
 

 

 

ניתוח השפעות סביבתיות של ייצור חלב בקר באמצעות שיטת ניתוח מחזור חיים 

(LCAכבסיס לצמצום השפעות מקומיות וגלובליות ) 

  892-0001מחקר מספר 

 מסכםדוח מדעי 

 מוגש על ידי ד"ר מידד קיסינגר 

 המעבדה לקיימות ומדיניות סביבתית, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 מסכם את המחקר אשר מומן בחלקו על ידי 'המועצה לענף החלב בישראל'.  מדעי זהדוח 

סיכום הניסיון שנצבר בעולם במחקרי . הדוח כולל ציג את תהליך ועיקרי ממצאי המחקרמהדוח 

לשיטות, , תוך התייחסות שנערך מחקרדיווח על תהליך הניתוח מחזור חיים של חלב בקר, 

 .והצעדים להמשך עיקרייםהממצאים ה הצגתללמגבלות וכמובן 

מאז השלמת המחקר הוצגו הממצאים העיקריים של המחקר במספר פורומים מקצועיים אשר 

 כללו: 

 (2017לוגיה ומדעי הסביבה )יוני לאקו כנס האגודה 

  (2017הרצאה בפני מדריכי הבקר של שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ) ספטמבר 

 ' (2018' שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות )יולי קיימות וסביבה בגידול חקלאי של בעלי חייםיום עיון 

  (.2018המחקר יוצג בכנס הקרוב למדעי הבקר )דצמבר 

 במהלך השבועות הקרובים יוגשו לשיפוט שני מאמרים אקדמיים המבוססים על מחקר זה. 

 

בהמשך למחקר ראשוני זה ממשיך צוות המחקר לפתח כיוון מחקר זה. אל צוות המחקר מאוניברסיטת בן גוריון 

הארץ.  הצטרפו שורה של אנשי מקצוע משירות ההדרכה והמקצוע תוך שיתוף פעולה עם מדריכי הבקר ברחבי

הרעיון הוא להרחיב את המחקר בכלים דומים כך שיצמצם את פערי הידע שהתגלו במחקר זה ויאפשרו אפיון של 

 כלל המערכת הישראלית )כהמשך למחקר זה אשר התמקד במספר רפתות כצעד משמעותי ראשון(.
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 סקירת ספרות .1

 מערכת המזון העולמית 2.1

, שינויים עליה ברמת החיים החומריתבשילוב עם  המהיר באוכלוסיית העולם גידולה

לשינוי דפוסי  במהלך העשורים האחרונים הביאו בין היתר ,כלכליים, טכנולוגיים, חברתיים ועוד

 רקעלגידול בדרישה לק התזונה וצריכת המזון של אוכלוסיות רבות. תהליכים אלו הביאו

שונים לאורך מחזור החיים של מוצרי מזון והגברת  ומשאבים תשומות אנרגיה, חקלאית

כגון זיהום קרקע  ,המקומיות והגלובליות ,הן הישירות והן העקיפות ,ההשלכות הסביבתיות

צפויה  2050בשנת אוכלוסין מצביעות על כך שהגידול תחזיות ומים, פליטות גזי חממה ועוד. 

י עם שינו גידול זה בשילוב משמעות .(UN, 2013) נפשמיליארד  9.6-אוכלוסיית העולם כ למנות

מיליארד טון  8.4-, מ60%-כייצור המזון יצטרך לגדול בהיא כי ה בהכנסה, ידפוסי התזונה ועלי

 .(FAO, 2013, 2014) 70%-, והדרישה למוצרים ממשק החי צפויה לגדול במיליארד 13.5לכמעט 

בנוסף לשינוי דפוס התזונה המתאפיין בצריכה גבוהה יותר של חלבון, שומן וסוכר, קצב 

מהיר מאשר ייצור הגידולים  גדל באופן ודלקים ביולוגייםשל מוצרים מהחי  צורישיעור הי

בני האדם. שינוי זה גורם למעבר מגידול חיטה ואורז לגידול גרעינים וזרעי  להאכלה ישירה של

 .(FAO, 2015; Pimentel & Pimentel, 2007) דלקים ביולוגיםשמן לטובת הזנת בע"ח וייצור 

המשאבים הזמינים הינם סופיים ומתדלדלים באופן  ,הולך וגדללמזון אך בעוד הביקוש 

 אלולתהליכים . (FAO, 2014)המעמיד סימן שאלה על קיימות מערכת המזון תהליך  ,משמעותי

מתווספים שינויים בתנאי הסביבה שהופכים את ייצור המזון לקשה אף יותר או בלתי צפוי 

על מנת לשמור ו/או  דורשים תשומות רבות , והם(FAO, 2006, 2014)באזורים רבים בעולם 

 .פוקהתלהגביר את ה

 נפוצותהומלץ על שינוי במערכות המזון והחקלאות ה ,FAO-ה במסמך שפורסם על ידי

תספק הזדמנויות כלכליות  תבטיח בטחון מזון בעולם,שקיימא -מעבר למזון ולחקלאות בתעל ו

. פעילות (FAO, 2014) וחברתיות ותגן על שירותי המערכת האקולוגית שבהם תלויה החקלאות

קיימא אם הסביבה הטבעית יכולה לתמוך בטווח הארוך -חקלאית נחשבת מבחינה אקולוגית בת

 .(FAO, 2013) במשאבים טבעיים יעיל שימושבבפליטת המזהמים ו

 (LCA) שיטת ניתוח מחזור חיים 2.2

ישנו עניין בפיתוח שיטות להבנה טובה יותר ולצמצום השפעות סביבתיות אפשריות 

הקשורות לייצור מוצרים ולצריכתם מתוך המודעות הגבוהה לחשיבות הגנה על הסביבה. אחד 

(. שיטה זו מזהה LCA - Life Cycle Assessmentי ניתוח מחזור חיים של מוצר )הכלים הוא כל

האפשריות של מוצר או  , הישירות והעקיפות,ומעריכה את התשומות, התפוקות וההשפעות

. שלבים אלה כוללים הפקת חומרי גלם, (ISO, 2006) שירות מערכת לאורך כל שלבי מחזור חייו

נקראת גם הגישה ייצור, הפצה, שימוש וסילוק, כולל כל תוצרי הלוואי וההובלות הכרוכות בכך, 

 מ"עריסה לקבר".
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שיטה זו יכולה לסייע בזיהוי הזדמנויות לשיפור ההיבטים הסביבתיים של מוצר בשלבים 

יים של ביצוע סביבתי הכוללים שיטות שונים במחזור חייו, בבחירת אינדיקטורים רלוונט

 ולשיווק תעשייה( או ממשלתייםלמשל ב, לעזור לקבלת החלטות בארגונים פרטיים )למדידה

בשנים האחרונות מתפתחת שיטה זו על מנת לכלול את כלל (. eco-labeling)למשל  מוצרים

שורים במוצר, מרכיבי הקיימות ולהעריך את ההשפעות גם בהיבטים הכלכליים והחברתיים שק

הוא יכול להיות משולב עם שיטות אלו במחזור חיי המוצר ואינו מתייחס להיבטים  אך לרוב הוא

 .(Arvanitoyannis et al., 2014; IDF, 2005; ISO, 2006) אותםת אחרות על מנת לכלול שונו

 LCAהשוואת השפעות סביבתיות של מוצרים מהחי באמצעות  2.2.1

משק החי מהווה גורם משמעותי לשורה של בעיות סביבתיות מקנה המידה המקומי 

בחקלאות היא תיעוד ההשפעות הסביבתיות והאפשרות  LCAהמטרה העיקרית ביישום לגלובלי. 

באמצעות כלי זה להשוואת מוצרי מזון מן החי מחקרים רבים נעשו שונים. להשוות תהליכי ייצור 

, והוא נמצא ככלי יעיל אספקההבקני מידה שונים ובגבולות שונים בשרשרת  וכן לייצור חלב,

 ;Bellarby et al., 2013; Crosson et al., 2011) לבחינת ההשפעות הסביבתיות של ייצור החלב

de Vries & de Boer, 2010; Meul et al., 2014; Roy et al., 2009) ההשפעות הסביבתיות .

, במוצרים מהחי בכלל אספקהשצריכות להילקח בחשבון במחקרים שבודקים את כל שרשרת ה

 - גלובליתההתחממות הן שימוש באנרגיה, מים וקרקע, שינוי אקלים )פוטנציאל הובחלב בפרט, 

GWPפוטנציאל אטרופיקציה ,) (EP) אסידיפיקציה( ופוטנציאל החמצה - AP )(Arvanitoyannis 

et al., 2014; IDF, 2005). 

מגזר של הגזי החממה  פליטותמסך  80%מית מהווה משק החי כמעט ברמה העול

. פליטות (FAO, 2006, 2013) בכלל מסך פליטות גזי החממה האנתרופוגנים 15%-החקלאי, וכ

ים גידולקרקע וייצור במשימוש  -אלה מתייחסות לכל שרשרת האספקה של מוצרי משק החי

 הול זבל עד עיבוד המוצר וההובלה.דרך גידול בעלי חיים וני להזנת בעלי החיים,

כאשר  , Gt CO2-eq 7.1  זי החממה במשק החי העולמי עמד עלסך פליטות ג 2005בשנת 

הפליטות  מסך   20%  בקר היווה  חלב  וייצור (Gt CO2-eq 2.9)  40% היווה   בקר  בשר ייצור 

(Gt CO2-eq 1.3 השלבים העיקריים בתרומתם לפליטות במשק החי הם ייצור ועיבוד גידול .)

( שמרביתו מתסיסה במערכת העיכול 49%ר במשק החי )( והייצו45%) המזון להאכלת בעלי החיים

 6%שייך לממשק הזבל,  10%-לסך הפליטות במגזר, ו 39%שתורם  )גיהוק( בעלי החייםשל 

יכים להובלת ועיבוד מוצרי בעלי החיים. התפלגות הגזים הנותרים הם לאחר השלב החקלאי ושי

 CO2-ו N2O 29%, 44%מהווה  CH4התורמים לפליטות גזי החממה ממשק החי העולמי היא: 

27% (FAO, 2006, 2013) . מגמה זו דומה גם במדינות האיחוד האירופי כאשר סך הפליטות

 .(Weiss & Leip, 2012)במגזר החלב נמצא במקום השני לאחר ייצור הבקר 

, בין אם ק"ג מוצר, פונקציונליתלהשוות לפי יחידה  ניתן  LCAבאמצעות שימוש בשיטת 

ישנם הבדלים בתוצאות מחקרים אלה שונים  LCAכאשר משווים מחקרי אך  ק"ג חלבון וכד'.

בין היתר ממאפייני מערכות הייצור  שונים הנובעות LCAומגבלות בהשוואת מחקרי  ואחרים
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, בבחירת מהגדרת גבולות המחקרקביעת ההשפעות הסביבתיות שנחקרו, באזורים שונים, מ

 .(Crosson et al., 2011)מקדמי הפליטות ושיטות ההקצאה שנבחרו 

ק"ג מוצר נמצא כי ל OECD-ה למשל במחקרים העוסקים במוצרי מזון מהחי במדינות

 ,de Vries & de Boer)נמוכות בהשוואה לבשר בקר, חזיר, עוף וביצים  גזי חממהפליטות חלב 

ובמחקר  (Weiss & Leip, 2012) מחקר שנעשה במדינות האיחוד האירופיב כך גם נמצא ,(2010

שכללו מוצרים מהחי ומוצרים צמחיים הכוללים  ,למוצרי מזון שונים LCAשהשווה מחקרי 

מצא כי פליטת גזי החממה לק"ג חלב היתה נמגמה דומה, ובנוסף  המצא, נתחליפי בשר וקטניות

 ,Nijdam, Rood, & Westhoek)דומה לפליטה מגידול קטניות ותחליפי צומח למוצרים מהחי 

. כאשר השוו את הקרקע הדרושה לייצור המזון לק"ג מוצר נמצאה אותה מגמה: השטח (2012

 de Vries & de Boer, 2010; Nijdam et)וא הנמוך משאר המוצרים הדרוש לייצור ק"ג חלב ה

al., 2012) .אך כאשר משווים את המגמות בהשפעות סביבתיות אלה לק"ג חלבון המגמות שונות .

פליטת גזי החממה לק"ג חלבון נמצא כי  ,(FAO, 2013; Nijdam et al., 2012)בשני מחקרים 

 ,de Vries & de Boer)מחקר אחר  , ואילוחזיר וביצים יותר מבשר אך בקר בשרמ פחותהחלב מ

המגמה וביצים.  בקר בשרמאלו של  הנמוכ פליטת גזי החממה לק"ג חלבון מחלבמצא כי  (2010

שטח הקרקע הדרוש שטח הדרוש לייצור ק"ג חלבון מוצר היא דומה. אשר בחנו את המחקרים ב

 בסוףייצור בשר חזיר, ולמשאר המוצרים. אחריו נמצא בפער ניכר הוא גדול  בקר לייצור בשר

 ,.de Vries & de Boer, 2010; Nijdam et al)בטווחים דומים נמצאים החלב, העוף והביצים 

. חשוב לציין כי למרות שבמחקרים אלה נמצאו מגמות יחסית זהות, התוצאות המספריות (2012

 היו שונות.

מרבית המחקרים בוחנים השפעה סביבתית אחת ולעיתים שתיים, כשהעיקרית ביניהן 

השפעות נוספות להשפעות  בור נבחנו-וריס ודה-במחקר של דה הפחמנית. היא טביעת הרגל

ק"ג חלבון המגמות ל. בשימוש באנרגיה לק"ג מוצר ו(de Vries & de Boer, 2010) שנסקרו קודם

יאל פוטנצ. במשאר המוצרים ביותר היו דומות, והחלב צרך את כמות האנרגיה הפחותה

אטרופיקציה לא ניתן היה לבצע השוואה מכיוון שטווח התוצאות היה רחב ולא האסידיפיקציה וה

 נמצא דפוס ברור.

 LCAהשוואת השפעות סביבתיות של חלב באמצעות  2.2.2

צריכת  ישירות ועקיפות עם הסביבה הכולללתהליך הפקת החלב מגוון נקודות ממשק 

צריכה גבוהה של מים, צריכת אנרגיה, זיהום קרקע  משאבים ופליטת מזהמים שונים. למשל,

 המתאןומקורות מים כתוצאה מנוטריינטים, חנקות, תמלחות, חומר אורגני ופתוגניים, פליטות 

 ;IDB & ICBA, 2008)עקיפות מטיפול בזבל ועוד פליטות או  מתסיסה במערכת העיכולישירות 

Roy et al., 2009) .של מגזר  העולמיות מסך פליטות גזי החממה 20%-ייצור חלב בקר תורם כ

מכלל הפליטות האנתרופוגניות, כאשר עוצמת פליטות גזי החממה גבוהה יותר  4%-משק החי וכ

 .(FAO, 2010, 2013)במערכות ייצור חלב פחות יצרניות 
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מחקרים אשר בדקו את כלל מחזור החיים של מוצרי חלב מצאו כי השלב החקלאי )גידול 

. כאשר טווח פליטות גזי החממה המזון וייצור החלב( הינו התורם העיקרי להשפעות הסביבתיות

 מסך פליטות גזי החממה לאורך שרשרת אספקת החלב 20-6%הוא  משער המשקשנוצרות 

(Berlin, 2002; Daneshi, Esmaili-sari, Daneshi, & Baumann, 2014; Eide, 2002; FAO, 

2013; Hospido, Moreira, & Feijoo, 2003; Thoma et al., 2013b). 

בכלל ובמערכת ייצור החלב בפרט, ישנם  LCA-סטנדרטיזציה ל ייצרלמרות הכוונה ל

קשיים ומגבלות הנובעים ממורכבות מערכות הייצור. למשל קביעת גבולות המערכת אשר אינם 

מקיפים את כל התהליכים, התשומות והתפוקות במערכת הייצור וקושי באיסוף כל הנתונים 

ם. בנוסף, מאחר וההיבטים הסביבתיים שנחקרים הם בהתאם למטרה ולהיקף שנקבעו ואיכות

אין ההערכה מלאה לכל ההיבטים הסביבתיים הקיימים במחזור החיים של  ,בשלב הראשון

 .(ISO, 2006)המוצר 

. החל החלב למגזרברחבי העולם רבים  LCA מחקריבמהלך השנים האחרונות נערכו 

ובמשך שנתיים השתמשו באינדיקטורים שונים לכימות ההשפעות הסביבתיות,  2000שנת מ

 ,Berlin, 2002; Cederberg & Mattsson, 2000; Eide)בעיקר באסידיפיקציה ובאטרופיקציה 

2002; Haas, Wetterich, & Kopke, 2001; Haas, Wetterich, & Geier, 2000) לאחר מכן .

ניתן לראות במחקרים שימוש באינדיקטורים אחידים ובמשך השנים החל הליך סטנדרטיזציה 

טות הקצאה בשלבים לחלב, הכוללים, למשל, המלצות לשי LCAוהמלצות לאופן ביצוע מחקרי 

 ,FAO, 2016a, 2016b; IDF) ולשימוש באינדיקטורים אחידים להשפעות סביבתיותהשונים, 

 2015-2003לחלב שפורסמו בין השנים  LCAמחקרי מספר מציג סקירה של  1לוח . (2010 ,2005

לחלב בוחן רק את טביעת  LCAלעומתם, חלק נרחב ממחקרי ובחנו מספר השפעות סביבתיות. 

 (.2לוח הרגל הפחמנית )
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 .לחלב LCA: סקירת מחקרי 1לוח 

 לא נחקר גבולות מיקום ומה נחקר מקור
יחידה 

 פונקציונלית

 תוצאות

 קרקע

(m2) 

 אנרגיה

(MJ) 
GWP 

(kg CO2-eq) 

AP 

(kg SO2-eq) 

EP 

(kg PO4-eq) 

(Hospido et al., 

2003) 

 ספרד

רפתות )בעלות  2-מחלבות ו 2

 פרות( לאורך שנה 50-60

עריסה עד 

עיבוד החלב 

 )כולל(

 שימוש בקרקע

)טענו מכיוון שאין 

 מרעה(

 ל' חלב ארוז

 

 6.21סה"כ:  

 1.39חלב:  ייצור

(22%) 

  1.05סה"כ: 

 (80%) 0.84ייצור חלב: 

 0.00853סה"כ: 

ייצור חלב: 

0.00498 (58%) 

 0.00531סה"כ: 

 ייצור חלב:

0.00391 (73%) 

(Cederberg & 

Flysjö, 2004) 

 מערב שוודיה-דרום

רפתות )סווגו לאורגני, רגיל   23

גיל גבוה ור-אינטנסיבי

 בינוני( לאורך שנה-אינטנסיבי

עריסה עד 

 לשער הרפת

נות, מבנים, מכו

תרופות, חומרי 

 חיטוי וניקוי

kg ECM 1.54גבוה: -רגיל 

 1.92בינוני: -רגיל

 2.93אורגני: 

 2.59גבוה: -רגיל

בינוני: -רגיל

2.73 

 2.1אורגני: 

 0.89גבוה: -רגיל

 1.03בינוני: -רגיל

 0.93אורגני: 

 

  

(Thomassen, van 

Calker, Smits, 

Iepema, & de 

Boer, 2008) 

 הולנד

 11-גילות ור 10רפתות ) 21

 אורגניות(, לאורך שנה

עריסה עד 

 לשער הרפת

רעים, תרופות, ז

מיכון, מבנים וחומרי 

 הדברה

kg FPCM  :1.3רגיל 

 1.8אורגני: 

 5רגיל: 

 3.1אורגני: 

 1.4רגיל: 

 1.5אורגני: 

 0.0095רגיל: 

 0.0108אורגני: 

(kg NO3-eq) 

 0.11רגיל: 

 0.07אורגני: 

(van der Werf, 

Kanyarushoki, & 

Corson, 2009) 

 צרפת

 6-רגילות ו 41רפתות ) 47

 אורגניות(, לאורך שנה

עריסה עד 

 הרפתלשער 

מבנים, תשתיות, 

שימוש בהורמונים 

ואנטיביוטיקה, 

חומרי ניקוי וחיטוי. 

וא של זבל ובוצה יב

 ויצוא זבל מהרפת

kg FPCM   :1.374רגיל 

 2.085אורגני: 

 2.8רגיל: 

  2.6אורגני: 

 1.037רגיל: 

  1.082אורגני: 

 0.0076רגיל: 

  0.0068אורגני: 

 0.0071רגיל: 

 0.005אורגני: 

(Arsenault, 

Tyedmers, & 

Fredeen, 2009) 

 קנדה

מידול של שתי רפתות אופייניות 

דה )מרעה ורפת מבונה(, לקנ

 לאורך שנה

עריסה עד 

 לשער הרפת

מבנים, מכונות, 

תרופות וחומרי 

עות ניקוי. השפ

הקשורות לשימוש 

 בחומרי הדברה

ק"ג חלב לא 

 מעובד

 

 2.59מבונה: 

 2.83מרעה: 

 4.87מבונה: 

 4.99מרעה: 

 0.974מבונה: 

 0.988מרעה: 

 0.011מבונה: 

 0.0096מרעה: 

 0.0033מבונה: 

 0.00317מרעה: 

(Basset-Mens, 

Ledgard, & 

 זילנד-ניו

זילנד -לניו (Av) רפת אופיינית

עריסה עד 

 לשער הרפת

 ק"ג חלב קיבוע פחמן

(kg FPCM) 

Av :1.15 

(1.05) 

Av :1.51 

(1.39) 

Av :0.933 

(0.856) 

Av :0.00812 

(0.00745) 

Av :0.00293 

(0.00269) 
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Boyes, 2009) פרות(, לאורך שנה 315 )בעלת  

הושוותה לשלוש מודלים של 

רפתות השונות ברמת 

 האינטנסיביות:

LI- תשומה נמוכה, מרעה בלבד 

NF-  ,מרעה דשנים חנקניים

 וכמות בינונית של מזון קנוי

NFMS-  דשנים חנקניים

 ותחמיץ תירס

LI :0.74 

NF :0.8  

NFMS :0.72 

LI :0.55 

NF :1.13  

NFMS :1.55 

LI :0.646 

NF :0.762  

NFMS :0.754 

LI :0.00385 

NF :0.00674  

NFMS :0.00578 

LI :0.00159 

NF :0.00250  

NFMS :0.00238 

(O’Brien et al., 

2012) 

 אירלנד

רפתות לאורך שנה. רפת  2

מבונה בעלת שיטת הזנה של 

TMR  מרעההמבוססת על ורפת 

עריסה עד 

 לשער הרפת

ייצור חלק 

מהתשומות כמו 

 תרופות

kg FPCM   :0.9333מבונה 

 0.7279מרעה: 

 3.9מבונה: 

 2.3מרעה: 

 1.0274 מבונה:

 0.8743מרעה: 

 0.0119מבונה: 

 0.0099מרעה: 

 

 0.0046מבונה: 

 0.0034מרעה: 

(Roer et al., 

2013) 

 נורבגיה

רפתות לבשר וחלב  3מידול 

אזורי ייצור  3המאפיינות 

כאשר הרפת בנורבגיה. 

 ראשים 20הממוצעת בעלת 

עריסה עד 

 הרפתלשער 

הובלות למרחקים 

 קצרים

kg ECM  :2מרכז 

 2.06מז': -מרכז דר'

 1.6מע': -דר'

 4.6מרכז: 

מז': -מרכז דר'

3.9 

 3.7מע': -דר'

 1.59מרכז: 

 1.54מז': -מרכז דר'

 1.47מע': -דר'

 0.00221מרכז: 

מז': -מרכז דר'

0.0216 

 0.00198מע': -דר'

(kg P-eq) 

 0.000295מרכז: 

מז': -מרכז דר'

0.000299 

 0.000281מע': -דר'

(Yan, 

Humphreys, & 

Holden, 2013) 

 אירלנד

רפתות מסחריות איריות )בין  18

חולבות ברפת(, לאורך  154-8

 שנה

עריסה עד 

 לשער הרפת

תשתיות, מיכון, 

תרופות, חומרי 

קירור, חומרי 

הדברה, חומרי 

חיטוי, פלסטיק של 

התחמיץ, קיבוע 

פחמן ופליטות 

מהזבל בחצר 

 המבוטנת

kg ECM 1.22  

 )מרעה( 83%ברפת: 

 14%ייצור מזון מרוכז: 

 3%תחמיץ וקש: 

 1.23 

 43%תסיסה במערכת העיכול: 

 11%פליטה מהפרשות: 

 11%פיזור דשנים: 

 10%דשנים:  ייצור

 10%אחסון זבל: 

 6%ייצור מזון מרוכז: 

 4%פיזור זבל: 

 3%ייצור חשמל ודיזל: 

 1%שימוש בדיזל בשדה: 

 1%הובלה: 

  

(Schoeneboom et לא צוייןעריסה עד  צרפת kg FPCM  PD :3.311 PD :1.268   
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al., 2014)  חולבות,  120של רפת ניסויית

 לאורך שנה.

 כאשר נעשתה השוואה בין שתי

מערכות הזנה, בהנחה שהתפוקה 

 לפרה זהה.

( כללה CDהתזונה הנוכחית )

יותר תחמיץ, אלפאפא, 

התזונה אשר כוספאות ומרעה מ

 (PDהקודמת )

 CD :2.789 CD :1.198  לשער הרפת

 

 .לטביעת רגל פחמנית מייצור חלב LCA: סקירת 2לוח 

 לא נחקר גבולות מקום ומה נחקר מקור
יחידה 

 פונקציונלית
GWP 

(kg CO2-eq) 

(Casey & 

Holden, 2005) 

 אירלנד

דת רפת אירית ממוצעת  הגדרת יחי

 פרות( 100)בעלת 

 שנים 5נתונים שנאספו לאורך  

עריסה עד 

 הרפת לשער

מבנים, מכונות, תרופות, 

וחומרי הדברה. ופליטות 

N2O מהבקר, ו-CO2 

 מתסיסה במערכת העיכול

kg ECM בשר-הקצאת חלב- 

 1.5ללא הקצאה: 

 1.3הקצאה כלכלית: 

 צריכת אנרגיה ודלק 5%ממשק זבל,  11%מזון מרוכז,  13%מדשנים,  21%, מתסיסה במערכת העיכול 49%

(FAO, 2010) מדינות העולם 

לענף החלב העולמי  גזי החממהפליטות 

 2007-ב

 FAO-הנתונים התבססו על דוחות של ה

 קרים נוספיםוהאו"ם ומח

עריסה 

 לקמעונאי

פליטות הקשורות לשינוי 

קרקע, אמצעי ייצור 

)מבנים, מכונות וכו'(, 

חליבה וקירור ברפת, ייצור 

חומרי ניקוי 

ה, פעילות ואנטיביוטיק

יטות בשלב הקמעונאי, פל

של הזבל שמחוץ למערכת 

 הבע"ח

kg FPCM 2.4 

 7.5-1.3מדינות מתפתחות: 

 2.72מע' מרעה: 

 1.78מעורבת )מרעה+מזון מרוכז(:  מע'

 טון ליארדמי 1.97סה"כ ענף החלב: 

 (.מפיטום עגלים אלף טון 490 -ואלף טון  151טון, מבשר של בע"ח בוגרים  ליארדמי 1.3)מחלב      

 CH4 :52% חלוקת פליטות הגזים:

                                      N2O 38%, מתפתחות 27%: מפותחות 

                                      CO2 10%, מתפתחות 21%: מפותחות 

(Hagemann et 

al., 2011; 

 מדינות בעולם 38

רפתות אופיינית בכל מדינה  117מידול 

עריסה עד 

 לשער הרפת

פליטות ממדבור ושינוי 

 שימוש קרקע

kg ECM 1.5  

 .0.98-1.71מדינות אירופה: 
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Hagemann, 

Ndambi, 

Hemme, & 

Latacz-

Lohmann, 2012) 

מייצור  70%מייצגות ה ,מדינות 38-מ

 החלב העולמי

הרפתות נבדלות בגדלי רפת שונים שנעים 

פרות במדינה  1700-מפרה אחת עד ל

 וממשקים שונים פותחת, שיטות הזנהמ

 מסך הפליטות העולמיות(. 5.32%)  1.44גרמניה: 

 (מסך ייצור החלב העולמי 5.54%דולה מבין מדינות אירופה )כאשר היא יצרנית החלב הג     

 טה הנמוכה ביותר במדינות שנחקרו(הפליטות העולמיות, ובעלת הפלימסך  0.17%) 0.88ישראל: 

 פרות( 80-הרפת אופיינה ב) מסך ייצור החלב העולמי 0.31%ווה כאשר היא מה     

 1.98 : הודו

 (מסך ייצור החלב העולמי 14.1%שהיא יצרנית החלב הגדולה בעולם )     

(Weiss & Leip, 

2012) 

 מדינות האיחוד האירופי 27

למוצרים ממשק  גזי החממהפליטות 

 ה.החי בכל מדינה לאורך שנ

 התוצאות המוצגות הן לחלב בלבד

עד עריסה 

לשער 

 החווה

ק"ג חלב  ןלא צוי

 גולמי

 1.3-1.7חלב בקר: 

 2.6-4.1חלב כבשים ועיזים: 

 CH4 :38% חלוקת פליטות הגזים בחלב בקר:

                                                         N2O :23% 

                                                        CO2 :38-51% 

(Thoma et al., 

2013a) 

 ארה"ב

 מחלבות לאורך שנה 50-רפתות ו 536-ב

עריסה 

 לקבר

ק"ג חלב  תשתיות

 שנצרך

2.05 

 6%, הובלה, עיבוד והפצה 6%מנת המזון,  19%, אנרגיה ברפת 17%, במערכת העיכולתסיסת  25%

 ממשק זבל 4%-צריכה וסילוק פסולת ו 5%, קמעונאות

(Thoma et al., 

2013b) 

 ארה"ב

 מחלבות לאורך שנה 50-רפתות ו 536-ב

עד  עריסה

 לשער הרפת

 kg FPCM 1.23 תשתיות

 1.3: <(ראשים 100) רפת קטנה

 1.15: (ראשים 500-100) רפת בינונית

 1.25: >(ראשים500) רפת גדולה

(Daneshi et al., 

2014) 

 אירן

 1026-25רפתות תעשייתיות )בעלות  7

 חולבות(, לאורך שנה

עריסה עד 

למחלבה 

)כולל עיבוד 

 החלב(

כוח אדם, תשתיות, מיכון 

ותחזוקה, דשנים עם 

אלמנטים, קיבוע -מיקרו

ניקוי,  חומרי -פחמן, ברפת

 ויטמינים וחומרים לקירור

ל' חלב 

מפוסטר ארוז 

במיכל 

 פלסטיק.

  - בשער הרפת

kg FPCM 

1.73 

 (90%) 1.57בשער הרפת: 

 43%גידול מזון: : שלבי הייצור

 48%ייצור החלב:                        

 9%עיבוד החלב                        

 הובלה 8.6%-ו מסולר 8.8%, ממשק זבל 8.9%, חשמל 14%, תסיסה במערכת העיכול 30%

(Alqaisi, Hemme, 

Hagemann, & 

Susenbeth, 2014) 

 ירדן

 -רפתות בירדן בגדלים שונים )גדולה 9

( פרות 100-30 -ובינונית פרות 400-300

 קה ליצרנות הפרה, לאורך שנה וחציוחלו

עריסה עד 

 לשער הרפת

פליטות ממדבור ושינוי 

 שימוש קרקע

kg ECM 0.9-1.88 

CH4 :52% 

N2O :17% 

CO2 :15% 
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נע ממודל של רפת אחת ש ,המידה הנחקר-קנהב הבדלים , למשל,בלוחות ניתן לראות

מידה גלובלי, הבדלים -לקנהבמדינה ואף עד ספציפיות רפתות למספר  עדהמאפיינת את המדינה  

שונות. כל אלה מהווים  פונקציונליותבגבולות המערכת המגדירים מה נחקר ומה לא ויחידות 

עניין זה תואם את הדיון הנרחב במחקרי  קשיים ומגבלות בהשוואת התוצאות ממחקרים שונים.

LCA שונים בשל נושאים טכניים, בחירות ה םמחקריהת ובהשווא הקיים קושיה לחלב, לגבי

יטות וש פונקציונליותשרירותיות והנחות לא עקביות, למשל, קביעת גבולות מערכת, יחידות 

הקצאה שונות כמו גם בחירת הרפתות לפי זמינות הנתונים ושימוש בנתונים ממקורות שונים 

(Baldini, Gardoni, & Guarino, 2017; Yan, Humphreys, & Holden, 2011) . בנוסף מוצע כי

במסגרת מקרה מבחן הבוחן את אותם תהליכים והשפעות המוגדרים ניתן לבצע את ההשוואה רק 

 .(de Boer, 2003)באותם גבולות מערכת 

במתן  לייצר טווחים להשפעות הסביבתיות סיכום המחקרים מאפשר ,למרות כל זאת

מרוכזות תוצאות הטווחים להשפעות השונות. התוצאות  3לוח תשומת לב למגבלות האלו. ב

, kg ECM-ו kg FPCMשל  שהשתמשו ביחידות הפונקציונליותשנלקחו מתייחסות רק למחקרים 

 והן עד לשער הרפת.

 .טווח תוצאות בהשפעות הסביבתיות במחקרים שנסקרו :3לוח 

 kg FPCM kg ECM השפעה סביבתית

mקרקע )
2) 1.37-0.93 1.925-1.54 

 5-1.39 4.06-2.59 (MJצריכת אנרגיה )

GWP (kg CO2-eq) 2.4-0.85 1.88-0.89 

AP (kg SO2-eq) 0.019-0.0074 0.018-0.0086 

EP (kg PO4-eq) 0.0071-0.0027  

 

 ,.Baldini et al)רובם המכריע של המחקרים אינם מתייחסים לנושא צריכת המים 

2017; Henderson et al., 2017).  רק מחקר אחד(Schoeneboom et al., 2014), מחקרים מה

 L, אך בחישוב צריכת המים הוא השתמש באינדיקטור של התייחס לצריכת מים ,הנזכרים לעיל

H2O-eq כתוצאה מכך התוצאה היתה שונה בסדר גודל מהמחקר עליו הוא התבסס כמקור .

נמצא כי דרושים  (De Boer et al., 2013)לנתוני צריכת מים לגידולים. במחקר עליו הוא התבסס 

הם להשקיית המזון  76%מהעריסה עד לשער הרפת בהולנד, כאשר  kg FPCMל' מים ליצור  66.4

 .לצורך שתיה וניקוי 8%-למזון המרוכז ו 15%הגס, 
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2.2.3 LCA ככלי לקבלת החלטות 

 ,שיטה זו פרק הקודם ניתן לראות יתרון נוסף של-מסקירת המחקרים שהוצגה בתת

השימוש בכלי זה לקבלת החלטות באמצעות השוואות שונות, כגון מערכות ייצור חלב שונות )רגיל 

וגדלי רפת  גאוגרפי ואורגני(, סוגי רפתות שונים )מרעה, מבונה(, הרכבי מנות מזון שונים, מיקום

החמות',  וכן למצוא את המרכיבים והשלבים המשפיעים ביותר, ה'נקודות )מספר ראשים בעדר(

בעל ההשפעה כי השלב החקלאי הוא במחקרים השונים עולה למשל  .בשרשרת האספקה

מערכת העיכול ים לפליטות גזי החממה הם התסיסה בוהתורמים העיקריביותר המשמעותית 

שעולות מהם דומות וניתן באמצעותן לבצע הסופיות המסקנות והפקת ויישום הדשנים. בנוסף, 

 ., מרמת החקלאי והרפת ועד לרמה לאומית ממשלתית וגלובליתה שוניםמיד-קבלת החלטות בקני

באמצעות תוצאות  פותח מודל, ,(Meul et al., 2014) מחקר שמציג יתרון זהבלמשל, 

LCA,  למערכת תומכת החלטות סביבתיות לאסטרטגיות ייעול לניהול רפתות מסחריות ליועצים

אפשר לגשר על פער הידע המדעי והמעשי באופן נגיש מהחקלאים ולחקלאים עצמם. המודל 

ומאפשר זיהוי הביצועים הסביבתיים שמושפעים ממאפייני הרפת וניהולה ובכך לספק לחקלאים 

 מאפשרבשילוב עם פיתוח מודלים נוספים,  LCA-כלי ה כמו כן, בתי.ייעוץ ממוקד לייעול הסבי

ויצירת תרחישים לאורך  אסטרטגיותבחירת  הפחתת הפליטות באמצעות פוטנציאלהערכת 

 .(Bellarby et al., 2013; FAO, 2013) מערכות הייצור השונות

משמעותית של הפליטות אבל הם לא בשימוש נרחב  הצעדים וטכנולוגיות להפחת קיימים

 ההשפעות הסביבתיות בשלבי הייצור השונים. ישנן פעילויות להפחתת (FAO, 2013) בעולם

יכול השכוללות בין השאר את השימוש במזון איכותי יותר , משפרות גם את יעילות הייצורה

, שיפורים או הפחתת מזון מיובא וצמצום השימוש במזון מרוכז להפחית את פליטות המתאן

 כמו מעבר לאנרגיה ממקורות מתחדשים לייעול השימוש באנרגיה לאורך שרשרת אספקת המזון

פעילויות נוספות יכולות לשמש כ'סגירת מעגל' ותשומות ממקורות בעלי עוצמת פליטות נמוכה. 

תפוקות בשלב אחד יכולות לשמש כתשומות בשלב אחר, למשל שיטות ניהול זבל כאשר חלק מה

בנוסף ישנה למחזור הנוטריינטים והאנרגיה הטמונה בו במקום השימוש בדשנים חנקניים. 

חשיבות לקיבוע הפחמן מגידולי מרעה כמקור להפחתת הפליטות, אך נדרשים מחקרים נוספים 

-Alqaisi et al., 2014; Arsenault et al., 2009; Basset)ך על מנת לכמת ולהבין את הכדאיות בכ

Mens et al., 2009; Daneshi et al., 2014; O’Brien et al., 2012; Schoeneboom et al., 

2014; Thoma et al., 2013b; Thomassen et al., 2008; Yan et al., 2013).  פעולות אלה

הכלכלית והכדאיות היצרנית  לצמצום ההשפעה הסביבתית צריכות לקחת בחשבון את הכדאיות

 ,.Arsenault et al., 2009; Thoma et al) ועל איכות החלב בעלי החייםבאופן שלא ישפיע על 

2013a, 2013b; Yan et al., 2013). 

חלב במדינות האחד שבדק את השפעת ייצור  LCAעד כה, למיטב ידיעתי, פרט למחקר 

שונות על פליטות גזי חממה והשתמש ברפת מודל טיפוסית בישראל, ומצא כי התרומה בישראל 

 LCAלא בוצעו מחקרי , (Hagemann et al., 2011)היא הנמוכה ביותר  גזי החממהלפליטות 

 לייצור חלב בישראל.
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 מערכת החלב בישראל 2.3

 האוכלוסייה של המזון בצריכת העיקריים המרכיבים אחד את מהווים ומוצריו החלב

, 2.8%-נאמד הגידול בצריכת מוצרי חלב מייצור מקומי ב 2015-וב ,א(2014)הלמ"ס, הישראלית 

 ג"ק 177 היא בישראל לנפש הממוצעת החלב צריכת .2%-לעומת גידול האוכלוסייה שנאמד ב

המקומי הוא ברובו חלב  החלב ייצור לנפש, כאשר ג"ק 109-ב מוערך העולמי הממוצע בעוד לנפש

 .(2015, 2013)מועצת החלב, בקר 

 מסך ערך התפוקה החקלאית בישראל 10%מערכת ייצור חלב הבקר בישראל מהווה 

 163-מתנובת החלב הארצית מגיעה מ 58%-פרות חולבות, כאשר כ 100,000-ומונה למעלה מ

משקים משפחתיים  750-ממגיעה  41%-פרות למשק, וכ 400משקים שיתופיים המונים בממוצע 

הגזע העיקרי של  מהחלב בישראל מיוצר באזורי עדיפות לאומית. 65% פרות. 80שמונים בממוצע 

ישראלי שמקורו בהולנד ובגרמניה, אשר הותאם לתנאי -פריזי-פרה בישראל הוא הולשטיין

יוצרו  2015-. ב(IMA, 2013 ;2015, 2013)מועצת החלב,  אקלים הישראלי ומניב תנובת חלב גבוהה

. מכיוון שזהו ענף 1.37 חלב, כאשר המכסה הארצית עמדה עלשל ליטרים  ליארדמי 1.45בישראל 

מוסדר ומתוכנן בהקצאת מכסות ייצור שמתעדכנות מעט כל שנה, כמות ייצור החלב דומה בכל 

מפאת תנאי מזג , 2014ת יצור לעומיב 5.7%היתה ירידה של  2015ות כל זאת בשנת למר השנים.

קיץ עם טמפרטורות גבוהות ושני גלי חום רצופים שהשפיעו על שאופיין ב ,האוויר באותה שנה

לפי סקר במערכות ייצור חלב  .(2015, 2013)מועצת החלב, גם בחודשים לאחר מכן תפוקת החלב 

-ב 2014( בשנת International Dairy Federation-IDFוארגון החלב הבינלאומי ) FAO-שערכו ה

 11,600 -מדינות בעולם, תפוקת החלב של הפרה הישראלית היא הגבוהה ביותר עם למעלה מ 15

ק"ג  9,000-5,000ע בעיקר בטווח של ק"ג חלב לפרה בשנה כאשר ייצור החלב במדינות שנסקרו נ

 .(FAO, IDF, & IFCN, 2014)חלב לפרה בשנה 

כל חודשי השנה ואינה כוללת מרעה כמו לאורך מערכת ההזנה בישראל הינה אחידה 

ומבוססת על שיטת הזנה  ,במדינות אחרות בעולם, בעלת שיטות הזנה מתקדמות וממוחשבות

TMR (Total Mixed Rationהכוללת כ )-רס, סויה( חיטה, שעורה, תי -מזון מרוכז )גרעינים 70%

שחת ותחמיץ(. חלק נכבד ממרכיבי ההזנה הם תוצרי לוואי שמקורם  -מזון גס )עלים 30%-וכ

בעודפים, בפסולת חקלאית או בתוצרי לוואי של תעשיה המעבדת מוצרים מהצומח כמו סובין, 

מהמזון מיוצר במרכזי מזון  65%-וגפת, תוצרי הלוואי יכולים להיות מזון מרוכז או גס. כ כוספא

 אזוריים המספקים את המזון לרפתות באזור, והיתר מיוצר במרכזי מזון מקומיים ברפת עצמה

 .(FAO et al., 2014; IMA, 2013 ;2016)מועצת החלב, 

ב(, שיעור פליטות גזי חממה 2014) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(על פי נתוני 

)לא כולל פליטות מייצור  2011מסך הפליטות בישראל בשנת  3.3%-מחקלאות בישראל מהווה כ

יים, חשמל(, והוא נותר בשיעור דומה בעשור האחרון. מקור מרבית הפליטות הוא גידול בעלי ח

והוא נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות עקב עלייה בהיקפי גידול בעלי החיים. ישנה עלייה 

מחקלאות )כולל פליטות מצריכת חשמל ושריפת דלקים( וירידה בפליטת  N2O-ו CH4בפליטות 

CO2 מקור מרבית פליטות .N2O עלי חיים מחקלאות הוא דשנים, טיפול בזבל בעלי חיים וזבל ב

 באדמות חקלאיות.המפוזר 
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לי איכות שפכי הרפת המוזרמים לביוב, כיום, מוגבלים, אינם מהימנים, בעות יוכמו

ותלויים באופן שימוש המים המכון החליבה, כאשר טווח  שונות גבוהה ומוערכים ממדגמים

; מלכה 2014; גל, 2014צדיקוב, ו)בראור  ל' 150-80צריכת המים הממוצע לפרה ביום הוא 

)רשות המים,  ל' לפרה ביום 130-מוערכת בכ שיתופיתוספיקת השפכים ברפת , (2016ואחרים, 

שייה וגביית בשנים האחרונות שפכי הרפת שמוזרמים למערכת הביוב הוגדרו שפכי תע .(2016

רפתות תעריפי הביוב תלויה בכמותם ואיכותם. ההערכה לקביעת כמות השפכים לחיוב הינה ב

מקריאת המד,  70%ה לחצר ההמתנה ומכון החליבה, כמות השפכים תהיה יש מד מים בכניסבהן 

)בורושק,  מסך כמות המים הנצרכת ברפת 35%ברפתות בהן אין מד זה, כמות השפכים תהיה 

2016). 

מחזור החיים של על הסביבה במגוון שלבים בלצמצום ההשפעה לענף החלב פוטנציאל רב 

ביניהם ניצול מבנים להפקת אנרגיה מתחדשת, קליטת תוצרי לוואי מתעשיית המזון  המוצר

ות הדרים, שימוש נרחב בזבל והחקלאות להזנת הפרות במקום הטמנתם, כגון גפת תירס וקליפ

 .(2016)מועצת החלב, ים מושבים ושוליים לגידול מספוא הפרות לדישון ושימוש נרחב במ

הולך וגדל העניין בהבנת השפעות  במדינת ישראל במהלך השנים האחרונותאכן, 

 קיימא.-ידום מערכת אספקת חלב בתסביבתיות אלו כבסיס להתייעלות וצמצום ההשפעה וק

 המגדלים עם יחד והחקלאות הסביבה הגנת משרדי בין פעולהה שיתוף לצורך כך, קודם

-בת מתקדמת חקלאות לקיום סטנדרטיםליישום החקיקה והתקנות בתחום וקידום  החקלאיים

 ברפתות ממשלתית תכנית בוצעה 2008-1999 השנים בין. (2015)המשרד להגנת הסביבה,  קיימא

והגדלת יחידות  לגודל יתרונות בהפנמת החלב יצרני מרוץית הן שמטרותיה בישראל החלב

. והסביבה המים מקורות והגנת סביבתיים מפגעים במניעת סיוע וכן התייעלות עידוד, הייצור

)משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד  לרפתות חלב ייצור מכסות נקבעו הרפורמה במסגרת

הרפורמה הביאה להקמת ושיפור תשתיות למניעת מפגעים סביבתיים  .(2001לאיכות הסביבה, 

ובכך לצמצום בזיהום הסביבתי מהרפתות כגון: שמירה על שטחים פתוחים באמצעות הפיזור 

באמצעות ושטחי גידולי המספוא, קליטת כל שפכי הרפת במערכות ביוב הכללי של הרפתות 

הקמת מתקני טיפול בזבל שונים וצמצום מפגעים הנובעים מרטיבות הרפת, טיפולי קדם שונים 

שימוש ברפת כמקור ליצירת אנרגיה על ידי הקמת מתקנים אזוריים להפקת גז טבעי וחשמל ו

 .(IDB & ICBA, 2008)כמקור להפקת אנרגיה סולרית  המיוצר מזבל הפרות וכן ניצול גג הרפת

, עד כה לא נבחנה בישראל מערכת ייצור החלב בצורה הוליסטית נזכרים לעילהלמרות השיפורים 

כך שתכלול הן את ההשפעות הישירות והן את אלו העקיפות לאורך מחזור החיים, תאמוד את 

 צביע על הפוטנציאל לצמצום ההשפעה.שלבים ומרכיבים שונים במחזור החיים ותההשפעה של 
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 מערך המחקר .2

 חשיבות המחקר 2.1

 שונה הזנה ובשיטת לפרה גבוהה חלב בתפוקת מאופיינת בישראל החלב ייצור מערכת

 רבות סביבתיות השפעות החי למשק בינלאומיים מחקרים של שורה פי על. בעולם רבות ממדינות

 צורך נושיש ההבנה והשתרשה הלכה האחרונות בשנים ,הגלובלי והן מקומיה המידה בקנה הן

. המלא החיים מחזור לאורך שונים ייצור תהליכי של הסביבתי הממשק נקודות מגוון את לבחון

 מערכת ייצור של ההשפעות מגוון של ומעמיקה מקיפה בחינה ישראל במדינת נערכה לא כה עד

 .החלב

 במספר חלב ייצור של חיים מחזור ניתוח. זה ידע פער היה צמצום זה מחקראחד מיעדי 

 צביעמ, בישראל חלב ייצור של והעקיפה הישירה שפעההה מידת את אומד בישראל ייצור מערכות

 בהשוואה הישראלים' הביצועים' את לבחון אפשרמו, ההשפעה את להקטין ניתן בהן נקודות על

 .העולם ברחבי דומים לתהליכים

 שאלות ומטרות המחקר 2.2

 מחזור מניתוח ביטוי לידי באות שהן כפי בקר חלב ייצור של הסביבתיות מהן ההשפעות .1

 ?ישראל במדינת חלב ייצור מערכות מספר של חיים

 ?מחזור החייםמהם המרכיבים והשלבים המשפיעים ביותר )'נקודות חמות'( לאורך  .2

בחינת ו, בישראל בקר חלב בייצור הסביבתיות ההשפעות הערכת תההי המחקר מטרת

מטרות  .'נקודות חמות' בשרשרת אספקת החלב בישראל זיהוי באמצעות צמצומןפוטנציאל 

 משנה נוספות הן :

בחינת הבדלים בין גדלי הרפת )מספר ראשים(, אזורים גאוגרפים שונים והבדלים  (1)

 עונתיים.

מתן אינדיקציה למיקומה של מערכת חלב הבקר בישראל מול מערכות חלב בקר אחרות  (2)

 בעולם, בהקשר של מגוון ההשפעות הסביבתיות.

 שת המחקר גי 2.3

המאפשר לאמוד את  (LCA) ניתוח מחזור חיים בוצע שאלות אלהעל מנת לענות על 

ייצור חלב הבקר  לאורך שלבי מחזור חייו של מוצר. הניתוח למערכת התשומות והתפוקות

 ,ISO 14040:2006 (ISO, 2006)מסמכי המתודולוגיה והשלבים המוצגים ב ס עלבישראל התבס

ומסמכי הדרכה לביצוע ניתוח  IDF (IDF, 2005, 2010) ניתוח מחזור חיים לחלב של מסמכי

 Livestockחיים ולהערכת השפעות סביבתיות במעלי גירה גדולים של -מחזור חיים להזנת בעלי

Environmental Assessment and Performance Partnership (LEAP)שהיא שותפות של ה ,-

FAO (FAO, 2016a, 2016b), ספרות מחקרית בנושאעל  התבססכן ו. 
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ארבעה שלבים עיקריים: הגדרת מטרת כולל ניתוח מחזור חיים  1 איורכפי שמוצג ב

( ולבסוף שלב פרשנות התוצאות. LCIA(, הערכת ההשפעה )LCIוהיקף המחקר, איסוף הנתונים )

יקות באמצעות חזרה תוצאות יותר אמינות ומדוקבל זוהי שיטה איטרטיבית המאפשרת ל

לשלבים השונים בתהליך הניתוח ושיפורם על ידי למידת מערכת המוצר והכללת נתונים מדויקים 

 יותר.

 

 .(ISO, 2006) : מרכיבי המחקר ושלביו1 איור                           

 המחקר היקף וגבולותהגדרת  2.2

 אזור המחקר 2.2.1

רפתות שיתופיות לייצור חלב בשלושה  12המחקר של מערכות ייצור החלב בישראל בחן 

לפי מספר  רפתות, בגדלי רפת שונים 4אזורים שונים בארץ )דרום, מרכז, צפון(. בכל אזור נבחנו 

, כאשר הטווח ברפתות (2015)התאחדות מגדלי הבקר,  2014בעדר כפי שדווח בספר העדר  הפרות

 ) מיליון ליטר חלב בשנה 11-3שמכסתן נעה בין  פרות 1,000-300בין  שיתופיות נע
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ים מתבססת על חלוקה למחוזות של משרד החקלאות: החלוקה לשלושת האזור. (2איור 

 השפלה וההר( ודרום )מחוז הנגב(. גולן והעמקים( מרכז )מחוזות מרכז-צפון )מחוזות גליל
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 פרות ברפת.בסוגריים מספר  .: אזור המחקר וחלוקת הרפתות הנחקרות לאזורים וגדלים 2איור 

טרופי, בחורף קר וגשום במקצת ובקיץ חם ולח במישור -האקלים בישראל נחשב סוב

במטרה  תחודשיברמה ההיה  ברפת איסוף הנתוניםהחוף, וחם ויבש בעמקים ובדרום הארץ. 

אפריל( -ספטמבר( והקרה )אוקטובר-העונה החמה )מאי לבחון את ההבדלים העונתיים בין

פיעים על עומס החום של הפרה ובכך על ירידה בתנובת המאופיינות בתנאי אקלים שונים המש

-2015(. שנת המחקר היתה ממאי IDB & ICBA, 2008הפרה ובשימוש במערכות צינון שונות )

)השירות המטאורולוגי כשבמהלכה היו עומסי חום חריגים ובהפחתת תנובת הפרה  2016אפריל 

 .(2015; מועצת החלב, 2017הישראלי, 

כמו כן, למרות הרצון לאפיין את האזורים בצורה המיטבית על ידי בחירת הרפתות 

 .היו אלה שהסכימו לשתף פעולההמייצגות את האזור, הרפתות שנבחנו 

 היקף המחקר 2.2.2

ת חומרי הגלם הפקבהפעולות הכרוכות  -סה לשער המשק'היקף המחקר הוא מ'ערי

 לייצור המזון עד לשלב בו החלב הגולמי מגיע לשער המחלבה.

 יחידה פונקציונלית 2.2.3

הינה יחידת ייחוס אליה נתוני המצאי מנורמלים כך שניתן לבצע השוואה של תוצאות 

היחידה  IDF-ניתוח מחזור חיים, והיא למעשה, כימות הביצוע של מערכת הייצור. לפי מדריך ה

 kg FPCM (Fat andמומלצת היא ק"ג חלב, מתוקן לגבי תכולת השומן והחלבון ה פונקציונליתה

Protein Corrected Milk (. יחידה זו מחושבת באמצעות הכפלת ייצור החלב )ק"ג בשנה( ביחס

לתכולת האנרגיה של חלב ברפת מסוימת. תכולת האנרגיה במשוואה הזו היא של חלב סטנדרטי 

 (.1משוואה ( )IDF, 2010) 3.3%של  וחלבון 4%עם תכולת שומן של 

           :1משוואה 

𝐅𝐏𝐂𝐌 (𝒌𝒈 𝒚𝒓⁄ ) =
𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐤𝐠 𝐲𝐫) × [𝟎. 𝟏𝟐𝟐𝟔 × 𝐅𝐚𝐭% + 𝟎. 𝟎𝟕𝟕𝟔 × 𝐓𝐫𝐮𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐢𝐧% + 𝟎. 𝟐𝟓𝟑𝟒]⁄                                                                        

 גבולות המערכת 2.2.2

 ת גבולות מערכת הייצור במחקר זה.מציג א 3 איור
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 .: תרשים זרימה של מחזור חיים של ייצור חלב3 איור

 את השלבים הבאים: ללכהמחקר 

והאנרגיה להפקת חומרי הגלם לייצור כולל בתוכו את תשומות המשאבים  – שלב ייצור המזון( 1)

 .זה בשלב שנוצרות הפליטותהמזון ואת ייצור המזון עצמו וכן את התפוקות של התוצרים ו

הרכב המזון מאופיין בסוגי גידולים שונים ומקורו במקומות שונים בעולם, ניתן לסווגו 

 וצרימומזון מרוכז )הגרעינים( וכן יש שימוש ב המגודל בארץ בהכללה למזון גס )החלק הצמחי(

 שימוש מבחינת למקום ממקום שונה גידולו כן כמו. (1נספח  7.1ובפסולת תעשייה ) לוואי

 .ובוצה זבל כמו ממוחזרים חומריםב שימוש וכן הדברה חומרי, בדשנים

התשומות והתפוקות של מרכז המזון הארצי בהכנת הבלילים  – האזורי המזון מרכז שלב( 2)

 לרפתות.

כולל בתוכו את תשומות האנרגיה והמשאבים הנדרשים לתפעול  – ברפת החלב ייצור שלב( 3)

המרבצים ופיזור  , קילטורוצינונן של הפרות כגון: חליבה, שתיה הרפת בפעילויות השונות

מרפת ונה שלב זה יכול להיות ש .ואת הפליטות השונות הנוצרות בשלב זה המזון באבוסים

השלב  .החולבות צינוןלאופן צריכת המים בחצר ההמתנה הדרושה ל ,למשל ,בהתאם לרפת

 .יוצאות מהרפת החלב, הפגרים והזבל תפוקותמסתיים כש

המשאבים והפליטות השייכים לממשקים השונים  כולל את התשומות, – פסולת ניהולשלב ( 4)

)משרד החקלאות ופיתוח ממשק הזבל האופייני לישראל הוא  .לטיפול בזבלשנבחרו בכל רפת 

 .(2015הכפר, 

. והוא זבל יבש מסך הזבל של הרפת הוא זבל שנוצר במרבצים 30% – מרבץ זבל( 4.1)

בשנים האחרונות החלו לקלטר באופן יומי את המרבצים בכל הרפתות )פרט 

תהליך לטור זה הוא למעשה ות בעלות שיכון של תאי רביצה(. קילרפת
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קומפוסטציה של הזבל, המפחיתה את הריחות, הזבובים ואת הוצאת הזבל לשדות, 

 ההוצאה מתרחשת פעם בשנה ואף יש שנים שאין צורך להוציא.

 זבל יותר רטובמהזבל שנוצר ברפת הוא  70% – מפריד מוצקים()+ מדרכים לזב( 4.2)

 וישנם מספר ממשקים לטיפול בארץ:

הזבל נאצר במאצרה אטומה בפני חלחול ונגירה ומשם מפונה פעם : מאצרה (4.2.1)

 בתקופה לשדות.

הזבל משונע מספר פעמים בשבוע או חודש למתקן קומפוסט  :קומפוסט( 4.2.2)

 באזור.

הזבל  :(מתקן לטיפול בבוצות חקלאיות -מטב"ח ) אירובי-מתקן עיכול אנ( 4.2.3)

ם הקיימים בארץ, לפי מיקום משונע באופן יומיומי לאחד משלושת המתקני

 הרפת.

, ואינו בוחן את הזבל ממשקממתקן/מה נעצר בשער היציאהחשוב להדגיש כי שלב זה 

שימוש בקומפוסט ובדשנים הנוזליים  ההשפעות של התוצרים השונים כמו הפיזור בשדה,

 גז.-והשימוש בביו בשדות מהמטב"ח

הובלת התפוקות בכל השלבים )בינם ובתוכם( ישנה התייחסות לתשומות ולפליטות של  – הובלה

 השונות בין השלבים:

 .הובלה ימית של המזון המיובא 

 הובלת המזון למרכז המזון האזורי או לרפת מהשדה, מהנמל  – הובלה יבשתית בארץ

ומהמפעלים של תעשיות אחרות המייצרים פסולת תעשייה המשמשת למזון, המזון 

ממרכז המזון האזורי לרפת, החלב מהרפת למחלבה, הפגרים למתקן הכילוי בעין 

 המפרץ והזבל למתקן לפי ממשק הזבל ברפת.

קמת תשתיות, מבנים ומכונות ואנטיביוטיקה המחקר לא כלל את ההשפעות של ה

 Hagemann et al., 2012; Meul et)והורמונים מכיוון שמחקרים הראו כי התרומה שלהם שולית 

al., 2014; Yan et al., 2011).  הטיפול בשפכים עצמם משתי סיבות:שלב את  כן, לא כללכמו  

אם זה  לאחר שהשפכים עוברים במתקן קדם הטיפול ברפת הם מוזרמים למערכת אחרת, בין (1)

כפי שהוזכר  –כימות השפכים שונות ב (2) מצון.למתקן טיהור שפכים באזור או לבריכות ח

ואיכויות השפכים ממכון ושונות רבה בהערכת כמויות בעתיות  , כעת,בסקירת הספרות ישנה

 .(2017)המארג, בנוסף הוא לא כלל קיבוע פחמן בגלל השפעתו המינורית  החליבה.

 הקצאה 2.2.5

, יש צורך לייחס את אחד מערכות ייצור חקלאיות מייצרות יותר ממוצרמשום ש

. יש תשומות, תפוקות ופליטות , מכיוון שלהפקת המוצרההשפעות הסביבתיות לכל מוצר במערכת

 דרכים:ההתייחסות למוצרים משותפים הינה בשתי 



20 

 

 

הרחבת מערכת המוצר על מנת לכלול את התפקודים הנוספים הקשורים  – הרחבת מערכתא. 

 למוצרים המשותפים.

נתוני התשומה והתפוקה  -הקצאה כלכלית ישנן מספר שיטות הקצאה, למשל – הקצאהב. 

נתוני  -הקצאה פיזית, או למשל שווי הכלכלי של המוצרים המשותפיםל מוקצים באופן יחסי

 .של המוצרים המשותפיםהתשומה והתפוקה מוקצים באופן המשקף את היחסים הכמותיים 

שיטות ההקצאה במערכת ייצור חלב יש מספר תהליכים הכוללים מוצרים משותפים, 

 ובאיזגורפת עולם ועדין אין הסכמה לחלב ב LCAנמצא בדיון רב במחקרי  אלוהשונות למוצרים 

 IDF-שיטת הקצאה להשתמש למרכיבי המערכת. במחקר זה השתמשתי בשיטות עליהן ממליץ ה

 לחלב. LCA( במדריך לביצוע 2010)

מרכיבים ניכרים במנת הפרה הם תוצרי לוואי של ייצור ממערכת אחרת  – ייצור המזון

ועוד.  (תוצר של יצור האתנול) DDG, (תעשיית השמןתוצר לוואי של )כוספאות קש, גרעינים, כמו 

ההקצאה שנעשתה לתוצרי הלוואי היא הקצאה כלכלית המבוססת על ממוצע המחירים היחסי 

 לכל ק"ג של מרכיב המוצר המשותף.

ישנם רכיבים שהם גם תוצרי לוואי של מערכות אחרות אבל אין להם ערך כלכלי ולכן לא 

 היא הובלתם ,מבחינת תשומותבמחקר זה ות היחידה אליהם מבוצעת להם הקצאה, וההתייחס

מהמפעל למרכז המזון או לרפת. רכיבים אלה נקראים 'פסולת תעשיה' והם כוללים, בין היתר, 

, שאריות לחם, ת מוצרי החלב(, שזרות תירסיית המיצים(, מי גבינה )מתעשייקליפות הדר )מתעש

 (.1נספח  7.1פסולת כותנה ועוד )פירוט הרכיבים ב

הוא מוצר בשר וה לב בארץהחלב הוא המוצר העיקרי היוצא מרפתות הח – ייצור בשר

אך במהלך  שיוצא מהרפתות. בשר זה הוא של פרות שסיימו את תחלובתן )'פרות יוצאות'(לוואי 

 לב הן צרכו משאבים ופלטו פליטות.צור בחתקופת יי

ומבוססת על משקל נעשתה הקצאה פיזית לבשר, המשקפת את דרישת המזון של בעלי החיים 

 -הבשר שנמכר )פרות יוצאות( בק"ג ו משקלסך  - Mmeatהיחס בין  2משוואה הבשר והחלב. ב

Mmilk -  ב משקל החלב שיוצרסך- kg FPCM ,אנרגיה הנצרכת במזון גלובלי לבמקדם  מוכפל

 מקדם ההקצאה לחלב. תוצאה זו מופחתת מהשלם על מנת לקבל את .שבעלי החיים אכלו

 :2משוואה 

𝐀𝐥𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐤 (𝑨𝑭) = 1 − 5.7717 ×
𝑀𝑚𝑒𝑎𝑡

𝑀𝑚𝑖𝑙𝑘
 

 

  .2נספח  7.2ב חלב מופיעים-מקדמי ההקצאה למוצרי המזון השונים ולבשר

הזבל הוא תוצר לוואי של הרפת והוא מהווה תשומה למערכות אחרות. במרכיב זה  – זבל

מומלץ לבצע הרחבת מערכת שתכלול את השפעותיו. לכן כפי שהוסבר בגבולות המחקר, שלב זה 

 יכלול את שלב מתקן/ממשק הטיפול בזבל עד שער היציאה ממנו למערכת אחרת.

 (LCIהנתונים ) מצאי 2.5
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מוגדרים ומכומתים כל התשומות במחקר  נזכרים לעילהלאחר השלמת השלבים 

: נתונים ישירים של המערכת 2-והתפוקות בגבולות המערכת. נתונים אלה מחולקים ל

(foreground data ונתונים עקיפים ממערכות אחרות המספקות אנרגיה ומשאבים למערכת )

ולאחר מכן שתף פעולה רפתות שהסכימו לב. איסוף הנתונים החל (background dataהנחקרת )

יעד אליו מגיעים התפוקות שלה. איסוף הנתונים הנתונים נאספו לפי מקור התשומות של הרפת וה

חודשיים של הרפת לגבי הרכב העדר וצריכות המשאבים או לפי חשבונות  כלל סיכומיםרפתות ב

ים ברפת חשמל, מים וסולר )פרט לרפת אחת שצריכת המים שלה הוערכה לפי מחשבון צריכת מ

שירותי ההדרכה והמקצוע במשרד עגלות המבוסס על נתוני  240-ו פרות 300ממוצעת של 

הנתונים והמקדמים משאר . ((2016)מרכז חקלאי העמק,  המחלקה לבקר – החקלאות )שה"מ(

ב המערכת הרלוונטי, דוחות מרכיבי המערכת נאספו באמצעות ראיונות עם אנשי מפתח במרכי

. מידע מידע מגופים מקצועיים כגון משרד החקלאות ומועצת החלבמקצועיים וסטטיסטיים ו

 וספרות מחקרית בנושא.  Ecoinvent 2.2 למחקרי ניתוח מחזור חיים חסר הושלם ממאגר המידע

בכל מרכיב שנאספו  התשומות והתפוקותהישירים של  םנתוניהמוצגים  6-4 בלוחות

 ותפוקת החלב מוצג חלוקת הרכב המנה הממוצעת למזון גס ומרוכז 3נספח  7.3ב. ומקורםמערכת 

ת עבור הובלה יבשתית בארץ הנתונים הישירים היו נפח קיבוללפי מיקומי הרפתות וגודלן. 

 google-שהתקבלו מחברות הובלה שונות ונהגים, ק"מ מוצא ויעד נלקח מ המשאית / מיכלית

map (https://maps.google.com). מוצגים הנתונים העקיפים שנאספו ומקורם. עבור  7לוח ב

למערכת מי השתייה  LCAהפקת המים בישראל נלקחו מקדמים מעבודת דוקטורט בנושא 

פים מיישום הדשנים, תסיסה ממערכת העיכול . נתוני פליטות עקי(Meron, 2017) בישראל

 7.4ב, המופיעים IPCC-ופליטה מהזבל לפי ממשקי הזבל התבססו על מקדמים ומשוואות של ה

 7.5בבנוסף,  .8לוח בהתורמים לפליטות בכל רכיב מוצגים המקדמים ו IPCC-שיטת ה .4נספח 

 מוצגת רשימת הנתונים המפורטת שנאספה בכל מרכיבי המערכת. 5נספח 
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  .דרום( –מרכז, ד –צפון, מ –)צ (2016)שה"מ,  , מדריכים אזוריים ומתחשיבי שה"מפו מאנשי גד"ששנאסלק"ג ממוצע : נתונים ישירים לשלב גידול המזון המקומי )הגס(,  2לוח 

 קרקע  

(m2) 

 מים 

(m3) 

 סולר

(L) 

 דשנים

(g) 

 חומרי הדברה 

(g) 

    N P K קוטלי מזיקים קוטלי עשבים 

   צ+מ ד מ צ ד מ צ  ד מ צ ד מ צ 

 0.05 0.13 10.7 11.2 12.4 12.4 9.6 14.5 9.6 0.0029 0.18 0.17 0.17 0.96 0.84 0.82 מזון גס

 0.002 0.1 1.6 0.6 0.6 0.5 1.3 1.3 1.2 0.0001 0.016 0.014 0.014 0.11 0.1 0.09 מזון לוואי גס )קש(

 ממוצע שנתי ולחודשי הקיץ והחורף. .רפתות 12-שנאספו מ ייצור החלב ברפת לשלב : נתונים ישירים 5לוח 

 חורףחודשי בממוצע  קיץחודשי בממוצע  שנתי ממוצע יחידה 

 1,048 1,055 1,051 פרותמספר  סך גודל העדר

 534 526 6,365 לפרה kg FPCM 1 חלב מיוצר בשנה לפרה

 1,070 1,060 12,780 לחולבת kg FPCM חלב מיוצר בשנה לחולבת

 16.9 15.9 16.66 ק"ג ח"י לפרה ביום ליום 1צריכת מזון לפרה

    מסך המנה % הרכב המנה: %

 40.5 40.7 40.6  מזון גס

 42.4 41.3 42  מזון מרוכז

 13 13.3 13  פסולת תעשיה

 4.1 4.7 4.4  (ושאריות נלוויםאחר )חליפות, 

   52 דונם שטח

 m3 47,110 4,650 3,407 מיםצריכת 

 kWh 646,385 66,420 44,890 חשמלצריכת 

 L 28,240 2,234 2,439 סולרצריכת 

 כלל שלוחות הפרות ברפת : חולבות, יבשות ועגלות. –פרה  1
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 .: נתונים ישירים ממרכז מזון אזורי וממתקני טיפול בזבל 6לוח 

 ליחידה 
 קרקע

(m2) 

 חשמלצריכת 

(kWh) 

 סולרצריכת 

(L) 
 מקור

 (2016יולי,  26)י' עופר, ראיון אישי,  0.0003 3 1.62 בליל טון מרכז מזון אזורי

      ממשק זבל:
 (2016, מתקן קומפוסט) 1.16  0.67 קו"ב זבל נכנס מתקן קומפוסט

 (2015)משרד החקלאות ופיתוח הכפר,    0.36 קו"ב זבל נכנס מטב"ח

 .השונים המערכת למרכיבי עקיפים תוניםנ : 7לוח 

 הליחיד 
 קרקע

(m2) 

 מים

(m3) 

 אנרגיה

(MJ) 
GWP 

(kg CO2-eq) 

AP 

(kg SO2-eq) 

EP 

(kg PO4-eq) 
 מקור

         גידול מזון מקומי:

 L   36.8 2.66 0.01 0.002 (EPA, 2016) סולר בשדה

 (Opher & Friedler, 2016) צריכת אנרגיה m3   2.12 0.39 0.0013 0.0001 טיפול בקולחין
 שאר ההשפעות על בסיס צריכת החשמל בישראל

         הפקת דשנים
N kg 0.07 0.009 59.5 4.57 0.015 0.0056 (Ecoinvent, 2010)  

P kg 0.08 0.1 26 2.025 0.033 0.045  

K kg  0.05 0.007 8 0.5 0.002 0.0007  

         הפקת חומרי הדברה
  kg 0.35 0.122 257 16.67 0.1 0.0676 קוטלי מזיקים

  kg 0.24 0.085 164 10.25 0.11 0.0276 קוטלי עשבים

  kg 1.25 0.11 4.7 0.45 0.003 0.095 מזון מרוכז

  tkm   0.15 0.01 0.0002 0.00002 הובלה ימית

      התורמים  

MJ CO  הפקת חשמל
2
, SO

2
, NOx 0.037 0.185 0.0006 0.000047  ,(2016)חברת החשמל 

km CO הובלה יבשתית
2
, NOx 22 0.5 0.0015 0.00028  ,(2014)המשרד להגנת הסביבה 
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 .לפליטות והתורמים IPCC-ה שיטת: 8לוח 

 
 הערות / הסבר מקור המקדמים  ערך  יחידה מקדם

 1בארץיישום דשנים 
    

CO2 EFUrea kg CO2 – C / kg Urea applied 0.2 IPCC 2006 tier 1  התנדפותCO2 .לאחר יישום דשן אוראה 

 שמיושמים בשדה. Nעבור דשני  kg N2O-ל מקדם פליטה )ישירה( N2O EF1 kg N2O – N / kg N applied 0.01פליטה ישירה של 

שמיושמים בשדה, כתוצאה מהתנדפות  Nעבור דשני  kg N2O-מקדם פליטה )עקיפה( ל N2O EF4 kg N2O – N / kg N applied 0.01פליטה עקיפה של 
 ושקיעה אטמוספרית.

NH3 FracGASF kg NH3 – N / kg N in fertilizer applied 0.1 מקדם אובדןN  .כתוצאה מהתנדפות kg NH3 ל-kg N .מדשן המיושם בקרקע 

NO3 EF5 kg N2O – N / kg N leached 0.0075 מקדם פליטה )עקיפה( ל-kg N2O  עבור דשניN .שמיושמים בשדה, כתוצאה מחלחול 

 FracLEACH kg NO3 – N / kg N in fertilizer applied 0.3 מקדם אובדןN   .כתוצאה מחלחול ונגר עיליkg NO3 ל-kg N .מדשן המיושם בקרקע 

NOx EFNOx kg NOx – N / kg N applied 0.026 Nemecek, 2013 מקדם אובדןN .kg NOx  ל-kg N .מדשן המיושם בקרקע 

P  Kg P / dunam 0.175 כמות ממוצעת של אובדןP  .מנגר עילי, עבור שטח פתוח מעובד 

  ברפתות.בשלוחות השונות במנות  תבסס על הרכב העדר והרכב הח"ימ IPCC 2006 tier 2  ממערכת העיכול 4CHתסיסת 

 .ערך ברירת מחדל לפי צפון אמריקה  - מאחוז צריכת האנרגיה במזון CH4-המרה למקדם 

     2ממשק זבל

CH4 MCF 

 קילטור 

 מאצרה

 קומפוסט

 מטב"ח

%  

1-0.5 

5-4 

1.5-1 

10 

 במערכת ממשק הזבל תלוי בטמפ' ובסוג ממשק זבל. CH4-מקדם המרה ל

 N2O  EF3פליטה ישירה של 

 קילטור

 מאצרה

kg N2O – N / kg N excreted  

0 

0.005 

IPCC 2006 tier 1  
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 קומפוסט

 מטב"ח

0.1 

0 

 כתוצאה מהתנדפות ושקיעה אטמוספרית. kg N2O-מקדם פליטה )עקיפה( ל N2O EF4 kg N2O – N / kg N volatized 0.01פליטה עקיפה של 

 FracGASM 

 קילטור

 מאצרה

%  

7 

45-30 

 .N – NOx-ו N – NH3בממשקי הזבל השונים כתוצאה מהתנדפות   Nמקדם אחוז אובדן

 מנת לוודא את ערכי המקדמים עבור פליטות גזי חממה, הם הושוו למקדמים בהם משתמשים בהלמ"ס לחישוב מצאי.-על 1
 .anaerobic digester -מטב"ח  ; composting – intensive windrow -קומפוסט  ; solid storage -ממשק זבל מדרכים : מאצרה  ; daily spread -ממשק זבל מרבץ : קילטור  2
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 (LCIAעיבוד הנתונים ) 2.6

לפי  סביבתית )"מיון"( השפעה קטגורית לכלמוקצים  שנאספו הנתונים זה בשלב

 ובכך הם אומדים ,Excelבאמצעות תוכנת  ,(9לוח ) המרכיבים התורמים ומקדמי ההמרה שלהם

 .)"אפיון"( החיים מחזור של השונים בשלבים השונות הסביבתיות ההשפעות את

 הסביבתית שנבחנו במערכת. : קטגוריות ההשפעה9לוח 

 מקור מקדמי המרה המרכיבים התורמים יחידה קטגורית השפעה

m שימוש בקרקע
   שימוש בקרקע 2

 MJ צריכת אנרגיה
 צריכת אנרגיה 
 )חשמל וסולר(

  

m צריכת מים
3

   צריכת מים 

 kg CO2-eq CO2 1 (IPCC, 2006) (GWPשינוי אקלים )

CH4 25 

N2O 298 

פוטנציאל 

 (APאסידיפיקציה )
kg SO2-eq SO2 1 (Ecoinvent, 

2010) 
NH3 1.88 

NOx 0.7 

פוטנציאל 

 (EPאטרופיקציה )
kg PO4-eq PO4 1 (Ecoinvent, 

2010) 
NH3 0.35 

NOx 0.13 

NO3 0.1 

P 3.06 
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 מגבלות המחקר 2.7

ודאות -מערכת ייצור החלב מורכבת ולכן ישנן מספר מגבלות ידועות, הנובעות מאי

 את היקף העבודה, המחקר והנתונים:ומפ

 מפאת היקף העבודה והידע מהספרות, שבו שלבי  – בחירת היקף וגבולות המערכת

ייצור המזון והחלב הם המשפיעים ביותר, המחקר מסתיים בשער הרפת ואינו בוחן 

את שלבי עיבוד החלב, ההפצה, הצריכה וסילוק הפסולת של מוצרי החלב השונים, 

ע כמו כן, מכיוון שלא היה מידולכן אינו בוחן את כל מחזור החיים של ייצור חלב. 

ספציפי לגבי שימוש הזבל כתשומה לגידולים המיועדים לרפתות בארץ, לא ניתן היה 

 לסגור מעגל, ולבצע הרחבה נוספת לזו שנעשתה בשלב ממשק הזבל.

 בחירת הרפתות נעשתה לפי מידת נכונותן לשתף פעולה ולא לפי  – בחירת הרפתות

 ייצור תות במערכתהרפמדגם מייצג, לכן לא ניתן יהיה להסיק מהתוצאות על כלל 

בישראל. יש לציין כי נעשה מאמץ לבחור רפתות שיתופיות דומות בממוצע  החלב

 גודלן בין האזורים השונים.

  שאופיין במזג  2016אפריל -2015המחקר התבצע לאורך שנה ממאי  –עיתוי המחקר

אוויר וגלי חום חריגים, הדבר השפיע על יצרנות הפרה גם חודשים לאחר מכן, לכן 

 ע בתקופה אחרת יהיו שונות.בוצתכן ותוצאות מחקר שיי

 מאחר ולא ניתן  – מגבלות של איסוף נתונים מתאימים ומייצגים הנובעים מזמינותם

מהספרות והידע הקיים הוערכו לאסוף את כל הנתונים בשטח, חלק מהנתונים  היה

 .(3.5פרק -תת )ראה לרפת שנבדקה ספציפיתואיכותם לא תהיה 

לקחו בחשבון בעיבוד, בניתוח התוצאות ובהסקת המסקנות. יש לציין, נמגבלות אלה 

לאור המגבלות, המחקר אינו מנסה לאפיין את מערכת ייצור החלב הכוללת של ישראל אלא מנסה 

 להוות בסיס מידע וצעד התחלתי וראשוני לאפיונה.
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 תוצאות .3

 תוצאות קטגוריות ההשפעות הסביבתיות 3.1

 יםנדרשהמשאבים הבמערכות ייצור חלב הבקר בישראל שנבדקו  kg FPCMייצור עבור 

m הם: בממוצע
mשטח,  0.502 2

הפליטות אנרגיה מחשמל ודלקים, ו MJ 3.26-מים ו 0.052 3

לאורך מחזור  kg PO4-eq 0.0029 -ו kg CO2-eq 1.027, kg SO2-eq 0.0095בממוצע  הנוצרות הן

 .4איור התוצאות עבור מערכות ייצור חלב הבקר שנבדקו מוצגים בטווחי הממוצע והחיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נההעליו שורהב. kg FPCMהמשאבים והפליטות לאורך מחזור חיים של ייצור  : טווח תוצאות2איור 
 .הממוצע מיוצג בנקודה. עבור הפליטות השונות ר צריכת משאבים ובתחתונהמוצגות התוצאות עבו

בחלוקה לשלבי המערכת השונים נמצא כי השלבים שדורשים את מירב המשאבים הם 

השלבים -שלבי המערכת השונים ותתיהמשאבים בהתוצאות עבור ושלב הרפת.  גידול המזון בשל

 וב 10לוח במוצגים בערכים ובאחוזים לכל יחידת משאב  kg FPCMהעיקריים הכרוכים בייצור 

 בהתאמה. ,5 איור
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 .kg FPCM: צריכת משאבים לאורך מחזור החיים של  10לוח 

 שימוש בקרקע  

(m
2) 

 צריכת מים

(m
3) 

 צריכת אנרגיה

(MJ) 

 1.87 0.045 0.49 סה"כ גידול מזון

 0.24 0.013 0.17 מזון גס 

 0.20   הפקת ויישום הדשנים 

 0.03   יה בשדותטיפול בקולחין להשק 

 0.02   צריכת סולר בשדה 

 1.63 0.032 0.33 מרוכזמזון  

 5x10-04  1.7x10-05 סה"כ מרכז מזון

 0.67 0.007 0.01 סה"כ רפת

 0.44   ישיר 

 0.31   חשמל 

 0.13   סולר 

 0.24   עקיף 

 0.01   הפקת חשמל 

 0.23   הפקת מים 

 0.02  0.0006 סה"כ ממשק זבל

 0.68   סה"כ הובלה

 0.59   הובלת מזון 

 0.42   הובלה ימית 

 0.17   הובלה יבשתית 

 0.06   הובלת חלב 

 0.03   הובלת זבל 

 0.01   הובלת פגרים 

 3.26 0.052 0.502  סה"כ
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הערך  פיעבסוגריים מו. kg FPCM -ל: התפלגות שלבי המערכת השונים בצריכת המשאבים  5איור 

 .kg FPCMלייצור הממוצע עבור כל יחידת משאב 

 מרביתמצריכת המים, כאשר  87%-מכלל השימוש בקרקע ו 98%שלב גידול המזון מהווה 

מסך המים נצרכים  48%מיובא. מרוכז, הבישראל, והם גלומים במזון הנצרכים המשאבים אינם 

האנרגיה שלב גידול המזון מהווה גם חלק בישראל בשלב גידול המזון הגס וברפת עצמה. בצריכת 

, בעיקר הובלת המזון המיובא עד הגעתו לנמל ולאחר מכן נכבד מסך צריכת האנרגיה וכן הובלתו

מצריכת האנרגיה הקשורה לגידול המזון בארץ,  80% הובלתו היבשתית למרכז המזון ולרפתות.

 20% לאלה מתווספים ה.המזון הגס, נובעת מההפקה והיישום של הדשנים וחומרי ההדבר

ברפת עצמה והיתר בצריכה  יםמתרחש 11%כאשר  ,לשלב הרפת הקשוריםמצריכת האנרגיה 

הובלת יה. יעקיפה של אנרגיה הדרושה להפקת המים הנצרכים ברפת עצמה לתפעול ולשת

 מסך צריכת האנרגיה. 10%התפוקות של חלב, זבל ופגרים מהווה 

-תוצאות הפליטות השונות עבור שלבי המערכת השונים ותתי מוצגים ערכי 11לוח ב

 .kg FPCMהשלבים העיקריים הכרוכים בייצור 
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 .kg FPCM של החיים מחזור לאורך : פליטות 11לוח 

  
GWP 

(kg CO2-eq) 

AP 

(kg SO2-eq) 

EP 

(kg PO4-eq) 

 0.00161 0.00207 0.201 סה"כ גידול מזון

 0.0006 0.00104 0.037 מזון גס 

 0.0006 0.00102 0.031 הפקת ויישום הדשנים 

 1.8x10-05 1.3x10-06 0.005 טיפול בקולחין להשקיה בשדות 

 4.3x10-06 8x10-07 0.001 צריכת סולר בשדה 

 0.001 0.001 0.163 מזון מרוכז 

 2x10-06 6.5x10-09 8.9x10-10 סה"כ מרכז מזון

 2.7x10-05 0.00032 0.55 סה"כ רפת

   0.468 תסיסה ממערכת העיכול 

   0.082 תפעול 

 2.1x10-05 0.00023 0.066 ישיר 

 1.4x10-05 0.00019 0.057 חשמל 

 3.6x10-05 6.7x10-06 0.009 סולר 

 9.3x10-05 5.5x10-06 0.015 עקיף הפקת מים 

 0.00121 0.00648 0.242 סה"כ ממשק זבל

 4.7x10-05 0.00026 0.066 תפעול 

 0.00116 0.00623 0.176 ממוצע פליטות מהזבל 

 CH4 0.032   

 N2O 0.144   

 N2O 0.140 פליטה ישירה   

 N2O 0.004 פליטה עקיפה   

 7.4x10-05 0.00067 0.035 סה"כ הובלה

 7.3x10-05 0.00066 0.033 הובלת מזון 

 7.1x10-05 0.00065 0.029 הובלה ימית 

 1x10-05 1.9x10-06 0.003 הובלה יבשתית 

 4.4x10-06 8.1x10-07 0.001 הובלת חלב 

 1.8x10-06 3.3x10-07 0.001 הובלת זבל 

 2x10-04 7.1x10-07 1.3x10-07 הובלת פגרים 

 0.00292 0.00954 1.028  סה"כ

 

 20%-. כ6איור ( בשלבי המערכת השונים מוצגים בGWPפליטות גזי החממה )פוטנציאל 

מפליטות גזי החממה הם מחוץ לישראל והם באים לידי ביטוי בשלבים הקשורים לגידול המזון 

התורם המיובא, הובלתו בספינות ובהפקת דשנים וחומרי הדברה שמיושמים בשדות בישראל. 

, הקשורות להרכב המנה ממערכת העיכול CH4-הפליטות  הואהעיקרי לפליטות גזי החממה 
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הן ישירות מהזבל  17%מסך הפליטות כאשר  23%הפליטות מכלל ממשק הזבל הן הנצרכת. 

בטיפולים השונים, כאשר הפליטה מהזבל במתקן הקומפוסט היא התורמת העיקרית. פליטת 

N2O  יטת מפליטות הזבל בממשקים השונים והשאר הוא פל 82%מהווהCH4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . kg FPCM-ל השונים המערכת שלבי( בGWPפליטות גזי החממה ) התפלגות:  6איור 

משקי הזבל השונים, ממ NH3-התורם העיקרי לפוטנציאל האסידיפיקציה הוא פליטות ה

כאשר אין הבדלים מהותיים בין הממשקים השונים. שלב גידול המזון גם בהשפעה סביבתית זו 

מהווה רכיב נכבד, כאשר ההשפעה נחלקת באופן שווה בין הפליטות הקשורות לגידול המזון בארץ 

 מסך הפליטות הקשורות להובלה. 98%מיובא. הובלת המזון הימית מהווה לבין גידול המזון ה

התורם העיקרי לפליטות  ולםבפוטנציאל האטרופיקציה ממשק הזבל גם כן תורם נכבד, א

 יתרממנו מתרחש בארצות המגדלות את המזון המיובא וה 60%( אשר 55%הוא שלב גידול המזון )

 7איור כתוצאה מהפקת ויישום הדשנים וחומרי ההדברה. ב והם בעיקרגידול המזון בארץ ב הם

 מוצגים השלבים התורמים לפוטנציאל האסידיפיקציה והאטרופיקציה.

 

 

 

 

 

 

 

 

( והאטרופיקציה APהתורמים לפוטנציאל האסידיפיקציה ) השונים המערכת שלבי התפלגות:  7איור 
(EP )ל- kg FPCM. 
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 השוואת השפעות הסביבתיות במספר מאפייני המערכת 3.2

 גודל הרפת 3.2.1

חלוקה לשלוש ב kg FPCMמוצגות התוצאות עבור כלל מחזור החיים של  12לוח ב

אין סה"כ מספר הראשים בעדר )עגלות, יבשות וחולבות(.  , המבוססת עלקבוצות גודל של הרפת

ה. הרפת הבינונית נציאל האטרופיקציובפוט בין גדלי הרפת בשימוש בקרקעהבדלים משמעותיים 

מגמה דומה לזו  ל' פחות מהרפת הגדולה. 3-הקטנה ו מהרפת kg FPCM -ל' מים ל 4 פחות צורכת

אחריו הרפת דל הרפת הקטנה צורך יותר אנרגיה, מתקיימת גם בצריכת האנרגיה כאשר גו

 רון לגודל כאשר הרפתהגדולה ולבסוף הרפת הבינונית. לעומת זאת בפליטות גזי החממה ישנו ית

מהרפת הגדולה. בפוטנציאל יותר  kg FPCM -ל g CO2-eq 300הקטנה פולטת בממוצע 

 kg -ל g SO2-eq 3 הרפת הקטנה פולטתהאסידיפקציה המגמה הפוכה מהיתרון לגדולה, כאשר 

FPCM  מהרפת הגדולהפחות. 

 .kg FPCM: תוצאות ההשפעות הסביבתיות לגדלי הרפת השונים, לייצור  12לוח 

 גודל רפת
 ()מספר ראשים

שימוש 
 בקרקע

(m2) 

צריכת 
 מים

(m3) 

צריכת 
 אנרגיה

(MJ) 

GWP 
(kg CO2-eq) 

AP 
(kg SO2-eq) 

EP 
(kg PO4-eq) 

 0.0028 0.0087 1.185 3.59 0.054 0.503 < 400 נהקט

 0.0028 0.0090 1.010 3.04 0.050 0.511 600-400 תבינוני

 0.0032 0.0115 0.847 3.18 0.053 0.484 > 600 הגדול

 0.0029 0.0095 1.028 3.26 0.052 0.502 ממוצע ארצי

 מיקום גיאוגרפי בישראל 3.2.2

במיקומי הרפתות  kg FPCMמוצגות התוצאות עבור כלל מחזור החיים של  13לוח ב

פוטנציאל על שימוש בקרקע ואין השפעה ניכרת על ההרפת  למיקום. השונות בישראל

יותר מים ולאחריה  ורכתצ בצפוןהרפת  kg FPCMלאורך כל מחזור החיים של האטרופיקציה. 

פוטנציאל האסידיפיקציה. המיקום בדרום דורש מגמה דומה לזו מתקיימת גם בהרפת בדרום, 

וההובלה הכרוכה בכך,  , כתוצאה משימוש גדול יותר במזון מרוכזרבה יותר אנרגיהכמות 

בשלב הרפת עצמה,  ,. לעומת זאתהפחותה ביותר אנרגיהה את כמותוהרפתות בצפון צורכות 

. את הרבה ביותרוהרפתות בצפון צרכו  הפחותה ביותר אנרגיהכמות ה אתהרפתות בדרום צרכו 

 g  200-מהרפתות במרכז וכיותר  kg FPCM -ל g CO2-eq 300הרפתות בדרום פלטו בממוצע 

CO2-eq ל-kg FPCM  .יותר מהרפתות בצפון 
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 .kg FPCM לייצור, למיקומי הרפתות בישראל הסביבתיות ההשפעות תוצאות:  13לוח 

 מיקום הרפת
שימוש 
 בקרקע

(m2) 

צריכת 
 מים

(m3) 

צריכת 
 אנרגיה

(MJ) 

GWP 
(kg CO2-eq) 

AP 
(kg SO2-eq) 

EP 
(kg PO4-eq) 

 0.0030 0.0100 1.216 3.80 0.052 0.514 דרום

 0.0026 0.0078 0.856 3.08 0.050 0.510 מרכז

 0.0031 0.0108 1.011 2.89 0.054 0.481 צפון

 0.0029 0.0095 1.028 3.26 0.052 0.502 ממוצע ארצי

 הבדלים עונתיים בתפעול הרפת 3.2.3

יותר מחודשי הקיץ,  kg FPCM 5,700ברפתות שנבדקו בחודשי החורף ייצרו בממוצע 

(. ממוצע סך צריכת 5לוח יותר בחורף מאשר בקיץ ) kg 10 כאשר חולבת בעדר מייצרת בממוצע

m המים בחודשי הקיץ הוא
 kg FPCMבהשוואה ליחידה הפונקציונלית של ובחורף,  440-ו 850 3

 היא לראש ביום בקיץהממוצעת ים את צריכת המים סך צריכת המים גם כן כפול. כאשר בוחנ

מוצגות התוצאות לצריכת האנרגיה בשלב הרפת והפליטות  14לוח ל'. ב 100ורף ל' מים ובח 144

 נהיש המתרחשות בשלב זה, הפעולות השונותרוב הנובעות מתפעול זה. בקיץ בשלב הרפת וב

 מאשר בחודשי החורף, הן לסך ההשפעות והן ליחידה הפונקציונלית. 2השפעה סביבתית גבוהה פי 

: הבדלים עונתיים בתפעול הרפת בהשפעות סביבתיות של צריכת אנרגיה ופליטות גזי חממה  12לוח 
(GWP). 

 

 צריכת אנרגיה
(MJ) 

GWP 
(kg CO2-eq) 

חודשיסך ממוצע  עבור:  kg FPCM חודשי סך ממוצע  kg FPCM 

 

 חורף קיץ  חורף קיץ חורף קיץ  חורף קיץ

 0.008 0.016  4,709  9,126 0.083 0.160  47,977  88,537 סה"כ

 0.055 0.102  32,418  58,330 ישיר

 0.007 0.014  3,871    8,034 0.036 0.077  20,831  43,230  חשמל    

 0.001 0.002  838      1,092   0.019 0.025  11,587  15,100 סולר

 0.002 0.004  1,007   1,948 0.027 0.055  14,770  28,568 פקת המיםעקיף לה
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 מסקנותודיון  .2

ה, שינוי גידול אוכלוסייים גלובליים, ביניהם, תהליכמגוון  מתרחשיםבשנים האחרונות 

מתרחשים  ומנגד ,מן החי ביקוש עולה וגובר של מוצרי מזון ובעיקר מוצרי מזוןדפוסי צריכה, 

צורך לבחון בראיה ה התדלדלות משאבים ושינויים בתנאי הסביבה. מתוך כך, עולה תהליכי

, מערכתית את מגוון ההשפעות הסביבתיות של תהליכי ייצור שונים לאורך מחזור חיים של מוצר

בה גם . בישראל, אשר תהליכים אלה עםעל מנת לאפשר קיום מערכות מקיימות ולהתמודד 

נתח עיקרי בצריכת המזון של האוכלוסייה תהליכים אלה, מוצרי החלב מהווים  מצויים

באופן מקיף ובראיה ה הוערכבמחקר זה, לאור זאת, והביקוש להם עולה וגדל.  אליתהישר

מחזור  אורךספר מערכות ייצור חלב בקר בישראל, להשפעות סביבתיות במשורה של מערכתית 

 ,השלבי-בתתי במערכת. בנוסף, בוצעה ההערכה להשפעות הסביבתיות kg FPCMחיים של 

 .המאפיינים אותה וניםובוצעו מספר השוואות בפרמטרים ש

למערכות החלב שנבדקו  kg FPCMמוצגות התוצאות הממוצעות לייצור  8איור ב

 .3לוח והוצגו ב בישראל אל מול התוצאות שנמצאו בסקירה הספרותית

 

 בישראל אל מול טווח תוצאות עולמי.  kg FPCM: השוואת השפעות סביבתיות במחזור חיים של  8איור 
ממוצע התוצאות עבור מערכות ייצור  – נקודה(. 3טווח תוצאות במחקרים שנסקרו )לוח  –עמודה אפורה 

 החלב בישראל שנחקרו.

נראה כי ישראל נמצאת בטווח העולמי  ,בהשוואה מול טווח התוצאות במחקרים שנסקרו

חלק התחתון בעד לשער הרפת במרבית ההשפעות הסביבתיות, ובחלקן אף  kg FPCMשל ייצור 

 מאפיינת את רפת החלב הישראלית.השל הטווח, ייתכן והדבר נובע מתפוקת החלב הגבוהה לשנה 

בממוצע  13%יחסית בפסולת תעשיה כמזון להאבסה )גדול משפיע הוא שימוש ויתכן שגורם נוסף 

שימוש יתר על כן, ה .הקשורים לגידול המזון מהרכב המנה(, דבר המפחית משאבים ופליטות

כי ההשוואה  צייןללשוב ו ראוי. אין מרעה הישראליתהחלב ברפת ש בשל העובדה נמוךבקרקע 

מול מחקרים אחרים הינה בעייתית במקצת, כפי שנכתב בפרק סקירת הספרות, אך השוואה זו 

 נותנת מעין תמונת מצב למיקומה של ישראל במערכת ייצור החלב העולמית. 

הפרקים בפרק זה אדון בתוצאות לכל השפעה סביבתית בנפרד ובהשוואות השונות -בתתי

 שנבדקו בפרק התוצאות.
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 שימוש בקרקע 2.1

ברפת החלב ואחת גורמים לכך שאין מרעה בישראל משאב הקרקע מוגבל, זהו אחד מה

דרוש פחות שטח מאשר מדינות אחרות בעולם. רוב השימוש  kg FPCM הסיבות לכך שעבור

בקרקע נועד לגידול המזון להאבסה ומרביתו מנוצל במדינות מהן ישראל מייבאת את המזון 

היא  , שאינו כולל אזורי האכלה ומעברים,ברפת לפרה שטח מינימליל צהההמלבישראל  המרוכז.

m של
2 18-20 (IDB & ICBA, 2008 ,2010; מועצת החלב ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר) 

 kg-ל. בתוצאות לא נמצא הבדל משמעותי בין השטח הדרוש ברפת מספר סוגי שיכונים אפשרייםב

FPCM  משתמשות בשירותי הבשיכונים השונים ובהשוואה מול רפתות בעלות מרכז מזון לאלו

 kgבכלל מחזור חיי  1.5%-לא רק זאת, שטח הרפת עצמו מהווה פחות מ .מרכז מזון אזורי

FPCM דלןולא נמצאו הבדלים משמעותיים במיקום הרפתות וגו. 

 צריכת מים 2.2

כאשר בעלת מקורות מים מוגבלים תיכוני ו-ן אקלים מדברי לאקלים יםישראל נמצאת בי

-מספר טיפולים להגדלת היקף מקורות המים בישראל, שימוש במי והחל בעשורים האחרונים

בישראל מצננים את הפרה באמצעות , אלוים. בנוסף על -התפלת מיקולחין בגידולים החקלאיים ו

, המפחיתים את עומס החום המשפיע על תנובת החלב. אמצעים אלה והמים ואוורור מאולץצינון 

, כאשר בחודשי kg FPCMמצריכת המים במחזור חיים של  13%-ה ולניקוי ברפת מהווים כילשתי

 הקיץ צריכת המים כפולה מחודשי החורף.

יותר מהרפתות  kg FPCM -ל ל' 1.5רפתות בצפון צרכו ברפתות עצמן, הבצריכת המים 

בתקופת ל' מים לראש בעדר. צריכת יותר מהרפתות בדרום, המגמה הזאת דומה גם ב 'ולבמרכז 

בממוצע  וממוצעים חודשיים של טמפרטורה ולחות יחסית באזור המרכז הי נתוניהמחקר לפי 

 .תה גבוהההי כמות עומסי החוםובצפון ובדרום  1פחות עומסי חום

מהווה חלק ניכר. בשלב הגידול עיקר המים "מיובאים"  גם בהשפעה זו גידול המזון

ונצרכים בארצות מקור המזון המרוכז, לעניין זה ישנה חשיבות בראיה הגלובלית כיצד יבוא מזון 

לב גידול בישראל בש כמות המים הנצרכתמשפיע על מקורות המים במדינות אחרות בעולם. 

מיקומי הרפתות בשלב בהשוואה של מים. כמעט שליש מסך צריכת ה המזון לבעלי חיים מהווה

, נמצא כי דווקא הרפתות בצפון צורכות יותר מים מאשר הרפתות בדרום, זאת מכיוון שרפת זה

אולם, כאשר נבחנת  שחת אספסת הדורשת כמויות גדולות של מים.במנת המזון ב השתמשהאחת 

זהות, זאת לאור השוני הרפתות בצפון ובדרום צורכות כמויות כמעט  ,צריכת המים לסך המנה

 ביחס בהרכב המנה של צריכת המזון הגס והמרוכז.

אמנם מים אלו הם מים מושבים וכביכול אינם מוסיפים נטל על משק המים הישראלי, 

גם בהשפעות ניתן לבחון את ההשפעה של הטיפול במים מושבים  LCAאך באמצעות שיטת 

ממה. מהתוצאות עולה, כי הטיפול במים אחרות, עקיפות, כמו צריכת אנרגיה ופליטת גזי ח

                                                 
)גת, הורביץ, זמל, באזורי הארץ השונים"   THIעומס החום בבקרמשטר חישוב עומס החום נעשה על פי מסמך " 1

 .(1998עזרא, ו פלמנבאום
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 14-12%-מכלל מחזור החיים של ייצור ק"ג חלב בהשפעות אלה, ו 1%המושבים מהווה בסך הכל 

 בשלב הגידול בהשפעות אלה.

לגודל הרפת יש יתרון בצריכת המים בשלב הרפת עצמה, אך כאשר מסתכלים על כלל 

 המנה השונה, הרפת בעקבות הרכבדולה מחזור החיים הרפת הבינונית צורכת פחות מים מהג

יתר על כן ברפת צרכו יותר מזון מרוכז,  ורכת יותר מזון גס והרפתות הגדולה והקטנהת צהבינוני

 .מרכיבי מזון אחריםמים  יותר ברכיבי מנה שצורכיםהיה שימוש  הגדולה

ההשפעה של בהשפעות סביבתיות אחרות לאור כל אלה ומכיוון שלא ידוע החלק היחסי 

הטיפול במים במזון המיובא, יש לבחון את רכיב זה במחזור החיים של גידולי העקיפה הנגרמת מ

המזון לבעלי החיים בארצות הגידול בהשפעות סביבתיות שונות ועל בסיס זה לשקול שינויים 

 בהרכבי המנה.

 צריכת אנרגיה 2.3

על הפליטות צריכת האנרגיה הינה השפעה סביבתית חשובה מכיוון שהיא משפיעה 

מכלל צריכת  50%השונות. גם בהשפעה זו נמצא ששלב גידול המזון משחק תפקיד חשוב, כאשר 

ההובלה,  שלב לשלב זה נוסףהאנרגיה במחזור החיים שייך באופן ישיר למזון המרוכז, המיובא. 

שזוהי ההשפעה הסביבתית בה היא משחקת תפקיד משמעותי, כתוצאה מהובלת המזון ובעיקר 

מסך צריכת האנרגיה קשורה  75%לה הימית של המזון המרוכז. לכן ניתן לומר כי בערך ההוב

מסך הצריכה קשורה למזון המרוכז. צריכת האנרגיה בגידול  63%לשלב גידול המזון, כאשר 

 שומם.י, שעיקרה נובע מהפקת הדשנים ויהמזון בארץ יחסית נמוכה

הדרום  לכלל המוצרים המשונעים. מיקום הרפתות במהווה גורם משפיע בשלב ההובלה,

המרכז והצפון בהתאמה, בעיקר בגלל ריכוז אשר בהובלה מאנרגיה  90%-ו 60%-מ יותרבצורך 

 .המתקנים הראשיים של הנמל, המזון, המחלבות ומתקני הטיפול בזבל

 13%מסך צריכת האנרגיה כאשר הצריכה הישירה מהווה  20%הרפת עצמה צורכת 

, ובחודשים החמים היא הנצרכים ברפתות עקיפה הקשורה להפקת המיםוהשאר נובעת מצריכה 

ות, ובצפון פחות יעילות, דווקא ברפת עצמה, הרפתות בדרום יותר יעילכפולה מהחודשים הקרים. 

יותר חשמל ישיר  60-55%-כצורכות ב ובצפון בניגוד למגמה בצריכת המים, הרפתות במרכזזאת 

 ינו למעלה,שצו אך בשקלול שאר רכיבי המערכת בדרום.מאשר הרפתות  kg FPCM -לברפת 

 ישנה יעילות אנרגטית יותר ברפתות בצפון ולאחר מכן ברפתות במרכז.

מבחינת גודל הרפתות בכלל מחזור החיים ישנו יתרון לגודל כאשר הרפתות הבינוניות 

ולות והגדולות צורכות פחות אנרגיה מהרפתות הקטנות, למרות שברפת עצמה הרפתות הגד

, זאת בגלל ההשפעה של שלבי ההובלה, גידול המזון וממשקי הזבל על רבה יותר צורכות אנרגיה

 סך האנרגיה הנצרכת בכלל מחזור החיים.

עניין נוסף, שעלה מהתוצאות ומשקלול הנתונים, הוא השפעת הרכב המנה ברפתות 

צריכת שנצרך לבין ין יחס המזון המרוכז והגס ימת במגמה שבהתאמה מסו-איהשונות. ישנה 

בחלק היחסי של המזון המרוכז  מוצגת דוגמה לכך. 15לוח בהאנרגיה והפליטות הקשורות לכך. 

תות במרכז, והכמות עולה ברפ מכלל המנה המגמה היא כמות פחותה של מזון מרוכז ברפתות
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אך כשמסתכלים על המגמה בצריכת האנרגיה הקשורה למזון בצפון ולבסוף ברפתות בדרום, 

המרוכז )וכתוצאה מכך גם לפליטות( הרפתות בצפון צורכות פחות אנרגיה מהרפתות במרכז 

החלק  ולאחר מכן הרפתות בדרום. גם כשמסתכלים עבור כל רפת אין התאמה וישנן רפתות בהן

היחסי של המזון המרוכז הוא נמוך אך צריכת האנרגיה בו גבוהה ביחס לרפתות שצורכות מזון 

 מרוכז באופן שונה.

התאמה במגמה של צריכת מזון מרוכז וצריכת האנרגיה הנדרשת עבורו, בהדגמה -: דוגמה לאי 15לוח 
 הכמות גדולה יותר.ככל שהצבע יותר כהה כך  עבור מיקום הרפתות.

 עבור המזון המרוכז צריכת אנרגיה אחוז המזון המרוכז מסך המנה מיקום הרפת
(MJ/kg FPCM) 

 2 47 דרום

 1.5 40 מרכז

 1.4 43 צפון

עולה החשיבות, אשר מתפתחת בספרות בנושא בשנים האחרונות, של מרכיבי  מתוך כך,

 ;Alqaisi et al., 2014; O’Brien et al., 2012)המנה השונים והשפעתם הסביבתית 

Schoeneboom et al., 2014) כיצד החלפת רכיב ברכיב הזנה אחר, יכול לצמצם את ההשפעות .

יים של הרכב המנה, בתפוקת החלב, בריאות הסביבתיות אך בו בזמן לא לפגוע בערכים התזונת

 הפרה ולא להוות נטל כלכלי. לכן, יש להעמיק ולחקור עוד את הרכבי המנות השונות והשפעתם.

2.2 GWP 

במוצרי מזון  LCAפוטנציאל פליטות גזי החממה הינו הנושא הנחקר ביותר במחקרי 

בין אם באופן ישיר בגידולו ובין אם  ,מהחי בכלל ובחלב בפרט. עיקר הפליטות קשורות למזון

התסיסה במערכת העיכול והפליטות הנוצרות כך כתוצאה מהקשור להזנת הפרות ובאופן עקיף 

 kg FPCM -פליטות גזי החממה לפוטנציאל בזבל עצמו. פילוח מרכיבי המערכת התורמים ל

-ה פליטתן הן , כאשר מרבית(2לוח 1לוח )בישראל נמצא דומה לממצאי מחקרים אחרים בעולם 

CH4 ערכת העיכול, שלב גידול המזון וממשקי הזבל, ועליהם יש לשים דגש בבחינת התסיסה בממ

נעשה שימוש במקדם פליטה המבוסס על אחוז החומר  CH4-עבור תסיסת הצמצום הפליטות. 

היבש במנה הממוצעת בכל רפת, על מנת לבחון את פוטנציאל ההפחתה של הפליטות ממקור זה 

פליטות נוספות  .כל רכיבי המנה השוניםללישראל  ותציפיפליטות ספזמין עבור יש להקים מצאי 

בתפעול הרפת, הן משריפת הסולר והן  המתרחשות ברפתות עצמן הן כתוצאה מהשימוש באנרגיה

מהפקת החשמל ברשת הארצית. נגזר מכך הדמיון במגמות בהשפעה זו אל מול המגמות בצריכת 

 בהשוואה במאפייני הרפתות השונים.האנרגיה 

חלק לא קטן מפוטנציאל הפליטות מתרחש מחוץ לגבולות הארץ הקשור לגידול  בנוסף,

מכיוון וישנו קשר בין צריכת האנרגיה ופוטנציאל הפליטות, וכפי  .המזון המרוכז ושינועו הימי

התאמה בין יחס המזון המרוכז והגס לבין הפליטות. התורם -פרק הקודם, ישנה אי-שהוזכר בתת

 ;Casey & Holden, 2005; FAO, 2013)המרוכז כפי שעולה מהספרות העיקרי לפליטות במזון 
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Yan et al., 2013)  וכפי שניתן לשער על בסיס התוצאות שנמצאו לגידול המזון בארץ, הוא הפקת

 הדשנים ויישומו בשדה.

שהוזכר, תורם חלק ניכר לפוטנציאל פליטות גזי החממה,  מוכממשק הטיפול בזבל, 

 גבוה יותר מתרחשפליטה הפוטנציאל השקי הזבל השונים, כאשר מממ N2Oבעיקר פליטות 

כאשר למטב"ח, לפי מקדמי  ,בקומפוסט, במאצרות ולבסוף במרבץ )בו מבוצע הקילטור היומי(

IPCC אין פליטה של ,N2O . הפליטת-CH4  מהווה חלק קטן יחסית בפוטנציאל פליטות גזי

מתבססת על ממשקי הזבל השונים והטמפרטורה הממוצעת.  והערכתההחממה בממשקי הזבל, 

יותר  בזבל, הן המרבץ והן המדרך, גבוה קלול כלל הטיפולבש CH4-הפליטת פוטנציאל נמצא כי 

מכיוון  ולם,ומפוסט. אברפתות בהן יש ממשק של המטב"ח, לאחר מכן המאצרות ולבסוף הק

, ממשק הקומפוסט הינו בעל CH4-ה מקדםגבוה בסדרי גודל מ N2O-מקדם ההמרה של הש

, יחד בכלל שלב ממשק הזבלכאשר  החממה הגדול ביותר משאר הממשקים. פוטנציאל פליטות גזי

 kg -ל kg CO2-eq 10 10כמעט פי הוא  פוטנציאל הפליטהפול בזבל, יעם התפעול במתקני הט

FPCM .מיקום ב ספציפיות רפתותב אפייניםתמ אינםממשקי הזבל שמכיוון  משאר הממשקים

 ערך. יהיו חסרותההשוואות הללו  ,או גודל

אמנם  שהחל בשנים האחרונות ברפתות. עניין נוסף הוא, חשיבות הקילטור במרבצים

צאת הובנוסף הפליטות מתרחשות ברפת עצמה אך הן פחותות בחלק מהממשקים האחרים ו

הופחתה. יש לציין כי בוצעה ההערכה לפליטה בממשק זה, וטיפולו בממשק אחר  , שינועוהזבל

בו מחשבים בהלמ"ס את מצאי פליטות גזי החממה.  IPCC-והיא התבססה על פי המקדם ה

 למחקרים עתידיים יש למצוא מקדם פליטה מתאים לממשק הקילטור במרבץ.

נלקחו בחשבון ההשפעות של פיזור הזבל, חשוב לשוב ולציין, כי בחישוב זה לא 

, הקומפוסט ותוצרי הדישון של המטב"ח בשדות וכן התחלופה שלהם לשימוש בדשנים סינטטיים

עד כמה שניתן לכן בעתיד, לקבלת החלטות לגבי ממשקי הזבל השונים, יש 'לסגור את המעגל' 

 .ולבחון את ההשפעות בשימוש בתוצרי הטיפול בזבל

ליטות גזי החממה המגמות שונות מהמגמות שנראו בצריכת האנרגיה בסך פוטנציאל פ

ישנו יתרון משקי הזבל. סוגי מפליטות מהבהשוואת מאפייני הרפתות בגלל ההשפעה הרבה של 

-לגודל הרפת בפליטות גזי החממה, כאשר פוטנציאל הפליטה ברפתות הקטנות והבינוניות גבוה ב

ממחקר  יםשונמגמה ובאחוז שינוי ממצא זה הוא ב מהרפתות הגדולות, בהתאמה. 20%-ו 40%

המגמה  בין היתר השווה גדלי רפתות שונים.ששנערך עבור מערכת החלב בארצות הברית 

 שהרפת הבינונית בעלת פוטנציאל הפליטה הנמוך ביותר ולאחר מכן הרפת הגדולה שנמצאה היא

 ,.Thoma et al) או בישראל ואחוזי השינוי בין גדלי הרפתות הם קטנים יחסית לאחוזים שנמצ

2013b). ל בהשוואת המיקום, פוטנציאל הפליטה ברפתות במרכז הוא הנמוך ביותר והפוטנציא

 ברפתות בדרום הוא הגבוה ביותר.
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2.5 AP ו-EP 

H)פוטנציאל האסידיפיקציה מתרחש כאשר יוני מימן 
של גזי  ממנרליזציה משתחררים( +

NOx ,NH3 ו-SOx מזהמים את האוויר ולבסוף הנמצאים בין היתר בדשנים אורגניים וכימיים ,

מרבית  .המשנים את תנאי המערכת האקולוגית בקרקע ובמיםחומציות גורמים להעלאת דרגת ה

הנפלטת  NH3-ממשקי הזבל השונים, התלויה בהערכת ה NH3-הפליטות קשורות לפליטת ה

מהזבל הנוצר בשלוחות השונות ברפת ובממשקי הטיפול. בממשקי המאצרות והזבל המקולטר 

תורם נוסף הוא שלב גידול  במרבץ יש פוטנציאל אסידיפיקציה גבוה יותר משאר ממשקי הזבל.

המזון שהשפעות בארץ ובארצות מקור הגידולים נחלקת באופן שווה, אליהם נוספת תרומת 

 המתרחשת בהובלת המזון הימית.שריפת הדלקים 

פוטנציאל האטרופיקציה מתרחש כאשר גופי מים מועשרים בחומרים אורגניים ובמלחים 

. מקור החומרים הוא כאשר יש התפתחות מואצת של אצות הגורמת לירידה בריכוז החמצן במים

בעיקר בדשנים חנקניים וזרחתיים, אורגניים וכימיים. למרות שמקווי המים העיליים בישראל 

מעטים, ישנה חשיבות רבה בבחינת השפעה סביבתית זו, הן מכך שיש לבחון גם מה שנמצא 

 במועט ויש לשמור מפגיעתו והן מכך שההשפעות חוצות גבולות והמערכת בישראל משפיעה על

מקומות אחרים בעולם. מהתוצאות ניתן לראות כי חלק ניכר מפוטנציאל האטרופיקציה נמצא 

ובמזרח  (USDA, 2017)סיסיפי י"ב באגן המבארה למשלבארצות מקור גידול המזון המרוכז, 

המנה ומקורם. אירופה. לכן, יש לקחת בחשבון השפעה זו הנגרמת כתוצאה מבחירת רכיבי 

פאת מיקומי הרפתות שאינן נמצאות או משתמשות בגידולים ההשפעה בארץ יחסית פחותה, מ

הטיפול בשפכים המגודלים באזור אגן ניקוז הכנרת, והן מכיוון שהרפורמה ברפתות הסדירה את 

 ולנחלים. לוואדיותהזרמה שלהם  לא מתרחשתזבל ברפת, ווב

ים התורמים לפוטנציאל האסידיפיקציה ממצאי ההתפלגות של השלבים העיקרי

והאטרופיקציה שנמצאו במחקר זה תואמים לממצאים ממחקרים אחרים בהשפעות אלה 

(Arsenault et al., 2009; O’Brien et al., 2012)רי . מכיוון ששלב הטיפול בזבל הוא חלק עיק

בשתי השפעות אלה, לא ניתן להגיע למסקנות לגבי מאפייני הרפתות, גודלן ומיקומן, מכיוון 

 שהמגמות מושפעות ממשקי הזבל השונים שאינם ספציפיים למאפייני הרפתות השונים.

 ככלי לבחינת פוטנציאל ההפחתה LCAדוגמה לשימוש בשיטת  2.6

פוטנציאל ההפחתה בהשפעות  ת תרחישים לבחינתיהוא בני LCA-אחד מיתרונות כלי ה

הסביבתיות השונות. מכיוון שהמידע לגבי צריכת האנרגיה ופליטות גזי החממה של רשת החשמל 

מתחנות הכוח בלבד, ללא יצרנים פרטיים, בחרתי לבחון את פוטנציאל ההפחתה  ואבישראל ה

גבולות  כאשר מרחיבים אתבייצור החשמל פליטות גזי החממה השפעות של צריכת אנרגיה וב

 .המתרחשות ברפתות כיוםגז( -ת )סולארי וביווהמתחדש ותהמערכת וכוללים את ייצור האנרגי

 ,kg FPCM פונקציונלית,יחידה  את ההשפעות עבור סך ייצור וצריכת החשמל ועבורבחנתי 

בישראל )כולל, למשל,  LCA-בשלבים של צריכת החשמל הישירה ברפת וצריכת החשמל לאורך ה

שלבים אלה בבחרתי . דרוש להפקת המים הנצרכים בשלב הגידול ובשלב הרפת(את החשמל ה



41 

 

 

מכיוון שייצור האנרגיה וצריכתו הם מקומיים וביצוע התרחישים יכול להוות כלי לבחינת 

 אסטרטגיה לייעול אנרגטי בישראל ולייעול ברפת עצמה.

, האנרגיה עסקים כרגיל – Business As Usual (BAU)שני התרחישים שנבדקו הם : 

ופליטות גזי החממה מייצור החשמל לפי דיווח חברת החשמל, כלומר ללא יצרנים פרטיים. 

Renewable Energy (RE) –  כתוצאה מייצורןהאנרגיות המתחדשות ופליטות גזי החממה 

, ברפתות הנחקרות. סוגי האנרגיות המתחדשות הם ייצור חשמל סולארי מפאנלים על גגות הרפת

 ניהםאת אחד מסוגי האנרגיה, ש פיקותהרפתות מכאשר  ח.מהזבל במתקני המטב" וייצור חשמל

בייצור חשמל סולארי ההנחה היא כי אין פליטות גזי  מפיקות כלל אנרגיה מתחדשת. לאאו ש

, ולמעשה חושבו הפליטות שנחסכו משימוש באנרגיה מרשת החשמל בישראל חממה ישירות

גז הפליטות שנלקחו בחשבון הן פליטות גזי -בייצור ביו .(6נספח  7.6ברפתות בהן יש ייצור זה )

 החממה בממשק הזבל במטב"ח עצמו, לא כולל שינוע הזבל למתקן.

גות התוצאות עבור ( מוצ1) עליונה, כאשר בשורה ה9איור תוצאות התרחישים מוצגות ב

 .)משמאל( kg FPCMוליחידת  )מימין(הכל -ךייצור וצריכת האנרגיה, לס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( בייצור וצריכת חשמל בתרחישים השונים בשלב 2( ופליטות גזי החממה )1: כמויות האנרגיה ) 9איור 
 ;אנרגיות מתחדשות  – REעסקים כרגיל,  – BAUתרחישים :  הרפת ובשלבים המתרחשים בישראל.

( ערכים 2בגרף ) ; kg FPCMליחידה פונקציונלית של  –סך הכמות, עמודה שמאלית  –עמודה ימנית 
 החיסכון בפליטות כתוצאה מייצור החשמל באנרגיות מתחדשות. –שליליים 

(1) 

(2) 
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שישנן רפתות שמייצרות יותר אנרגיה מאשר צורכות אותו  ,הכל-עבור הסך ,ניתן לראות

(, רפתות שמייצרות יותר A,C,Eבישראל ) LCA-הן ישירות ברפת והן לאורך צריכת החשמל ב

שמייצרת אנרגיה  (, רפתB,F,H,Jבישראל ) LCA-פת אך פחות מאשר באנרגיה מאשר צורכות בר

(. בממוצע של כלל D,K,L( ורפתות שלא מייצרות אנרגיה )Iאך לא מספיק עבור צריכתה ברפת )

הרפתות יש יותר ייצור אנרגיה מתחדשת ברפתות מאשר הצריכה ברפתות עצמן, אך צריכת 

 ר מהייצור.בישראל גבוהה יות LCA-החשמל שלהן לאורך ה

המגמה בין הרפתות עצמן משתנה כתוצאה מהשפעת  kg FPCMעבור כאשר מסתכלים 

מייצרת יותר אנרגיה  Jהכל רפת -, בסךJמול רפת  C. לדוגמה רפת כמות החלב המופקת ברפת

מפיקה יותר חלב.  Jהמגמה מתהפכת כי רפת  kg FPCM, אך עבור Cמתחדשת מאשר רפת 

ניתן לראות את פליטות גזי החממה, כאשר הערכים השליליים אלו הפליטות  (2)בשורה התחתונה 

 .והערכים החיוביים אלו הפליטות שנפלטו שנחסכו כתוצאה מהייצור האנרגיות המתחדשות

מוצגות התוצאות עבור ההפרש בין ייצור האנרגיה המתחדשת לבין צריכת  10איור 

. בשורה REהופחת מתוצאות תרחיש  BAUהאנרגיה מרשת החשמל בישראל, תוצאות תרחיש 

ות לשמש מערכות אחרות, ( הערכים החיוביים הם עודף האנרגיה שהרפתות יצרו ויכול1העליונה )

ו. הערכים השליליים הם הגרעון שנוצר מכך שרפתות יצרו יותר אנרגיה מאשר צרככלומר הן 

( הערכים השליליים אלו סך פוטנציאל 2בשורה התחתונה ) צרכו יותר אנרגיה מאשר ייצרו.

הפליטות שנחסכו כתוצאה מייצור האנרגיה המתחדשת והערכים החיוביים אלו סך פוטנציאל 

 הפליטות שנפלטו.

אך תצוגה זו מראה באופן יותר  9איור ת בלמעשה, אלו אותן תוצאות ומגמות המופיעו

( ניתן לראות שישנן רפתות אשר מייצרות 2ברור את פוטנציאל ההפחתה. בשורה התחתונה )

 LCA-אנרגיה מתחדשת וחוסכות את פליטות גזי החממה הן ברפת והן לאורך צריכת החשמל ב

,A)בישראל 
2
B,C,E,G ורפתות שמייצרת אנרגיה מתחדשת אך עדיין יש להן פוטנציאל לפליטות )

 (.F,H,I,Jגזי חממה )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ועבור  -kg CO2-eq 428פוטנציאל הפחתת פליטת גזי החממה לאורך מחזור החיים בישראל בסה"כ היא  – Bרפת  2

kg FPCM  היאkg CO2-eq 0.00012-. 
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סך  –עמודה ימנית . BAUפחות  REייצור החשמל בין שני התרחישים, בהשפעות : ההפרש  10איור 
עודף  – ( צריכת אנרגיה : ערכים חיוביים1) ; kg FPCMליחידה פונקציונלית של  –הכמות, עמודה שמאלית 

הגרעון שנוצר,  –האנרגיה שנוצר מייצור באנרגיות מתחדשות לאחר צריכת האנרגיה. ערכים שליליים 
( פליטות גזי 2יה בנדרשת. )על מנת לספק את צריכת האנרג BAUכלומר, הצורך באנרגיה מתרחיש 

 הפליטות שנחסכות. –הפליטות שנפלטות, ערכים שליליים  –: ערכים חיוביים החממה

ישנו פוטנציאל  kg FPCMבמערכות ייצור חלב לייצור  LCA-בהסתכלות לאורך ה

במידה ומשקללים את ההשפעות של ייצור אנרגיה  6%הפחתה של פליטות גזי חממה בממוצע של 

. ההבדלים באחוזי פוטנציאל ההפחתה הם (11איור )הנחקרות  מתחדשת המתרחשת ברפתות

בהתאם לסוג האנרגיה המתחדשת המופקת ברפתות, הספק המערכות הסולריות ברפתות וכמות 

 החלב המיוצרת.

(1) 

(2) 
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 RE-ו BAUבשני התרחישים :  kg FPCM: פליטות גזי החממה לאורך כל מחזור החיים של  11איור 
 ואחוז השינוי ביניהם.

באמצעות שיטה זו של בניית תרחישים ניתן בעתיד גם לחשב למשל את פוטנציאל 

ההפחתה אילו כל גגות הרפת היו בעלי פאנלים סולריים, בהתחשב במגבלות סביבתיות המונעות 

של רפת שנמצאת בצל הר. או למשל מבנה גג בעל מנגנון פתיחה המאפשר אוורור טבעי זאת, למ

של השיכון אך אינו מאפשר התקנת פאנלים, מצד שני ניתן לבצע לו תרחיש לכמות האנרגיה 

והפליטות אותן הוא חוסך באמצעות שימוש במנגנון זה לעומת גג רגיל או גג בעל פאנלים 

 סולריים.

 משךסיכום וצעדים לה 2.7

אימוץ גישה מערכתית מניתוח מחזור חיים מאפשר לזהות 'נקודות חמות' במערכת ייצור 

לניתוח מחזור חיים  ,במחקר ראשוני זה. החלב בישראל, הקשורות לצריכת משאבים ולפליטות

עיקר ה'נקודות החמות' שנמצאו ובהן יש להתמקד באסטרטגיות לצמצום  ,בענף החלב בישראל

להתמקד בהן יש ו ברמת הרפת,ורמה הלאומית באמצעות כלי מדיניות , בההשפעות השונות

 הן : םעתידי יםבמחקר

  : הרכב המנה 

הסביבה  עיקר ההשפעות הן כתוצאה משימוש במזון מרוכז מיובא, אשר משפיע על

. בנוסף פעות הקשורות להובלתו הימית לארץ, וחלקו בהשבמדינות המקור של המזון

תית בחלקה של הפליטות ממערכת העיכול של הפרה על על כך, ישנה השפעה משמעו

 פליטות גזי החממה.
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אשר לא ישפיעו על איכות המנה מבחינה המנה, רכיבי ב יםבאמצעות בחינה של שינוי

לצמצם השפעות  ועל עלותה הכלכלית ניתן יהיהזונתית לפרה, על תפוקת החלב ת

 חוצות גבולות אלה, ואת ההשפעה בפליטת גזי החממה ממערכת העיכול של הפרה.

 :דשנים וחומרי הדברה 

שנבחנו, עיקר השפעת הפקתם ויישומם בשדות בארץ בהשפעות הסביבתיות 

חלופות ו'סגירת מעגל' באמצעות הערכת ההשפעות של מדגישים את הצורך בבחינת 

 ףכתחלי ,ובעיקר מרפת החלב ,נפי החקלאות השוניםשימוש בתוצרי לוואי מע

 לצמצום השימוש בדשנים כימיים בארץ.

 :ממשק זבל 

אמנם ממשק הקומפוסט נמצא תורם עיקרי משאר הממשקים, אך במחקרים 

עתידיים ישנו הצורך בסגירת המעגל בשלב החקלאי של הגידולים השונים בארץ 

שימוש בקומפוסט ושימוש בתוצרי ותחלופת תוצרי ממשקי הזבל )פיזור בשדות, 

הדשנים מהמטב"ח( עם הדשנים הכימיים, כפי שהוזכר בסעיף הקודם. בנוסף, יש 

להכין מצאי עדכני למקדמי פליטות מממשק הזבל של הקילטור במרבצים, אשר  

שאיתם משתמשים בהערכת מצאי פליטות גזי , IPCC-חסר בפרוטוקולים של ה

רבה הן ביישומו בחלק גדול בכלל ממשק הזבל  לממשק זה חשיבותהחממה בארץ. 

 כמות הזבל המפונה מהרפת. ברפתות בישראל והן בתרומתו להפחתת

 :שלב ייצור החלב ברפת 

כבעל תרומה בהשפעות הסביבתיות השונות, הן בהשפעות  אף הואשלב זה נמצא 

ישירות ברפת עצמה והן עקיפות הנובעות מהתפעול ברפת. בנוסף, ייצור אנרגיה 

, לכן מומלץ ולתמרץ את מתחדשת ברפתות נמצאה בעלת פוטנציאל לצמצומן

. במחקרים עתידיים כדאי לבחון תרחישים שונים החקלאים בהפקת אנרגיה זו

, מבנה הגג ושימוש באמצעי הצינון השונים על הרפתותשיכוני בסוגי גם המתחשבים 

 הפחתה נוסף, בעיקר בהשפעות העקיפות.ת לבחון פוטנציאל מנ

במהלך שלב איסוף הנתונים נמצאו פערי מידע במצאי בישראל, הן לגבי כמויות משאבים 

עתידיים  LCAבשלבים שונים והן לגבי הערכת מקדמי פליטה ספציפיים לישראל, לכן למחקרי 

 יש לשפר ולהרחיב מערך מידע זה. שראל בתחומי החקלאות, האנרגיה ועודבי

ם קיצוניים של עומסי ייניבמזג אוויר בעל מאפהמחקר שבוצע נערך בתקופה שהתאפיינה 

ושבממוצע תפוקת  ,וכן בוצע רק ברפתות שיתופיות שהיו נכונות לשתף פעולה עם המחקר ,חום

סקר למשק החלב כפי שנמצא ב ,המיוצרת בשנה לחולבת קצת מעל לממוצע הישראליבהן החלב 

. לכן מומלץ להרחיב את המחקר לרפתות שיתופיות נוספות ולרפתות (FAO et al., 2014)העולמי 

משקיות על מנת לייצג את משק החלב באופן מדויק יותר ובתקופות נוספות, בתקווה שיהיו פחות 

 קיצוניות מבחינת תופעות מזג אוויר.
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עתידיים בתחום החקלאות יש להרחיב את ההשפעות הסביבתיות שנבחנו  LCAבמחקרי 

לבחון השפעות נוספות חברתיות וכלכליות כמו למשל מגוון ביולוגי, ריחות, רעילות, ערך  כמו גם

בנוסף יש לבחון ולהרחיב את גבולות המערכת שיכללו גם את שלב עיבוד נופי ותרבותי ועוד. 

נוסף כל כך, מכיוון שהחקלאות בישראל בעלת המוצרים החקלאים, שלב הצרכן וסילוק הפסולת. 

הפקת תוצרים תעסוקה בפריפריה,  יצירת מקומותגבולות, אדמות ום, כמו שמירת ערכים נוספי

להערכה   LCAועוד, מומלץ להרחיב גם את מחקרי מקומיטחון מזון יבמהווה רשת מקומיים ו

 ולהתייחסות לתחומים אלה.
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 נספחים .6

 סיווג רכיבי המזון ומקורו – 1נספח  7.1

 מזרח אירופה ;ארה"ב  ;ישראל                       

 *פסולת תעשיה )לוואי( מזון מרוכז  מזון גס

 חציר בוטנים

 קש חיטה 

 קש חמניות

 קש עגבניות

 קש תירס

 סיטריה

 שחת אספסת

 שחת אפונה

 שחת דגן שחת תלתן

 שחת תלתן / בקיה

 תחמיץ אספסת

 תחמיץ חיטה

 תחמיץ סורוגום

 תחמיץ ספילריה 

 תחמיץ תירס

DDG 

DDGG 

 גלוטן פיד

 אקלפיכותנה ג. 

 ג. כותנה פימה

 ג. חיטה

 ג. שעורה לחוצה

 ג. תירס גרוס

 כ. חמניות

 כ. לפתית

 כ. סויה 

 סובין

 פימה+שיפון בחליפה

 

 גזר

 גלידה 

 גפת בירה

 גפת תירס

 זבל עופות

 ירקות מילוטל 

 לימונית

 לתת בירה

 מאדר ליקר 

 מולסה / פרמול

 מי גבינה

 סוגוט / לבן מחלבות

 פסולת כותנה

 קליפות הדר

 קליפות סויה

 קש כותנה 

 שאריות לחם

 שזרות תירס

 התייחסות רק למקורה ממפעלי תעשיה בארץ –פסולת תעשיה  *

 ערכי הקצאה – 2נספח  7.2

 כלכלית –הקצאת מזון 

, FAO(FAO, 2016a) -המופיעים בטבלה, אלו ערכי ברירת מחדל שמוצגים בהערכים 

שנים לרכיבים בארץ. נעשה וידוא עבור  5-מאחר והיה קושי בלהשיג נתוני מחירים ממוצעים ל

הרכיבים . עבור שאר 2014ערכי ברירת מחדל אלה על ידי בדיקה אל מול תחשיבי שה"מ לשנת 

 היו לאחר שבוצעה ההקצאה הכלכלית. Ecoinvent-מקדמי ההשפעות הסביבתיות שנדלו מ

  ערך ההקצאה רכיב המזון  ערך ההקצאה רכיב המזון

 0.03 קש חמניות 0.09 ג. כותנה אקלפי

 0.003 קש עגבניות 0.06 ג. כותנה פימה

 0.14 קש תירס 0.08 חציר בוטנים
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 בשר חלב –הקצאת 

 המוקצה לחלב, בממוצע שנתי, לחודשי הקיץ והחורף בכל רפת ולכלל הרפתות:הערך 

 חורף קיץ שנתי 

A 0.92 0.94 0.90 

B 0.92 0.98 0.87 

C 0.88 0.92 0.85 

D 0.91 0.93 0.90 

E 0.94 0.95 0.94 

F 0.91 0.93 0.89 

G 0.85 0.81 0.88 

H 0.89 0.87 0.90 

I 0.89 0.89 0.90 

J 0.90 0.88 0.91 

K 0.93 0.95 0.92 

L 0.91 0.92 0.90 

 0.90 0.91 0.90 ממוצע

 

 החלק היחסי במנה של סוגי המזונות  – 3נספח  7.3

החלק היחסי שמהווים סוגי המזונות מכלל המנה, באחוזים. לפי מאפייני רפת של 

 מיקומן וגודלן:

 מאפיין הרפת

 

פסולת  מזון מרוכז  מזון גס
 תעשיה 

 נלווים  חליפות
)ויטמינים 
 ומינרלים(

 גודל רפת
 )מספר ראשים(

 4.7% 1.5% 10.5% 45.8% 37.5% < 400נה קט

 3.6% 0.4% 11.7% 40.8% 43.5% 600-400ת בינוני

 4.0% 0.2% 14.9% 43.2% 37.7% > 600ה גדול

 5.0% 0.9% 11.9% 46.7% 35.5% דרום מיקום הרפת 

 4.2% 0.7% 10.4% 39.3% 45.4% מרכז

 3.1% 0.4% 13.9% 43.2% 39.3% צפון

 4.0% 0.5% 13.1% 41.9% 40.6% ממוצע ארצי 
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 IPCC 2006מקדמי פליטות ונוסחאות על בסיס  – 2נספח  7.2

 
 יחידה מקדם

ערך 
 הערות / הסבר מקור המקדמים המקדם

 : דשנים בארץיישום 

CO2 𝐸𝐹𝑈𝑟𝑒𝑎 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝐶 𝑘𝑔 𝑈𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑⁄  0.2 IPCC 2006 tier 1  התנדפותCO2 .לאחר יישום דשן אוראה 

 kg CO2 - C ← kg CO2  44

12
 קבוע המרה  

N2O kg N2O – N ← kg N2O  44

28
 קבוע המרה  

N2O 𝐸𝐹1 𝑘𝑔 𝑁2𝑂פליטה ישירה של  − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑⁄  שמיושמים בשדה. Nעבור דשני  kg N2O-מקדם פליטה )ישירה( ל  0.01 

N2O 𝐸𝐹4 𝑘𝑔 𝑁2𝑂פליטה עקיפה של  − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑⁄ שמיושמים בשדה, כתוצאה  Nעבור דשני  kg N2O-מקדם פליטה )עקיפה( ל  0.01 
 מהתנדפות ושקיעה אטמוספרית.

NH3 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹 𝑘𝑔 𝑁𝐻3 − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑖𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑⁄  מדשן המיושם בקרקע. kg N-ל kg NH3כתוצאה מהתנדפות.  Nמקדם אובדן  0.1 

 kg NH3 – N ← kg NH3  17

14
 קבוע המרה  

NO3 𝐸𝐹5 𝑘𝑔 𝑁2𝑂 − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑙𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑑⁄  שמיושמים בשדה, כתוצאה מחלחול. Nעבור דשני  kg N2O-מקדם פליטה )עקיפה( ל  0.0075 

 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐿𝐸𝐴𝐶𝐻 𝑘𝑔 𝑁𝑂3 − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑖𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑⁄  מדשן המיושם בקרקע. kg N-ל kg NO3כתוצאה מחלחול ונגר עילי.   Nמקדם אובדן  0.3 

 kg NO3 – N ← kg NO3  62

14
 קבוע המרה  

NOx 𝐸𝐹𝑁𝑂𝑥 𝑘𝑔 𝑁𝑂𝑥 − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑⁄  0.026 Nemecek, 2013 מקדם אובדןN .kg NOx  ל-kg N .מדשן המיושם בקרקע 

 N ← kg NOx  30

14
 קבוע המרה  

 EFכמות הדשן שיושמה בשדה * 

P  𝑘𝑔 𝑃 𝑑𝑢𝑛𝑎𝑚⁄  0.0175 Nemecek, 2013 כמות ממוצעת של אובדןP  .מנגר עילי, עבור שטח פתוח מעובד 
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 יחידה מקדם

 ערך ברירת המחדל של המקדם / 
 נוסחה לחישוב המקדם

מקור המקדמים 
 הערות / הסבר והנוסחאות

 – IPCC 2006 tier 2   : תסיסה ממערכת העיכול

category 3A1 

 ברפתות.בשלוחות השונות תבסס על הרכב העדר והרכב הח"י במנות מ

CH4 EF 𝑘𝑔 𝐶𝐻4 ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄⁄  𝐺𝐸 ∗ 𝑌𝑚 ∗ 366

55.65
 

 בשנה CH4כמות ממוצעת לפליטת  10.21משוואה 

 DMI 𝑘𝑔 𝐷𝑀 ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑦⁄⁄  .צריכת ח"י לראש ביום, לכל שלוחה נתון ישיר לכל רפת ושלוחה  

 GE 𝑀𝐽 ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑦⁄⁄  𝐷𝑀𝐼 ∗ 18.45𝑀𝐽 𝑘𝑔𝐷𝑀⁄ צריכת האנרגיה לראש ליום. מבוסס על צריכת הח"י ועל ערך ברירת מחדל של   
 האנרגיה הנמצאת בק"ג ח"י.

 Ym % 6.5  מקדם המרה ל 10.12טבלה-CH4. 

 , ערך ברירת מחדל לפי צפון אמריקהCH4-אחוז צריכת אנרגיה במזון המומרת ל

 

 

 ערך ברירת המחדל של המקדם /  יחידה מקדם
 נוסחה לחישוב המקדם

מקור המקדמים 
 והנוסחאות

 הערות / הסבר

      *ממשק זבל

CH4    IPCC 2006 tier 2 – 

category 3A2 

 

 EF 𝑘𝑔 𝐶𝐻4 ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄⁄  VS ∗ 𝑑𝑎𝑦𝑠 ∗ 𝐵𝑂 ∗ 𝐶𝐻4𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦

∗  𝛴 𝑀𝐶𝐹 100⁄ ∗ 𝑀𝑆  

 בשנה. CH4כמות ממוצעת לפליטת  10.23משוואה 

 kg/m3 0.67  הוא CH4-כאשר מקדם צפיפות ה

 VS 

 פרות

 עגלות

𝑘𝑔 𝑉𝑆 𝑑𝑎𝑦⁄   

5.4 

2.4 

ערך ברירת מחדל לחומר היבש המופרש ליום לפי שלוחות, לפי צפון  10A-4טבלה 
 אמריקה.

 BO 

 פרות

 עגלות

𝑚3𝐶𝐻4 𝑘𝑔 𝑉𝑆⁄   

0.24 

0.19 

הנוצר בזבל לפי שלוחות. ערך  CH4-מחדל לפוטנציאל הערך ברירת  10A-4טבלה 
 ברירת מחדל לפי צפון אמריקה.
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 MCF    מקדם המרה ל 10.17טבלה-CH4  במערכת ממשק הזבל. תלוי בטמפ' ובחלק
 ( של כל סוג ממשק זבל.MSהיחסי )

 ( :MSמרבץ  ) 

 קילטור

)%( 

% 

(30) 

1-0.5 

 (:MSמדרך ) 

 מאצרה 

 קומפוסט

 מטב"ח

)%( 

% 

(70) 

5-4 

1.5-1 

10 

פליטה ישירה 
 N2Oשל 

   IPCC 2006 tier 1 – 

category 3A2 

 

 𝑘𝑔 𝑁2𝑂𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑘𝑔 𝑁2𝑂 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄  𝑁𝐸𝑀𝑀𝑠 ∗ 𝐸𝐹3 ∗  44 28⁄  .N2Oסך הפליטה הישירה השנתית הממוצעת של  10.25משוואה  

 𝑁𝐸𝑀𝑀𝑠 𝑘𝑔 𝑁 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄  𝑁(𝑇) ∗ 𝑁𝑒𝑥(𝑇) ∗  𝑀𝑆(𝑇,𝑆)  סך פליטת ה-N ( ממשקי הזבלS) 

 𝑁(𝑇) ℎ𝑒𝑎𝑑   מספר הראשים בכל שלוחה נתון ישיר (T) 

 𝑁𝑒𝑥(𝑇) 𝑘𝑔 𝑁 ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄⁄  𝑁𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑇) ∗ 𝑇𝐴𝑀 ∗  10−3 ∗  שמתנדף. המופרש ע"י בעלי החיים N-סה"כ ה 10.30משוואה  366

 𝑁𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑇) 

 חולבת

 יבשה ועגלה

𝑘𝑔 𝑁 1000 𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑑𝑎𝑦⁄⁄   

0.44 

0.31 

 שמתנדף N-ערך ברירת מחדל עבור שיעור ה 10.19טבלה 

 𝑇𝐴𝑀 

 חולבת ויבשה

 עגלה

𝑘𝑔  

591 

313 

חישוב ע"ב משקלים 
 הלמ"סממוצעים מ

 .ערך ברירת מחדל עבור משקל הפרה הממוצע בכל שלוחה
החולבות והיבשות הערך הוא חישוב של ממוצע משוקלל לכמות 

 ברפתות הנחקרות.

 𝑀𝑆(𝑇,𝑆) 

 קילטור

 מאצרה 

 קומפוסט

 מטב"ח

%  

0.3 

0.7 

0.7 

0.7 

)משרד החקלאות 
 (2015ופיתוח הכפר, 

 החלק היחסי של ממשק הזבל.
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 𝐸𝐹3 

 קילטור

 מאצרה 

 קומפוסט

 מטב"ח

𝑘𝑔 𝑁2𝑂 − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒𝑑⁄   

0 

0.005 

0.1 

0 

 .מממשק זבל N2Oערך ברירת מחדל לפליטה ישירה של  10.21טבלה 

פליטה עקיפה 
 N2Oשל 

𝑘𝑔 𝑁2𝑂𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑘𝑔 𝑁2𝑂 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄  𝛴𝑘𝑔 𝑁2𝑂𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡−𝑀𝑀𝑆 IPCC 2006 tier 1 – 

category 3C6 
 .N2Oסך הפליטה העקיפה השנתית הממוצעת של 

 𝑘𝑔 𝑁2𝑂𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡−𝑀𝑀𝑆 𝑘𝑔 𝑁2𝑂 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄  𝑁𝐸𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑀𝑀𝑠 ∗ 𝐸𝐹4 ∗  44 28⁄ עבור כל ממשק  N2Oסך הפליטה העקיפה השנתית הממוצעת של  10.27משוואה  
 .(MMSזבל )

 𝑁𝐸𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑀𝑀𝑠 𝑘𝑔 𝑁 𝑦𝑒𝑎𝑟⁄  𝑁𝐸𝑀𝑀𝑠 ∗ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝑀  כמות ה 10.26משוואה-N  מהזבל שאובד כתוצאה מהתנדפות שלNH3 ו-NOx  עבור
 (.MMSכל ממשק זבל )

 𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝑀 

 קילטור

 מאצרה

%  

7 

45-30 

 Nבממשקי הזבל השונים כתוצאה מהתנדפות   Nמקדם אחוז אובדן 10.22טבלה 

– NH3 ו-N – NOx. 

 𝐸𝐹4 𝑘𝑔 𝑁2𝑂 − 𝑁 𝑘𝑔 𝑁 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑⁄ כתוצאה מהתנדפות ושקיעה  kg N2O-מקדם פליטה )עקיפה( ל 11.3טבלה  0.01 
 אטמוספרית.

 .anaerobic digester -מטב"ח  ; composting – intensive windroe -קומפוסט  ; solid storage -ממשק זבל מדרכים : מאצרה  ; daily spread -ממשק זבל מרבץ : קילטור  *

 

 



 

 

 

 

 רשימת הנתונים הישירים שנאספו בכל רכיבי המערכת בארץ - 5נספח  7.5

 פירוט רכיבי המערכת

 השונים ארצות מקור הרכיבים שלב גידול המזון

 כמות מים לגידול

 כמות קרקע לגידול

 צריכת אנרגיה להפקת מי קולחין

 כמות וסוג דשנים

 כמות חומרי הדברה

 כמות סולר לגידול

 אחוז ח"י ברכיב הגידול

 שטח מרכז מזון

 צריכת סולר

 צריכת חשמל

 קיבולת משאית בהובלה מ/אל מרכז המזון

 שיכון הרפתסוג  שלב ייצור החלב

 שטח הרפת

 כמות חלב מופקת ומשווקת

 אחוז שומן

 אחוז חלבון

 מספר ראשים בשלוחה )פרות חולבות, יבשות ועגלות(

 מספר פרות יוצאות

 מספר פגרים

 משקל פרות בכל שלוחה

 הרכב המנה לכל שלוחה

 צריכת סולר

 צריכת מים

 צריכת חשמל

 סולריתהספק הפקת אנרגיה 

 ממשק הזבל

 כמות הזבל

 קיבולת מיכלית בהובלת חלב

 שטח מתקני טיפול בזבל

 צריכת סולר

 צריכת חשמל

 קיבולת משאית / מיכלית מ/אל מתקני הטיפול בזבל

 גז-הפקת ביו

 מרחקים מהמוצע ליעד

 

 



 

 

 

 חישוב תרחישי אנרגיה מתחדשת – 6נספח  7.6

 :עבור כמות האנרגיהחישוב 

באמצעות פאנלים סולריים או שליחת הזבל  – (RE) כמות החשמל המופקת ברפת .1

 1שורה  9סימול ירוק באיור  .MJ / kg FPCM-ו MJהכמות היא סך  למתקן המטב"ח.

וכמות החשמל הנצרכת לאורך שלבי מחזור החיים  כמות החשמל הנצרכת ברפת .2

 9סימולים כתום וסגול באיור  .MJ / kg FPCM-ו MJבישראל. הכמות היא סך 

 :חישוב עבור הפליטות

  –עבור אנרגיה סולרית  .3

𝑠𝑢𝑚 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝑒𝑞 = 𝑀𝐽 ∗ (−𝐸𝐹𝐼𝐸𝐺)  

EFIEG-  מקדם פליטות גזי החממה עבורMJ המופק בישראל ,kg CO2-eq / MJ.  

 הפליטות שנחסכו.  –סימן שלילי 

MJ – .כמות החשמל שהרפת צרכה 

  –גז -עבור ביו .4

 .IPCCפי מקדמי -ב זבל שחושבה עללקו" kg CO2-eqפליטה ישירה של  4.1

 .1מחולק בשלב  5.1שלב  -שמופק מביוגז  MJ-ל  kg CO2-eqחישוב פליטת  4.2

 סה"כ פוטנציאל הפליטות שנחסכו כתוצאה מהפקת האנרגיה המתחדשת : .5

 2שורה  9איור סימול ירוק ב. 5-ו 4חיבור שלבים 

 RE-ו BAU האנרגיה והפליטות בתרחישיםחישוב 

  – (BAUמרשת החשמל בישראל )עבור אנרגיה פליטה  .6

𝑠𝑢𝑚 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝑒𝑞 = 𝑀𝐽 ∗ (𝐸𝐹𝐼𝐸𝐺)  

EFIEG-  מקדם פליטות גזי החממה עבורMJ  ,המופק בישראלkg CO2-eq / MJ . 

MJ – .כמות החשמל שהרפת צרכה 

  .2פחות שלב  1שלב ההפרש בכמות האנרגיה המתחדשת המופקת לנצרכת.  .7

 10באיור  1שורה 

 10איור ב 2שורה  .7-ו 6 שלביםחיבור  -פוטנציאל הפליטה בתרחישים  .8

 

 



 

 

 

 

 רשימת קיצורים וסימולים

Acidification Potential AP  

Eutrophication Potential EP  

Energy Corrected Milk ECM  

Food and Agriculture Organization of the United Nation FAO  

Fat Protein Corrected Milk FPCM  

Global worming Potential GWP  

International Dairy Federation IDF  

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC  

Life Cycle Assessment LCA  

Life Cycle Inventory LCI  

Life Cycle Impact Assessment LCIA  

Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership LEAP  

  

  N חנקן

  P זרחן

  K אשלגן

  CH4 מתאן

  CO2 חמצני-פחמן דו

  N2O חמצני-חנקן תת

  NH3 אמוניה

  NOx תחמוצות חנקן

  NO3 ניטראט

  CO2-eq (GWP-חמצני )אינדיקטור ל-ערך פחמן דושווה 

  PO4-eq ( EP-שווה ערך פוספט )אינדיקטור ל

  SO2-eq (AP-חמצנית )אינדיקטור ל-שווה ערך גופרית דו

 


