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מ"תעשיות בעתרמוקיר

ח"ש67,500: שווי המענק הממשלתי

.  בקיבוץ חורשים ונמצאת בבעלותו1983-מ הוקמה ב”תעשיות בעתרמוקיר
החברה  . מפתחת ומייצרת מוצרי איכות לבנייה בטכנולוגיה מתקדמתתרמוקיר

וטיח תרמי מבודד  , קו מוצרים המותאם לאקלים המזרח תיכוני, בין היתר, פיתחה
. וחוסך אנרגיה

, המפעל הפך למפעל ירוק. תרמוקירקיימות היא נדבך מרכזי באסטרטגיה של 
.משתמש בחומרים ממוחזרים ומקדם את נושא הבנייה הירוקה בישראל

,  שיקום בטון, איטום, ציפויי גמר, אקוסטיקה, בידוד תרמי, דבקים , טייחים: מוצרים
GEL.בטכנולגייתמוצרים , שוניםבחוזקיםלביסוס ולבטון דרוך , לעיגוןוגראוטיםדייסים

תועלות צפויות

הצבת יעדי שיפור סביבתייםִיְרּוק שרשרת אספקהתקן לבנייה ירוקה

היא אחת החלוצות בתעשייה הישראלית בהטמעת ערכי הקיימות בכל  תרמוקירחברת 
המפעל החל בתהליך של הערכת ההשפעות הסביבתיות של  . שדרת הניהול והייצור שלה

ומעוניין להמשיך לאתר את ההשפעות הסביבתיות של מוצריו  , שנים10מוצריו כבר לפני 
.  ולמצוא דרכים להפחית את המדרך הסביבתי שלו

זיהה נקודות בהן המפעל יכול  , ביצע מיפוי מעמיק במפעלהמרכז להתייעלות במשאבים 
ובהתאם למסקנות המיפוי איתר והתאים למפעל יועצת סביבה  , להתייעל כלכלית וסביבתית

תרמוקיר, LCAכתוצאה מביצוע ניתוח . LCA :Life Cycle Assessmentמומחית בתהליכי 
.הכריזה על יעדי הפחתה סביבתיים מרשימים

שיתוף הפעולה עם המרכז  "
להתייעלות במשאבים אפשר  

לנו לעשות צעד נוסף  
ומשמעותי בהגשמת  

אסטרטגיית הקיימות של  
ולקדם את מימוש  , תרמוקיר

40החזון שאנו מובילים כבר 
".  שנה כתעשייה בענף הבניה

ל "מנכ, אלי כהן
מ"תעשיות בעתרמוקיר
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LCA(Life Cycle Assessment |ניתוח מחזור חיים )  הוא כלי למדידה וניתוח של כלל
תוך בחינה של אורך החיים , שירות או טכנולוגיה מסוימת, ההשפעות הסביבתיות של מוצר

הניתוח מאפשר לבחון השפעות סביבתיות מגוונות ולבצע השוואה בין . המלא של אותו מוצר
ובכך לאפשר ללקוח לבחור את המוצרים בעלי החתימה , מוצרים שונים מאותה קטגוריה

.הסביבתית הנמוכה ביותר

,  ISO 14040,ISO 14025)לאומית -והבין( 14040י "ת)התהליך מעוגן בתקינה הישראלית 
EN 15804) ,בלתי תלוי' ופרסומו במאגרי מידע השוואתיים מחייב אימות של גורם צד ג.

LCA |Life Cycle Assessment |ניתוח מחזור חיים

:  לפי שלביםLCAביצוע 

;בחינת חומרי הגלם•
;בחינת תהליך הייצור והאריזה•
שינוע המוצר והפצתו•

LCAשנקבעו בעקבות תהליך 2030יעדי הפחתה לשנת 

20%הפחתת 
מפליטות גזי החממה

15%שילוב 
חומר ממוחזר/ פסולת 

מאריזות המוצרים 85-90%הפיכת

למיחזורלניתנות , הנמכרים

https://www.rec.co.il/
http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://termokir.co.il/


תועלות כלכליות וסביבתיות
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LCAבתרמוקיר
, בפרויקט זה נמשך תהליך ניתוח המוצרים. LCAבביצוע תרמוקירכבר לפני כעשור החלה 

על בסיס שיקוף סביבתי  , המאפשר לחברה להשתפר ולהציב יעדי הפחתה ריאליים
.קונקרטי

.של מוצריה( EPD)כבסיס להצהרה סביבתית LCA-משתמשת בניתוח התרמוקיר

,  SimaProבעזרת תוכנת ' שר ייעוץ והדרכה'י חברת "בוצע עבתרמוקירLCA-תהליך ה
.  שמשתמשת במודלים מובנים של ניתוחי השפעות סביבתיות של חומרי גלם ותהליכים

והתוצר משקף את  , על ידי היועציםוטויבהוכנס למודל תרמוקירהמידע שנאסף מחברת 
.ההשפעות הסביבתיות של המוצר

Environmental Product Declaration
(EPD |הצהרה סביבתית של מוצר)  ,

היא מסמך בלתי תלוי המאומת על ידי 
המציג מידע שקוף על  , גורם שלישי

ההשפעות הסביבתיות של מוצר לאורך  
LCAניתוח , לרוב. כל מעגל החיים שלו

.  הסופיEPD-הוא הבסיס למסמך ה

-ניתן לרשום במערכת ביןEPD-את ה
כהצהרה הכוללת שני מסמכים , לאומית
:  מרכזיים

הראשון הוא מסמך רקע של  •
לרוב תקציר  )ההצהרה הסביבתית 

LCA  של המוצר שנכתב על ידי צד
.  חלק זה לא חייב בפרסום לציבור(. 'ג

EPDהמסמך השני הוא מסמך •
ומראה את  , שמפורסם לציבור הרחב

תוצאות הביצועים הסביבתיים של  
.  המוצר

EPDהצהרה סביבתית מסוג  "מוכר גם כ
III" , י  "ת)ומעוגן בתקינה הישראלית

(.  ISO 14025)והבין לאומית ( 14025

תהליכי מדידה והצהרה מסוג זה  
משולבים כיום במערכות מידע  

המבצעים , ומחשבונים בינלאומיים
השוואות ומאפשרים חישוב כולל של  

ההשפעות הסביבתיות של מבנים ומוצרי  
. בנייה

-EPDלינק לספרייה הבינלאומית של 

המאפשרת השוואה ברמת הפוטנציאל  , יזמים וקבלנים, יועצים, העברת ידע למתכננים
. מספק יתרון תחרותי במכרזים. הסביבתי של החומרים בהם משתמשים

,  מיפוי וניהול החומרים והספקים מבחינת פוטנציאל הפגיעה הסביבתית של כל אחד מהם
. שרשרת האספקהליירוקפוטנציאל . באמצעות שליחת שאלון לספקים וקידום הנושא מולם

:LCA-הצבת יעדים סביבתיים על בסיס השיקוף הסביבתי מתהליכי ה
פליטות גזי חממה20%הפחתת •
חומר ממוחזר במוצרים/ פסולת 15%שילוב •
למיחזורלניתנות , מאריזות המוצרים הנמכרים85-90%הפיכת •

מ"שר ייעוץ והדרכה בע• יועצים ניתוח מחזור חיים| LCA| סביבה 
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ניקוד בתקן לבנייה ירוקה

פרמטרים שנבחנו בתהליך
:זה נבחנו ההשפעות הסביבתיות הבאות עבור כל אחד מהמוצרים שנבדקוLCAבניתוח 

Global Warming Potential |GWP| פוטנציאל התחממות גלובלית •
Ozone Depletion Potential |ODP| פוטנציאל הידלדלות שכבת האוזון •
Acidification Potential |AP| פוטנציאל החמצה •

(חקלאות וחיים ימיים, פגיעה באיכות קרקע)
Eutrophication Potential |EP| איטרופיקציהפוטנציאל •

(הגדלת כמות אצות ופגיעה במים וחיים ימיים)
|פוטנציאל היווצרות אוזון מתהליך פוטוכימי •

Photochemical Ozone Creation Potential |POCP
Energy Consumption| צריכת אנרגיה •

שאלון ספקים

הצבת יעדים סביבתיים 
על בסיס שיקוף סביבתי

מוצר לדוגמה
(  GWP)להלן תוצאות השפעת שלבי הייצור השונים על פוטנציאל ההתחממות הגלובלית 

(.רובה אקרילית)SAKRET JF 930: של מוצר לדוגמא
40-80%|חומרי גלם •
8-52%| שינוע•
4-23%| אריזה•
1-8%| אנרגיה•

.בקישור זהזמינים לעיון תרמוקירשל מוצרי LCA-חות ה"כל דו
(287-305בעמודים SAKRET JF 930ח הניתוח של המוצר "דו)

LCA-תוצאות ופוטנציאל תועלת מתהליך ה
ברוב המוצרים בדירוג  חזרתיותנמצאה , לאחר בחינה וניתוח של כלל מוצרי החברה

:הפרמטרים בעלי רמת האחריות הגבוהה ביותר להשפעה הסביבתית של המוצרים כלהלן
דורגו בעלי ההשפעה הראשונה במעלה| חומרי הגלם 1.
במקום השני במידת ההשפעה הסביבתית| שינוע2.
במקום השלישי  | אריזה3.
במקום הרביעי| אנרגיה4.

Environmental Product Declaration
EPD |הצהרה סביבתית של מוצר

http://www.2sher.co.il/
https://en.calameo.com/read/0063550312fe6ddc82d6a
https://www.environdec.com/home

