחדות התעשיינים

תעשיית הבנייה בישראל משמשת את ענף הבנייה וכוללת קשת רחבה של חומרים, מוצרים ומערכות
לשימושים שונים. בתעשייה זו מועסקים כ‐10,000 איש בכ‐600 מפעלים ברחבי הארץ. מחזור המכירות של

כלל התעשייה עומד על כ‐17 מיליארד ₪ בשנה (4% מהתמ"ג).

בשל השימוש במשאבי טבע (מחצבות) ותהליכים אשר מייצרים פליטות לאוויר (כמו שלב יצור הצמנט),
תעשיית הבנייה בישראל ובעולם מאופיינת במדרך סביבתי גבוה מאוד. תהליכים למדידת המדרך הסביבתי
ולהתייעלות סביבתית הכרחיים בסקטור זה, כדי להצעיד את התעשייה קדימה אל עולם נקי ומתקדם יותר.

לקריאת הפרסום הרבעוני להתייעלות במשאבים בסקטור הבנייה

הגדרות מקצועיות במדידת מדרך סביבתי
 אגף בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה

ענף הבנייה הוא אחד מענפי המשק החשובים ביותר לכלכלה הישראלית, ותנופת הבנייה המתרחשת
בישראל הכרחית לאור קצב גידול האוכלוסייה. יחד עם זאת, ענף הבנייה, הן בשלבי הקמת המבנים והן

בשלבי תפעולם השוטף, מוביל למפגעים סביבתיים משמעותיים: כ‐65% מכלל צריכת החשמל, שגורמת
ל‐33% מכלל פליטות גזי החממה בישראל, מתקיימת במבנים; פסולת הבניין בישראל מוערכת ב‐7.5 מיליון

טון בשנה; בכל שנה מופקים כ‐60 מיליוני טון מחצבים לענף הבנייה והתשתיות אשר מחריפים את זיהום
האוויר והפגיעה במערכות האקולוגיות. בראייה עולמית, ענף הבנייה אחראי לכ‐25% מכריתת היערות,

צריכת 17% ממי השתייה, וכ‐50%‐40 מסך צריכת חומרי הגלם.

כדי לצמצם ככל הניתן את המפגעים הסביבתיים, יש צורך אקוטי לקידום הבנייה הירוקה (בנייה בת‐קיימא)
בישראל. בנייה ירוקה מוגדרת כבנייה ידידותית לסביבה ובריאה לדייר, המאפשרת חיסכון באנרגיה, צמצום

פליטות גזי חממה, צמצום פסולת, הפחתת ניצול משאבים טבעיים ועידוד מיחזור של חומרי גלם.
ב‐1 במרץ 2022 תחול תקנה מחייבת לבנייה ירוקה על מרבית הבנייה החדשה בישראל, ותחייב בנייה לפי

ת"י 5281 (התקן הישראלי לבנייה ירוקה) ברמה של כוכב אחד לפחות. המאמר של המשרד להגנת הסביבה
מספק מידע לגבי תקן זה, ועל כלים ומושגים נוספים שיסייעו לייצר חומרי בנייה ידידותיים יותר לסביבה,

ולהציג בשקיפות את טביעת הרגל הסביבתית של המוצר, בהם LCA (Life Cycle Assessment | הערכת
מחזור חיים), EPD (Environmental Product Declaration | הצהרה סביבתית של מוצר), הצהרה

עצמית סביבתית ועוד.

המרכז להתייעלות במשאבים יכול לסייע למפעלים לבצע LCA, EPD, Carbon Footprint בסבסוד של
70%‐50% מעלות הייעוץ, ע"י חברות הייעוץ המובילות במאגר היועצים שלנו. לחצו כאן להרשמה לשירותי

הייעוץ של המרכז.

לקריאת הפרסום הרבעוני להתייעלות במשאבים בסקטור הבנייה

LCA תועלות כלכליות וסביבתיות של ביצוע
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

המאמר של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מרחיב מה הן התועלות לתעשייה בהטמעת LCA, בדגש על
האפשרות לקבלת החלטות מושכלות ומבוססות נתונים, ולעשות בחירות נכונות 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 לזיהום אדמה).

כמו כן מפרט המאמר את התועלות העסקיות הטמונות בצמצום הפליטות בסקטור הבנייה ויצירת שוק
תחרותי של מוצרים ושירותים 'מופחתי פחמן ופליטות'. 

המרכז להתייעלות במשאבים יכול לסייע למפעלים לבצע LCA בסבסוד של 70%‐50% מעלות הייעוץ, ע"י
חברות הייעוץ המובילות במאגר היועצים שלנו. לחצו כאן להרשמה לשירותי הייעוץ של המרכז.

לקריאת הפרסום הרבעוני להתייעלות במשאבים בסקטור הבנייה

ראיון עם אלי כהן | מנכ"ל חברת תרמוקיר

הראיון עם אלי כהן מתמקד במניעים שהובילו לביצוע תהליכי LCA בתרמוקיר, שימושים שנעשו בתוצאות
תהליכים אלה, תובנות ומסקנות מהמהלכים בחברה.

ניתוח ה‐LCA בתמוקיר בוצע ע״י היועצת יעל שטיינברג מחברת שר יעוץ והדרכה. שר, אחת החברות
המובילות בתחום, מבצעת ניתוחי LCA מזה עשור, וביצעה עשרות ניתוחים מסוג זה במגוון סקטורים. החברה

מבצעת את הניתוחים בעזרת תוכנת SimaPro, בעלת תקנון וולידציה בינ״ל.

לקריאת הפרסום הרבעוני להתייעלות במשאבים בסקטור הבנייה

סדנאות כלכלה מעגלית לחברות הפיילוט

בחודש האחרון המרכז להתייעלות במשאבים ביצע שתי סדנאות לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים. 

הראשונה, סדנת כלכלה מעגלית לחברת שחם אריכא המייצרת ומעצבת ריהוט רחוב, מבנים טרומיים,
חיפויים, ריצופים ומדרגות. השנייה, לחברת נטפים אשר מייצרת צינורות, טפטפות ומוצרי השקייה מדוייקת

נוספים.

רוצים לקרוא עוד על הסדנאות? לחצו כאן לשחם אריכא וכאן לנטפים. 

המרכז להתייעלות במשאבים יכול לספק לחברות שלכם סיוע במעבר למודלים עסקיים מעגליים.

המרכז להתייעלות במשאבים מזמין אתכם לפנות אלינו על מנת לבדוק היתכנות לביצוע פרויקט להתייעלות
במשאבים במפעלכם. תוכלו למלא פרטים בטופס ההרשמה באתר שלנו ונחזור אליכם, או לחלופין להתקשר

ולשוחח עם אחד המהנדסים במרכז, ולקבל פרטים על תוכניות הייעוץ שאנו מציעים.

מידע נוסף על כלים יישומיים, מתודולוגיות ופרויקטים להתייעלות במשאבים, זמין לעיונכם במרכז הידע
באתר האינטרנט שלנו, המתעדכן באופן תדיר בחומרים מקצועיים רלוונטיים.
לגיליונות קודמים של הניוזלטר של המרכז להתייעלות במשאבים לחצו כאן.

מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות( קישורים מצורפים למטה)
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