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המחיר הסביבתי של בניה01

חומרים ותהליכים

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 
rgbstock.com–מקור 
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תרגיל כיתה

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

לנסות לתאר את טביעת הרגל של פריט בכיתה: מטרת התרגיל

:לתרגילהנחיותדקות10משך התרגיל

לערוך רשימה של כל הרכיבים הנראים של פריט  ( 1

('גוף תאורה וכו, חלון, כיסא)אחד מהכיתה 

לבחור כמה רכיבים ולתאר מה נדרש בשרשרת  ( 2

היצור שלהם  

כמה חומר יש בהם ומה המקור שלו( 4

להעריך כמה פסולת נוצרה בדרך( 5

תרגיל בזוגות

הגשת הרשימה ודיווח ממצאים לכיתה: סיום



?כמה עולמות אנחנו צריכים

סך השטח שנדרש כדי לספק את צרכי האנושות אם 

כולם היו חיים ברמת הצריכה של ישראל

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה המחיר הסביבתי של בניה/ חומרים ותהליכים בבניה ירוקה 

todanoticia.com–מקור 



www.citylimitslondon.com
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:טביעת רגל אקולוגית עירונית
השטח הנדרש כדי לספק את הצרכים של גודל משטחה של בריטניה כולה  

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

לונדון 

seos-project.eu–מקור 

צריכת משאבים לשנה

50מליון טון פחמן דו חמצני

8מליון טון בוצת שפכים

2מליון טון מוצרי עץ

730,000טון ירקות

36מליון טון חומרי בניה

18מליון טון פסולת

http://www.citylimitslondon.com/


המחיר הסביבתי של בניה/ חומרים ותהליכים בבניה ירוקה 

:חישוב טביעת רגל אקולוגית
כמה שטח אדמה נדרש על מנת לתמוך את סגנון החיים שלנו  

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

footprintnetwork.org–מקור 

earthday.org–מקור 
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:חישוב טביעת פחמן
?כמה פחמן דו חמצני משק בית אחד מייצר

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

elysium.co.il–מקור 
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:חישוב טביעת פחמן
?כמה פחמן דו חמצני משק בית אחד מייצר

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

,  או כלל האנרגיה והתהליכים היוצרים פליטות, מפליטות הפחמן מהתעשייה56%

:  גדלים מייצור ועיבוד של חמישה חומרי מפתח עיקריים

נייר ואלומיניום, פלסטיק, צמנט, פלדה

Material efficiency: A white paper, Julian M.  Allwood , Michael F.  Ashby , Timothy G.  Gutowski , Ernst  Worrell, Resources, Conservation and Recycling Volume 55, Issue 
3 2011 362 – 381.



המחיר הסביבתי של בניה/ חומרים ותהליכים בבניה ירוקה 

אחריות סביבתית של ענף הבניה  
מהפגיעה באקולוגיה העולמית50-70%-מקובל לראות בתחום הבניה כאחראי ל

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

rateyourmusic.com–מקור 
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ניצול יתר–שימוש לא אחראי בחומרי בניה 

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

 (משאבי טבע)בזבוז חומרי גלם

יוקר מחיה  –יקרי ערך

שהופכות בלתי שמישות-זיהום קרקעות

פליטות מזהמים ורעלים  -זיהום אוויר

מחסור במים שפירים-זיהום מקורות מים

הידרדרות באיכות המרחב העירוני

הרס מגוון ביולוגי

                                      curentul.rocurentul.ro–מקור 

yeshiva.org.il
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יעדי הפחתה ברי השגה בעשורים הקרובים

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

bnsv.co.il–מקור 



המחיר הסביבתי של בניה/ חומרים ותהליכים בבניה ירוקה 

?מה לזה ולאדריכלות
למבנים השפעה גדולה על הסביבה הטבעית

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

:תהליכי יצור ובניה

פסולת ופליטת מזהמים, אנרגיה

אובדן משאבים  -פרוק מבנה  

חיי המבנה 

40%מהמשאבים הטבעיים הנחצבים

70%מצריכת החשמל

12%ממקורות המים

45-65%פסולת המובלת להטמנה

30% פליטות פחמן דו חמצני במהלך חיי

פליטות פחמן דו חמצני  18%-המבנה ו

ייצור ושינוע של חומרים,מחציבה

בעיות  -במידה ויש חומרים רעילים

בריאותיות וירידה בפרודוקטיביות של 

תושבי הבית

נדרש מעבר למוצרים ותהליכי בניה ידידותיים לסביבה

D. Castro-Lacoutre et al., 2009
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טביעת רגל אקולוגית
תהליכי בניה מתועשים בישראל

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

ממחקר על פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה  

המנופיםעולה כי ( 2009, מקינזי)בישראל 

העיקריים להפחתת הפליטות במבנים  

של מבנים חדשים קשורים רבות בבניה ירוקה

שיפור בידוד  ושדרוג מבנים קיימים בין היתר בזכות 

ואיטום ובכלל שימוש בחומרים מתקדמים בבנייה  

.  ושימוש בטכנולוגיות בנייה יעילות

themarker.com–מקור 
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טביעת רגל אקולוגית
צמנט-מקרה בוחן 

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

sviva.gov.il/PRTRIsraelYnet.co.il–מקור 

????
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טביעת רגל אקולוגית
מכרות ברזל בברזיל–מקרה בוחן 

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

:מחיר סביבתי

 מקור החמצן–אובדן עיר טרופי

אובדן מערכות אקולוגיות ומיני חיים

 בוץשטפונות: סחיפת קרקע

פסולת עפר וזיהום קרקע

זיהום מקווי ים בתחמוצות

מיון ושינוע חומרים, אנרגיה לחפירה

פגיעה בקהילות מקומיות

????–מקור 
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טביעת רגל בתהליך בניה קונבנציונאלי

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

?מחזור החיים של המבנה 

meshi-kablan.co.il  themarker.com–מקור  ffffound.com

http://www.flickr.com/photos/mocambique/444296898/
http://www.flickr.com/photos/mocambique/444296898/
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חברתית' רגלטביעת'למודעות 

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

?  מי סוחב על גבו את תעשיית הבניה



נדרש עיצוב ותכנון מתחשב בסביבה

 (בשימוש ובסוף חיים, בבניה, בייצור)שיקולי אנרגיה

  גם לפי סוג וכמות והשפעה סביבתית-בחירת חומרי גלם

 מניעת זיהום ואובדן-מים

 איבוד חומרי הזנה, מניעת זיהום סביבה-ניהול פסולת                                       ,

חלחול חומרים טכניים ורעלים למעגל                         , פגיעה במגוון ביולוגי

הביולוגי ועוד

אחריות העובדים בייצור ובבנייה

המחיר הסביבתי של בניה/ חומרים ותהליכים בבניה ירוקה 

?מה לזה ולאדריכלות
למבנים השפעה גדולה על הסביבה הטבעית

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

טון  100,000,000-מעל לידרשו בישראל 2040עד שנת 

'וכואגרגטים , של חומרי בניה נחצבים לבטון

 ehb.website.org–מקור 
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שיפורים טכנולוגיים
שימוש בבטון באולימפיאדת לונדון-מקרה בוחן

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

:שלושה מקורות עיקריים שימשו כחומרים ממוחזרים

Pulverized fuel ash=PFAתחליף צמנט                              .

(.  אשר לרוב מועבר להטמנה)תוצר לוואי מהמפעל לשריפת פחם 

לטוןק״ג 30= אנרגיה אצורה

GGBS = ground granulated blast furnace slagתחליף צמנט.

לאחר החלמתו צבעו נעשה בהיר יותר ביחס לחלופה הראשונה 

. בקרב האדריכליםומועדף מבחינה אסתטית

Stentסוג של פחת אבנים תוצר לוואי  . תחליף אגרגטים בתולים

מקורו מתעשיית קורנוול  (. China clay)של תעשיית הקאולין 

.מ מאתר האולימפיאדה"ק400-כ–( Cornwall)שבאנגליה 

הושם דגש על שימוש בחומרים ממוחזרים תוך הפחתת 

.  השימוש בחומרים בתולים

London 2012 Sustainable design I Hattie Hartman–מקור 
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טכנולוגיה/ חומר / הערכת מוצר 

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

כמה חומר?

מקור החומר?

כמה אנרגיה מושקעת בתהליך?

  כמה מים בתהליך הייצור ומה נעשה איתם

?לאחר שימוש

כמה פסולת בייצור ומה נעשה איתה?

חומרים רעילים?

תחלואת עובדים?

:תהליכי ייצור
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ניתוח מקרה
אבן טבעית לחיפוי מבנה

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

ג תוצר של  "ק1על כל 

:אריח אבן גרניט

ג של אבק"ק0.037

של אנרגיהש"קוט0.8

ליטר של דיזל לשינוע0.05

ליטר של מים3.73

_____________

ח"שX: כ עלות"סה

כיום אין התייחסות  

לעלויות חיצוניות

Ecoinvent–מקור  v2.0 (2007)

תהליך ייצור של אריחי אבן טבעית
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חומרים ממקור מתחדש: תחליפים

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

במבוק: לדוגמא

בנייה בקש: אפשרות נוספת

http://www.youtube.com

bamboofloorguide.blogspot.co.il

maspique.com

brushpaintings.com–מקור 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ta1D7I7vC-o
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OSB :עץ מתועש

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

:יתרונות

 פסולת תעשיית העץ–עשוי שבבי עץ

רכיבים אורגניים שניתנים להטמנה וחזרה לטבע

 בריא לשימוש–במידה ומודבק בדבקים ירוקים

זול!

waterview.pixnet.netmesscobuildingsupply.comupload.wikimedia.org–מקור 



המחיר הסביבתי של בניה/ חומרים ותהליכים בבניה ירוקה 

OSB :עץ מתועש

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

:יתרונות

 פסולת תעשיית העץ–עשוי שבבי עץ

רכיבים אורגניים שניתנים להטמנה וחזרה לטבע

 בריא לשימוש–במידה ומודבק בדבקים ירוקים

זול!

waterview.pixnet.netmesscobuildingsupply.com–מקור  /
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שבע דרכים להפחתת טביעת רגל

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

הימנעות מחומרים שאין בהם הכרח

 (מפעלים בעלי תקן סביבתי)חומרים בייצור ירוק

שימוש בפחות חומר בתול אלא ממקור ממוחזר

 שאינם מכילים רעלים: חומרים בריאים

טכנולוגיות החוסכות חומר ואנרגיה

הפחתת פסולת וטיפול בפסולת באתר

לבנאים ולתושבי הבית, חומרים ותהליכים בטוחים ליצרנים

!מהפחתת נזק לשימוש בחומרים מועילים לסביבה
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סיכום יחידה

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

1.מס' נק

חלקו הכרחי וחלקו לא–לכל פעולה יש מחיר סביבתי 

2.מס' נק

תעשיית הבנייה אחראית לחלק ניכר מהנזק הסביבתי המקומי והעולמי

3.מס' נק

להחלטות של אדריכלים ומהנדסים יש משמעות רבה בקביעת תג 

פרוייקטהמחיר הסביבתי של 

4.מס' נק

עליית המודעות העולמית לנושא מביאה ליצירת אלטרנטיבות זמינות 

ותחרותיות בשוק
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טביעת רגל אישית: תרגילי בית

אוסטרליץר נעם "ד: עורך היחידה 

1תרגיל 

חישוב אישי–ל "שימוש במחשבון פחמן של קק

2תרגיל 

(   בקבוקים מחומרים שונים ועוד,קרטון,אריזות נייר)לצבור במשך שבוע פסולת יבשה ביתית 

למיין ולרשום

3תרגיל 

לבחור זרם פסולת אחד ולמצוא פתרונות יצירתיים לשימוש בו


