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 תקציר מנהלים 

 ומטרות העבודה רקע

מעבר הדרגתי לכלכלה דלת  התחייבה ישראל לבגלזגו    2021בנובמבר  ועידת האקלים של האו"ם שהתקיימה  ב

אמצעים    ,שורת יעדים  קבעה הממשלה  על מנת לקדם את המשק ליעד אסטרטגי זה.  פחמן, תחרותית ויעילה

, בדגש על הפחתת השימוש  במהלך העשור הנוכחיבסקטורים השונים  להפחתת פליטות גזי חממה  ותוכניות  

שקבעה  ויעד הפחתת הפליטות    במשק   מסך הפליטות  16%- סקטור התעשייה אחראי על כ    .מאובניםבדלקי  

 .  2030עד שנת  30%עומד על  לסקטור זה הממשלה

, כמפורט בתרשים  מקור הפליטות העיקרי בתעשייה  ו הינ   לצורך הפקת אנרגיה תרמיתמאובנים  דלקי  שריפת  

מיליון טון,    3-בכ  2019נאמדו בשנת  בלבד )ללא גז מחצבים(  שלהלן. פליטות גזי החממה מצריכת תזקיקי נפט  

כ התעשייה.  בפליטות  ה מסך    21%- המהווים  הנובעות    ותוהאחר   ותהבריאותי  המשקיותהעלויות  סקטור 

הנובעות  מיליארד ₪    3-של כ עלויות  , מתוך סך  מיליארד ₪  1.7-כ ב  2019בשנת    נאמדו   תזקיקי נפט משריפת  

 . תעשייהב הדלקים הפוסיליים כל סוגי שריפת מ

 1התפלגות פליטות גזי חממה בישראל  :1תרשים  

 

 

  בתעשייה הפחתה עמוקה בצריכת דלקים  תכנית פעולה ל  מחייב  2030התעשייה לשנת  עמידה ביעד  ה  קידום

מציבה   בעצמה  וכלכלייםאשר  תפעוליים  מורכבות  שונים  אתגרים  לרבות  ענפים טכנית  שונות  ו,  סוגי  ו  בין 

לאתגרים  בפתרונות טכניים  מתמקדת    ו שביצע המשרד להגנת הסביבהעבודה ז  שימושים תעשייתיים שונים.

 .  שזוהוהפתרונות    להאצת אימוץ   ספציפיים  אמצעים וצעדים   פירוטוב ליישומם  הזדמנויות וחסמים  בזיהוי  ,  אלו

 
הדלק, משרד   . הנתונים התקבלו ממינהל מערך לאומי למעקב ובקרה אחר פליטות גזי חממה, (2021, הסביבה להגנת)המשרד  1

 הכלכלה ומשרד האנרגיה. 

גזי קירור
27%

פליטות תהליך
16%

גז טבעי
30%

תזקיקי נפט
21%

אחר
6%

שריפת דלקים
57%

התפלגות פליטות גזי חממה בתעשייה  
(2019)
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על צרכנים תעשייתיים, ישנם צרכני תזקיקים נוספים )כגון מלונות, בתי  שניתן בעבודה זו  יצוין כי על אף הדגש  

 חולים( אשר הניתוחים המוצגים עשויים להיות מתאימים גם עבורם.       

 

 :העבודה בוצעה בשלבים הבאים

  וסיווג ענפי תעשייה.   תזקיק נפטתעשייתיים עיקריים לפי סוג  שימושים  ואפיון סוגי    צרכנים  סוגי  מיפוי .1

והעברות   הפליטות  מרשם  ונתוני  הלמ"ס  ידי  על  שפורסמו  דלקים  צריכת  נתוני  על  התבסס  המיפוי 

אנרגיה   סקרי  לאוויר,  פליטה  מהיתרי  נתונים  בסיס  על  בוצע  השימושים  אפיון  )מפל"ס(.  לסביבה 

 ומחי אנרגיה. וניסיון של מ 

  תפעולי של אמצעים -להפסקת השימוש בתזקיקי נפט באמצעות ניתוח טכני  חלופות טכנולוגיות זיהוי .2

וטכנולוגיות חדשות כגון מימן. ניתוח החלופות כלל בחינה של מידת    אנרגיה מתחדשת  ,חשמל  י מבוסס

אופיינית וניתוח    הרלוונטיות לתעשייה בישראל, בשלות טכנולוגית של החלופות, טמפרטורת עבודה

 התועלת הסביבתית. 

ביישום החלופות הטכנולוגיות שזוהו. זאת באמצעות ניתוח    כלכליים  חסמיםהזדמנויות ו  אפיוןזיהוי ו .3

תועלת מנקודות מבט משקית וכן של צרכן האנרגיה, לרבות ניתוח צעדי מדיניות וניתוח  -תחשיבי עלות 

 השפעה של שימוש באגירת חשמל בסוללות במפעל.

דרכים  המלצות  יבושג .4 החסמים    ומפת  על  התגברות  ההזדמנויות,  ניצול  לשם  מדיניות  לאמצעי 

 המזוהים וקידום גמילת התעשייה הישראלית מתזקיק נפט.
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 תוצאות 

 עיקר צריכת תזקיקי נפט בתעשייה מתחלקת בין ארבעה שימושים
אופיינו השימושים העיקריים של התזקיקים גפ"מ, מזוט ופטקוק לצורך הפקת אנרגיה תרמית: דודי חימום,  

מצריכת    90%(; ההערכה היא כי שימושים אלו מייצגים מעל ל1תנורים, כבשנים ומחמצנים תרמיים )טבלה  

יה, בעוד שחלקן, בפרט  תזקיקי הנפט בתעשייה. מרבית המערכות נמצאות בשימוש במגוון רחב של ענפי תעשי

כבשנים מופעלי תזקיקים ומחמצנים תרמיים, מאפיינים תעשיות ספציפיות. הניתוח בוצע בדגש על טמפרטורת  

טכנולוגיות   חלופות  לקביעת  המשמש  מאפיין  נפט,  תזקיקי  מבוססות  לטכנולוגיות  האופיינית  העבודה 

 מתאימות. 

 

 גפ"מ ופטקוק בתעשייה  ,מזוטב יםשימושים עיקרי: 1טבלה 
 

 דודי חימום

קיטור, שמן, מים, תמלחות 

 וכו' 

מחמצנים   כבשנים  תנורים

 תרמיים 

  תזקיק נפט

 בשימוש

 גפ"מ  פטקוק / מזוט*  מזוט / גפ"מ  מזוט / גפ"מ 

ענף 

 תעשייתי 

 ניתן למצוא 

 כל הענפים ב

 ניתן למצוא 

 כל הענפים ב

 נפוץ בעיקר 

  יהבתעשי

  מינראליתה

 והפלדה

נפוץ בעיקר  

תעשייה  ב

הכימית ואחר  

 (הייטק)

טמפ' 

עבודה 

 אופיינית 

 מ"צ 120-300קיטור  

 מ"צ  60-300שמן 

 מ"צ  40-90מים 

  30-150אחר )כגון תמלחות( 

 מ"צ

 מ"צ  300-1000 מ"צ  2000-עד כ מ"צ  2000עד 

דוגמאות 

שימוש  ל

 בתעשייה 

 ייצור קיטור תהליכי, 
 חימום ריאקטורים 

מייבשים  
 ים יתהליכ 

 חימום ואפייה 
ציפויים וטיפולי  

 שטח פנים

,  ייצור קלינקר

 קליית סיד 

שריפת תרכובות  

 אורגניות 

 . גז מחצבים* זוהה כבשן מזוט אחד בלבד, בתעשייה המינרלית, אשר צפוי להיות מוסב ל
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 לכל שימוש נוכחי בתזקיקי נפט בתעשייה קיימות חלופות נקיות  
מספר   זיהה  השונות  הניתוח  הטכנולוגיות  החלופות  תעשייתי.  שימוש  סוג  לכל  ביחס  שונות  נקיות  חלופות 

סולארי וביומסה(, ובחלק מהמקרים גם על טכנולוגיות  -מבוססות על חשמל, אנרגיות מתחדשות ישירות )תרמו

מושים  מהניתוח עולה כי ישנה היתכנות טכנולוגית של החלופות לתת מענה לשי  . (2חדשות כגון מימן )טבלה  

-התרמיים השונים במנעד רחב של טמפרטורות, לרבות פתרונות המתאימים לטמפרטורות עבודה גבוהות מ

 . (3מעלות )טבלה  700

של מפעלי תעשייה  גבוהה למעבר  משקי ראשון מסוגו בישראל המצביע על היתכנות טכנית תפעולית  ניתוח  זהו  

.  לטכנולוגיות חשמליות, אנרגיה מתחדשת ומימן   ,הפקת אנרגיה תרמית  לצורךמשימוש בתזקיקי נפט  בישראל  

יצוין שביחס לכל מפעל תידרש התייחסות ובחינה פרטנית להיתכנות היישומית של הפתרונות הטכנולוגיים  

 השונים בהתאם למאפייני היצור, מאפייני המיקום והתשתית והדרישות התהליכיות.

 



 סיכום החלופות הטכנולוגיות לתזקיקי נפט עבור אנרגיה תרמית בתעשייה : 2טבלה 

- תרמו חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  מימן   
 סולרי 

משולב  
במתקן  

גיבוי  
 פוסילי 

- תרמו
 סולרי 

משולב  
במתקן  

גיבוי  
 פוסילי 

- ביו
 אנרגיה 

- ביו
 אנרגיה 

- ביו
 אנרגיה 

שריפת מימן    
המופק  

מאלקטרוליז 
 ה מקומית 

משאבו 
 ת חום 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
התנגדו 

ת  
 חשמלית 

חימום  
התנגדו 

ת  
חשמלי 

 ת

חימום  
התנגדו 

ת  
 חשמלית 

חימום  
-אלקטרו

 מגנטי 

חימום  
אלקטרו 

 מגנטי -

חימום  
אלקטרו 

 מגנטי -

חימום  
אלקטרו 

 מגנטי -

קשת  
 חשמלית 

מע'  
שוקת  

 פרבולית 

מערכת  
 מגדל

שריפת  
 ביומסה 

גזיפיקצי 
 ה

עיכול  
אנאירוב 

 י

משאבו     
 ת חום 

כבשנים  
 חשמליים 

גופי  
חימום  

חשמליי 
 ם

מחוללי  
 קיטור 

מחממי  
זורמים  
חשמליי 

 ם

אינדוקצי 
 ה  

מיקרוג
 ל

אינפרא  
אדום  

ואולטר 
 ה סגול 

קשת   רדיו 
 חשמלית 

מע'  
שוקת  

 פרבולית 

מערכת  
 מגדל

שריפת  
 ביומסה 

גזיפיקצי 
 ה

עיכול  
אנאירוב 

 י

רלוונטיות  
לתעשייה  

 בישראל 

 כבשנים רחבה  רחבה 

בתעשייה  
כבר  

מחושמלי 
ם או  

פועלים  
על גז 
 טבעי 

  משמש רחבה  רחבה  רחבה  רחבה  רחבה  רחבה 

לחימום  
נפחים  

גדולים  
  -בלבד 

לא נפוץ  
 בישראל 

בעיקר  
בתעשיית  
המתכות,  

כבר  
מבוצע  
שימוש  

בטכנולוגי 
ה זו או  

ביישומים  
מבוססי  
 גז טבעי 

מתאימה 
ליישומי   

 נישה 

מתאימה 
ליישומי   

 נישה 

מתאימ 
 ה

ליישומי  
 נישה 

 מתאימה 

ליישומי  
 נישה 

מתאימ 
 ה

ליישומי  
 נישה 

זמינות  
 מסחרית 

טכנולוגי      גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה   גבוהה בינונית 
ה פחות  

נפוצה  
לאנרגיה  

 תרמית 

טכנולוגי 
ה פחות  

נפוצה  
לאנרגיה  

 תרמית 

טכנולוגי  גבוהה
פחות   ה

 נפוצה 

  

בשלות  
 טכנולוגית 

     גבוהה גבוהה גבוהה     גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה   גבוהה גבוהה

חסמים  
 נוספים 

שינוע  
 ואחסנה 

זמינות                      
 שטח

 זמינות  

חומרי  
 גלם 
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טמפרטורו 
ת עבודה  

אופייניות  
 )מ"צ(

- עד מעל ל
3000  

תלוי   350-600 150-400       < 2000 < 3000 < 90 < 220 < 1000   < 90
בביומס 

 ה

    

השפעה 
 סביבתית 

ללא פליטות  
 ישירות 

ללא      
פליטות  
 ישירות 

ללא      
פליטות  
 ישירות 

ללא  
פליטות  
 ישירות 

הפחתה        
חלקית  
של גזי  
חממה  

ומזהמי  
 אוויר 

פליטת    
מזהמי  
אוויר.  

ללא  
  עודף

פליטות  
 גז"ח
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 בישראל שימושים התעשייתיים העיקריים ל נקיות כחלופה טכנולוגיות יישום: היתכנות טכנית של 3טבלה 

- תרמו חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  מימן    
 סולרי

משולב  
במתקן 

גיבוי  
 פוסילי

- תרמו
 סולרי

משולב  
במתקן 

גיבוי  
 פוסילי

- ביו
 אנרגיה 

שריפת מימן      
המופק  

מאלקטרוליזה  
 מקומית 

משאבות  
 חום 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

מע' שוקת  
 פרבולית

מערכת  
 מגדל 

שריפת  
 ביומסה 

    
  

תנורים  
 חשמליים 

מחוללי  
 קיטור 

מחממי  
זורמים  
 חשמליים 

אינפרא   מיקרוגל  אינדוקציה  
 אדום 

ואולטרה  
 סגול

 
  

דודי  
 חימום 

 קיטור  
(120-300  

 מ"צ( 

 כן כן כן לא  לא  לא  לא  כן כן לא  כן

דודי  
 חימום 

 שמן  
 מ"צ(  60-300)

  90עד  כן
 מ"צ

 כן כן כן לא  לא  לא  כן לא  כן

דודי  
 חימום 

 מים  
 מ"צ(  40-90)

 כן כן כן לא  לא  לא  כן לא  כן כן כן

דודי  
 חימום 

 אחר  
 מ"צ(  30-150)

  90עד  כן
 מ"צ

 כן כן כן לא  לא  לא  כן לא  כן

 כן כן כן כן כן כן לא  לא  כן לא  כן מ"צ  700עד  תנורים
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 לא  כן לא  כן כן כן לא  לא  כן לא  כן מ"צ  700מעל   תנורים

מחמצנים  
 תרמיים 

מחמצנים  
 תרמיים 

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  כן



כבר כיום ישנה כדאיות כלכלית לחלופות נקיות עבור חלק מהשימושים 
 המרכזיים ביותר 

בין העלות המשוקללת לייצור  , בוצעה השוואה  לבחון כדאיות כלכלית של חלופות נקיות לחום תעשייתיעל מנת  

המבוססות חשמל, מימן ואנרגיה  חלופות  הערך המקביל במזוט וגפ"מ לבין  יחידת אנרגיה תרמית באמצעות  

 . 2030מתחדשת. זאת תוך התבססות על תחזית לשנת  

 

להי  נכון  כי  עולה  קיימותמהניתוח  כבר  כלכלית    ום,  כדאיות  אשר  חלופיות  טכנולוגיות  :  לתעשייהמספר 

- מערכות תרמו, "מ(גפביחס ל)מחוללי קיטור חשמליים, מחממי זורמים חשמליים , חום חשמליות משאבות

(,  מתאים בעיקר למפעלים עם גישה לשטח הנדרש)ביחס לגפ"מ,    סולריות משולבות במערכת גיבוי פוסילית

 (.מתאים למפעלים עם גישה לאספקה אמינה של ביומסה, כגון מפעלי מזון) מערכות שריפת ביומסהו

כי   היא    העובדהיצוין  היום  כבר  כלכלית  כדאיים  חשמליים  קיטור  ומחוללי  חשמליות  חום  שמשאבות 

בון  , על חשהישראלית  בתעשייה  מאוד  רחבנ  שימוש  פוטנציאל  בעלותמשמעותית, שכן טכנולוגיות אלו הן  

 טכנולוגיות מבוססות תזקיקי נפט. 

 

החלופות :  2תרשים   עלויות  לבין  נפט  בתזקיקי  משימוש  כתוצאה  לתעשייה  ישירות  עלויות  בין  השוואה 

 0220 שנתנכון להטכנולוגיות, 

 

כמחצית מהחלופות    –ללא מיסוי פחמן ותמריצים כלכליים נוספים    – עם זאת, נכון לעת ביצוע עבודה זאת  

שנבחנו יותר  הנקיות  הנפט.    יקרות  בתזקיקי  השימוש  המשך  שהיא  האפס  מחלופת    רוב לתעשייה 

. מאידך, מחיר תזקיקי  שנבחנו  הנפט  תזקיקי   מבין  הזול  שהוא לעומת מזוט,    יקרות  החלופיות   הטכנולוגיות 

המחיר של גפ"מ ומזוט גבוה    2022הנפט רגיש מאד לתנודות בשוק העולמי, כך שנכון לרבעון הראשון של שנת  

שנתי(, זאת כתוצאה ממשבר  -משמעותית מהמחיר שנלקח בחשבון בניתוח )אשר מתבסס על ממוצע מחירים רב

ינה. הדבר מדגיש עלות נוספת של התלות בתזקיקי  וכן מהלחימה באוקרא  2021-2022האנרגיה באירופה בחורף  

 חוסר הוודאות לחיזוי המחירים הוא גבוה, ומביא לנטל כלכלי לא מבוטל על צרכנים כבדים.  –נפט 
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,  נפט  תזקיקיהשימוש בזו של  בעוד שכיום עלות ייצור אנרגיה תרמית באמצעות מימן ירוק לתעשייה גבוהה מ

.  (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.)  לקראת סוף העשור הנוכחיכבר  תית  עלויות המימן צפויות לרדת משמעו

ירידת מחירים זו  .  2030הדבר משתקף בניתוח שהוצג מעלה, אשר בו המימן מוצג על בסיס המחירים לשנת  

של מתקני אלקטרוליזה המשמשים לייצור המימן, שיפור   מהמשך הירידה בעלויותכתוצאה  צפויה להתאפשר

ה  התהליך,  הנצילות  של  וואנרגטית  בכלל  מתחדשת  אנרגיה  במחירי  חשיבות  בפרט.    PV-ירידה  זו  לעובדה 

שכן   החלופה  גבוהות  בטמפרטורות  תעשייתי  חום  לספק   יכול  במימן   שימושמכרעת,  ולמעשה מהווה את   ,

 ביותר מאלו שנבחנו.  תהטכנולוגית הוורסטילי 
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, בדולר לק"ג )גרף עליון( ובש"ח לקילוואט )גרף  ירוק ממימן תרמית אנרגיה ייצור עלות תחזית : 3תרשים 

 2תחתון(

 

 

 
ובטווח הרחוק חושבו על פי המתודה שהוצגה לעיל בניתוח הכלכלי של טכנולוגיות המימן,   2030עלויות שריפת מימן ירוק בשנת  2

" The future ofנצילות ואורך חיים שמקורם בדו"ח , וכן עפ"י IRENA, 2020 -וב ICCT, 2020 - שמקורה ב ועל פי תחזית מחירים 
", IEA, 2019Hydrogen . 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/final_icct2020_assessment_of%20_hydrogen_production_costs%20v2.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
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ניתוח פרופיל עלות הייצור המשוקללת של יחידת אנרגיה תרמית מעלה כי עיקר העלות נובעת מצריכת האנרגיה  

( יותר.  בעו(  99%-57%של המערכות  רכיב העלות הקטן  היא  ותפעול(  ראשוני  )הון  עצמה  ד שעלות המערכת 

מסקנה זו מעידה על החשיבות המכרעת של הפערים בעלויות רכישת האנרגיה עצמה )דלק, חשמל( בשיקולי  

 בעלות המערכת עצמה.   –גם אם הם גדולים  –המפעל, לעומת פערים 

א לכדאיות של טכנולוגיות  של כלי מדיניות לצד אגירת אנרגיה יבי  שילוב
 נקיות נוספות 

תמחור פליטות    –בכדי להרחיב את הכדאיות של מעבר לטכנולוגיות נקיות ניתן להפעיל שני כלים מדיניים  

כלי טכנולוגי חשוב    –ומענקי הסבה   זה  –וכן לשלב  של שילוב  את    להעמיק  אגירת אנרגיה מקומית. בכוחו 

  כן ביחס למזוט, ו  אף   משמעותית  יםכדאי  שיהיו   כך  קיטור   חולליומ  חשמלייםהכדאיות של מחממי זורמים  

  קיים טכנולוגיות אלו ליצוין כי "מ. לגפעבור התעשייה, במיוחד ביחס  לכלכליים חשמליים חימום גופי להפוך

מבוססי    םודודיבשל היכולת להחליף תנורים    3בתעשייה   מצריכת המזוט והגפ"מ  95%- להחליף כ  פוטנציאל

בהינתן ירידת המחירים הצפויה בעלות של מימן  על כן,    יתר.  (1איור  )  נפט הנפוצים מאוד בתעשייה תזקיקי  

,  "מלגפ  ביחס  במיוחד,  התעשייה  עבור  לכדאי  הירוק  המימן  את  להפוך  צפוי  והמענקים  המיסוי  כלי  שילובירוק,  

 כבר לקראת סוף העשור הנוכחי. 

 

 

 איור 1: אומדן התפלגות צריכת המזוט והגפ"מ בתעשייה3

 

 

 

 
 .אקוטריידרס  -מומחה לפי הערכת   3
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לתעשייה  4תרשים   ישירות  עלויות  ל:  בהינתן  0320  שנתנכון  מתחדשות  0%3,  מיסוי  אנרגיות  סביבתי, , 

מוצגת בצבע    4עלות האפקטיבית של טכנולוגיות החשמול בהינתן שימוש באגירה ה)  מענקים ושימוש באגירה

 שחור( 

 

 

 

 מעלה: 4תרשים ב להלן פירוט הכלים המביאים לשיפור בכדאיות, אשר ניכר מהניתוח המוצג 

  בדבר   286  ממשלה  בהחלטת  למתווה שהוצג  בהתאם  נקבעו   המיסוי  רמות  -   תמחור פליטות )מס פחמן( .1

על כלל הדלקים במשק    הדרגתי   באופןמס פחמן  במסגרתה הוחלט להחיל    –  5חממה   גזי   פליטות  תמחור

  . של הנזקים הנגרמים כתוצאה מפליטות הפחמן משריפת דלקים אלו  ישקף את העלות החיצוניתאשר  

פליטות  החיצונית של    ן תחלקי את עלו באופןשקף לא רק את עלות הפחמן אלא גם מעבור מזוט, המס  

  פחמן   מס  על  התבסס  המיסוי תרחישיניתוח    כי   יצוין  .מזהמי אוויר, המאפיינים את השימוש בדלק זה

 "מ. גפ  לטון ₪ 582-ו , מזוט לטון ₪ 833: 2030  בשנת ביטוי לידי שיבוא כפי

 .  ההשקעה מעלות  25-30%בשיעור של  -  השקעה מענקימתן  .2

 
השימוש באגירה מאפשר צריכת חשמל בשעות שפל הביקוש ברשת בהן עלות החשמל נמוכה וניצול החשמל האגור בשעות השיא   4

 וה, כך ששילוב האגירה מביא להפחתת העלות הכוללת לטכנולוגיות חשמליות. בהן מחיר החשמל גב 
 , החלטת ממשלה בדבר תמחור פליטות גזי חממה (2021, הממשלה ראש)משרד  5

  להחליף פוטנציאל בעלי
 במזוט מהשימוש 95% -כ

 בתעשייה  מ"וגפ
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אנרגיה    שימוש .3 "ז,  התעותעריף  ל   2021  בשנת  שהוצע  העדכוןאישור    בהינתן  -  במפעליםבאגירת 

)שעות    השנה  שעות  במרבית  וזול)שעות ה"פסגה"(,    בלבד  בודדות  בשעות  יקר  יהיה  לתעשייה  החשמל

לחסוך בהוצאות החשמל    לתעשייה   אפשרות  תהווהנבדק האם אגירת אנרגיה    ,כזה  במקרהה"שפל"(.  

חשמליותל  המעבר   אתולהוזיל   באמצעות  טכנולוגיות  וזאת  ,  אגירתו,  השפל  בשעות   חשמל  צריכת, 

"י עפ  אך,  הסוללות  רכישת  של  ההון  בעלות  כרוכה  אמנם  בסוללות  אגירה.  הפסגה  בשעות  בו  ושימוש

  להיות  צפוי  באגירה  השימוש  ולכן,  בסוף העשור  50%-עלות הון זו צפויה להיות זולה יותר בכ  6תחזיות 

  העלויות   הן   זה"ח  בדו  הכלכלי  בניתוח  בחשבון  שנלקחו   העלויות.  זה  בשלב  כלכלית  כדאי  יותר  אף

 . 2030 לשנת החזויות

 

כי   כיום    כלכלית כדאיות  הנקיות  מרבית החלופות  ,  משקית  בהסתכלות יצוין  ביחס    –כבר  בייחוד 

העלות החיצונית הגבוהה של זיהום האוויר  הסיבה לכך היא    .לתעשייה  מכדאיותן  יותר  אףלמזוט,  

גזי חממה     כתוצאה משריפת הדלקים, אשר מייקרת את העלות המשקית של דלקים אלה ופליטות 

יה גבוה מעט  לעומת העלות המשולמת על ידי התעשייה. זאת לצד העובדה שתעריף החשמל לתעשי

מהעלות המשקית של ייצורו היות שחלק גדול מעלות הגז המשמש לייצור חשמל )ומגולם בתעריף(  

לקופת המדינה.   מועבר  עלות משקית אלא  מדיניות  אינו  כלי  של  זו מדגישה את החשיבות  עובדה 

בתעשייה דלק  מתזקיקי  הגמילה  ומובהקת.  לעידוד  ברורה  זה  ממעבר  הציבורית  התועלת  שכן   ,

חשיבות מכרעת ניתנת לתמחור פחמן, אשר מתקן חלקית את הפער בין העלות המשקית לזו החלה על  

 המפעל. כלים של תמיכות בהסבה יסייעו למעבר מהיר וצודק תוך פגיעה מינימאלית בתעשייה. 

 

 מסקנות  

ואנרגיה מתחדשת, אשר מבחינה טכנית  טכנולוגיות    היום  כבר ישנן   •   יכולות מבוססות חשמל, מימן 

לייצור אנרגיה תרמית בתעשייה. כמחצית מהטכנולוגיות שנבחנו  בתזקיקי נפט  השימוש את להחליף

 לעומת תזקיקי הנפט.  כלכלית  כדאיות

הנקיות   • החלופות  המשקיתמרבית  ברמה  מזוט(  כדאיות  לשריפת  ביחס  הי)בייחוד  לכך  הסיבה  א  . 

שהעלות המשקית של שריפת תזקיקי הנפט גבוהה, מאחר שמופנמות בה העלויות החיצוניות של זיהום  

גם במחיר הדלק עבור התעשייה, באמצעות    זו  עלות  לגלםהאוויר וגזי החממה משריפת התזקיקים. יש  

 . 286המיסוי הסביבתי שאושר בהחלטת ממשלה 

עם    המיסוי • יחד  לעיל,  שצוין  יכולים  במפעלים  אנרגיה  אגירתועידוד    כלכליים  מענקיםהסביבתי   ,

משימוש בתזקיקי נפט מזהמים לחלופות מבוססות מימן, חשמל ואנרגיה מתחדשת    המעבר  את  להאיץ

 גם כאלו שאינן כדאיות כלכלית כיום לעומת תזקיקי נפט. –

 
6 loomberg, 2020; NREL, 2021.B 
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  מואץ   מעברמאחר שמיסוי זה מייקר גם את תעריף החשמל, המיוצר ברובו באמצעות גז מחצבים,   •

 שמייקר את השימוש בטכנולוגיות חשמליות.   המס נטל  את   יפחיתבמשק החשמל    מתחדשת  לאנרגיה

  למזוט וגפ"מ ביחס    מימן ירוק צפוי להיות תחרותיב  השימושמיסוי זה בשילוב עם מענקים, גם  הינתן  ב •

 להיערך לכך. ולתעשייה למשק לסייע, ועל המדינה 2030כבר בשנת 

מבוססים על הנחות שמטרתן לאפשר    – הן הטכנולוגי והן הכלכלי    –שבוצע בעבודה זו    הניתוח יודגש כי   •

של מקרים פרטניים במפעלים ספציפיים עשוי להיות שונה,   ניתוח מייצג, אך ו  ממוצעהצגה של מקרה 

ת  בפרט בהשוואה הכלכלית בין החלופות השונות. יצוין כי פערים אלו יכולים להיות הן לטובת החלופו

- בנוסף לכך, מחירי התזקיקים מייצגים ממוצע רב  הנקיות והן לטובת המשך השימוש בתזקיקי נפט.

 שנתי, בעוד המחיר בפועל תנודתי ומושפע מאוד מתרחישים בינלאומיים שונים. 

 

 המלצות עיקריות 

 : על, בדגש וזמינות נקיות טכנולוגיותלסבסד השקעות להאצת החלפת צרכני מזוט וגפ"מ ב •

ושהינן בעלות פוטנציאל    באופן גבולי  ליצור חום אשר כדאיות לתעשייה כיוםטכנולוגיות חשמליות   .1

בתעשייה נפט  בתזקיקי  השימוש  להפחתת  חשמליים  גבוה  חימום  גופי  קיטור,  מחוללי  כגון   ,

 ומחממי זורמים חשמליים. 

  כבר ביחס לתזקיקי נפט    כלכלית  כדאי   להיות צפוי  אשרירוק,   , בדגש על מימןמימןיצור ושימוש ב .2

 . הקרוב בעשור

 ליצור חום.   אנרגיה מתחדשת ישירהיצור  .3

 

כלכלייםל • סיוע  כלי  חום    במפעלים  אנרגיה  אגירת  להתקנת  הפעיל  צרכני  שיתמוך בחשמול  באופן 

צורך אשר יכול להוות    – במפעלים תוך חסכון בעלויות האנרגיה וללא הגדלת החיבור לרשת החשמל  

 בפועל.  חסם לחשמול

  אשר   מימן  כלומר  –במפעל עצמו    ייצור של מימן צהובגם    פרטנית  לבחוןלקידום מימן ירוק,    בנוסף •

מהווה למעשה מעבר לחשמל, וייתכן שבמקרים   הדבר . מהרשת חשמל  בסיס על באלקטרוליזה  מיוצר

שכן    –גם אם עלות החשמל מהרשת גבוהה יותר    –מסוימים יהיה כלכלי יותר מאספקה של מימן ירוק  

יסייע   גם  הדבר  חיצוני.  ממקור  למפעל  המימן  באספקת  הכרוכות  והשינוע  האחסון  עלויות  ייחסכו 

 לפיתוח משק המימן בישראל.

שפר  לובכך    –את עלות החשמל של המפעל  וזיל  לה  במפעלים על מנת   PVותמערכעל הטמעה של    להקל •

להסב את מערכותיו לחשמל תוך   למפעל  , וכן לאפשראת הכדאיות הכלכלית של החלופות החשמליות

 שהחיבור לרשת לא ידרוש הגדלה משמעותית, אם בכלל. 

  מס פחמן במתווה   יצירת תמריץ כלכלי ארוך טווח להשקעות בחשמול קווי יצור בתעשייה באמצעות •

 . 286 מספר ממשלה החלטתשגובש ב
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 תכנית יישום 

 

 קטגוריה אמצעי 
הדלק על  הבלו  מס  את  החיצוניות    לעדכן  העלויות  של  מדורגת  להפנמה  שיביא  כך 

 –  286  מספר  ממשלה  החלטת  במסגרת, כפי שאושר  שריפת דלקי מאובניםהסביבתיות של  

 משרד האוצר 

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
  100להפעיל מחדש את תכנית המענקים להפחתת פליטות גזי חממה בתקציב של לפחות  

מלש"ח בשנה על פני חמש שנים לצורך תמיכה בהשקעות לחשמול צרכני מזוט וגפ"מ, ייעול  

צריכת האנרגיה, התקנת אגירת אנרגיה בתוך אתרי המפעלים בתעשייה ובמגזרי המשק 

 סביבה, הכלכלה והאנרגיה משרדי הגנת ה –עסקי וציבורי -מסחרי

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
והדגמה   בייצור או בצריכת אנרגיה,    בתחומים הבאים:לקדם פרויקטי חלוץ  התייעלות 

. מטרת הסטת ביקושים ואגירת אנרגיה, תחבורה נקייה, הסבת דלקים וחשמול תהליכים

תהיה   הפרויקטים  ותפעולית  קידום  כלכלית  היתכנות  באנרגיה  ל הוכחת  התייעלות 

 משרד האנרגיה  –  בטכנולוגיות קיימות וחדשניות  והפחתת פליטות גזי חממה

מעבר  ם קידו –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת לעדכן את תכנית ערבויות המדינה להלוואות עבור  

אישית כתנאי לקבלת  , תוך הסרת הדרישה לערבות  (7542האנרגיה במשק )החלטת ממשלה  

אגירת אנרגיה,  זכאות לפרויקטים נוספים בפרט  ה  הרחבת ערבות המדינה, וכן  הלוואה ב

ביומסה,   ופסולת  אורגניים  משפכים  תרמית  אנרגיה  ובנייה  ייצור  במשאבים  התייעלות 

 החשב הכללי באוצר  – מאופסת אנרגיה של מפעלים.

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 

פחמן    פרויקטי  של  התפעול   לשלב  אפשרויות סיוע   לבחון    את  שיוזיל  באופןאנרגיה דלת 

  מפעלים  עבור  בייחוד  זאת.  למשך זמן מוגדר  פחמן  דלת  אנרגיה  של  האפקטיבית  העלות

להגנת   –  "דגט   או  מחצבים  לגז  הסבה  אפשרות  להם  שאין המשרד  האנרגיה,  משרד 

 הסביבה

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 

לגבש מנגנון וולונטרי לדיווח ולפרסום מידע בנושא השפעה על האקלים ופליטות גזי חממה  

 המשרד להגנת הסביבה  – של מוצרים ושירותים המיוצרים בישראל ומיובאים אליה

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
לקדם הנגשת מידע עבור צרכני חום, לרבות באמצעות מדריכים, סדנאות, כנסי הסברה 

ועוד, לשם קידום מעבר לטכנולוגיות נקיות באופן מושכל תוך הכרת האפשרויות השונות  

משרדי   –העומדות בפניהם, כדאיותן וזמינותן, וכן הכרת כלי סיוע ממשלתיים רלוונטיים  

 לה הגנת הסביבה, האנרגיה והכלכ

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
ירוק   מימן  לייצור  תכנית מענקים  ומפעלים  וצהוב  לגבש  באזורי תעשייה  לצרכן  בסמוך 

 משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה, והכלכלה – מרוחקים מתשתית הגז
 מימן

 
 2015משרד ראש הממשלה, ", פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק" 7

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec542
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ו  ליצירת  לזהות  מתאימים  מיקומים  בישראללבחון  מימן"  האנרגיה,   –  "עמקי  משרדי 

 הכלכלה, הגנת הסביבה 

 מימן

ערבוב מימן ברשת הגז, תוך בחינת היכולת  והתועלת בהאפשרות    של  טכנית   בחינה  לבצע

חוםשל   שונים  צרכני  בשיעורים  מחצבים  בגז  משולב  במימן  שימוש  משרד   –  לעשות 

 האנרגיה 

 מימן

המשרד להגנת הסביבה,   –.  והתעדה בהקשר מימן איכות תקינה בנושאי בטיחות,    לקדם

 המשרד לביטחון פנים 

 מימן

  באמצעותלרשת החשמל,    צרכני חוםחסמים הקיימים כיום בפני הגדלת חיבורי    להסיר

המעוניינים בחשמול תהליכיהם   צרכניםמתן עדיפות לשדרוג תשתיות חשמל במקרים של 

 משרד האנרגיה, רשות החשמל  – לקבל חיבור בגודל הנדרש

 חשמול 

המותקנות   PVאפשר למפעל להשתמש בחשמל המיוצר על ידי מערכות שתאסדרה  לבחון 

עובד  ובשטח , בשעות הפעילות של המפעל ולמכור אותו לרשת בשעות שבהן המפעל לא 

מ גדול  הספק  בעלות  במערכות  מדובר  בהם  במקרים  גם  משרד   –קילוואט    630- וזאת 

   האנרגיה, רשות החשמל

 חשמול 

)נכון    רשות החשמל  –  PVאסדרה להסכמים בילטרליים לרכישת חשמל ממתקני    לפרסם

 ( לשימוע פורסמה האסדרה  זהלעת כתיבת דו"ח 
 חשמול 

  הכרוכה הון המתן מענקים בשנים הקרובות על עלות  תוךאגירת אנרגיה במפעלים,  לקדם

 חשמול  משרדי האנרגיה, הכלכלה, והגנת הסביבה המערכת ברכישת

  באמצעותטיפול בשפכים אורגניים  ל  מערכות  רכישת ל  למיזמיםייעודיים    מענקים  לבחון 

המשרד להגנת    –   כמקור לאנרגיה תרמית  בתהליךעיכול אנאירובי וניצול הביוגז שנוצר  

 הסביבה

 ביומסה וביוגז
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 ומתודולוגיה  מטרות, רקע 
 

 רקע

, אושר הסכם גלובלי ומחייב למאבק בשינויי  2015דצמבר  שהתקיימה בפריז בבוועידת האקלים של האו"ם  

כחלק מההסכם התחייבו המדינות החתומות להגיש אסטרטגיה ארוכת טווח    אקלים, עליו חתומה גם ישראל.

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה ומשרדי התחבורה,    למעבר לכלכלה דלת פחמן.

ו האנרגיה,  ה )כלכלה  התכנ הפנים  תחרותית  גיבש  ,  (וןמנהל  פחמן,  דלת  לכלכלה  למעבר  שאפתנית  תכנית 

סקטורים מרכזיים: חשמל, תחבורה, ערים ומבנים   4חזון עבור    בהתווייתהתכנית עוסקת  .2050ומשגשגת עד 

שנתית המגדירה את צעדי המדיניות האופרטיביים להשגת    5תכנית יישום    גובשהכמו כן,    ותעשייה ופסולת.

בגלזגו, התקבלו    2021בנובמבר  וועידת האקלים של האו"ם שהתקיימה  בהמשך לכך, לקראת    שנקבעו.היעדים  

פחמן,   דלת  לכלכלה  הדרגתי  למעבר  ותקציבים  אסטרטגיה  יעדים,  המגדירות  ממשלה  החלטות  של  שורה 

 תחרותית ויעילה. 

 פליטות גזי חממה בתעשייה   –יום כהמצב 

  160.2מתוך    TWh  35.8)  2017יכת האנרגיה בישראל נכון לשנת  מסך צר   22%-המגזר התעשייתי אחראי לכ

TWhכ בתעשייה    25%-(.  האנרגיה  צריכת  )  םהמסך  נפט  המהווTWh  8.8תזקיקי  צריכת    5.5%  ים(  מסך 

 8האנרגיה במשק. 

קטגוריות מרכזיות: פליטות משריפת דלקים, פליטות   3- פליטות גזי החממה מהתעשייה בישראל מתחלקות ל
 בתהליך וצריכת גזי קירור )הכוללת את כלל גזי הקירור במשק(. 

 

 

 

 

 

 

החלק העיקרי מסך פליטות התעשייה. מתוכן  ניתן לראות כי פליטות משריפת דלקים מהוות את    מטה  5תרשים  

 תזקיקי נפט רכיב מרכזי.  מהוות הפליטות משריפת 

 
הנתונים התקבלו  . מערך לאומי למעקב ובקרה אחר פליטות גזי חממה , (2021)המשרד להגנת הסביבה,   8

 ממינהל הדלק, משרד הכלכלה ומשרד האנרגיה 

 



 
 

 
23                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  9ישראל תעשייה בב חממה  גזי פליטות התפלגות: 5תרשים 

 

 

 המטר

נקיים  לתחליפי נפט  בישראל    התעשייה  קידום מעברזיהוי הזדמנויות וחסמים להיא  מטרתו של דו"ח זה  

 ., וגיבוש ופירוט הצעדים האופרטיביים אותם נדרשת המדינה לבצע לשם כך2030עד שנת יותר 

היצרנית לתעשייה  תרמית  אנרגיה  יספקו  אשר  בחלופות  יתמקד  זה  חשמל    דו"ח  לייצור  בחלופות  או  ולא 

 חומרי גלם. תזקיקים המשמשים כ ל

בתי חולים( אשר  ויצוין כי על אף הדגש על צרכנים תעשייתיים, ישנם צרכני תזקיקים נוספים )כגון מלונות  

 הניתוחים המוצגים עשויים להיות מתאימים גם עבורם.       

 
 , המשרד להגנת הסביבה2050 -חיזוי פליטות גזי החממה ל  עיבוד נתוני למ"ס ומנהל הדלק עבור מודל 9

גזי קירור
27%

פליטות  
תהליך
16%

גז טבעי
30%

תזקיקי נפט
21%

אחר
6%

שריפת דלקים
57%

(2019)התפלגות פליטות גזי חממה בתעשייה 
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 מתודולוגיית עבודה 

 :העבודה כדלקמןדו"ח זה התבצעה   במסגרת

  וסיווג ענפי תעשייה.   תזקיק נפט תעשייתיים עיקריים לפי סוג  שימושים  מיפוי סוגי צרכנים ואפיון סוגי   .1

והעברות   הפליטות  מרשם  ונתוני  הלמ"ס  ידי  על  שפורסמו  דלקים  צריכת  נתוני  על  התבסס  המיפוי 

א סקרי  לאוויר,  פליטה  מהיתרי  נתונים  בסיס  על  בוצע  השימושים  ואפיון  )מפל"ס(,  נרגיה  לסביבה 

 וניסיון של מומחי אנרגיה. 

  תפעולי של אמצעים -להפסקת השימוש בתזקיקי נפט באמצעות ניתוח טכניחלופות טכנולוגיות    זיהוי .2

וטכנולוגיות חדשות כגון מימן. ניתוח החלופות כלל בחינה של מידת    אנרגיה מתחדשת  ,חשמל  י מבוסס

הרלוונטיות לתעשייה בישראל, בשלות טכנולוגית של החלופות, טמפרטורת עבודה אופיינית וניתוח  

 התועלת הסביבתית. 

ביישום החלופות הטכנולוגיות שזוהו. זאת באמצעות ניתוח    כלכליים   וחסמים  הזדמנויות   ואפיון   זיהוי .3

תועלת מנקודות מבט משקית וכן של צרכן האנרגיה, לרבות ניתוח צעדי מדיניות  -כלל תחשיבי עלותש

 וניתוח השפעה של שימוש באגירת חשמל בסוללות במפעל.

לאמצעי מדיניות לשם ניצול ההזדמנויות, התגברות על החסמים המזוהים    דרכים  ומפת  המלצות  גיבוש .4

 יק נפט. וקידום גמילת התעשייה הישראלית מתזק 

 אודות כל אחד משלבי העבודה.  יורחבבחלקים הבאים של הדו"ח 
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 תזקיקי נפט בתעשייה

 בתעשייה  הנצרכים העיקריים   נפטהאפיון תזקיקי 

לצרכי אנרגיה   על    מבוססתתרמית  צריכת תזקיקי הנפט בתעשייה  וגפ"מברובה  כפי שניתן    פטקוק, מזוט, 

 ב  לראות

על פי תחזית  .  תרמית  אנרגיההפקת  מתזקיקי הנפט הנצרכים ל  90%. למעשה דלקים אלו מהווים  6  תרשים

בהתאם להחלטת ממשלה    גז מחצבים עדכנית שהתקבלה מרשות הגז אודות ההסבות המתוכננות של מזוט ל

כ 3080 של  הסבה  צפויה  כ2021שנת  סוף  עד  מזוט  טון    38,300-,  המהווים  בשימוש    30%- ,  שהיה  מהמזוט 

 10.חלקו היחסי של מזוט צפוי להצטמצם בהתאם, לכן  9201בתעשייה בשנת 

אשר נמצא בשימוש רווח בתעשייה כחומר  המופק מזיקוק נפט גולמי דמוי בנזין בתכונותיו,  הוא דלק    נפטא

אנרגיה לצרכי  שלא  בלבד,  פוליפרופילן  גלם  כמו  פלסטיקה  ליצירת  הפלסטיק  בתעשיית  נפוץ  החומר   .

ליצירת   הפטרוכימית  בתעשייה  בוטאןלים  קפטרוכימי ופוליאתילן,  כממס    כגון  הכימית  בתעשייה  ובנזין, 

יבש ניקוי  וחומרי  ניקוי  נוזלי  ולכה,  צבע  ולמדללי  האנרגיה  ,  דלקים,  כבתעשיית  גולמ לתוסף  נפט  י  מיהול 

פירוק לכימיקלים קלים יותר לשימוש )באמצעות תהליך הנקרא פיצוח  ול)להפחתת צמיגותו והקלה על שינועו(,  

 .אדים(

 זיקוק נפט, ומשמש בתעשייה ברכבי תפעול וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(. דלק אשר מופק גם הוא מ ואה סולר

 מטה.  6תרשים ב, כפי שניתן לראות תעשייהשימוש בזניח ב קרוסין

 11סוג  לפי בתעשייה נפט תזקיקי  צריכת: 6תרשים 

 
 תחזית ההסבה של מזוט התקבלה מרשות הגז.  10
התקבלה מרשות   של מזוטסבה התחזית ה. 2019מאזן האנרגיה של ישראל, , (2020, לסטטיסטיקה המרכזית)הלשכה  11

 הגז. 
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מסך    37%- )כ  מיליון טון פד"ח  3- הסתכמו בבתעשייה  משריפת תזקיקי נפט  פליטות גזי החממה    2019בשנת  

 ב  כפי שניתן לראות .בתעשייה(דלקים הפליטות מצריכת 

 

בשריפת  ,  7  תרשים הנפט  עיקרן קשור  מזוט תזקיקי  שבשימוש: פטקוק,  כאשר ,  12ונפטא ,  גפ"מ  ,המרכזיים 

הנזקים הבריאותיים והאחרים  העלויות החיצוניות של    .מהווה את הרכיב הגדול ביותר בפליטות אלו  הפטקוק 

, הסתכמו בשנת  העיקריים בלבדנפט  התזקיקי  שריפת  מ וזיהום האוויר  פליטות גזי החממה  מים כתוצאה מרהנג

₪  1.7-ב  2019 ₪    3-כ  שלסך    מתוך  מיליארד  הדלקים    עלויות מיליארד  שריפת  לכלל  המקושרות  חיצוניות 

המזוטהתעשייה  מסקטור  הפוסיליים הם  אלו  בעלויות  העיקריים  הרכיבים  העלויות    .והפטקוק  .  פירוט 

 . 1 בנספחהחיצוניות מוצג 

 

 920113, בתעשייה נפט תזקיקי שריפת של  חממה גזי ופליטות חיצוניות עלויות חישובי: 7תרשים 

 
 מהדלק נשרף בתהליך.  20%גלם, הנחת הלמ"ס בהכנת מצאי הפליטות הלאומי היא כי  על אף שדלק זה נצרך כחומר   12
 .  IPCC-, בהתאם למקדמים המפורסמים ע"י ה2018לפי דלק חושבו ע"י למ"ס,  חממה גזי פליטות מקדמי  13

של המשרד להגנת הסביבה,   דלקים משריפת לאוויר  פליטות   לחישוב בכליאוויר מגפ"מ ומזוט חושבו   מזהמי של  הפליטה מקדמי
 המשמש לדיווחים למפל"ס. 

EEA, Combustion in manufacturing industries and construction ,מבוססים על דו"ח   מפטקוק  אוויר   מזהמי פליטת  מקדמי
2019 . 
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https://www.gov.il/he/departments/general/calculation_methodology
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-2-manufacturing-industries/view
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ופטקוק,  דו"ח זה יתמקד בתזקיקי הנפט העיקריים המשמשים לאנרגיה תרמית בתעשייה: מזוט, גפ"מ 

התמקדות זו נעשתה מאחר שתזקיקי נפט אשר אינם משמשים לאנרגיה    .ובחלופות האפשריות לדלקים אלו

  לתזקיקי נפט זה המתאים  תרמית אלא כחומר גלם או לצרכי תפעול, כגון נפטא וסולר, דורשים פתרון שונה מ

המשמשים לאנרגיה תרמית, ולכך נדרשת עבודה ייעודית נפרדת. לגבי קרוסין, כאמור דלק זה זניח בשימוש  

ח  "ונות המוצעים בדוסין משמש לאנרגיה תרמית, הפתרועם זאת, ככל שקר   בתעשייה ולכן לא נכלל בדו"ח זה.

  דלק זה.זה יוכלו להוות תחליף גם למערכות הפועלות על 

חלופות טכנולוגיות   ויוצגו  התרמית   צורכות את עיקר האנרגיה התעשייתיות אשר  מערכות  ה  ייסקרובדו"ח  

 .לצריכת תזקיקי הנפט במערכות אלו

   הצורכים תזקיקי נפט העיקריים  התעשייה  ענפי 

 :שימוש בשני בסיסי נתונים  תוךענפי התעשייה העיקריים הצורכים תזקיקי נפט זוהו  

הסביבההמרשם   .1 להגנת  המשרד  של  לסביבה  )להלן  פליטות  נתונים  PRTRמפל"ס/  -,  כולל  אשר   )

ידי מפעלים החייבים בכך מתו על  והעברות של חומרים מזהמים  קשדווחו  ף החוק, אודות פליטות 

 ופסולות לסביבה. 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אודות צריכת דלקים נבחרים בענפי התעשייה והחשמל, לפי   .2

 . (9לוח   –ענף כלכלי, סוג השימוש וסוג הדלק )להלן 

תזקיקי  תעשייה עיקריים הבולטים בצריכת    רשימה של ענפיבין שני בסיסי הנתונים בוצעה השוואה לשם יצירת  

 )  נפט

 ו  8 תרשים

 

,  מ"גפ
24%

,  מזוט
34%

, פטקוק 
42%

עלויות חיצוניות מזיהום  
1.7: אוויר וגזי חממה

ח"מיליארד ש

פטקוק
33%

מזוט
19%

נפטא
19%

מ"גפ
18%

מ  "גפ
פטרוכימיה

3%

סולר
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קרוסין
3%

מיליון  3: פליטות גזי חממה
ח"טון גז
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יש לציין כי החפיפה בין בסיסי נתונים אלו אינה מלאה, הן בסיווג ענפי התעשייה והן בנתוני  .  להלן(  9תרשים  

   צריכת האנרגיה.

זוהו הענפים העיקריים על בסיס כל מאגר בנפרד ולאחר מכן אוחדו לרשימה אחת   יש לציין    כוללת.לפיכך 

כתוצאה מכך,   ה ולפיכך נתונים אלו נלקחו מהמפל"ס בלבד.ישנתוני הלמ"ס לא כללו צריכת פטקוק בתעשי 

 של התעשייה המינרלית בנתוני הלמ"ס קטן בהרבה ביחס למפל"ס.  החלק

  ( PRTR)  ס"מפל נתוני  לפי,  ופטקוק  מ"גפ,  במזוט  המשתמשים  העיקריים  התעשייה  ענפי   פילוח:  8תרשים  
2019 

 

 

 

 

 

 

 

86%

6%

3%
5%

מ  "גפ, עבור מזוטPRTRפילוח ענפי לפי 
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 201714 ס"למ, 9 לוח נתוני לפי, מ"וגפ במזוט המשתמשים העיקריים התעשייה  ענפי פילוח: 9תרשים 

 

 

 רשימת הענפים שגובשה מתוך נתוני הלמ"ס והמפל"ס מוצגת ב

  

 
 2017של הלמ"ס פורסם באופן חד פעמי בשנת  9לוח  14
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על מנת לזהות את השימושים העיקריים  , יחד עם רשימת מפעלים נבחרים שנסקרו מתוך ענפים אלו  4טבלה  

, וכן  האנרגיההמפעלים למשרד  נעשה שימוש בסקרי אנרגיה שהגישו  לשם זיהוי השימושים    .בתזקיקי הנפט

קיים מידע אודות מערכות  אלו  . במסמכים  על ידי המשרד להגנת הסביבה  תנו למפעליםבהיתרי הפליטה שני

   , סוגי הדלקים הנצרכים במערכות הללו, כמויות שנתיות של צריכת הדלקים ועלויות. במפעלים  צורכות אנרגיה

  



 
 

 
31                                                                      

 
 

 ענף  בכל שנסקרו והמפעלים בתעשייה נפט תזקיקי הצורכים עיקריים ענפים: 4טבלה 

 שם תאגיד  ענף

 מגנזיום ים המלח  מתכות 

 פקר פלדות  מתכות 

 מפעלי ים המלח  מינרלית 

 תעשיות אבן וסיד  מינרלית 

כימית  

 ופטרוכימית 

 רותם אמפרט 

כימית  

 ופטרוכימית 

 כרמל אולפינים 

 גדיב תעשיות נייר  נייר 

 שניב תעשיות נייר  נייר 

 כתר פלסטיק  פלסטיק 

 סטארפלסט  פלסטיק 

 נשר חיפה  מלט 

 גלעם  מזון 

 אינטל  הייטק 

 פניציה ירוחם  זכוכית 

 נילית  טקסטיל 

 

 

תזקיקי נפט לצרכי אנרגיה תרמית בתעשייה  בזוהו ארבעה שימושים עיקריים    הסקירה שתוארה לעיל  בעזרת

 .: דודי חימום, תנורים, כבשנים ומחמצנים תרמייםבישראל

 

 בתזקיקי נפט בתעשייה עיקריים שימושים 

  . לשימושים תעשייתיים  , מים, שמן תרמי או תמלחותקיטורלחימום  נמצאים בשימוש נרחב    -  15  חימוםדודי  

ונפוצים מאוד בכל ענפי התעשייה. תזקיקי הנפט הנפוצים בשימוש    18-דודי החימום קיימים מאז המאה ה

. טמפרטורת העבודה של דודי החימום תלויה בסוג החומר המחומם: בדודי החימום בישראל הם מזוט וגפ"מ

 
15 , IEA, 2010Industrial Combustion Boilers 

https://iea-etsap.org/E-TechDS/HIGHLIGHTS%20PDF/I01-ind_boilers-GS-AD-gct%201.pdf
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  30-150  –חומרים אחרים כגון תמלחות  מ"צ,    40-90  –מ"צ, מים    60-300  –מ"צ, שמן תרמי    120-300  –קיטור  

 מ"צ.

 דוגמאות לשימוש בקיטור בתעשייה: 

 חימום ריאקטורים   .1

 בישול בקיטור חי )הזרקת קיטור ישירות למזון( בתעשיית המזון   .2

 תהליכי זיקוק ומיצוי מוצרים מן הטבע )למשל סוכר(  .3

 הוספת לחות לאוויר במערכות מיזוג וקירור  .4

 חימום זורמים תהליכיים באמצעות מחליפי חום   .5

 הנעת טורבינות או מערכות אחרות  .6

 

. תנורים  מ"צ  2000עד    גבוהות  בטמפרטורותטיפול בחומרים    אוהמשמשים לעיבוד    יםמתאים מחומ  -תנורים  

משמשים לחימום, ייבוש, ציפויים וטיפולי שטח, ונפוצים בכל ענפי התעשייה. תזקיקי הנפט המשמשים תנורים  

בתנורים אך לא נעסוק בכך שכן דו"ח זה    גז מחצבים)ישנו שימוש נרחב ב   תעשייתיים הם בעיקר מזוט וגפ"מ

   מתמקד בתזקיקי נפט(.

 

ייבוש( )תנורי  תהליכיים  אלומיניום    -  מייבשים  פרופילי  כגון  חומרים  לייבוש  המשמשים  תנורים  הם  אלו 

לטמפרטורה גבוהה  או גזי שריפה  וצינורות מתכת לאחר צביעה. הייבוש מתבצע בשתי דרכים: חימום אוויר  

הפוגעת בפני השטח ומחממת אותו  או בארוכי גל אחרים  אדומה    אוש הצבע, ו/או קרינה אינפרהמאיצה את ייב

 . גפ"מבעיקר ישירות. מקורות האנרגיה למייבשים הם שריפת דלקים, 

 

- כ  עד )  הכבשנים הם מקרה פרטי של תנורים גדולים מאוד, שהטמפרטורה בהם גבוהה במיוחד  –  16  כבשנים

כבשנים  ("צמ  2000 בעיקר  .  ו נפוצים  הפלדה  ובפרט  בתעשיית  המינרלית  לייצור  בתעשייה  המלט  בתעשיית 

סובב  ה צינור    –(  Rotary Furnace. הכבשן בו משתמשים לייצור קלינקר נקרא כבשן סובב )ולקליית סיד  קלינקר

מ"צ(.    1450-מתבצעת בעירה של דלק בטמפרטורה גבוהה )כ  ומונח בשיפוע קל, אשר בפתח היציאה שלו על צירו  

)קיים  אלו  לכבשנים  כדלק  בפטקוק  בעיקר  שימוש  עושה  בישראל  המלט  בלבד,    תעשיית  אחד  מזוט  כבשן 

(. אל הכבשן מוכנסת אבקה המורכבת ממינרלים  גז מחצביםל  צפוי להיות מוסב  בתעשייה המינרלית, אשר

הצינור לכיוון פתח היציאה בו מתרחשת הבעירה. בסיום תהליך הבעירה  שונים, והיא נעה מפתח הכניסה של  

   מתקבלים אגרגטים שמהווים את הקלינקר.

 

תרמיים  נפוצה    –  17מחמצנים  ההייטק  טכנולוגיה  ובתעשיית  הכימית  תרכובות  פליטות  למניעת  בתעשייה 

אם לא ניתן להגיע לטמפרטורה הרצויה,  .  הגבוה   הבטמפרטורפה )חמצון(  יעל ידי שר (  VOCאורגניות נדיפות )

 
16 Cement – Results –European Dioxin Inventory  
17 , EPA, 2017Incinerators and Oxidizers -Chapter 2  
 

https://ec.europa.eu/environment/archives/dioxin/pdf/stage1/cement.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-12/documents/oxidizersincinerators_chapter2_7theditionfinal.pdf
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בלבד,   החומר  שריפת  השריפהמוסיפים  באמצעו  גפ"מ.    לתהליך  כגון  תרמיים  דלק  מגיעים  מחמצנים 

  , כתלות בסוג התרכובות האורגניות שיש לשרוף.מ"צ  300-1000לטמפרטורות עבודה של 

יש לציין כי אחד    להלן מרכזת את ארבעת השימושים העיקריים בתעשייה עבור מזוט גפ"מ ופטקוק.  5טבלה  

שימושים   בבחינת  החשובים  העבודה    אלו הפרמטרים  טמפרטורת  להם,  הוא    הטכנולוגיה שכן  האופיינית 

 שימוש תצטרך לאפשר טמפרטורת עבודה זהה ביעילות דומה או טובה יותר. כל חלופית שתתאים לה

 ופטקוק  מ"גפ מזוט עבור  בתעשייה העיקריים השימושים ארבעת: 5טבלה 
 

 דודי חימום

קיטור, שמן, מים, תמלחות 

 וכו' 

מחמצנים   כבשנים  תנורים

 תרמיים 

  תזקיק נפט

 בשימוש

 גפ"מ  פטקוק / מזוט*  מזוט / גפ"מ  מזוט / גפ"מ 

ענף 

 תעשייתי 

 ניתן למצוא 

 כל הענפים ב

 ניתן למצוא 

 כל הענפים ב

 נפוץ בעיקר 

  יהבתעשי

  מינראליתה

 והפלדה

נפוץ בעיקר  

תעשייה  ב

הכימית ואחר  

 (הייטק)

טמפ' 

עבודה 

 אופיינית 

 מ"צ 120-300קיטור  

 מ"צ  60-300שמן 

 מ"צ  40-90מים 

  30-150אחר )כגון תמלחות( 

 מ"צ

 מ"צ  300-1000 מ"צ  2000-עד כ מ"צ  2000עד 

דוגמאות 

שימוש  ל

 בתעשייה 

 ייצור קיטור תהליכי, 
 חימום ריאקטורים 

מייבשים  
 ים יתהליכ 

 חימום ואפייה 
ציפויים וטיפולי  

 שטח פנים

,  ייצור קלינקר

 קליית סיד 

שריפת תרכובות  

 אורגניות 

 . גז מחצביםהמינרלית, אשר צפוי להיות מוסב ל* זוהה כבשן מזוט אחד בלבד, בתעשייה 

, בניגוד לגפ"מ  מלטלייצור כבשנים ב רק פטקוק נצרך  תהישראלי  בתעשייה  – לעיל   5טבלה כפי שניתן לראות ב 

ידי  כבר כיום  הפטקוק  מוחלף  המלט  בענף    .ומזוט אשר נצרכים במגוון תעשיות טכנולוגיית  באופן חלקי על 

לאנרגיה   פסולת  ומאתר    תקבלת מה(,  RDF)שריפת  תוך  חירייה  ב מיוצרת  עירוניתשימוש    . מעורבת  פסולת 

הלאומי  גיבוש היעד  , במסגרת  2015. בשנת  יםהדלקסך  מ  40%  עד  מהווה  RDF-הכך ש פתרון זה מיושם כיום  

ך סך הדלקים  מתו  RDF- ה  שיעורהאפשרות להגדיל את  טכנית וכלכלית    נהנבח   2030להפחתת פליטות לשנת  

. מכיוון שבחינה זו  )אפשרות זו נמצאה כדאית למשק(  וכך לבטל את רוב הצורך בשימוש בפטקוק  80-85%  -ל

 המשרד להגנת הסביבה, הוחלט לא להתמקד בכך בדו"ח זה.    ע"יכבר בוצעה 

התעמקות  יצוין כי הוחלט למקד את זיהוי החלופות למערכות שנמצאות בשימוש באופן רוחבי בתעשייה ללא  

 בפתרון ייעודי למפעל ספציפי.
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 חלופות טכנולוגיות 

 חשמול 

 :18לשימוש בחשמל בתעשייה מספר יתרונות משמעותיים 

ניתן לחשמל את רוב   • התעשייתיים, גם תהליכים הדורשים טמפרטורות    תהליכי החימוםכבר היום 

 צ. "מ  3,000גבוהות של 

יותר אנרגטית • יעיל  מ  לעתים שימוש בחשמל  נפטאשר  בחימום  . במקרים מסוימים  שריפת תזקיקי 

או ניצול של עקרון  עקב המרה ישירה של חשמל לחום ללא הפסדים בתהליך ו/  400%-גבוהה ב  יעילותו

 ה. משאבת החום שיעילותו גבוה

,  מערכות מבוססות שריפה משל    מהירה יותר  התנעה, כיבוי וויסות של מערכות חשמליות על פי רוב •

   ., למשל ערבוב וחימום מזוטפעולות מקדימות או טיפול בדלקיםואין צורך ב

  ים קלות השליטה והאוטומטיות של המערכות מפחית   העדר גזי שריפה, שרידי חומר בעירה יחד עם  •

 . ולתחזוקתן לבקרת המערכות האדם הנדרשאת כוח  

  כאשר המפעל לשימוש בחשמל אין פליטות בעירה ישירות, הדבר חשוב במיוחד    – יתרונות סביבתיים   •

 סמוך לריכוזי אוכלוסין. ב אנמצ

 . מאשר מערכות מבוססות דלקים מערכות חשמליות תופסות במקרים רבים פחות מקום פיזי במפעל •

להגדלת השימוש בחשמל על  טנציאל  עם זאת, קיים פו.  תעשייהכל ענפי ההשימוש בחשמל נפוץ כבר היום ב

בפיתוחים ושיפורים של המערכות החשמליות הקיימות.  תלוי בחלקו    ניצול הפוטנציאל ,  הנפטחשבון תזקיקי  

התהליכים הקלים ביותר לחשמול הם תהליכים בטמפרטורות נמוכות. חשמול תהליכים בטמפרטורות גבוהות  

 19להביא לעלייה משמעותית בצריכת האנרגיה.   עשויאפשרי אך 

 להלן פירוט אודות טכנולוגיות חשמול: 

 משאבות חום 
יכולות  20תיאור הטכנולוגיה  • חום  'קר'. משאבות  אזור  לכיוון  'חם'  זורם מאזור  חום  טבעי,  באופן   :

 . (Refrigerant)  עבודה המכונה קרר ובזורם  להפוך את כיוון זרימת החום הזו על ידי שימוש במדחס  

הן נמצאות בשימוש רחב ומספקות חימום  משאבת חום יכולה לשמש לקירור כמו מזגן, או לחימום.  

ציבורי ותעשייה. בתעשייה, נפוצות משאבות  - במשק לרבות מגורים, מסחרי  קטוריםבכלל הסוקירור  

פיסטור מוצרי  לשטיפת מזון, לבישול,  ייצור מים חמים להחום במגוון ענפים ושימושיהן כוללים למשל  

 
18 Zero Carbon Industry Plan Electrifying IndustryBeyond Zero Emissions (2018),  

 אירופי האיחוד ה עפ"י 19
20 , ARENA, 2019appendices -Renewable energy options for industrial process heat  

https://arena.gov.au/assets/2019/11/appendices-renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
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. משאבות חום יכולות להשתמש במגוון של מקורות חום שונים, כולל אוויר הסביבה, קרקע,  ועוד  מזון,

לחמם ביעילות אוויר, מים או כל זורם אחר כגון שמן תרמי או  ויכולות    מים כנהר או באר,  קורמו

היתרון העיקרי של משאבות חום על פני טכנולוגיות חימום אחרות הוא יעילותן  .  תמיסה תהליכית

 . הפרש הטמפרטורה בין הצד הקר לבין הצד החם בתהליך נמוך יותרהגבוהה. יעילות זו גוברת ככל ש

לישראל:  רל • ויישומה  וונטיות  תעשייתיים  תהליכים  למגוון  רלוונטית  זו  ברוב טכנולוגיה    מתאפשר 

 . 21בישראלגאוגרפיים כל ימות השנה בכל האזורים ה/המוחלט

ונפוצות באופן מסחרי לתהליכים הדורשים    :22בשלות טכנולוגית  • זמינות  משאבות חום תעשייתיות 

חום בטמפרטורה נמוכה. אלפי יחידות תעשייתיות נמצאות בשימוש תעשייתי ברחבי העולם, בעיקר  

כ של  תעשייתי  חום  ביקוש  ישנו  באירופה  האירופיים,  השווקים  ניתוח  עפ"י  ובאירופה.    2000-ביפן 

TWh174אבות חום יכולות לספק  . מתוך ביקש זה, מש  TWh    74.8ומתוכם  TWh    בטמפרטורה גבוהה

 מעלות צלזיוס(   150–80)

לא זוהו חסמים משמעותיים בהטמעת המערכת. יתר על כן, הטמעתן  :  23חסמי הטמעה/קלות הטמעה •

ניתן   בתהליך,  מים  חימום  כגון  יישומים מסוימים,  עבור  יחסית:  במפעלים קלה  חום  של משאבות 

, תוך  חשמליים  חימום גופי      באמצעות דודי שריפת דלקים, או  לחימוםשאבות חום כתחליף  להטמיע מ

המערכת בסוג  רבה  במידה  תלויה  המערכת  הקיימים. קומפקטיות  והציוד  של המפעל  מועט  ,  שינוי 

 . בהספק החימום הנדרשובטמפרטורת הזורם  

  90יום מתאימות לטמפרטורות של עד הקיימות כרוב משאבות החום : 24טמפרטורת עבודה אופיינית •

מ"צ. עם זאת, היעילות והגמישות של משאבות החום השתפרה באופן משמעותי בשנים האחרונות  

 מ"צ.  120מ"צ, או אוויר חם עד   165וישנן משאבות חום שיכולות לספק קיטור ומים חמים עד 

 :  השפעה סביבתית •

o ישירות.  מות פליטות בעירהבטכנולוגיה זו לא קיי   

o   קררים המשמשים כיום במשאבות חום הם בעלי מקדם חממה(GWP  )  גבוה יחסית, אולם

מקדם החממה נמוך משמעותית, ומותאם  כבר כעת נכנסים לשוק קררים תחליפיים שבהם  

 . טריאולנמו לפרוטוקוללתיקון קיגאלי 

 
  א עונת החורף ובתקופה זו משאבות לחימום מים אינן יעילות יש אזורים כגון צפת וירושלים, בהם הטמפרטורה נמוכה מאוד בשי  21

 )כשבועיים בשנה(. 
22  related Systems and -Final Report. IEA Industrial Energy -IEA. (2014). Application of Industrial Heat Pumps 

Technologies and Heat Pump Programme. 
23 , ARENA, 2019appendices -Renewable energy options for industrial process heat  
טמפרטורות העבודה האופייניות המוצגות בדו"ח עבור כל טכנולוגיה אינן משקפות בהכרח את הטמפרטורה המקסימלית שאליה    24

טורה שנדרשת בד"כ עבור השימוש בטכנולוגיה זו. על כן ייתכן  ניתן להגיע בעזרת הטכנולוגיה. עפ"י הערכת מהנדס זוהי הטמפר
 שתרשימים בדו"ח הלקוחים מעבודות אחרות יראו טמפרטורות מעט שונות ולעתים גבוהות יותר. 

 

https://arena.gov.au/assets/2019/11/appendices-renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
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 חשמלית חימום התנגדות
הטכנולוגיה - החום  25תיאור  הפקת  חשמל.  מבוסס  לחימום  ביותר  והוותיקה  הפשוטה  בשיטה  מדובר   :

. ישנם שני סוגים של חימום התנגדות  תווך שמוליכותו גרועהדרך  חשמלי  מתבצעת על ידי העברת זרם  

 חשמלית: 

 כאשר הרכיב המתחמם הוא חומר המטרה. חימום ישיר: .1

מעביר את החום לחומר המטרה באמצעות    )גוף חימום(כאשר הרכיב המתחמם    חימום עקיף: .2

 קרינה והסעה. כך פועלים, לדוגמה, תנורים ודודים חשמליים.מגע ישיר או באמצעות 

. יתרונות נוספים  100%  -לנצילותה האנרגטית קרובה  שוזולה  טכנולוגיה פשוטה    הואחימום התנגדות  

בעירה. היא משמשת לתהליכים    של הטכנולוגיה כוללים קלות שליטה, תחזוקה נמוכה והיעדר פליטות

כימיקלים,   דפוס,  טקסטיל,  מזון,  כגון  רבים  תעשייה  בענפי  ונפוצה  וגבוהות  נמוכות  בטמפרטורות 

חימום   למערכות  פשוטה  מספק אלטרנטיבה  עקיף  חימום  חימום התנגדות מסוג  ופלסטיק.  זכוכית 

 היר.  דלקים בשל הדמיון באופן אספקת החום וזמן התגובה המשריפת מבוססות 

  , ומסוגל להגיע לטמפרטורות נמוכות יותר מאלו משאבות חוםפחות יעיל אנרגטית מהתנגדות  בחימום  

בהמאפיינות   מאוד  אך  אינדוקציה,  חימום  רחב  טווח  להחלפת  ורלוונטי  ורסטילי  תנורים  הוא  של 

 ודודים מבוססי דלקים.

 תצורות שונות של חימום התנגדות עקיפה כוללות:

o   גבוהה, בדרך כלל עשויים מצורן    חשמליים:כבשנים חימום עמיד בטמפרטורה  משתמשים באלמנט 

 , אשר יכולים להגיע לטמפרטורות גבוהות.  (, ניקלכרום וכד'MoSi2מוליבדן דיסיליסייד )(,  SiCקרביד )

להטמעה ישראל כתחליף למערכות מבוססות    לא רלוונטית : הטכנולוגיה  רלוונטיות לישראל ▪

 : תזקיקי נפט

של   - המוחלט  הישראלית  רובם  בתעשייה  כהכבשנים  לחשמול  פועלים  הניתנים  בר 

 .כתחליף לתזקיקי נפט גז מחצביםבאמצעות 

חשמלית   - טכנולוגיה  של  הטמעה  ומורכבות  טמפרטורה  מגבלות  ישנן  המלט  בתעשיית 

 .  RDFת היא ועל כן החלופה העיקרי כתחליף לפטקוק

טכנולוגית:   ▪ חשמליתבשלות  התנגדות  נפוצים    כבשני  אינם  אך  טכנולוגית  מבחינה  בשלים 

   בתעשייה בישראל.

הטמעה: ▪ הטמעה/קלות  לא    חסמי  הדו"ח  למטרת  זו  טכנולוגיה  של  הרלוונטיות  אי  בשל 

 נסקרו חסמים לטכנולוגיה זו.

לכ  :26טמפרטורת עבודה אופיינית  ▪ -כבשנים הפועלים על התנגדות חשמלית יכולים להגיע 

   .מעלות 1,600

 . ישירות  בטכנולוגיה זו לא קיימות פליטות בעירההשפעות סביבתיות:  ▪

 
25 , ARENA, 2019appendices -Renewable energy options for industrial process heat  
26 lectrifying IndustryZero Carbon Industry Plan EBeyond Zero Emissions (2018),  

https://arena.gov.au/assets/2019/11/appendices-renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
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o באמצעות הסעה    חומר המטרה: גופי חימום חשמליים מותקנים בתנור ומחממים את  תנורים חשמליים

 אוויר עשויה להידרש לחימום אחיד ומהיר יותר. ת  הזרמוקרינה. 

טכנולוגיה זו רלוונטית למגוון תהליכים תעשייתיים ויישומה אינו תלוי    רלוונטיות לישראל: ▪

 ונטית לישראל. במאפיינים גאוגרפיים או אקלימיים ועל כן היא רלו 

 הטכנולוגיה בשלה ונפוצה בתעשייה בישראל. בשלות טכנולוגית:  ▪

 לא זוהו חסמים משמעותיים. חסמי הטמעה/קלות הטמעה:  ▪

 מ"צ.   1000עד טמפרטורת עבודה אופיינית:  ▪

 בטכנולוגיה זו לא קיימות פליטות בעירה.  :השפעות סביבתיות ▪

 

o :קיטור חשמליים קיטור  מחוללי  רוב  חשמליים    מחוללי  להחליף את    י קיטור מבוסס ה   דודייכולים 

על כן ניתן לומר שמחוללי הקיטור יכולים לתת מענה רחב  בתעשייה.    , אשר נפוצים מאודתזקיקי הנפט

או    הם לתעשייה.   חמים  מים  לייצר  )עד  "צמ   220)עד    קיטוריכולים  במגוון הספקים  זמינים   ,)100  

מזהמים ולכן    פולטים  לא  הם,  שריפהמבוססי    דודי קיטורבניגוד ל.  100%כמעט    נצילותם מגוואט( ו

 .  סמוך למרכזי אוכלוסין ניתן להתקין

טכנולוגיה זו רלוונטית למגוון תהליכים תעשייתיים ויישומה אינו תלוי    רלוונטיות לישראל: ▪

 במאפיינים גאוגרפיים או אקלימיים ועל כן היא רלוונטית לישראל. 

 הטכנולוגיה בשלה ונפוצה בתעשייה בישראל. בשלות טכנולוגית:  ▪

 לא זוהו חסמים משמעותיים. חסמי הטמעה/קלות הטמעה:  ▪

 מ"צ. 220עד טמפרטורת עבודה אופיינית:  ▪

 . ישירות  בטכנולוגיה זו לא קיימות פליטות בעירה :השפעות סביבתיות ▪

 

o :אשר  חשמליים  גופי חימום    , בעליוגזים  מכשירי חימום קומפקטיים לנוזלים  מחממי זורמים חשמליים

 בזורם ומחממים אותו. טבולים

טכנולוגיה זו רלוונטית למגוון תהליכים תעשייתיים ויישומה אינו תלוי    רלוונטיות לישראל: ▪

 במאפיינים גאוגרפיים או אקלימיים ועל כן היא רלוונטית לישראל. 

 שראל. הטכנולוגיה בשלה ונפוצה בתעשייה ביבשלות טכנולוגית:  ▪

 לא זוהו חסמים משמעותיים. חסמי הטמעה/קלות הטמעה:  ▪

 מ"צ.  90עד טמפרטורת עבודה אופיינית:  ▪

 . ישירות  בטכנולוגיה זו לא קיימות פליטות בעירה :השפעות סביבתיות ▪
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 2728חימום אלקטרומגנטי
- אולטרהאור  אדום,  - אינפרא אור  :  אורכי גל ושיטות חימום  : קטגוריה זו כוללת מספרתיאור הטכנולוגיה -

. טכנולוגיות אלו בעלות יעילות  מיקרוגלאו קרני    גלי רדיו,והקרנה של  ,  של שדה חשמלי  אינדוקציה ,  גולס

משמעותית.  וב גבוהה   אנרגטית  להתייעלות  להביא  שיכולתן  בשימוש  למרות  נמצאות  אלו  טכנולוגיות 

רב זמן  במשך  שלהן,  בתעשייה  החדירה  את  להרחיב  בשימושים    הן  אולם   29,ניתן  כלל  בדרך  משמשות 

 המחייבים חימום מדויק או לטמפרטורה גבוהה מאוד, או מאפיינים ייחודיים אחרים.    מיוחדים

 ב

מטה ניתן לראות כי טכנולוגיות אלו יכולות להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות ביעילות אנרגטית    6טבלה  

 גבוהה. 

 30אלקטרומגנטיות חימום טכנולוגיות בין השוואה: 6טבלה 

 

  - היתרון העיקרי של טכנולוגיות חימום אלקטרומגנטיות הוא העברת אנרגיה ישירה ומדויקת לחומר המחומם 

יותר   יעיל  הדבר  מתווך.  בחומר  צורך  ללא  המטרה,  לחומר  ואקום  או  אוויר  דרך  ישירות  עוברת  האנרגיה 

צקים או שמן, כדי להסיע  מחימום עקיף קונבנציונאלי בו מחממים תחילה תווך כגון אוויר, אדים, משטחים מו

בטכנולוגיות חימום אלקטרומגנטי איבוד החום מתמעט  לכן  או להוליך את האנרגיה התרמית לחומר המטרה.  

 משמעותית לעומת טכנולוגיות אחרות, והדבר מאפשר לייעל את התהליך ואת תפוקת התוצר.  

 
27 , ARENA, 2019appendices -Renewable energy options for industrial process heat  
28 industrial process heat, ARENA, 2019Renewable energy options for  
29 Zero Carbon Industry Plan Electrifying IndustryBeyond Zero Emissions (2018),  
30 (ARENA, 2019) 

https://arena.gov.au/assets/2019/11/appendices-renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
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 31( מימין) אלקטרומגנטי לחימום אהבהשוו( משמאל)  קונבנציונלי חימום: 2איור 

 

 מעבר ליעילות, לחימום אלקטרומגנטי קיימים יתרונות פוטנציאליים נוספים: 

o  הפעלה מהירה 

o   לייצר כדי  ביעילות  אלו  טכנולוגיות  לגוון  ניתן  תגובתן,  עקב מהירות  וקלות שליטה:  גבוהה  גמישות 

 דינמייםתפוקה עקבית עם איבוד אנרגיה זניח בתהליכים 

o   הפחתת פסולת חומרית: מכיוון שבטכנולוגיות אלו לא קיים מגע של חומר עם גזי בעירה או עם חומרים

 אחרים, נוצר פחות זיהום ומופחת בזבוז חומר 

o קומפקטיות: טכנולוגיות אלו תופסות פחות מקום פיזי מחלופותיהן מבוססות הדלקים 

o בטיחות: מיעוט רעש וזיהום באתר 

o חשמל מתחדש בתהליכי הייצור במפעל  הקלה על שילוב 

o  שיפור הפרודוקטיביות באמצעות פיקוח ואופטימיזציה טובים יותר של האנרגיה 

o היעדר פליטות בעירה ישירות 

 :בקטגוריה זו פירוט הטכנולוגיות

 ( MW)ומיקרוגל  )RF) רדיו  -טכנולוגיות חימום אלקטרומגנטיות 

ומיקרוגל, חומר המטרה ממוקם בתוך שדה אלקטרומגנטי בתדירות  : בחימום רדיו  תיאור הטכנולוגיה ▪

החומר לנוע במהירות. חימום רדיו וחימום מיקרוגל נבדלים ביניהם    גבוהה הגורם למולקולות/חלקיקי 

רדיו   תדר  שימוש:  נעשה  בו  האלקטרומגנטי  התדר  בסיס  ומיקרוגל    10-100  -על    200-3000  -מגהרץ, 

יקר מיקרוגל  מערכות  יותר  מגהרץ.  קטנים  ו ות  וחומרים  למוצרים  סדירה.  ומתאימות  לא  צורה  בעלי 

יותר,   גדול  חדירה  עומק  בעלות  ממיקרוגל,  יותר  אחידה  בצורה  חומר  מחממות  הרדיו  תדרי  מערכות 

ל להגיע  יכול  רדיו  בתדרי  חימום  הספק  וסדירה.  פשוטה  צורה  בעלי  עצמים  לחימום    900-ומתאימות 

 קילוואט.  100- מיקרוגל מוגבלים לכ קילוואט ואילו הספקים בתדרי

 היתרונות של טכנולוגיות חימום אלו הם:

 
31 (ARENA, 2019) 
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o   ניתן להתאים את עוצמת החימום בהתאם לדרישת העומס. לדוגמה, ככל שמוצר מתייבש, ניתן

 להפחית את עוצמת הייבוש 

o  באזור קטן   רב יכולה לספק חום - צפיפות חימום גבוהה 

o  החימום הכולל   מקטינים את זמן -זמני עיבוד מהירים 

o  עוצמה מלאה זמינה בתוך מספר שניות   –הפעלה מיידית 

o  חימום אחיד יחסית על פני מסת החומר 

o   מתנורי הסעה המשמשים לאותו הצורך   20%מחממים מסוג זה קטנים בעד  -קומפקטיות הציוד 

o  אין בעירה בתהליך ולכן אין תוצרי בעירה מסוכנים -בטיחות ויתרונות סביבתיים 

o  צ מ 2000עד  -אפשרות להגיע לטמפרטורות גבוהות" 

טכנולוגיית חימום רדיו מתאימה בעיקר לחימום נפחים גדולים מאוד, שימוש אשר    רלוונטיות לישראל: ▪

אינו נפוץ בתעשייה בישראל, ולכן לא תהיה התמקדות בה בדו"ח זה. טכנולוגיית חימום מיקרוגל רלוונטית  

שומה אינו תלוי במאפיינים גאוגרפיים או אקלימיים ועל כן היא רלוונטית  למגוון תהליכים תעשייתיים ויי

 לישראל. 

טכנולוגיית חימום מיקרוגל בשלה ונפוצה בתעשייה בישראל ובעולם. רבות ממערכות  בשלות טכנולוגית:   ▪

את   לשפר  כדי  השמונים  בשנות  להתגבר  החל  מיקרוגל  במערכות  העניין  ייבוש.  ליישומי  מיועדות  אלה 

 בעיקר במפעלי ייצור מזון.   ולהפחית עלויותהפרודוקטיביות  

 . מתכות-מיועדת בעיקר לאלטכנולוגיית מיקרוגל חסמי הטמעה/קלות הטמעה:  ▪

 . מ"צ 2000: עד טמפרטורת עבודה אופיינית ▪

 : אין פליטות מבעירה ישירה. השפעות סביבתיות ▪

 

 סגול -אדום ואולטרה- תנורי קרינה אינפראחימום דיאלקטרי: 
 אדום -אינפרא 

- כ: טכנולוגיית חימום באמצעות קרינת אינפרא אדום קיימת בתהליכים תעשייתיים  תיאור הטכנולוגיה ▪

עד    90 של  גל  באורך  קרינה  הפולטים  באלמנטים  שימוש  עושה  הטכנולוגיה  פני  שמיקרומטר,    0.7שנה. 

 . סופגים בצורה יעילה יחסית המתבטאת בחום השטח

לכן לטכנולוגיה זו קיימים מגוון שימושים    .פני שטחטכנולוגיית אינפרא אדום מתאימה לחימום מהיר של  

,  גריל  המזון, הנייר, הרכב, המתכות, הפלסטיק ועוד. שימושים אלו כוללים למשלבתעשיות כגון תעשיית  

 ועוד.  למינציה, ,צבע ודיו ייבוש

 לחימום באמצעות אינפרא אדום יתרונות רבים: 

o  קצב חימום מהיר 

o   תגובה מהירה: ניתן להפעיל ולכבות במהירות יחסית 

o  קומפקטיות 
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o  ם מסוים ולטמפרטורה מסוימת ניתן למקד את הקרינה למיקו –דיוק ושליטה 

o   נרחב  הטמפרטורגרדיאנט 

o  עיצוב מודולרי: קל להטמעה במערכות ייצור קיימות 

o   נמוכה: לרוב זולה פי כמה מאשר מערכות אחרות, למשל כאלו המבוססות על הסעת  התקנה  עלות

 חום 

o  תחזוקה נמוכה ואורך חיים ממושך 

o   פסולת וזיהום יצירת ביטול הצורך במחזור אוויר או הבערת גזים מפחית  -ניקיון 

o  חום ופליטות  מבטלת את הסיכון מאין בעירה ישירה בתהליך ולכן טכנולוגיה זו  –בטיחות 

 

טכנולוגיה זו רלוונטית למגוון תהליכים תעשייתיים ויישומה אינו תלוי במאפיינים    רלוונטיות לישראל: ▪

 או אקלימיים ועל כן היא רלוונטית לישראל.  גאוגרפיים

טכנולוגית ▪ וה בשלות  ומפותחת  בשלה  למערכת  נחשב  אדום  אינפרא  חימום  ענפי  ו:  במגוון  בשימוש  א 

 מנורת קוורץ היא הנפוצה ביותר בשימושים אלו.  .והדפסה  תעשייה, בעיקר בתהליכי צביעה

 : לא זוהו חסמים משמעותיים. חסמי הטמעה ▪

מ"צ. ניתן להתאים את הטמפרטורה והעוצמה של תנורי אינפרא    2000: עד  טמפרטורת עבודה אופיינית ▪

 אדום לסוג החומר המחומם ואף לחמם בטמפרטורות שונות חלקים שונים של אותו אובייקט.

 בטכנולוגיה זו אין פליטות כתוצאה מבעירה ישירה.  השפעה סביבתית: ▪

 

 סגול -אולטרא

הטכנולוגיה ▪ )להלן    :תיאור  סגול  אולטרה  להחליף  UVעיבוד  שיכולה  תרמית  לא  לטכנולוגיה  נחשב   )

אנרגיה  עתירי  הנדרשות    יישומים  ההתאמות  בהמשך(  –)עם  המתכות  מ .  יפורט  בתעשיית  רבים  וצרים 

מקבלים ציפוי לשם שיפור העמידות, ההגנה או המראה. מרבית הציפויים הללו מיובשים ונרפאים בתנורי  

 ציפויים. והקשיית ייבוש  עיבוד אולטרה סגול הוא שיטה חלופית בטמפרטורת החדר ל גז. 

 משמש ל:  UVעיבוד  

o  ציפויים המיועדים לעץ, מתכות, נייר, פלסטיק, ריצוף ויניל וחוטי חשמל הקשיית 

o  בתהליכי הדפסה  –דיו יבוש 

o  אריזה ופלסטיקה לדבקים המשמשים  יבוש 

o   גבי מעגלים וחלקים אלקטרוניים אחרים  פולימרים המשמשים להדפסה עלהקשיית 

לעתים  ו ציפויים, יש להשתמש בציפויים המותאמים לכך    לייבוש והקשיית  UVעל מנת להשתמש במערכת  

יקרים יותר מציפויים מבוססי ממס מסורתיים,    UVמערכת מנורות בהתאמה אישית. ציפויי  יש צורך ב

 אך עלות נוספת זו מתקזזת מכמה יתרונות:

o פחות ממערכות המונעות באמצעות גז תרמי  75%רגיה נמוכה יותר: בדרך כלל צריכת אנ 
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o  :עיבודעיבוד מהיר יותר  UV  מתרחש תוך שניות, לעומת דקות או שעות בשיטות אחרות 

o רוב התרכובות האורגניות הנדיפות הרעילות הנפלטות מציפויים על בסיס ממסהימנעות מ 

o  שליטה טובה יותר בתוצאה 

  UVקרינת    , שכןוטיפול בפסולת  , טיפול במיםמיושם גם בתחומים אחרים כמו עיבוד מזון  UV  -עיבוד ה 

  של מיקרואורגניזמים כמו חיידקים, פטריות   DNA  -את ה   תמיקרומטר הורס  0.25באורכי גל קצרים כמו  

 נגיפים. ו

די שיפור חיי המדף של  יכולה לשפר בעקיפין את תפוקת האנרגיה על י  UVבתעשיית המזון קרינת  לכן,  

 הפסולת. כמות התוצרת, ובכך למזער את 

. טכנולוגיה זו רלוונטית למגוון תהליכים תעשייתיים ויישומה אינו תלוי במאפיינים  רלוונטיות לישראל ▪

 גאוגרפיים או אקלימיים ועל כן היא רלוונטית לישראל. 

טכנולוגית ▪ עיבוד  בשלות  טכנולוגיית   :UV    בתעשייה ונפוצה  בעיקר  בשלה  תהליכים,  תהליכי  בבמגוון 

 הדפסה. 

 : לא זוהו חסמים משמעותיים. חסמי הטמעה ▪

 : לא רלוונטי )טכנולוגיה לא תרמית(. טמפרטורת עבודה אופיינית ▪

 בטכנולוגיה זו אין פליטות כתוצאה מבעירה ישירה.  השפעה סביבתית: ▪

 

 אינדוקציה 

המשמשת לחימום יעיל ומהיר של מתכות וחומרים מוליכי  : אינדוקציה היא טכנולוגיה  תיאור הטכנולוגיה ▪

שמתחלף   חשמלי  זרם  עובר  שדרכו  חשמלי  סליל  בתוך  ממוקם  היעד  חומר  זו,  בשיטה  אחרים.  חשמל 

 בתדירות גבוהה. השדה המגנטי התנודתי שנוצר על ידי הסליל מחמם את חומר המטרה.

הלחמה, חימום בואקום, והקשחת פני שטח,    ניתן להשתמש בטכנולוגיה זו ליישומים שונים כגון התכה,

פוטו פאנלים  ייצור  המתכות,  תעשיית  כגון  תעשייה,  ענפי  במגוון  נפוצה  התעשייה  -והיא  וולטאיים, 

 הרפואית, אופטיקה ועוד. 

 כוללים: ה זו מאפייניה של טכנולוגי 

o  ישימות לחומרים מוליכי חשמל בלבד 

o  חימום רוב נפחו של חומר המטרה 

o ך חומרים החוסמים קרינת אינפרא אדום כמו זכוכית ופלסטיק כדי לחמם רכיבים  יכולת לחדור דר

 מתכתיים פנימיים 

 לחימום באמצעות אינדוקציה מספר יתרונות: 

o  :ניתן לחזור על התהליך באופן מדויק פעם אחר פעם דיוק וחזרתיות 
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o   מהירות תגובה: מאפשרת תפוקת אנרגיה גבוהה בקווי ייצור משתנים 

o   כמעט תרמית  ומסה  חום,  של  אפסי  או  מינימלי  בזבוז  תוך  המטרה  חומרי  של  וישיר  מהיר  חימום 

 אפסית 

o   גבוהה    90%יעילות גבוהה: עם תכנון, עיצוב ותפעול נכונים של המערכת ניתן להשיג יעילות של מעל(

 ( מזו של אינפרא אדום

o  חדירת כורי היתוך: ניתן לחמם חומרים הנמצאים בכור היתוך עם מוליכות תרמית וחשמלית נמוכה 

o   יעילות אנרגטית גבוהה בעיבוד שאינו רציף: במקרים רבים תנורים פועלים ללא הפסקה בכדי להבטיח

על פי    את זמינותם בעת הצורך, אינדוקציה יכולה להחליפם תוך ייעול התהליך שכן ניתן להשתמש בה 

 הצורך ולחסוך בבזבוז אנרגיה

 

טכנולוגיה זו רלוונטית למגוון תהליכים תעשייתיים ויישומה אינו תלוי במאפיינים    רלוונטיות לישראל: ▪

 גאוגרפיים או אקלימיים ועל כן היא רלוונטית לישראל. 

 : מערכת בשלה ומפותחת, בשימוש במגוון ענפי תעשייה. בשלות טכנולוגית ▪

 הטכנולוגיה רלוונטית לחומרים מוליכי חשמל כגון מתכות. חסמי הטמעה:  ▪

 מ"צ.  3000: עד פרטורת עבודה אופייניתטמ ▪

 בטכנולוגיה זו לא מתקיימות פליטות מבעירה ישירה.  :השפעה סביבתית ▪

 

 קשת חשמלית 
הטכנולוגיה  ▪ להמסת  32תיאור  בחשמל  המשתמשת  שנים  מאה  מעל  בת  טכנולוגיה  היא  חשמלית  קשת   :

 מתכות. שימושיה העיקריים הם: 

o   השימוש הנפוץ ביותר לטכנולוגיה זו. תנורי קשת חשמלית מייצרים    - המסת פלדה למחזור

מהאנרגיה הנדרשת לייצור פלדה ראשונית.    10%רק  ת ודורשים  כרבע מתפוקת הפלדה העולמי

,  על ידי יצירת קשת חשמלית בין אלקטרודת גרפיט לאלקטרודת מתכת   לה פועליםם אתנורי

זמינים בהיקפים של עד כמיליון טון בשנה. ניתן להתחיל ולהפסיק את פעולתם במהירות,    והם

 הייצור לדרישה.   התאמה שלמה שמאפשר 

o  המרת ברזל מסוג(Direct-Reduced Iron (DRI   לפלדה 

o   ייצור סגסוגות נחושת 

o  כגון סיליקון וסגסוגות ברזלוחומרים שונים מתכות  הפקת 

שכן כל    לא רלוונטית לישראל כתחליף למערכות מבוססות תזקיקי נפט הטכנולוגיה    רלוונטיות לישראל: ▪

 תעשיית המתכות בישראל כבר עושה שימוש בטכנולוגיה זו.

 
32 , ARENA, 2019appendices -Renewable energy options for industrial process heat  

https://arena.gov.au/assets/2019/11/appendices-renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
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 נפוצה בעולם ובישראל. : קיימת. הטכנולוגיה ותיקה ובשלות טכנולוגית ▪

 בטכנולוגיה זו לא מתקיימות פליטות מבעירה ישירה.  :השפעה סביבתית ▪

 33מימן 

בתהליכים   מימן הוא דלק שאינו פולט גזי חממה בתהליך שריפתו ואשר יכול להוות תחליף לדלקים פוסיליים

קרבוניזציה של סקטור התעשייה בטווח הארוך. מעבר  -האתגר המשמעותי ביותר בדה  –הדורשים חום גבוה  

דלק עבור תחבורה כבדה,    – לכך, מימן מספק פתרון לשני אתגרים משמעותיים נוספים למעבר למשק דל פחמן  

 חדשת.  אנרגיה מת 100%-טווח של חשמל הנדרש לשם מעבר ל-ומקור לאגירה ארוכת 

 יתרונות לשימוש במימן: 3איור 

 

בתעשייה, מימן המשמש כדלק לייצור אנרגיה משמש בעיקר לייצור חום ישיר, בייחוד בתהליכים בהם נדרש  

בישראל    .חלקי מנועי סילון, ייצור זכוכית(  סינטור כגון  )  חום גבוה מזה שניתן להשיג בקלות באמצעות חשמל

כבר קיים מפעל שמשתמש במימן טהור לייצור אנרגיה. המימן מיוצר באמצעות אלקטרוליזה ולכן לא נדרש  

כיום, השימוש נעשה באמצעות מהילת דלקים מאובנים אחרים במימן, כגון  שינוע של המימן, אך בד"כ בעולם  

הסיבות לשימוש במימן באופן זה הן חסמי אחסון ושינוע וכן אילוצי  ת.  , באחוזים נמוכים יחסיגז מחצבים

   ציוד בעירה.

הושקו לאחרונה תוכניות אסטרטגיות לקידום    –וביניהן הולנד, גרמניה, ואוסטרליה    -במדינות רבות בעולם   

יי גוף  הוקם  האירופי  באיחוד  כך,  על  נוסף  משמעותיות.  תקציביות  השקעות  הכוללות  המימן    - עודי  משק 

European Clean Hydrogen Alliance  -    מיליארד אירו במימן עד    300-450אשר מטרתו לקדם השקעות של

אסטרטגיית  2030שנת   השקת  לצד  זאת   .GW alliance"  40+40  יעד המציבה  האירופית  התעשייה  של   "

 
33 he Future of Hydrogen, IEA, 2019T 



 
 

 
45                                                                      

 
 

+     40GWלהקמת קת מימן  אלקטרוליזה במדינות שכנות לשם אספ   40GWאלקטרוליזה בתחומי האיחוד 

 34(.4איור שכנות )הירוק למדינות 

3536רשתות מימן עתידיות המתוכננות באירופה ובמדינות שכנות : 4איור 

 

 

 
34  European Commission, 2020, "Green Hydrogen for a European Green Deal A, 2x40 GW Initiative" 
35 ", European Commission, 2020 European Hydrogen Backbone" 
36  European Commission, 2020, "Green Hydrogen for a European Green Deal A, 2x40 GW Initiative" 

https://www.hydrogen4climateaction.eu/s/2020-04-01_Dii_Hydrogen_Studie2020_v13_SP.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/energy_climate_change_environment/events/presentations/05.04_mf34_presentation-european_hydrogen_backbone-muthmann.pdf
https://www.hydrogen4climateaction.eu/s/2020-04-01_Dii_Hydrogen_Studie2020_v13_SP.pdf
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, אנרגיה מתחדשת  גז מחצביםניתן להפיק מימן כמעט מכל מקור אנרגיה ראשוני: פחם, תזקיקי נפט, ביומסה,  

   ., וזאת במגוון שיטותועוד

ולשימוש   הראשוני  האנרגיה  למקור  בהתאם  צבעים  לפי  המימן  להפקת  האנרגיה  מקורות  את  לקטלג  נהוג 

 חממה באופן הבא: -בטכנולוגיה להפחתת פליטות גזי

 .פחם: מימן שחור ומימן חום )בהתאם לסוג הפחם( ▪

 . תזקיקי נפט: מימן אפור ▪

 : גז מחצבים ▪

o ( ללא שימוש בטכנולוגיה לתפיסת פחמןCCU/CCSמימן אפור :). 

o שימוש בטכנולוגיה לתפיסת פחמן: מימן כחול . 

o שימוש בתהליך פירוליזה שכתוצאה ממנו נוצר פחמן מוצק: מימן טורקיז . 

 חשמל: ▪

o מתחדשת: מימן ירוק תמהיל אנרגיה . 

o תמהיל ייצור חשמל של הרשת: מימן צהוב . 

 .ביומסה ופסולת: אין הגדרה לצבע ▪

, שכן זהו  בשיטת האלקטרוליזה,  מימן מאנרגיות מתחדשות )"מימן ירוק"( בלבדבהפקת  תמקד  ידו"ח זה  

 .(CCS/CCUהתהליך היחיד שיכול להיות מאופס פחמן לחלוטין )ללא 

 

  37אלקטרוליזה
ולחמצן.   למימן  מים  מולקולות  לפרק  מנת  על  בחשמל  שימוש  נעשה  זה  היא  כאמור,  בתהליך  אלקטרוליזה 

(, וזאת בהינתן שימוש בחשמל מאנרגיה  CCS/CCUהתהליך היחיד שיכול להיות מאופס פחמן לחלוטין )ללא  

 מתחדשת.  

 שיטות מרכזיות לתהליך האלקטרוליזה: 3קיימות 

1. Alkaline Electrolysis (AEL)  הבשלה והנפוצה ביותר בעולם, העושה שימוש    הטכנולוגיה: זוהי

 38כאלקטרוליט. אלקליבתמיסת 

2. Polymer Electrolyte Membrane (PEM)טכנולוגיה זו חדשה יותר מ : -AEL    וגם היא נפוצה

מסחרית.   פולימר    PEMיחסית  העשויה  באלקטרודה  המצויד  בתא  אלקטרוליזה  על  מבוססת 

 מייצרת חשמל.  מוצק המוליכה פרוטונים, מפרידה גזים ו

3. Solid Oxide Electrolysis (SOEC)  טכנולוגיה זו עודנה בשלבי פיתוח ועתידה להיות יעילה :

יותר מהשיטות הקיימות. עלות המכשור וחומרי ההזנה נמוכה יותר והמערכת היא בעלת יכולת  

 
37 , The Oxford Institute for Energy Studies, "Gas: Linking Electricity and Gas in a Decarbonising World-to-Power"

2018 
38 Gas, enea consulting, 2016-to-The Potential of Power 
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ן  כלומר גם לייצר מימן באמצעות חשמל וגם לייצר חשמל באמצעות מימן באופ  –לפעול הפוך  

מוצקות   תחמוצת  אלקטרודות  בתאי  שימוש  עושה  זו  טכנולוגיה  דלק.  תא  של  לפעולה  הדומה 

, כאשר הטכנולוגיה מתעלת חום ממקורות אחרים  מ"צ  500-850הזקוקות לטמפרטורה גבוהה של  

. יש לזכור כי על מנת שמערכת זו תהיה דלת פחמן, גם המקורות מהם  פעולתהלהגברת יעילות  

צר חום  שואבת  פחמן היא  דלי  להיות  זו  39יכים  בדרך  המימן  הפקת  לתהליך  לוואי    2.  תוצרי 

 מרכזיים: חום וחמצן, אשר את שניהם ניתן לנצל עבור התעשייה. 

 

 אלקטרוליזה רלוונטיות לישראל. ה טכנולוגיות רלוונטיות לישראל:  •

  עדיין בשלבי פיתוח ולכן דו"ח זה  SOECבשלות ונפוצות. שיטת    AEL  ,PEM: שיטות  בשלות טכנולוגית •

 לא יתמקד בה. 

 : חסמים •

o :חסמים לשימוש במימן כדלק בתעשייה 

חסמי אחסון ושינוע הנובעים הן מנפיצותו ומלהבתו הבלתי נראית של המימן, והן מצפיפותו   .1

 40 הנמוכה.הנפחית האנרגטית 

 ייצור אנרגיה מתחדשת בכמות שתספק את צרכי הפקת המימן עבור התעשייה בהיקף רחב. .2

o :חסמים ספציפיים לטכנולוגיות אלקטרוליזה להפקת מימן 

i. AEL  הדנוחה    פחות )אתחול  לשימוש  תדירות  ועצירות  התחלות  ורש 

בין   לוקח  מתחדשת    –דקות(    30-60המערכת  אנרגיה  עם  בשימוש  חיסרון 

 ורוח.  PVסירוגית דוגמת 

ii. PEM    מתמודדת טוב יותר עם התחלות והפסקות של המערכת, אך אורך חיי

 . AEL-הציוד שלה קצר יותר ביחס ל

 מ"צ.  3000: בשריפת מימן עבור אנרגיה תרמית בתעשייה ניתן להגיע עד מעל  אופיינית   טמפרטורת עבודה •

 :  השפעה סביבתית •

o  וגיה זו נקייה לחלוטין  בהינתן שימוש באנרגיה מתחדשת לייצור החשמל להפקת המימן, טכנול

 מפליטות מזהמי אוויר וגז"ח )"מימן ירוק"(. 

o   שיאפשרו חדשים,  אנרגיה  אחסון  פתרונות  אלא  אנרגיה  הפקת  רק  לא  מאפשר  במימן  שימוש 

 חדירה משמעותית יותר של אנרגיה מתחדשת למשק. 

 

 
39 Net Zero Technical report CCC 
40 The Future of Hydrogen, IEA, 2019  '( 111)עמ 
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 סולר-תרמו
כוללות  זה  מסוג  מס  טכנולוגיות  אזור  על  השמש  אור  את  המרכזות  מתחמם.  מערכות  מכך  שכתוצאה  ויים 

ניתן להשתמש באופן ישיר או לייצור  השימוש הנפוץ ביותר הוא חימום שמן תרמי והפיכת מים לקיטור, בהם  

 חשמל. 

הטכנולוגיות   בשתי  נתמקד  זה  בפרק  אך  טכנולוגיות,  של  רחב  מגוון  כוללות  סולריות  תרמו  טכנולוגיות 

 : שוקת פרבולית ומערכת מגדל.  לתעשייה  העיקריות הפועלות בטווח הטמפרטורות הרלוונטי

המתאי  הדו"ח קטן  מידה  בקנה  תעשייתיות  במערכות  מפעל.  מותיתמקד  שונה    לחצר  אלו  מערכות  גודל 

 בתכלית מגודלן של מערכות לייצור חשמל, דוגמת תחנת הכוח באשלים. 

 41שוקת פרבולית 

קעורות וארוכות, המזכירות צורת    : מערכות שוקת פרבולית מורכבות ממראותתיאור הטכנולוגיה ▪

שמן  ובתוכו    שוקת, מראות אלו מרכזות את אור השמש אל צינור הממוקם במוקד החזרת האור שלהן

ניתן להתרשם ממבנה המערכת  מעלות צלזיוס.    400תרמי התחמם עד לטמפרטורה מקסימלית של  

וכך  . השוקת עוקבת אחר השמש לאורך ציר תנועתה במהלך היום  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ב

ניצול מקסימלי של אור השמש בכל שעות היום. השמן התרמי  מחליף חום, בו  ל מוזרם    שומרת על 

 או כאמצעי לייצור חשמל.  ישירות לתהליכים תעשייתיים, מיוצר קיטור שבו ניתן להשתמש 

לשם  הצינור אשר נמצא בנקודת המוקד של השוקת.    בסיבוב תנועת מעקב המראות אחר השמש כרוכה  

 .  במחברים סיבובייםיש צורך  כך

זכוכית   שפופרות  בתוך  מותקן  הוא  הסביבה,  אל  מהצינור  חוזרת  קרינה  להקטין  מנת  על  בנוסף, 

 ת למערכת. בואקום. שתי תוספות אלו מוסיפות מורכבו

להיבנות   יכולות  פרבוליות  שוקת  יחסית  מערכות  גדול  קרקע  שטח  צורכות  אך  שונים,  בגדלים 

 לתפוקתן. 

ייעודיות כגון מלח מותך, או בתווך   ניתן לאגור את החום לשימוש מאוחר יותר באמצעות מערכות 

 . חברת ברנמילרשל   ה מוצק, כדוגמת הטכנולוגי

 

 

 

 

 
41 (ARENA, 2019 ) 
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 42מערכת שוקת פרבולית: 1תמונה 

 

לישראל:   ▪ ועבור  רלוונטיות  בישראל  והאקלימיים  הגיאוגרפיים  למאפיינים  רלוונטית  זו  טכנולוגיה 

 . גנרציה-, וכן עבור קותהליכים בתעשייה הישראלית הדורשים אנרגיה תרמית

רבות, ובכללן בארץ,    במדינות   וטמעת , ומ 70  - קיימת כבר משנות ה  ה הטכנולוגי  בשלות טכנולוגית: ▪

בעיקר להפקת חשמל מקיטור. ניתן להשתמש בה ללא שינויים לייצור קיטור או לחימום מים לשימוש  

 תעשייתי.  

ברחבי העולם יש מספר חברות המציעות מערכות שוקת קטנות לייצור חום תהליכי    :זמינות מסחרית

יצוין כי שוקת פרבולית מהווה פתרון נישתי לאספקת אנרגיה תרמית בלבד בתעשייה, ובד"כ    ה.לתעשיי 

 גנרציה. -מערכות אלו משמשות לקו

 : חסמים ▪

o  שטח קרקע גדול יחסית לתפוקתןקיים לעתים חסם שטח שכן מערכות אלו דורשות  . 

o   לכן השמש.  קרינת  בזמינות  תלויה  חום המערכת  אספקת  הדורשים  בשעות    תהליכים  גם 

מערכת    יצריכוהחשכה/בחורף,   תוספת  או  תרמית  אנרגיה  לאגירת  מערכת  חימום  התקנת 

, שכן  גפ"משריפת    של  עם מערכת גיבוי  בשילובמערכת זו  יבחן  . דו"ח זה  ממקור אנרגיה אחר

 שעות, ובדרך כלל לשעות בודדות.  24מן של עד  כיום אגירת החום מוגבלת לפרקי ז

o   גיבוי במערכת  הכלכליתהצורך  והופך את  מערכת השוקת הפרבולית  ב  מגדיל את ההשקעה 

 .השורף דלק דוד קיטור ל ביחסלמורכב יותר התפעול שלה  
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אופיינית ▪ עבודה  עד  טמפרטורת  להגיע  מודרניות מסוגלות  פרבוליות  שוקת  "צ אם מ  500: מערכות 

בשל מגבלת הטמפרטורה המקסימלית המותרת לשמן התרמי מגיעות  , אך  בודה הוא מיםזורם הע

 צ.  "מ 400 - 150לטמפרטורות שבין  בדרך כלל

 : השפעה סביבתית ▪

o למעט מערכת הגיבוי השורפת  טכנולוגיה נקייה מפליטות ישירות ועקיפות של מזהמי אוויר וגז"ח ,

 דלק.

o יקף השטח הנרחב הנדרש להקמת המערכתבה האקולוגית ונופית הקשור תיתכן פגיעה. 

 

 43מערכות מגדל 

הטכנולוגיה ▪ היום,  תיאור  במהלך  השמש  תנועת  אחר  העוקבות  מראות  של  שדה  כוללות  אלו  מערכות   :

מים   לחמם  מנת  על  וזאת  מגדל,  של  בראשו  קולט  אל  קרינתה  את  לייצר  ומרכזות  ניתן  או  בו  קיטור, 

גם במערכות אלו ניתן לאגור את החום לשימוש מאוחר יותר    .  גנרציה-לקולהשתמש כאנרגיה תרמית או  

שגיאה! מקור ההפניה לא  בניתן להתרשם ממבנה המערכת  ותך או בטכנולוגיות אחרות.  באמצעות מלח מ

 . נמצא.

 44בקנה מידה קטן מערכת מגדל :  2תמונה 

 

 
43 (ARENA, 2019 ) 
44 (CNN Business, 2019) 
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לישראל:   ▪ רלוונטית  רלוונטיות  זו  ועבור  טכנולוגיה  בישראל  והאקלימיים  הגיאוגרפיים  למאפיינים 

 תהליכים בתעשייה הישראלית הדורשים אנרגיה תרמית. 

וואטים בודדים. כמו כן מתקיימים  -מערכות קטנות בהספק של מגה  בעולם: קיימות  בשלות טכנולוגית ▪

בטמפרטור כימיים  תהליכים  ישירות  להניע  כדי  מגדל  במערכות  השימוש  להרחבת  גבוהה.  פיילוטים  ה 

דוגמה לכך היא פיילוט המתקיים באוסטרליה למערכת המשתמשת באנרגיה סולארית לייצור מימן או  

 סינגז ממתאן.  

מ"צ    1000דוגמה נוספת היא מערכת מגדל חדשנית של חברת הליוגן המאפשרת הגעה לטמפרטורות של עד  

 .מעלה תמונה בצגת מה שמאפשר שימוש בתעשיית המלט, המתכת, הזכוכית ועוד. המערכת מו

- בפתרון נישתי לאנרגיה תרמית בלבד, ובד"כ נעשה בו שימוש לקו  כיום   עבור התעשייה מדוברכי  יצוין  

 גנרציה. 

 :חסמים ▪

o  שטח קרקע נרחב יחסית לתפוקתןמערכות אלו דורשות  . 

o   המערכת תלויה בזמינות קרינת השמש. לכן שימוש בה כמערכת המספקת אנרגיה ישירות למפעלי

צורכים   אשר  אנרגיה    חום תעשייה,  לאגירת  מערכת  התקנת  מחייבת  החשכה/בחורף,  בשעות  גם 

עם מערכת גיבוי בגפ"מ,    בשילובמערכת זו    יבחןאו תוספת מערכת משלימה כגיבוי. דו"ח זה  ו/תרמית  

 שעות, ובדרך כלל לשעות בודדות. 24אגירת החום מוגבלת לפרקי זמן של עד  שכן כיום

o   שמונע קיטור  דוד  לעומת  יותר  למורכב  מגדל  מערכת  של  התפעול  את  הופך  גיבוי  במערכת  הצורך 

 באמצעות דלקים פוסיליים, שכן מדובר בתפעול של שתי מערכות במקביל. 

 מ"צ.   700: עד טמפרטורת עבודה אופיינית ▪

 סביבתית:  השפעה ▪

o למעט מערכת הגיבוי השורפת  טכנולוגיה נקייה מפליטות ישירות ועקיפות של מזהמי אוויר וגז"ח ,

 דלק.

o בהיקף השטח הנרחב הנדרש להקמת המערכת האקולוגית ונופית הקשור תיתכן פגיעה. 

 

 46  45ביומסה
אנרגיה )שתיקרא במקרה זה  להפקת    לחומר אורגני המשמששם כללי    אביומסה )חומר אורגני לא מאובן( הי 

פסולת  "(,  אנרגיה-"ביו חקלאית,  פסולת  לראות  אורגנית  כגון  שניתן  כפי  ועוד,  שפכים  בוצות  גזם,  עירונית, 

 
45 (ARENA, 2019 ) 
46 (ARENA, 2019 ) 
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לאנרגיה  .  10תרשים  ב כמקור  נחשבת  וסוגהביומסה  ייעשה    מתחדשת  בה  הטכנולוגיה  את  יקבע  הביומסה 

 שימוש ואת יעילות התהליך. 

 202047אנרגיה השונים באוסטרליה -הערכת מקורות הביו: 10תרשים 

 

הערך הקלורי הנמוך יחסית של ביומסה בהשוואה    -אנרגיה  -ביו  יקטייזמינות הביומסה היא פקטור קריטי לפרו

. מסיבה זו מתקנים  בחלק מהמקרים  מביא לעלויות הובלה גבוהות יחסית  גז מחצביםלפחם, תזקיקי נפט ו

 בעלי קיבולת גבוהה ממוקמים לרוב בצמוד למקור הביומסה, או מייצרים אותה בעצמם. 

ועד לכמה  )במערכות תעשייתיות קטנות(  וואטים  -כמה עשרות קילומה  אנרגיה נע- קיבולת מתקנים לייצור ביו

פועל  ה( Alkolmens Kraft CHPהמפעל הגדול בעולם בפינלנד ) כדוגמת, וואטים במערכות גדולות-מגה  מאות

 וואט תרמי. - מגה  160- וואט חשמלי ו- מגה 240בהספק של  

  לאנרגיה תרמית, הנפוצים ביניהם כיום הם שריפה ישירה קיימים מגוון תהליכים וטכנולוגיות להמרת ביומסה  

של פסולת אורגנית    , ועיכול אנאירובי של פסולת אורגנית מוצקה  , גזיפיקציה של פסולת אורגנית מוצקה ויבשה

 מוצגים ב מוצקה ובוצות כגון פרש פרות, ושפכים. תהליכים אלו

 

חשמל  שילוב של  . לרוב, כל אחת מהטכנולוגיות הנ"ל יכולות לשמש לייצור חום תהליכי, וכן לייצור  11תרשים  

 במערכות קוגנרציה.   ואנרגיה תרמית
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שריפת  ית  בטכנולוגידו"ח זה יתמקד רק  הניתוח הכלכלי בהטכנולוגיות הנ"ל, אך    3בדו"ח יינתן רקע אודות  

 ביומסה. 

 

 

מסומנים  :  11תרשים   זה  בדו"ח  שייסקרו  )התהליכים  תרמית  לאנרגיה  ביומסה  להמרת  שונות  שיטות 

 48באדום(

 

 שריפת ביומסה 

 תיאור הטכנולוגיה: ▪

  יתמקד זה"ח דובדומה לדודים מבוססי דלקים, בתהליך נשרפת ביומסה יבשה לייצור קיטור תהליכי. 

קיימות שתי טכנולוגיות עיקריות לשריפה ביומסה יבשה, המתוארות  . בלבד יבשה חקלאית פסולת בשריפת

 ב
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 ן. להל  7טבלה 

 

 

 

 

 49מאפייני טכנולוגיות של שריפת ביומסה יבשה : 7טבלה 

 

 

טכנולוגיה זו רלוונטית למגוון תהליכים תעשייתיים ויישומה אינו תלוי במאפיינים  רלוונטיות לישראל:   ▪

   גאוגרפיים או אקלימיים ועל כן היא רלוונטית לישראל.

 : הטכנולוגיה בשלה ונפוצה. בשלות טכנולוגית ▪

בכמות רבה של ביומסה יבשה   : על מנת להשתמש בשיטה זו בסקלה תעשייתית רחבה יש צורך  חסמים ▪

 . אשר מסופקת באופן רציף

 .מ"צ, כתלות בסוג הביומסה והטכנולוגיה 760-1000: אופיינית טמפרטורת עבודה ▪

 :  השפעה סביבתית ▪

 
49 (ARENA, 2019 ) 

טכנולוגיות שריפת 

 ביומסה

 תיאור [C°] טווח טמפ' 

Fixed Bed Boiler 800-1000 o לחות(   50%דרושה ביומסה יבשה ברובה )מתחת ל 

o קטנים מסוג  בוילריםUnderfeed Stokers   מתאימים להספקים

 תרמי   6MWשל עד 

o  בוילרים גדולים מסוגGrate Furnace   מתאימים להספקים של עד

20MW   תרמי 

Fluidised Bed 

Boiler 
760-870 o  דורש ביומסה יבשה גרוסה 

o  פליטות תחמוצות חנקן נמוכות 

o  30מתאים ליישומים גדולים עם הספק של מעלMW   תרמי 
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o  פליטת מזהמי אוויר 

o  מפגעי ריח 

o   חממה גזי  משריפת    –פליטות  לפליטות  עדיפות  ישנה  גז"ח,  נפלטים  זו  שבשיטה  למרות  כי  יצויין 

. זאת מהסיבה שבניגוד לשריפת דלקים פוסיליים, אין  משריפת דלק פוסיליל פני פליטות  ביומסה ע

דו פחמן  עודף  מייצרת  הביומסה  הטמיעה  - שריפת  גידולה  בעצם  שכן  האקולוגית  במערכת  חמצני 

על כן ניתן לומר כי שיטה    .5איור בפוטוסינתזה כמות זהה של פד"ח לזו שיצרה בשריפתה, כמתואר ב

    50 51 זו היא מאופסת פליטות גז"ח.

 

 

 52: השוואה בין פליטות גז"ח משריפת ביומסה לעומת פליטות גז"ח משריפת דלק פוסילי 5איור 

 

 

 אנאירובי עיכול 

התהליך כרוך בהחדרת ביומסה רטובה )לרוב תוכן המוצקים היבשים בביומסה  תיאור הטכנולוגיה:   ▪

בתנאים אלו בקטריות מפרקות את החומרים    .עיכול ללא נוכחות אוויר  מכל ( לתוך  30%-5%הינו בין  

המשמש  בוצה משופעלת  האורגנים בביומסה וממירות את הפחמימנים לביוגז ותוצר לוואי שנקרא  

)  60%דשן לענף החקלאות. הביוגז מורכב מתערובת של  חומר גלם לכ ו4CHמתאן  פחמן דו    40%  - ( 

 
50 (IEA Bioenergy, n.d.) 
 (2014)מוסד שמואל נאמן,  51
52 (IEA Bioenergy )אין תאריך , 
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מתאן(,    95%-)שבו ריכוז של כ  גז מחצביםניתן לשרוף אותו כדלק גזי או לערבבו עם    .CO)2חמצני )

 בעיקר באמצעות הזנתו לצנרת אספקת הגז. 

  ובמתקני טיפול בשפכים   , בתעשיית המזוןמשקי החי  בענף  למשלטכנולוגיות עיכול אנאירובי נפוצות  

-35באוסטרליה המקבל בין    RichGro. דוגמת שימוש בעיכול אנאירובי ניתן למצוא במתקן  )מט"שים(

תרמי ועד   MWh2.2אלף טונות פסולת בשנה שמומרות לביוגז אשר נשרף במנוע גז ויכול לספק עד  50

MWh2  ישראל, לדוגמא במט"ש שורק, שם נוצר בתהליך העיכול  חשמל. עיכול אנאירובי מתקיים גם ב

כ  של  בכמות  )קו  15,750  -ביוגז  וחום  חשמל  לייצור  משמש  אשר  בשלושה  - מק"ת/יום,  גנרציה( 

תהליך    .)תיאורטית ניתן לאגור גז זה ולהשתמש בו במועד מאוחר יותר(  גנרטורים. גז עודף נשרף בלפיד

תעשיית   במפעלי  גם  מתבצע  ושטראוסדומה  תנובה  כגון  ביו  53. המזון  מחזור  של  אנרגיה  -תרשים 

 .54שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 6איור המשתמש בעיכול אנאירובי מוצג ב

 

 55אנרגיה המשתמש בעיכול אנאירובי - מחזור ביו: 6איור 

 

 גזיפיקציה 

מוצקים יבשים, לרוב גזמי עץ(    40%טכנולוגיה זו משתמשת בביומסה יבשה )מעל    תיאור הטכנולוגיה: ▪

אשר נדחסת ומחוממת בטמפרטורה גבוהה בנוכחות מוגבלת של חמצן כך שמתקבלת בעירה חלקית.  

( אשר ניתנת  Syngasתנאים אלו ממירים את הביומסה היבשה לתערובת של גזים נדיפים בשם סינגז )

ר אנרגיה תרמית או חשמלית. לאחר ניקוי מתאים ניתן להשתמש בסינגז לצרכי  לשימוש כמקור לייצו

 קוגנרציה וטריגנרציה ביעילות שמגיעה לזו של דלקים פוסילים. 

 
 . (2019מט"ש שורק,  –ירושלים )מפעלי ביוב וטיהור  53
54 (Lukehurst, 2015) 
55 (ARENA, 2019 ) 
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 טכנולוגיות גזיפיקציה מתחלקת לשני סוגים: 

סטויכיומטרית.    -גזיפיקציה/בעירה   .1 בעירה  להשגת  אוויר  תוספת  עם  בדוד  נשרף  הגולמי  הגז 

נפוצה מסחריתטכנולוגיה   "נקי".   זו  בגז  צורך  מגוון מפעלי    ורלוונטית לדודי קיטור בהם אין 

מתקן   היא  אחת  דוגמה  העולם.  ברחבי  פועלים  כ   Vaasaגזיפיקציה/בעירה  המייצר  - בפינלנד 

140MW  .תרמי 

טכנולוגיה זו כוללת ניקוי הגז הגולמי לאיכות המתאימה להמרה יעילה במנועי גז    – גזיפיקציה   .2

.  ואחרות עלולים לגרום נזק(  ת)שכן במכשירים אלה זיהומים ותרכובות גופריתיו נות גזובטורבי 

 הטכנולוגיה לא נפוצה מסחרית בעיקר בשל המורכבות הכרוכה בניקוי הגז הגולמי. 

 

 סיכום חלופות טכנולוגיות 

  8טבלה  מוצגות במהסקירה לעיל ניתן להסיק כי קיימות מגוון חלופות לייצור אנרגיה תרמית בתעשייה, כולן  

להלן. חלק מהטכנולוגיות אינן בשלות או אינן רלוונטיות לישראל מסיבות שונות. טכנולוגיות אלו לא ייכללו  

זה.   בדו"ח  הכלכלי  הכלכליבניתוח  ליישום    הניתוח  ובשלות  לישראל  רלוונטיות  בטכנולוגיות  רק  יתמקד 

 ייה. בתעש



 סיכום החלופות הטכנולוגיות לתזקיקי נפט עבור אנרגיה תרמית בתעשייה :  8טבלה 

- תרמו חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  מימן   
 סולרי 

משולב  
במתקן  

גיבוי  
 פוסילי 

- תרמו
 סולרי 

משולב  
במתקן  

גיבוי  
 פוסילי 

- ביו
 אנרגיה 

- ביו
 אנרגיה 

- ביו
 אנרגיה 

שריפת מימן    
המופק  

מאלקטרוליז 
 ה מקומית 

משאבו 
 ת חום 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
התנגדו 

ת  
 חשמלית 

חימום  
התנגדו 

ת  
חשמלי 

 ת

חימום  
התנגדו 

ת  
 חשמלית 

חימום  
-אלקטרו

 מגנטי 

חימום  
אלקטרו 

 מגנטי -

חימום  
אלקטרו 

 מגנטי -

חימום  
אלקטרו 

 מגנטי -

קשת  
 חשמלית 

מע'  
שוקת  

 פרבולית 

מערכת  
 מגדל

שריפת  
 ביומסה 

גזיפיקצי 
 ה

עיכול  
אנאירוב 

 י

משאבו     
 ת חום 

כבשנים  
 חשמליים 

גופי  
חימום  

חשמליי 
 ם

מחוללי  
 קיטור 

מחממי  
זורמים  
חשמליי 

 ם

אינדוקצי 
 ה  

מיקרוג
 ל

אינפרא  
אדום  

ואולטר 
 ה סגול 

קשת   רדיו 
 חשמלית 

מע'  
שוקת  

 פרבולית 

מערכת  
 מגדל

שריפת  
 ביומסה 

גזיפיקצי 
 ה

עיכול  
אנאירוב 

 י

רלוונטיות  
לתעשייה  

 בישראל 

 כבשנים רחבה  רחבה 
בתעשייה  

כבר  
מחושמלי 

ם או  
פועלים  

על גז 
 טבעי 

  משמש רחבה  רחבה  רחבה  רחבה  רחבה  רחבה 
לחימום  

נפחים  
גדולים  

  -בלבד 
לא נפוץ  
 בישראל 

בעיקר  
בתעשיית  
המתכות,  

כבר  
מבוצע  
שימוש  

בטכנולוגי 
ה זו או  

ביישומים  
מבוססי  
 גז טבעי 

מתאימה 
ליישומי   

 נישה 

מתאימה 
ליישומי   

 נישה 

מתאימ 
 ה

ליישומי  
 נישה 

 מתאימה 
ליישומי  

 נישה 

מתאימ 
 ה

ליישומי  
 נישה 

זמינות  
 מסחרית 

טכנולוגי      גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה   גבוהה בינונית 
ה פחות  

נפוצה  
לאנרגיה  

 תרמית 

טכנולוגי 
ה פחות  

נפוצה  
לאנרגיה  

 תרמית 

טכנולוגי  גבוהה
פחות   ה

 נפוצה 

  

בשלות  
 טכנולוגית 

     גבוהה גבוהה גבוהה     גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה   גבוהה גבוהה

חסמים  
 נוספים 

שינוע  
 ואחסנה 

זמינות                      
 שטח

 זמינות  
חומרי  

 גלם 
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טמפרטורו 
ת עבודה  

אופייניות  
 )מ"צ(

- עד מעל ל
3000  

תלוי   350-600 150-400       < 2000 < 3000 < 90 < 220 < 1000   < 90
בביומס 

 ה

    

השפעה 
 סביבתית 

ללא פליטות  
 ישירות 

ללא      
פליטות  
 ישירות 

ללא      
פליטות  
 ישירות 

ללא  
פליטות  
 ישירות 

הפחתה        
חלקית  
של גזי  
חממה  

ומזהמי  
 אוויר 

פליטת    
מזהמי  
אוויר.  

ללא  
  עודף

פליטות  
 גז"ח

    



חשיבות רבה לטמפרטורת העבודה של כל  יש, כאמור,    - באשר להיתכנות הטכנית של הטכנולוגיות שתוארו  

תצטרך לאפשר הגעה לטמפרטורה    ישימהלעיל( שכן חלופה    8טבלה  טכנולוגיה )"טמפרטורת עבודה אופיינית" ב

 הרצויה בתהליך.  

הח  9טבלה  ב כי  לראות  של  ניתן  העבודה  לטמפרטורת  להגיע  מצליחות  אכן  שתוארו  הטכנולוגיות  לופות 

ישנן חלופות טכנולוגיות לכל השימושים בתזקיקי    -השימושים התעשייתיים העיקריים הרלוונטיים. כלומר  

 , לפי הפירוט להלן:נפט עבור אנרגיה תרמית בתעשייה בישראל

חום בכל טווחי הטמפרטורות. עם זאת ה מתאים לכל שימושי ייצור  –שריפת מימן המופק מאלקטרוליזה  ▪

 מיועד בעיקר לעבודה בטמפרטורה גבוהה בתהליכים שאינם ניתנים לחשמול. 

 . מ"צ 90מתאימות לייצור אוויר חם, מים חמים או אדים בטמפרטורה של עד  –משאבות חום  ▪

חום בכל טווחי הטמפרטורות )למעט מחמצנים תרמים  הלכל שימושי ייצור  מתאימים    –גופים חשמליים   ▪

 . הדורשים בעירה(

 . מתאימים לייצור קיטור בלבד –מחוללי קיטור  ▪

 . מתאימים לעבודה עם זורמים במצב נוזל בלבד )דוגמת שמן ומים( –מחממי זורמים  ▪

אינפרא אדום ▪ מיקרוגל,  )אינדוקציה,  סגוחימום אלקטרומגנטי  אולטרה  לחימום    –(  ל,  אינם מתאימים 

 זורמים, משמשים לעבודה עם מתכות, אל מתכות, וטיפולי שטח פנים בטווחי טמפרטורה גבוהים 

עבורם פתרונות    –  מ"צ. לא נפוץ לתנורים  350חום עד  המתאימה לכלל שימושי ייצור    –שוקת פרבולית   ▪

 . החשמול עדיפים

עבורם פתרונות החשמול    –מ"צ. לא נפוץ לתנורים    700מתאימה לכלל שימושי ייצור חום עד    –מערכת מגדל   ▪

 . עדיפים

מ"צ. לא נפוץ לתנורים על אף היתכנות    350מתאים להחלפת דודים וייצור חום של עד    –שריפת ביומסה   ▪

 טכנית. 

,  שימוש במחמצנים תרמייםרוב החלופות הטכנולוגיות לא רלוונטיות לניכר כי    9טבלה  כמו כן עפ"י המוצג ב

. מסיבה זו, יחד עם העובדה  דורשים חומר בעירה לפעולתם מחמצנים תרמיים שהסיבה לכך היא למעט מימן. 

  הוחלט כי הם  אלא משמשים לטיפול במזהמים,באנרגיה תרמית  יצרני    מחמצנים תרמיים לא מהווים שימוש ש

 בדו"ח זה. ייבחנו כלכליתלא 



 טבלה 9: היתכנות טכנית של יישום טכנולוגיות נקיות כחלופה לשימושים התעשייתיים העיקריים בישראל 

- תרמו חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  חשמול  מימן    
 סולרי

משולב  
במתקן 

גיבוי  
 פוסילי

- תרמו
 סולרי

משולב  
במתקן 

גיבוי  
 פוסילי

- ביו
 אנרגיה 

שריפת מימן      
המופק  

מאלקטרוליזה  
 מקומית 

משאבות  
 חום 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

מע' שוקת  
 פרבולית

מערכת  
 מגדל 

שריפת  
 ביומסה 

תנורים        
 חשמליים 

מחוללי  
 קיטור 

מחממי  
זורמים  
 חשמליים 

אינפרא   מיקרוגל  אינדוקציה  
 אדום 

ואולטרה  
 סגול

   

דודי  
 חימום 

 קיטור  
(120-300  

 מ"צ( 

 כן כן כן לא  לא  לא  לא  כן כן לא  כן

דודי  
 חימום 

 שמן  
 מ"צ(  60-300)

  90עד  כן
 מ"צ

 כן כן כן לא  לא  לא  כן לא  כן

דודי  
 חימום 

 מים  
 מ"צ(  40-90)

 כן כן כן לא  לא  לא  כן לא  כן כן כן

דודי  
 חימום 

 אחר  
 מ"צ(  30-150)

  90עד  כן
 מ"צ

 כן כן כן לא  לא  לא  כן לא  כן

 כן כן כן כן כן כן לא  לא  כן לא  כן מ"צ  700עד  תנורים

 לא  כן לא  כן כן כן לא  לא  כן לא  כן מ"צ  700מעל   תנורים

מחמצנים  
 תרמיים 

 
 לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  כן
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שלאו דווקא נכונה לכל תהליך תעשייתי ספציפי. לדוגמה, ישנם תהליכי ייבוש מזון שדורשים מגע ישיר    כללית יצוין כי מדובר בבחינת היתכנות טכנית בלבד, וכי מדובר בהתאמה  

 עם להבה לצורך שמירה על איכות המוצר )טקסטורה וטעם(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ניתוח כלכלי 
לאנרגיה  חלופות נקיות  משימוש בתזקיקי נפט להסבת התעשייה בישראל  לבחון כדאיות כלכלית של  על מנת  

בין  תרמית כלכלית  השוואה  בוצעה  המבוססות  טכנולוגיות,  תרמית  אנרגיה  לבין    על  לייצור  וגפ"מ  מזוט 

 החלופות הבאות: 

 

 : טכנולוגיות חשמול •

o משאבות חום 

o  חימום התנגדות חשמלית 

o אלקטרומגנטי לחימום  חימום  מייצגת  )כטכנולוגיה  אדום  אינפרא  מיקרוגל,  אינדוקציה,   :

 דיאלקטרי(

 : טכנולוגיות מימן •

o  "שריפת "מימן ירוק 

 סולריות:-טכנולוגיות תרמו •

o  שוקת פרבולית 

o  מערכת מגדל 

 טכנולוגיות ביומסה:  •

o  שריפת ביומסה 

 

 מתודולוגיית הניתוח הכלכלי

 :העלות המשקיתוהן בגישת   העלות הישירהניתוח זה בוצע הן בגישת 

 

היא העלות שמשלם מפעל תעשייתי על מנת לייצר מוצר או אנרגיה, והיא כוללת    העלות הישירה )עלות פרטית(

המפעל משלם עבורו בפועל. העלות  שעלויות כוח אדם, חומרים, מכשור ומכונות, דלקים, חשמל וכל צורך אחר  

עלויות חיצוניות  הישיר אינה מביאה בחשבון  נזק שנגרם כתוצאה מפעילותו של    שלה  השפעות שליליות או 

 המפעל אך אינם משולמים בפועל על ידו. 

 

מהווה את סכומן של כל העלויות והתועלות הישירות לכל הישויות הכלכליות במשק וכן את   העלות המשקית

של ישויות אלו. לכן עלות זו כן לוקחת בחשבון את ההשפעות    כלל העלויות והתועלות החיצוניות של פעילותן

השליליות או הנזק שנגרם כתוצאה מפעילותם של המפעלים. בגישת העלות המשקית מנוכה רכיב המס שכן  

 בסכימת כל הגורמים המשקיים יחדיו.  תמתקזזהעברה תוך משקית ההוא 

 

ת אנרגיה תרמית, שהיא העלות הממוצעת לייצור  ההשוואה הכלכלית בוצעה על בסיס העלות המשוקללת ליחיד

יחידה אחת של אנרגיה תרמית לאורך כל חיי הציוד, אשר נמדדת ביחידות של ₪ / קוט"ש תרמי. זאת תוך  

 התייחסות לרכיבים הבאים: 
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 )קו"ט(   הספקעלות הון והתקנה ליחידת  •

 עלות תפעול שנתית ליחידת תפוקה  •

 תפוקה עלות צריכת אנרגיה ליחידת   •

 גם עלות קרקע שנתית ליחידת תפוקה בחשבון סולריות נלקחה -עבור מערכות תרמו •

גישה זו מתאימה בעיקר כאשר היקף האנרגיה התרמית הנדרשת אינה משתנה בין החלופות השונות. עבור חלק  

החשמליות חשמליים(  מהחלופות  זורמים  ומחממי  קיטור  של    נדרשת,  )מחוללי  תרמית  ייצור  אנרגיה  פחות 

פירוט והרחבה  , תחת ")יתואר בפירוט בהמשך  , ביחס לחלופות מבוססות תזקיקי הנפטלצורך ייצור המוצר

חשמול טכנולוגיות  ועלות  יעילות  אלו  (.":אודות  התרמית    נוכה   במקרים  האנרגיה  ייצור  מעלות  החיסכון 

 בטכנולוגיות החשמליות, כדי לאפשר השוואה לטכנולוגיות מבוססות התזקיקים.  

  – להשוואה שנעשתה בדו"ח זה    המשמשת   –יש לציין כי העובדה שעלות ייצור אנרגיה באמצעות תזקיקי נפט  

כוללת את עלות ההון הכרוכה ברכישה והתקנת מערכות אלו, משמעה כי הניתוח נכון רק כאשר המפעל נדרש  

צר לא  המפעל  שבו  במקרה  שכן  מבלאי(.  כתוצאה  )למשל  חדשה  מערכת  לרכוש  מקרה  את  בכל  להחליף  יך 

המערכת הקיימת שלו )למשל כאשר המערכת הקיימת יחסית חדשה(, לא נכון יהיה להתייחס בחישוב הכלכלי  

 עלות שכבר שולמה בעבר ולא ניתן לבטלה )הון שקוע(.   -לעלות ההון שלה  

בניתוח  עוד יש לציין כי עלות ההתקנה וההפעלה של אמצעי הפחתת פליטות זיהום אוויר לא נלקחה בחשבון  

 .הניתוח מבוסס על הנחה שמרנית, כך שתזקיקי הנפטהכלכלי עבור השימושים מבוססי 

 מקורות הנתונים העיקריים בהם נעשה שימוש בניתוח זה:

 

 ההנחות הרוחביות בהם נעשה שימוש בניתוח זה: 
 

 מקור ערך יחידות 

 3% % שיעור היוון
 

 שעות עבודה שנתיות ממוצעות עבור

 טכנולוגיות קונבנציונליות וחלופיות

hrs 6570 הנחת מהנדס:   

משעות   75%

העבודה  

 השנתיות 
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 תעריפי חשמל ומחירי דלקים
בין   ועבור המשק. השוואה  עבור התעשייה  והדלקים  עלויות החשמל  של  חישוב  בוצע  זה  כלכלי  ניתוח  לשם 

 עלויות אלו ניתן לראות ב 

 

 

 

 מטה.   10טבלה 

עד    2010העלויות הישירות של הדלקים לתעשייה נקבעו על בסיס בדיקה מדגמית של סקרי אנרגיה )ממוצע  

למזוט(    10%- לגפ"מ ו  15%(, בעוד העלויות המשקיות של הדלקים חושבו תוך ניכוי בלו ומרווחי שיווק )2019

 ובתוספת עלויות חיצוניות מפליטת זיהום אוויר וגזי חממה.

על התעריף  העדכון הקרוב הצפוי לתעריף תעו"ז. הערך שנלקח מתבסס  תעריף החשמל לתעשייה חושב על בסיס  

 וקף. במתח גבוה, ועל פי התעריף הצפוי לאחר שנתיים מכניסת העדכון לת הממוצע לאורך כל שעות השנה, 

גז  של  ייצור  תמהיל  על  מתבססת  חשמל  צריכת  של  המשקית  העלות  תוך    אנרגיותו 56חישוב  מתחדשות, 

התחשבות בעלות החיצונית של פליטות גז"ח ומזהמי אוויר כתוצאה משימוש בתמהיל זה. מקדמי הפליטות  

  למ"ס ונצילות ממוצעת המקדם  בסיס  לאשר חושב ע  2CO  -ל פליטההלמעט מקדם ,  אוויר  איכות  אגף נלקחו מ

 .(MRVבסיס המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר פליטות גזי חממה ) על מחצבים  של ייצור חשמל בגז 

 ניתן לראות ב 

 

 

 

עבור התעשייה, הדבר משמעותי    הישירהגבוהה מהעלות    נפטשהעלות המשקית של שריפת תזקיקי    10טבלה  

במיוחד בשריפת מזוט. הסיבה לכך היא העלות החיצונית של פליטות גז"ח וזיהום אוויר כתוצאה משריפת  

ות פירוט  תזקיקי הנפט, אשר נלקחת בחשבון בעלות המשקית אך לא בעלות הישירה עבור התעשייה. ניתן לרא 

 .  11טבלה  של עלות חיצונית זו ב

 עלות הביומסה הישירה לתעשייה שמוצגת ב 

 

 

 

 
מחז"מ, ותמהיל הפעלה בפועל    65%-מחזור פתוח ו 35%עלויות ייצור החשמל בגז חושבו על בסיס תמהיל הקמת הספק חדש של  56

  מחז"מ. 85%-מחזור פתוח ו 15%של 
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, והיא כוללת עלויות טיפול ושינוע. ככל שלא יידרשו עלויות  (2014רשות החשמל )  פרסוםלקוחה מתוך    10טבלה  

 טיפול ושינוע, עלות הביומסה תרד בהתאם.  

חקלאית יבשה שכיום נשרפת  העלות המשקית של הביומסה מבוססת על הנחה שמקור הביומסה הוא פסולת  
. כאשר הביומסה נצרכת באופן  57בשדה באופן לא מבוקר, ופולטת מזהמי אוויר הגוררים עלות חיצונית למשק 

מסודר ומבוקר לשם יצירת אנרגיה, נמנעת העלות החיצונית של פליטות מזהמי האוויר, כלומר ישנה תועלת  
זו חושבה בעזרת  11טבלה  חיצונית ) של המשרד    חישוב פליטות והעברות לסביבה במפל"ס,לכלי  ה(. תועלת 

 להגנת הסביבה. העלות המשקית המוצגת ב 

 

 

 

פליטת מזהמי האוויר, ולכן  -חושבה מתוך העלות הישירה לתעשייה בתוספת התועלת החיצונית מאי 10טבלה 

 היא מוצגת בסימן שלילי )קרי, תועלת משקית(. 

 

 

 

 

 2030 בשנת, והדלקים הישירה לתעשייה לבין עלותם המשקית: השוואה בין עלות החשמל 10טבלה 

 חשמל  ביומסה גפ"מ 0.5%מזוט   

 אג' / קוט"ש  ₪ / טון  ₪ / טון  ₪ / טון  יחידות 

 31 400 4050 2600 עלות ישירה למפעל 

 30 1,650- 4500 5300 עלות משקית 

 

 2030  בשנת ,עלויות חיצוניות למשק מפליטות גז"ח ומזהמי אוויר עבור חשמל ודלקים שונים: 11טבלה 

 חשמל  ביומסה גפ"מ 0.5%מזוט   

 אג' / קוט"ש  ₪ / טון  ₪ / טון  ₪ / טון  יחידות 

 
בתכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר )המשרד להגנת הסביבה( עלה הצורך למצוא פתרון לזיהום האוויר הרב הנגרם משריפת   57

 , ועל כן זוהי ההנחה שנלקחה. בעבודה זוהביומסה   לבדיקת כדאיות טכנולוגיותסיבה היווה בשדה. צורך זה  חקלאית   ביומסה
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עלות חיצונית זיהום 

 אוויר

2,347 490 -2,050 3.5 

 5.5 0 606 633 עלות חיצונית גזי חממה 

 

טווח התכנון של מפת הדרכים, כאשר    -  2030  בשנתלעיל משקפות את העלות הממוצעת    11טבלה  העלויות ב

 (. 1, נספח 24  טבלהלאורך עשור זה גדלה העלות החיצונית בהתאם למקדם העדכון השנתי )

 . 2030בשנת    גז  70%-ו  תו מתחדש  אנרגיות   30%  לש  ייצורת לתמהיל  ו עלות החשמל חושבה תוך התייחס  , כן  כמו

בחשבון   לוקחות  אינן  אך  חממה  וגזי  אוויר  מזהמי  של  השפעתם  את  בחשבון  לוקחות  החיצוניות  העלויות 

 השפעות אקולוגיות, מפגעי ריח ורעש, פגיעה נופית ועוד. 

 ניתוח כלכלי עבור חלופות טכנולוגיות 

 תנורים ודודי חימום מבוססי גפ"מ ומזוט
מטה מוצגים עלויות ונתונים שונים עבור תנורים ודודי חימום מבוססי גפ"מ ומזוט שנדונו בפרקיו    12טבלה  ב

 הקודמים של דו"ח זה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מציגה את העלויות המשוקללות של אנרגיה המיוצרת בטכנולוגיות אלו.  13טבלה 

ערכים המתאימים לדודי קיטור, דודי מים ותנורים הפועלים בטמפרטורות הנמוכות  על  כלל הנתונים התבססו  

 מ"צ, עם מספר התאמות: 700-מ

 קיטור עפ"י הערכת מהנדס. מדוד  10%-עלות ההון נמוכה ב –דודי שמן  •

עלות ההון, עלות ההתקנה ועלות התפעול גבוהות    -מ"צ    700-תנורים הפועלים בטמפרטורות גבוהות מ •

 מאלו של דוד קיטור, עפ"י הערכת מהנדס.   25%-ב

 .2בנספח   25טבלה חישוב הערכים בטבלאות ראו   ההנחות שנלקחו לשםלהרחבה אודות 
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 תנורים ודודי חימום מבוססי גפ"מ ומזוט  עבורעלויות ונתונים שונים : 12טבלה 

עלות התקנה   ₪[ /kWעלות הון ] ערכים ממוצעים 
[kW/]₪ 

עלות 
תפעול 
שנתית  

[kW/]₪ 

 יעילות ]%[ 

קיטור   -דודי חימום 
 מ"צ( 120-300)

334 135 30 85.0% 

שמן   -דודי חימום 
 מ"צ( 60-300)

301 135 30 85.0% 

מים   -דודי חימום 
 מ"צ( 40-90)

194 45 10 81.5% 

אחר*   -דודי חימום 
 מ"צ( 30-150)

334 135 30 85.0% 

  700עד  - תנורים
 מ"צ 

84 45 7 83.0% 

  700מעל  - תנורים
 מ"צ 

105 56 9 83.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   עלות אנרגיה משוקללת עבור תנורים ודודי חימום מבוססי גפ"מ ומזוט: 13טבלה 
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עלות  -גפ"מ  ערכים ממוצעים 
אנרגיה 

משוקללת 
[kWh/]₪ 

 -מזוט 
עלות 

אנרגיה 
משוקללת 

[kWh/]₪ 
קיטור   -דודי חימום 

 מ"צ( 120-300)

0.37 0.28 

שמן   -דודי חימום 
 מ"צ( 60-300)

0.37 0.28 

מים   -דודי חימום 
 מ"צ( 40-90)

0.38 0.29 

אחר*  -דודי חימום 
 מ"צ( 30-150)

0.37 0.28 

  700עד  -תנורים 
 מ"צ 

0.37 0.28 

  700מעל  -תנורים 
 מ"צ 

0.37 0.28 

 

 טכנולוגיות חשמול
 טכנולוגיות חשמול עלויות ונתונים שונים עבור :  14טבלה ב

ערכי    

 מקסימום 

ערכי  

מקסימו 

 ם

ערכי  

מקסימ 

 ום

ערכי  

מיני 

 מום

ערכי  

מינימ

 ום

ערכי  

 מינימום

ערכים 

ממוצעי 

 ם

ערכים 

 ממוצעים 

ערכים 

 ממוצעים 

נצילות 

 המערכת 

עלות הון    

[kW / ]₪ 

עלות  

התקנה  

[kW / ₪

] 

עלות  

תפעול  

שנתית  

[kW /

₪ ] 

עלות  

הון  

[kW

/ ]₪ 

עלות  

התקנ 

ה  

[kW /

₪ ] 

עלות  

תפעול  

שנתית  

[kW / ₪

] 

עלות הון  

[kW / ₪

] 

עלות  

התקנה  

[kW / ]₪ 

עלות  

תפעול  

שנתית  

[kW / ]₪ 

נצילות ]%  

 [ COPאו 

משאבות  

 חום

 4737 474 47 711 71 7 1569 157 16 3.5 
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 מטה מוצגים עלויות ונתונים שונים עבור טכנולוגיות החשמול שנדונו בפרקיו הקודמים של דו"ח זה.  

 להלן פירוט אודות אופן חישוב הערכים בטבלה: 

הרכיש • עלות  מתוך  חושבו  והממוצעת  המקסימלית  המינימלית,  ההון  המינימלית,  עלות  הסגולית  ה 

 המקסימלית והממוצעת בהתאמה עבור כל טכנולוגיה. 

 מתוך עלות ההון עפ"י הערכת מהנדס.   10%- עלות ההתקנה חושבה כ •

 מתוך עלות ההון עפ"י הערכת מהנדס.  1% -עלות התפעול השנתית חושבה כ •

 הנחת הנצילות של הטכנולוגיות השונות נקבעה עפ"י הערכת מהנדס.  •

 

עלויות האנרגיה המשוקללות    15טבלה  ב והממוצעת עבור הטכנולוגיות    –מוצגות  המינימלית, המקסימלית 

בשנה   העבודה  בשעות  השנתית  העלות  סך  חלוקת  ע"י  חושבו  אשר  המקסימליות  השונות,  )המינימליות, 

 והממוצעות בהתאמה(. 

זורמים   ומחממי  קיטור  מחוללי  המשוקללת  –עבור  העלות  באיבודי  חישוב  לפער  התייחסות  תוך  הותאם 

נובע מחסכון בהפסדים  זה    מבוססת תזקיקי הנפט. הפרש  הטכנולוגיה המקבילהלעומת  האנרגיה המיוצרת  

)בשני    10%הפרש של    –, ועבור מחממי זורמים  20%  פרש של  ה  – בקווים מרוחקים. עבור מחוללי הקיטור  

החשמלית( החלופה  לטובת  הוא  ההפרש  נוספים  שמרניתבהערכה    מדובר  . המקרים  גורמים  ישנם  שכן   ,

חימום 

התנגדות  

 חשמלית 

תנורים 

חשמליי

 ם

13028 1303 130 9475 947 95 11251 1125 113 0.925 

חימום 

התנגדות  

 חשמלית 

מחוללי  

 קיטור

711 0 7 332 0 3 458 0 5 0.925 

חימום 

התנגדות  

 חשמלית 

מחממי  

זורמים 

חשמליי

 ם

663 66 7 189 19 2 426 43 4 0.95 

 

חימום 

-אלקטרו

 מגנטי

אינדוקצי

ה  

)למתכות 

) 

3790 379 38 663 66 7 2495 249 25 0.75 

 

חימום 

-אלקטרו

 מגנטי

מיקרוגל  

)אל  

 מתכות( 

20134 2013 201 9475 947 95 14804 1480 148 0.8 

 

חימום 

-אלקטרו

 מגנטי

אינפרא  

 אדום

7675 767 77 2961 296 30 5318 532 53 0.75 
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התורמים ליעילות של טכנולוגיות אלה על פני מקבילותיהן מבוססות תזקיקי הנפט, אשר לא נלקחו בחשבון  

( זה  כלכלי  זה,הסבר  בניתוח  פרק  בהמשך  למצוא  ניתן  ועלות  "  תחת   מלא  יעילות  אודות  והרחבה  פירוט 

 . :טכנולוגיות חשמול

 טכנולוגיות חשמולעלויות ונתונים שונים עבור : 14טבלה 

 

 עלות אנרגיה משוקללת עבור טכנולוגיות חשמול: 15טבלה 

ערכי    

 מקסימום 

ערכי  

מקסימו 

 ם

ערכי  

מקסימ 

 ום

ערכי  

מיני 

 מום

ערכי  

מינימ

 ום

ערכי  

 מינימום

ערכים 

ממוצעי 

 ם

ערכים 

 ממוצעים 

ערכים 

 ממוצעים 

נצילות 

 המערכת 

עלות הון    

[kW / ]₪ 

עלות  

התקנה  

[kW / ₪

] 

עלות  

תפעול  

שנתית  

[kW /

₪ ] 

עלות  

הון  

[kW

/ ]₪ 

עלות  

התקנ 

ה  

[kW /

₪ ] 

עלות  

תפעול  

שנתית  

[kW / ₪

] 

עלות הון  

[kW / ₪

] 

עלות  

התקנה  

[kW / ]₪ 

עלות  

תפעול  

שנתית  

[kW / ]₪ 

נצילות ]%  

 [ COPאו 

משאבות  

 חום

 4737 474 47 711 71 7 1569 157 16 3.5 

חימום 

התנגדות  

 חשמלית 

תנורים 

חשמליי

 ם

13028 1303 130 9475 947 95 11251 1125 113 0.925 

חימום 

התנגדות  

 חשמלית 

מחוללי  

 קיטור

711 0 7 332 0 3 458 0 5 0.925 

חימום 

התנגדות  

 חשמלית 

מחממי  

זורמים 

חשמליי

 ם

663 66 7 189 19 2 426 43 4 0.95 

 

חימום 

-אלקטרו

 מגנטי

אינדוקצי

ה  

)למתכות 

) 

3790 379 38 663 66 7 2495 249 25 0.75 

 

חימום 

-אלקטרו

 מגנטי

מיקרוגל  

)אל  

 מתכות( 

20134 2013 201 9475 947 95 14804 1480 148 0.8 

 

חימום 

-אלקטרו

 מגנטי

אינפרא  

 אדום

7675 767 77 2961 296 30 5318 532 53 0.75 
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עלות    
אנרגיה  

משוקללת  
מקס'   -

[kWh / ]₪ 

עלות  
אנרגיה  

משוקללת  
מינ'   -

[kWh / ]₪ 

עלות  
אנרגיה  

משוקללת  
ממוצעת  

[kWh / ]₪ 

משאבות  
 חום 

 0.17 0.10 0.12 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

תנורים  
 חשמליים 

0.48 0.44 0.46 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

מחוללי  
 קיטור 

0.28 0.27 0.27 

חימום  
התנגדות  
 חשמלית 

מחממי  
זורמים  
 חשמליים 

0.30 0.30 0.30 

חימום  
- אלקטרו 
 מגנטי 

אינדוקציה  
 )למתכות( 

0.46 0.43 0.45 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

מיקרוגל  
)אל  

 מתכות( 

0.62 0.50 0.56 

חימום  
- אלקטרו 

 מגנטי 

אינפרא  
 אדום 

0.50 0.45 0.48 

 

 

 

 :58פירוט והרחבה אודות יעילות ועלות טכנולוגיות חשמול 
 

 משאבות חום:

 יעילות הטכנולוגיה 

היתרון העיקרי של משאבות חום על פני טכנולוגיות חימום אחרות הוא יעילותן הגבוהה. יעילות זו נמדדת על  

 COP - (, המוגדר כיחס בין האנרגיה החשמלית הנצרכת לבין החום המיוצר. ערכי הCOP) הנצילותידי מקדם 

ככל    -תלויים במידה רבה בהפרש הטמפרטורה בין מקור החום לטמפרטורת התהליך הנדרשת במשאבת החום  

( ולהיפך  יותר  נמוכים  ביצועיה של משאבת החום  כך  יותר,  גדול  ניתן לראות שהערכת  16טבלה  שההפרש   .)

 
58 , ARENA, 2019appendices -Renewable energy options for industrial process heat  

https://arena.gov.au/assets/2019/11/appendices-renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
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( בניתוח הכלכלי  שימוש  נעשה  הנצילות שבה  הערכה שמרנית בהתאם לטמפרטורת  COP=3.5מקדם  היא   )

 מ"צ. 90 -העבודה האופיינית שהוגדרה 

 

 של משאבות חום כתלות בטמפרטורת מקור החום וטמפרטורת התהליך הנדרשת   COPערכי : 16טבלה 

 

 עלות הטכנולוגיה 

. ישנה שונות רבה בעלויות ההתקנה של משאבות חום  2בנספח  26טבלה בעלות סגולית למשאבות חום מוצגת 

שכן עלויות אלו תלויות במידה רבה ביישום הספציפי של משאבת החום, בצורך בשדרוג הקיבולת החשמלית,  

 בבקרת אינטגרציה וכו'.  

 

 תנורים חשמליים

 יעילות הטכנולוגיה 

בחי בהרבה ממקביליהם מבוססי הדלקים.  יעילים  היתוך חשמליים  התנגדות,  תנורי  מהאנרגיה    100%מום 

החשמלית הנצרכת מומרת לחום בתוך רכיב החימום, אך לא כל האנרגיה מועברת בהכרח לחומר המטרה.  

היא היחידה שמעבירה את כל החום שנוצר לחומר המטרה. בתצורות האחרות אובדת    Immersionתצורת  

  שמרנית  נצילות   נלקחה הנחתנור/דוד. לכן  כמות מסוימת של אנרגיה אשר עוברת אל האוויר או אל דפנות הת

 .92.5%של 

 עלות הטכנולוגיה 
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עלויות תנורים ודודים חשמליים תלויות מאוד בגודלם, בתכונותיהם ובטמפרטורות הנדרשות לאורך תהליך  

החימום, והם בדרך כלל מתוכננים בהתאמה אישית. טווח מחירים עבור סוגים שונים של מחממי התנגדות  

  ב ניתן למצוא 
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 . לרוב, בניית תנורים/דודים מבוססי חשמל זולה יותר מחלופותיהם מבוססות הדלקים.2בנספח  27 טבלה

 חשמליים  קיטור מחוללי

 יעילות הטכנולוגיה 

קיטור"(  חשמליים  קיטור  מחוללי "מחוללי  במובנים    )להלן  יותר  קיטור  מאשר  רביםיעילים  מבוססי    דודי 

 :59  , במיוחד בהסתכלות על כלל המערכת, כולל צינורות הולכת הקיטור)להלן "דודי קיטור"( תזקיקי נפט

של דודי הקיטור  הכוללת  , בעוד שנצילותם  100%  -של מחוללי הקיטור קרובה ל הכוללת    נצילותם .1

 .85%נעה סביב  )מכפלת נצילות הבעירה בנצילות התרמית(  

מחוללי קיטור מותקנים לרוב בסמוך לצרכן הקיטור, בניגוד לדודי קיטור אשר מרוחקים מהצרכן   .2

דים בצנרת המגשרת על מרחק זה כתוצאה מאיבודי חום, ממפלי  )מאות מטרים(. עקב כך נמנעים הפס

ות קיטור באביזרים ומחברים. ערך מקובל להפסדים אלו  לחץ, מעבודת מלכודות קיטור, וכן מדליפ 

 .  40%מתפוקת הקיטור של הדודים. ובמפעלים מסוימים מגיע הבזבוז אף ל   20%  –במפעל 

בדודי קיטור גדולים, ייצור קיטור לצרכנים מרובים מאלץ אספקת קיטור בלחץ הגבוה ביותר הנדרש   .3

גם הם קיטור בלחץ גבוה,    על ידי אחד או יותר מהצרכנים. לכן צרכני קיטור  בלחץ נמוך מקבלים 

לעומת זאת, מחוללי קיטור נפרדים לכל אחד    שנפרק באמצעות מקטין לחץ ובכך נגרם בזבוז אנרגיה.

 מהצרכנים מאפשרים אספקת הלחץ המדויק הדרוש לכל אחד מהם ללא בזבוז זה. 

 :עבודה לסירוגין .4

i. דרישת כשרות    –בתעשייה הישראלית    בתעשיית המזון, שהיא אחד מצרכני הקיטור הגדולים

גוררת השבתת תהליך הייצור וכיבוי הדודים בשבתות וחגים. במהלך שעות ההשבתה מתרוקן  

שיש לנקזו, כיוון שהוא מפריע למעבר החום וכן    – הקיטור מהקווים ואף חודר לתוכם אוויר  

ארוכה המקשרת  מגביר קורוזיה. לצורך השבת איכות הקיטור הנדרשת לאורך צנרת הקיטור ה

יש להתניע דודים אלה שעות רבות לפני התנעת תהליכי הייצור    השונים  בין הדוד לבין הצרכנים

כדי להבטיח את איכות הקיטור הנדרשת. משך הזמן הממוצע בו פועל דוד קיטור להחזרת    –

  4.5%-שעות, השקולות ל כ  6-הקיטור לאיכות הדרושה לאחר השבתתו בשבת ובחג עומד על כ

יכולים  משע לצרכן,  הסמוכים  קיטור  מחוללי  זאת,  לעומת  הדוד.  של  השבועיות  העבודה  ות 

 להפסיק ולהתחיל את פעילותם תוך דקות ספורות. 

ii.   במקרים רבים שבהם הצרכנים עובדים בצורה לא רציפה, בזבוזים הנובעים מאיבודי החום

לצ ממשיכים  הקיטור  מלכודות  ופעילות  קיטור,  דליפות  לסביבה,  מדוד  מהצנרת  קיטור  רוך 

הקיטור, שממשיך לעבוד בעומס נמוך כדי לשמור על איכות הקיטור בקווים. מחולל הקיטור  

דורשים    לא להפעילו בזמן שהצרכנים    ואין צורךר לצרכנים, ולכן עובד רק לפי דרישה  במחו

 קיטור. 

 הטכנולוגיה   עלות

 
שנה בהכנת סקרי אנרגיה ובהובלת   20יידרס, בעל ניסיון של עפ"י ניתוח של אינג' רפי סלוק, ראש צוות אנרגיה בחברת אקוטר 59

 תהליכי התייעלות אנרגטית בתעשייה. 
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.  דודי הקיטור  לעומת מחוללי הקיטור החשמליים  במשמעותית את עלות הקיטור    מפחיתיםההיבטים הנ"ל  

לעיל לא הובאו בחשבון בניתוח הכלכלי מפאת השונות שבין מפעל למפעל והקושי בקביעת ערך    4 ,3היבטים  

 נלקחו בחשבון שכן הם נכונים לכל המפעלים.   2, 1, ואילו היבטים  ממוצע אופייני לכלל התעשייה

 

 חשמליים  זורמים מחממי

 יעילות הטכנולוגיה 

פולטים גזי שריפה ואינם זקוקים לתשתית הזנת דלק או גז, ולכן ניתן להתקינם    לאמחממי זורמים חשמליים  

בסמוך לצרכן, ואף להתקין מחממים נפרדים לצרכנים מרוחקים או צרכנים הדורשים טמפרטורת זורם שונה.  

ה זאת תזקיקי  מבוססי  למקביליהם  מרוחקים  בניגוד  והמזהמים  החמים  הפליטה  גזי  בשל  אשר  נפט, 

בין   מהצרכן   המקשרת  הארוכה  בצנרת  חום  הפסדי  נמנעים  לצרכנים  הקרבה  עקב  מטרים.  מאות  כדי  עד 

של   יחסית  גבוה  בטמפרטורה  הוא  הזורם  כאשר  בעיקר  למחממים,  צלזיוס,   150-200הצרכנים    מעלות 

יותר מ  האופיינית לשמן תרמי. במקרה זה, ערך מקוב מתפוקת האנרגיה    10%ל להפסדים אלו במפעל הוא 

 התרמית. 

 עלות הטכנולוגיה 

לעיל,   האמור  כי  עקב  לומר  התרמית  ניתן  האנרגיה  עלות  את  מפחיתה  לצרכנים  בסמוך  מחממים  התקנת 

 ביחס למקביליהם מבוססי תזקיקי הנפט.  10%- במחממי הזורמים החשמליים )שמן תרמי( ב

 

 

 מיקרוגל

 יעילות המערכת 

כ ישנם איבודי אנרגיה כאשר תדר החשמל מומר    -  76-81%-יעילותן של מערכות מיקרוגל תעשייתיות היא 

 . MHz915 –לתדר הספציפי הנדרש על ידי המערכת 

 עלות המערכת 

 טבלת עלויות של מערכות מיקרוגל מוצגת ב 

 .  2בנספח  28טבלה 

 קשה להעריך את העלות הכללית של מערכות אלו מכיוון שלעתים קרובות הן חלק ממערכת גדולה יותר. 
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₪   20,134  –  9475של מערכת מיקרוגל מלאה מותקנת עם יחידות טיפול בחומרים היא    העלות האינדיקטיבית

ערך זה כולל את עלות הגנרטור, מיקום מתאים למערכת, יחידות בקרה, רכיבי בטיחות, מסוע,    60לקילוואט. 

  ~( גדולות  למערכות  תואמים  המחירים  טווח  של  והתחתון  העליון  הגבול  והזמנתה.  המערכת    100תכנון 

 קילוואט(.   20קילוואט( וקטנות )>

 

 אינפרא אדום 

 נצילות המערכת 

. נצילות זו משתנה כתלות באורך הגל  2בנספח    30טבלה  ב  ותנצילותם של גופי חימום אינפרא אדום שונים מוצג 

 ( הכלכלי  לניתוח  שנבחרה  הנצילות  הנחת  למערכת.  לטכנולוגיית  75%האופייני  ביחס  שמרנית  הנחה  היא   )

היא גם המתאימה ביותר לתעשייה שכן    מנורת קוורץ. טכנולוגיה זו  –האינפרא אדום הנפוצה ביותר בתעשייה  

 זמן התגובה שלה הוא שניות בודדות.  

 נצילותן של מערכות אינפרא אדום תלויה מאוד גם ב: 

( והחומר ממנו  Emitterתלוי בטמפרטורת הפולט )  –הקרנת אורך הגל הרצוי והמתאים לחומר היעד   •

 הוא בנוי. 

פיגה. מקדם ספיגה נמוך יכול להוביל לאיבוד  תלוי במקדם ס  –מידת ספיגת הקרינה ע"י חומר היעד   •

היטב, ואילו מתכות    IRאנרגיה בהולכה או בשל השתקפות. לדוגמא, פלסטיק ומים סופגים קרינת  

 מלוטשות לא. 

 עלות המערכת 

 .  2בנספח  29טבלה  אדום מוצגת ב -טבלת עלויות של מערכות אינפרא

וזולות יותר ממערכות מיקרוגל או אינדוקציה משום שמערכות אינפרא  -אינפראמערכות   אדום הן פשוטות 

 אדום אינן זקוקות לממירי תדרים יקרים.

עומדת   IRערכת. בהערכה גסה, עלות תנור מחירי מערכות אינפרא אדום מגוונים ומשתנים כתלות בהספק המ

ש"ח / קילוואט )עבור    7,675  -קילוואט( ועשויה לעלות עד כ  330/ קילוואט )עבור מערכת של    ₪  2,961-על כ  

 קילוואט(.  16מערכת 

 

 חימום אינדוקציה 

 יעילות המערכת 

 
60 Koral, T. (2013). Considerations for Commercial Success in new RF and Microwave Industrial Heating 

Applications. 14th International Conference on Microwave and High Frequency Heating 
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איבוד   כמות  של  כפונקציה  משתנה  אינדוקציה  חימום  מערכות  של  החשמל  יעילותן  באספקת  האנרגיה 

ובקבלים. אבדן משמעותי של אנרגיה עלול להתרחש במהלך המרת התדר, בעיקר בתדרים גבוהים. לכן יעילות  

 ההמרה גבוהה כאשר טווח התדרים של המערכת נמוך. 

ל להגיע  יכולה  אינדוקציה  חימום  של  הכוללת  שהיעילות  יישומים    80-90%- למרות  מסוימים,  במקרים 

ר של  אופייניים  פחותה  ליעילות  שמוביל  מה  התהליך,  בשלבי  אנרגיה  איבוד  כוללים  הערכת  60-70%בים   .

 ( היא הממוצע בין טווחים אלו. 75%הנצילות שבה נעשה שימוש בניתוח הכלכלי ) 

 עלות המערכת 

עלות הציוד של תנורי אינדוקציה משתנה בהתאם להספק הנדרש, לתדירות ולאביזרים הנלווים. עלות זו נעה  

 . (2, נספח 32טבלה ו 31טבלה ) לקילוואט ש"ח 663-3790ין ב

 

 טכנולוגיות מימן 
 ב

 . 2020מטה מוצגים עלויות ונתונים וכן העלות המשוקללת עבור הפקה ושינוע מימן ירוק נכון לשנת   17 טבלה 

 להלן פירוט אודות ההנחות שנלקחו לשם חישוב הערכים בטבלה: 

נתונים אודות טכנולוגיות   • ה  AEL  ,PEMעלות ההון חושבה על בסיס  דו"ח   ICCT-שנלקחו מתוך 

עלות  61. 2020לשנת    IRENA"ח  ודו במונחי  במקור  נכתבו  אלו  שמסופק    נתונים  חשמל  לקילוואט 

לקילוואט מימן שמופק מהמערכת, בוצעה חלוקה בנצילות,    למערכת. על מנת להמיר זאת למונחי עלות 

 62. 2019לשנת  IEA-ה "ח מדו שערכיה נלקחו 

 עלות ההתקנה כלולה בתוך עלות ההון.  •

 מתוך עלות ההון עפ"י הערכת מהנדס. 5%מהווה עלות תחזוקה שנתית  •

שק החשמל  ש', שהן שעות השמש השנתיות בישראל עפ"י דו"ח מצב מ  1700שעות העבודה בשנה הן   •

 64(.PV-)שכן המימן הירוק מיוצר באמצעות חשמל מ  63  2018לשנת 

 .₪65 לקוט"ש  0.16היא  2020נכון לשנת    PV-עלות חשמל מיוצר ב •

ניתן לעיין    66. 2020משנת    Hydrogen Councilעלויות השינוע וההפצה של המימן נלקחו מדו"ח של   •

 .2נספח  , 21תרשים  בנתונים ב

 
61 (ICCT, 2020) (IRENA, 2020)  
62 (IEA, 2019) 
 2018", רשות החשמל, 4.1לשונית "תחזית לכניסת מתחדשות  – דו"ח מצב משק החשמל  63
 יעה באופן מהותי על תוצאות הניתוח. היות שאורך החיים של המתקן נמדד גם הוא בשעות עבודה הנחה זו אינה משפ 64
", המשרד להגנת הסביבה, אקוטריידרס והפורום הישראלי  אגירת אנרגיה מתחדשת כתחליף לתחנות כוח פיקריות " 65

 . 2020לאנרגיה, 
66 ", Hydrogen Council, 2020Path to Hydrogen Competitiveness: A Cost Perspective" 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_Hachlatot_doch_mashek_nn_2018_new.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/storage_of_renewable_energy_as_alternative_to_peaker_power_plants_june_2020/he/climate_change_and_energy_efficiency_storage_of_renewable_energy_as_alternative_to_peaker_power_plants_june_2020.pdf
https://hydrogencouncil.com/en/path-to-hydrogen-competitiveness-a-cost-perspective/
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 67ערך דומה לזה שחושב על ידי גופים מקצועיים אחרים.   –ק"ג  /USD  4.2- מימן חושבה כה עלות ייצור    •

 

 2020 לשנת נכון ירוק  מימן של ושינוע הפקה  עבור המשוקללת העלות וכן ונתונים עלויות: 17טבלה  

עלות הון +    
 התקנה 

 [kW H2/ ]₪ 

עלות  
תפעול  
שנתית  

[kW / ]₪ 

נצילות  
 ]%[ 

עלות  
שינוע   

[kW / ]₪ 

עלות  
הפקה   

[kW / ]₪ 

עלות  
אנרגיה  

משוקללת  
[kWh / ]₪ 

 0.47 0.28 0.19 70% 5 2,456 מינימום

 0.88 0.67 0.21 56% 32 8,595 מקסימום 

 0.58 0.39 0.20 62% 11 4,970 ממוצע 

 

 

( קיטור  בדוד  שריפה  עלות  נוספה  המימן  ושינוע  הפקת  העלות    120-300לעלות  את  לקבל  מנת  על  מ"צ( 
 , המוצגת ב 2020המשוקללת עבור אנרגיה תרמית המיוצרת באמצעות שריפת מימן ירוק נכון לשנת  

על בסיס ההנחות ששימשו לחישוב עלות ייצור קיטור  מטה. עלות שריפת מימן בדוד קיטור חושבה    18  טבלה

 זוהי הנחה שמרנית שכן: , אשר הוצגה בתחילת פרק זה. )למעט כמובן עלות הדלק( תזקיקי נפט בדוד קיטורמ

 ל מימן גבוהה יותר מנצילות בעירה של תזקיקי נפט. נצילות בעירה ש •

לשריפת   • בניגוד  שכן  דלקים,  מבוסס  מכשור  לתפעול  ביחס  יותר  נמוכה  מימן  מכשור  תפעול  עלות 

דלקים, תהליך שריפת המימן לא מלווה בהיווצרות פיח וחומרים קורוזיביים שדורשים תחזוקה של  

 לא דורשת טיפול בפליטת מזהמים. המכשור בתדירות גבוהה, וכמו כן שריפת המימן 

 

 2020 לשנת נכון ירוק מימן שריפת עבור המשוקללת העלות: 18טבלה 
  

עלות 
אנרגיה 

משוקללת 
[kWh/]₪ 

 0.5614 מינימום  שריפת מימן ירוק 

 
67 ", Hydrogen Council, 2020Path to Hydrogen Competitiveness: A Cost Perspective" 

https://hydrogencouncil.com/en/path-to-hydrogen-competitiveness-a-cost-perspective/


 
 

 
80                                                                      

 
 

 1.0455 מקסימום שריפת מימן ירוק 

 0.6958 ממוצע שריפת מימן ירוק 

 

 טכנולוגיות נוספות 
 סולאר-טכנולוגיות תרמו

נמצא.19טבלה  ב לא  ההפניה  מקור  תרמו    שגיאה!  טכנולוגיות  עבור  שונים  ונתונים  עלויות  מוצגים  מטה 

כאמור, בתעשייה מערכות אלו נפוצות יותר   ו הקודמים של דו"ח זה.שנדונו בפרקיבקנה מידה קטן  סולאריות 

גנרציה, ומהוות פתרון נישתי להפקת אנרגיה תרמית בלבד. אף על פי כן, הניתוח הכלכלי יתייחס  -בשימוש לקו

לטכנולוגיות אלו כפתרון להפקת אנרגיה תרמית, וזאת על מנת לאפשר השוואה לטכנולוגיות האחרות שמוצגות  

ח. יתר על כן, מדובר בהנחה שמרנית שכן הפקת אנרגיה תרמית בלבד במערכות מסוג זה יקרה לעומת  בדו"

 גנרציה.-שימוש בהן לצורך קו

 להלן פירוט אודות אופן חישוב הערכים בטבלה: 

נתוני עלויות מערכות תרמו סולריות   • עלות ההון המינימלית, המקסימלית והממוצעת חושבו מתוך 

וגרף עלות רכישה סגולית משוערת למערכת מגדל, על בסיס התוכנית האוסטרלית לאנרגיה מתחדשת  

 68בתעשייה.  

המער • רכישת  זה  טכנולוגיה  בסוג  שכן  ההון,  מעלות  כחלק  זה  במקרה  חושבה  ההתקנה  כת  עלות 

 והקמתה כוללות בהכרח גם את התקנתה. 

ש', ושעות העבודה בשנה    2000-בשנה של מערכת שוקת פרבולית חושבו כהאפקטיביות עבודה  השעות   •

 . של רשות החשמל( 2018)משק החשמל מצב לפי דו"ח   -ש'  3470-של מערכת מגדל חושבו כ

ר האנרגיה בהתאם לשעות העבודה  הונח כי תותקן מערכת גיבוי הפועלת בגפ"מ אשר משלימה את ייצו •

 . בפועל של המתקן

 מתוך עלות ההון עפ"י הערכת מהנדס.   5%  -עלות התפעול השנתית של מערכת תרמו סולרית חושבה כ •

 . הנחת הנצילות של הטכנולוגיות באה לידי ביטוי בשעות העבודה האפקטיביות •

 ב

המינימלית, המקסימלית    –מוצגות עלויות האנרגיה המשוקללות    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.20  טבלה

שעות   במספר  השנתית  העלות  סך  חלוקת  ע"י  חושבו  אשר  סולריות,  התרמו  הטכנולוגיות  עבור  והממוצעת 

 . אמה(העבודה בשנה )המינימליות, המקסימליות והממוצעות בהת

 

 סולאריות תרמו טכנולוגיות עבור שונים ונתונים עלויות: 19טבלה 

 
68 (ARENA, 2019)  
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מערכת     

- תרמו

 סולרית 

מערכת  

- תרמו

 סולרית 

מערכת  

- תרמו

 סולרית 

דוד גיבוי  

פוסילי  

מבוסס  

 גפ"מ 

דוד גיבוי  

פוסילי  

מבוסס  

 גפ"מ 
 

עלות הון  

[kW/]₪ 

עלות 

תפעול 

שנתית  

[kW/]₪ 

עלות 

קרקע 

שנתית  

[kW/]₪ 

עלות הון 

והתקנה 

מהוונות 

[kW/]₪ 

עלות 

תפעול 

שנתית  

[kW/]₪ 

מע' שוקת פרבולית 

משולבת עם דוד גיבוי  

 פוסילי מבוסס גפ"מ

 30 27 7.49 61 1,213 מינימום 

מע' שוקת פרבולית 

משולבת עם דוד גיבוי  

 פוסילי מבוסס גפ"מ

 30 27 9.66 436 8,719 מקסימום 

מע' שוקת פרבולית 

משולבת עם דוד גיבוי  

 פוסילי מבוסס גפ"מ

 30 27 8.57 149 2,989 ממוצע 

מערכת מגדל משולבת עם  

דוד גיבוי פוסילי מבוסס 

 גפ"מ

 30 27 9.22 136 2,729 מינימום 

מערכת מגדל משולבת עם  

דוד גיבוי פוסילי מבוסס 

 גפ"מ

 30 27 9.22 568 11,370 מקסימום 

מערכת מגדל משולבת עם  

דוד גיבוי פוסילי מבוסס 

 גפ"מ

 30 27 9.22 359 7,178 ממוצע 

 

 

 סולריות תרמו טכנולוגיות עבור המשוקללות  האנרגיה עלויות: 20טבלה 
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- מערכת תרמו

עלות  -סולרית 

אנרגיה משוקללת  

[kWh/]₪ 

 דוד גיבוי פוסילי

עלות  -מבוסס גפ"מ

אנרגיה משוקללת  

[kWh/]₪ 

עלות אנרגיה  

משוקללת  

מע' משולבת 

[kWh/]₪ 

מע' שוקת פרבולית 

משולבת עם דוד גיבוי  

 פוסילי מבוסס גפ"מ

 0.28 0.37 0.07 מינימום 

מע' שוקת פרבולית 

משולבת עם דוד גיבוי  

 פוסילי מבוסס גפ"מ

 0.40 0.37 0.47 מקסימום 

מע' שוקת פרבולית 

משולבת עם דוד גיבוי  

 פוסילי מבוסס גפ"מ

 0.31 0.37 0.16 ממוצע 

מערכת מגדל משולבת עם  

דוד גיבוי פוסילי מבוסס 

 גפ"מ

 0.23 0.38 0.09 מינימום 

מערכת מגדל משולבת עם  

דוד גיבוי פוסילי מבוסס 

 גפ"מ

 0.37 0.38 0.35 מקסימום 

מערכת מגדל משולבת עם  

דוד גיבוי פוסילי מבוסס 

 גפ"מ

 0.30 0.38 0.22 ממוצע 

 

ההון של מערכות שוקת פרבולית וכן עלות ההון המינימלית של מערכת מגדל חושבו מתוך העלויות   עלות
 . עלות ההון המקסימלית של מערכת מגדל נלקחה מתוך  2שבנספח  34טבלה המפורטות ב

 . 2שבנספח   20תרשים 

ישוב עלותן של מערכות אלו נלקח בחשבון רכיב עלות הקרקע, שכן מערכות אלו דורשות שטח  יש לציין כי בח 

רב. עלויות הקרקע שנלקחו בחשבון בניתוח כלכלי זה לקוחות מהמתקנים התרמו סולריים הקיימים באשלים  

 (.2נספח ,  35טבלה ובצאלים )
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 טכנולוגיות ביומסה 
מטה מוצגים עלויות ונתונים שונים וכן העלות המשוקללת עבור    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.21טבלה  ב

 שריפת ביומסה לייצור קיטור. להלן פירוט אודות אופן חישוב הערכים בטבלה:

מ • לקוחות  השנתית  התפעול  ועלות  ההון  ייצור  ומבוסס   Obernberger  (2008 )69  - עלות  מתקן  על  ות 

 . 70תרמי  WK 3,250קיטור מייצג בעל הספק של  

 מתוך עלות ההון עפ"י הערכת מהנדס.   20%- עלות ההתקנה חושבה כ •

)כתלות בסוג הביומסה, קיבולת   90%- ל 80%נצילות מחזור ייצור חום תהליכי מבוסס ביומסה נע בין   •

 נצילות, היא הנחה שמרנית.  80%על כן ההנחה שנלקחה,   71המתקן וסוג הטכנולוגיה(. 

 שנה.  20ההנחה אודות אורך חיי המתקן היא  •

 

   קיטור לייצור ביומסה  שריפת עבור משוקללת ועלות נתונים, עלויות: 21טבלה 
 

עלות הון  
[kW / ]₪ 

עלות  
התקנה  

[kW / ]₪ 

עלות  
תפעול  
שנתית  

[kW / ]₪ 

יעילות  
]% או  
COP ] 

עלות  
אנרגיה  

משוקללת  
[kWh / ]₪ 

שריפת  
ביומסה  
)לייצור  
 קיטור( 

3,396 679 43 80% 0.167 

 

אפשרות הסבה של דוד מזוט לדוד ביומסה מול גורמים בתעשייה העלתה כי הדבר אינו משתלם כלכלית,    תבדיק

שכן לשני הדלקים תכונות שונות הדורשות מכשור שונה בתכלית. לכן, הניתוח מתבסס על עלויות הקמת דוד  

 קיטור חדש הפועל על ביומסה. 

 . בלבדיבשה פסולת חקלאית הביומסה שנלקחה בחשבון בניתוח היא 

 אנרגיה תשתפר כאשר אין צורך בשינוע או בטיפול מקדים בביומסה. -יש לציין כי כדאיות פרוייקטי ביו 

 כדאיות משקית  –מעבר לטכנולוגיות חלופיות 

של השימוש    12תרשים  ב אלו  לבין  נפט  בתזקיקי  של השימוש  העלויות המשקיות  בין  בוצעה השוואה  מטה 

 . 2030, בשנת  בטכנולוגיות חלופיות

 
69 (Obernberger, 2008) . 
של מתקן הפועל במחזור רנקין קלאסי לייצור חשמל באמצעות קיטור שמקורו בביומסה, אשר שימש   הניתוח מתבסס על הרכיב הקיטורי 70

 זוהי הערכה שמרנית שכן ייתכן ומפעל המעוניין בייצור קיטור בלבד יבחר בטכנולוגיה זולה יותר. לניתוח של קוגנרציה באמצעות ביומסה. 
71 (ARENA, 2019 ) 



 
 

 
84                                                                      

 
 

כי   לראות  למשק  ניתן  כדאיות  החלופות  למזוט  –מרבית  ביחס  היאבייחוד  לכך  העיקרית  הסיבה  העלות    . 

 המשקית.   עלותם, אשר מייקרת את תזקיקי הנפטהחיצונית הגבוהה של זיהום האוויר כתוצאה משריפת 

 2030, בשנת הטכנולוגיות החלופות עלויות לבין נפט  תזקיקי של משקיות עלויות בין השוואה: 12תרשים 

 

 התעשייה כדאיות עבור  –מעבר לטכנולוגיות חלופיות 

 ב

 

 

 

 

 

 

 

של    13תרשים   אלו  לבין  נפט  בתזקיקי  השימוש  של  לתעשייה  הישירות  העלויות  בין  השוואה  בוצעה  מטה 

 .2020, נכון לשנת  השימוש בטכנולוגיות חלופיות
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 החלופות  עלויות  לבין  נפט  בתזקיקי  משימוש  כתוצאה  לתעשייה  ישירות  עלויות  בין  השוואה:  13תרשים  

 2020שנת נכון ל, הטכנולוגיות

 

 . 20%-המוערכת בכ  הדלקים במחירי תנודתיות   מבטאים  הקונבנציונליות טכנולוגיות ב*קווי השגיאה 

 

 : לתעשייהמספר טכנולוגיות חלופיות אשר כדאיות כלכלית  נכון להיום, כבר קיימותניתן לראות כי 
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עבור   • והן  המשק  עבור  הן  ביותר  הכלכליות  הן  חום  משאבות  השונות,  החשמליות  החלופות  מבין 

ה בשל  וזאת  האחרות.  COP-התעשייה,  החלופות  לנצילויות  ביחס  שלהן  חשמליות    הגבוה  חלופות 

זקיקי נפט, הן מחוללי קיטור חשמליים )אשר להם  נוספות שנמצאו כדאיות כלכלית לעומת שימוש בת

זורמים   נפוצים מאוד(, ומחממי  דודי קיטור שהינם  יכולתם להחליף  פוטנציאל רחב בתעשייה בשל 

 חשמליים אשר נמצאו כדאיים כלכלית בעיקר לעומת גפ"מ.

תרמו • לתעשייה  - מערכות  יותר  כדאיות  פוסילית  גיבוי  במערכת  משולבות  וכן  סולריות  לגפ"מ  ביחס 

מאשר רוב החלופות החשמליות, אך יש להן חסמי שטח ואינן בהכרח מתאימות לכל  כדאיות יותר  

 התהליכים. 

וה  של הביומסה מהו  מוגבלתהזמינות  המערכות שריפת ביומסה כדאיות הן למשק והן לתעשייה אך   •

   חסם משמעותי לשימוש נרחב במערכות אלו.

זו של  בעוד שכיום עלות ייצור אנרגיה תרמית באמצעות מימן ירוק לתעשייה גבוהה משמעותית מ

 )  לקראת סוף העשור הנוכחיכבר  , 40%-עלויות המימן צפויות לרדת משמעותית, ב, נפט תזקיקיהשימוש ב
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, בדולר לק"ג )גרף עליון( ובש"ח לקילוואט )גרף  ירוק ממימן  תרמית אנרגיה ייצור עלות תחזית: 14תרשים 

 תחתון(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבו המימן מוצג  . הדבר משתקף בניתוח שהוצג מעלה,  (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.14תרשים   •

  מהמשך הירידה בעלויות כתוצאה    ירידת מחירים זו צפויה להתאפשר.  2030המחירים לשנת  על בסיס  

ירידה  ושל מתקני אלקטרוליזה המשמשים לייצור המימן, שיפור הנצילות האנרגטית של התהליך,  

ו בכלל  מתחדשת  אנרגיה  שכן    בפרט.  PV-במחירי  מכרעת,  חשיבות  זו   יכול  במימן  שימושלעובדה 

ולמעשה מהווה את החלופה הטכנולוגית הוורסטיליגבוהות  בטמפרטורות  תעשייתי   חום  לספק   ת, 

 ו שנבחנו. ביותר מאל
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, בדולר לק"ג )גרף עליון( ובש"ח לקילוואט )גרף  ירוק ממימן  תרמית אנרגיה ייצור עלות תחזית: 14תרשים 

 72תחתון(

 

 

 
ובטווח הרחוק חושבו על פי המתודה שהוצגה לעיל בניתוח הכלכלי של טכנולוגיות המימן,   2030עלויות שריפת מימן ירוק בשנת  72

" The future ofנצילות ואורך חיים שמקורם בדו"ח  , וכן עפ"י IRENA, 2020 -וב ICCT, 2020 - שמקורה ב ועל פי תחזית מחירים 
", IEA, 2019Hydrogen . 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/final_icct2020_assessment_of%20_hydrogen_production_costs%20v2.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
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  – נוספים  ללא מיסוי פחמן ותמריצים כלכליים    ,זו  עבודה הנפט התקפים לזמן ביצוע    למחירי  נכון,  זאת  עם

כמחצית מהחלופות הנקיות שנבחנו יקרות יותר לתעשייה מחלופת האפס שהיא המשך השימוש בתזקיקי  

ההבדל בכדאיות לתעשייה לעומת הכדאיות    .לעומת מזוט, שהוא הזול מבין תזקיקי הנפט שנבחנו  בעיקר,  הנפט

  משום   היתר  ביןהנפט,    קיקיתזלבין מחיר    החשמלנובע בעיקר מכך שישנו פער משמעותי בין תעריף    למשק

במחיר  ש לא משוקללת  זיהום האוויר  של  אך    הנפט  תזקיקיהעלות החיצונית  נוספת  סיבה  עבור התעשייה. 

 . המשקית  הייצור עלות לעומתגבוה יותר עבור התעשייה  מעטמשמעותית פחות היא שתעריף החשמל 

 

המחיר של גפ"מ    2022מאידך, מחיר תזקיקי הנפט רגיש מאד לתנודות בשוק העולמי, כך שנכון לרבעון ראשון 

)אשר מתבסס על ממוצע מחירים רב  בניתוח  גבוה משמעותית מהמחיר שנלקח בחשבון  זאת  -ומזוט  שנתי(, 

מדגיש עלות נוספת  וכן מהלחימה באוקראינה. הדבר    2021-2022כתוצאה ממשבר האנרגיה באירופה בחורף  

חוסר הוודאות לחיזוי המחירים הוא גבוה, ומביא לנטל כלכלי לא מבוטל על צרכנים    –של התלות בתזקיקי נפט  

 כבדים.

 פילוח רכיבי העלות השנתית 

החלופות הטכנולוגיות יקרות לתעשייה לעומת הטכנולוגיות הקונבנציונליות העושות שימוש  שרבות ממאחר  

רך להבין את רכיבי העלות של האנרגיה המיוצרת באמצעות הטכנולוגיות השונות, וזאת  בתזקיקי נפט, יש צו

על אף הפער. בבחינת רכיבי  נוספות  על מנת להתאים תמריצים מתאימים שיאפשרו מעבר לטכנולוגיות נקיות  

  99%-98%העלות של האנרגיה המיוצרת באמצעות טכנולוגיות קונבנציונליות, מבוססות תזקיקי נפט, נמצא כי  

מעלותה השנתית מקורה בעלות האנרגיה )הדלק(, בעוד שעלות ההון, ההתקנה והתפעול מהוות אחוזים בודדים  

 (. 15תרשים ) של יחידת אנרגיה מופקת  מסך העלות
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 ומזוט  מ"גפ מבוססי חימום ודודי תנורים של השנתית עלות רכיבי : 15תרשים 

 

 

האנרגיה מהווה גם במקרה  כאשר בוחנים את החלופות הטכנולוגיות שנסקרו בדו"ח זה, ניתן לראות כי עלות  

 (. 16תרשים  ) 99%-57% -זה את עיקר העלות השנתית 
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 שנבחנו  הטכנולוגיות החלופות של השנתיות  העלויות הרכב: 16תרשים 

 

  מתכנן מכך ניתן להסיק כי מענקים בלבד, המספקים סיוע ברכישת הציוד, אינם מספיקים במקרה זה. על כן  

 אמצעים נוספים כגון אמצעי מיסוי.  לקדם החלת המשרד להגנת הסביבה  

 בחינת השפעות של מיסוי מתוכנן 

באופן  מס פחמן    החלתממשלת ישראל    , אישרה73חממה בדבר תמחור פליטות גזי    286במסגרת החלטת ממשלה  

הנגרמים כתוצאה מפליטות  מעל כלל הדלקים במשק אשר  הדרגתי   שקף את העלות החיצונית של הנזקים 

ן  עלותאת  באופן חלקי  שקף לא רק את עלות הפחמן אלא גם  מעבור מזוט, המס    . הפחמן משריפת דלקים אלו

 .(XSOתחמוצות גופרית )של  החיצונית

תזקיקי  על מנת לבחון את ההשפעות הצפויות של המיסוי המתוכנן על כדאיות השימוש באנרגיה נקייה לעומת  

 תרחישים אפשריים:  שלושה בתעשייה, נבדקו  נפט

כאשר משק החשמל מבוסס על    , מס פחמן וזיהום אוויר על מזוטו   ,החלת מס פחמן על גפ"מ ודלקים .1

 . מחצביםגז  70%  -ו אנרגיות מתחדשות  30%

כאשר משק החשמל מבוסס על    , מס פחמן וזיהום אוויר על מזוטו   ,החלת מס פחמן על גפ"מ ודלקים .2

מעלות ההון וההתקנה   30%מענקים לכיסוי  , ובנוסף מתן  גז מחצבים  70%  -ו   אנרגיות מתחדשות  30%

 . של המערכת החלופית

מעלות    30%מענקים לכיסוי  ן  , ומת גז מחצבים  70%  -ו  אנרגיות מתחדשות  30%משק חשמל מבוסס על   .3

 , ללא החלת מס פחמן או זיהום אוויר ההון וההתקנה של המערכת החלופית

  582-₪ לטון מזוט, ו  833  : 2030  בשנת  ביטוי  לידי  שיבוא  כפי  פחמן  מס  על  התבססו  המיסוי  תרחישייצוין כי  

 ₪ לטון גפ"מ. 

 מטה: 22טבלה  ב פירוט אודות התרחישים ניתן למצוא 

 
 (2021, הממשלה ראש)משרד  73
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 שנבחנו   מיסוי תרחישי:  22טבלה 
 

תוספת עלות גפ"מ 

 ]₪ לטון[

תוספת עלות מזוט 

 לטון[]₪ 

תוספת לתעריף חשמל   

 ]₪ לקוט"ש[ 

 מענקים ]%[ 

 0% 0.0150 818 461 1תרחיש 

 30% 0.0150 818 461 2תרחיש 

 30% 0 0 0 3 תרחיש

התוספת    ברשת ההולכה והחלוקה.   5%כלומר איבוד אנרגיה של    -   95%צריכה של  -*בתוספת לתעריף החשמל נלקח בחשבון יחס ייצור

 לעלות הדלקים היא הבלו המעודכן בניכוי הבלו הקיים. 

 

נבדקה גם ההשפעה של שימוש באגירת אנרגיה בסוללות על הכדאיות הכלכלית של  בנוסף להשפעת המיסוי,  

  יקר  יהיה לתעשייה החשמל"ז, התעותעריף ל  2021העדכון שהוצע בשנת אישור  בהינתן: החלופות החשמליות

נבדק האם    , כזה  במקרה)שעות ה"שפל"(.    השנה  שעות  במרבית   וזול )שעות ה"פסגה"(,    ד בלב  בודדות   בשעות

אנרגיה   ולהוזיל    לתעשייה  אפשרותתהווה  אגירת  החשמל  בהוצאות  ללחסוך  המעבר  טכנולוגיות  את 

  בסוללות   אגירה  .צריכת חשמל בשעות השפל, אגירתו, ושימוש בו בשעות הפסגה, וזאת באמצעות  חשמליות

-עלות הון זו צפויה להיות זולה יותר בכ  74עפ"י תחזיות  אךרכישת הסוללות,  של  עלות ההון  ב  כרוכה  אמנם

בניתוח כלכלי זה נלקחו    כדאי כלכלית בשלב זה. אף יותר  , ולכן השימוש באגירה צפוי להיות  בסוף העשור  50%

 . 2030העלויות החזויות של אגירה בסוללות לשנת 

על בסיס שקלול של  ₪ לקוט"ש    0.29-כ  ה חושב  אגירה  בהינתןשל טכנולוגיות החשמול    האפקטיבית  עלותה

 תעריף התעו"ז בהינתן ההנחות הבאות:

 . לתעשייה האופייני, גבוה במתח  שימוש .1

 . השבוע  במהלך המפעל עבודת בשעות רציפות .2

 . שעות 6 -  בסוללות האגירה זמן משך .3

 

בתרשימים להלן מוצגת ההשוואה בין עלויות ישירות לתעשייה כתוצאה משימוש בתזקיקי נפט לבין עלויות  

 . והשימוש באגירה החלופות הטכנולוגיות, בהשפעת תרחישי המיסוי השונים

 

 

 
74 2021.loomberg, 2020; NREL, B 
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של טכנולוגיות  )העלות האפקטיבית    מס פחמן וזיהום אוויר על מזוט  ,מתחדשות  30%  -  1תרחיש  :    17תרשים  

   אגירה מוצגת בצבע שחור(.שימוש בבהינתן  החשמול 
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  עלות הון והתקנה מענק 30% ט,מס פחמן וזיהום אוויר על מזו, מתחדשות 30% -  2 תרחיש: 18תרשים 

 אגירה מוצגת בצבע שחור(.שימוש בבהינתן של טכנולוגיות החשמול )העלות האפקטיבית 

 

)העלות האפקטיבית של   עלות הון והתקנה מענק  30% ,מס פחמן וזיהום אווירללא    3 תרחיש: 19תרשים 

 טכנולוגיות החשמול בהינתן שימוש באגירה מוצגת בצבע שחור(.
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את    ותמשפר(  3)תרחיש    תמיכות ברכישה והתקנה של מערכות טכנולוגיות נקיות  ניכר כימתוצאות הבחינה  

הנקייםשל    כדאיותן זאת,  הפתרונות  עם  האצת    ל שגדולה  ה   וחשיבות  עולה .  לצורך  סביבתי  מיסוי  שילוב 

 הטמעת טכנולוגיות אלו בענפי המשק, לרבות בעסקים קטנים ובינוניים. והעמקת  

עלות ייצור    מייקר לא רק את  הואכי    ניתן לראות  (1,2מיסוי סביבתי )תרחישים    כאשר נלקח בחשבון,  מנגד

גז  באמצעות  ברובו  מיוצר  החשמל,  ייצור האנרגיה בתזקיקי הנפט לתעשייה אלא גם את  האנרגיה התרמית ב

בכדאיתלכן,    .מחצבים יותר  משמעותי  שיפור  לראות  ב  הכלכלית  ניתן  החשמליות  המערכות    2תרחיש  של 

, וחלקן  חשמליות  טכנולוגיות  של  בכדאיות  שיפור  לראות  ניתן  המשלב תמריצים כלכליים חיוביים לצד המיסוי.

יותר   כדאיות  הופכות  גם  .  מגפ"מאף  ניכר  התרשימים  המימן  שיפורמן  נובע  .  בכדאיות  מהתייקרות  הדבר 

 מסוימת במחירי הדלקים בעקבות המיסוי. 

הטכנולוגיות  המימן ושל    של   בכדאיות הכלכלית   רביות  המשמעותי   לשיפור   מביא   מענקיםומיסוי    אמצעי  שילוב

לעילהחשמליות   הסביבתיות  ,  שהוזכרו  ההשפעות  שלשריפתו  למזוט,  ביחס  גם  אך  לגפ"מ,  ביחס  במיוחד 

  חשמליים   זורמים   מחממי,  חשמליים  חימום  גופיעבור    בייחוד  ניכר   שיפורהוהבריאותיות הכבדות ביותר.  

אלו    –  קיטור  מחולליו כדאיים  כל  הנפטהיום  אינם  תזקיקי  לעומת  גבולי  באופן  כדאיים  הופכים  אך  ,  או 

שהוד  כלי  שילוב  בעקבותלכדאיים     95%-כ  החלפתל  פוטנציאל  בעלות  הן  אלו  טכנולוגיות.  גמוהמדיניות 

 .  ממשלתי תמרוץהחשיבות של שיפור כדאיותן על ידי  ומכאן 75( 7איור ) "מ בתעשייהוהגפמצריכת המזוט 

 76אומדן התפלגות צריכת המזוט והגפ"מ בתעשייה – 7איור 

 

המדיניות  צעדי  של  את    גם  מגדיל  שילוב  הכלכלית  טכנולוגיו הכדאיות  חום,  סולאריות  -תרמו  תמשאבות 

משאבות חום כדאיות מאוד לתעשייה כבר היום ועקב כך קיימת מגמה של המרת מערכות    יצוין כי  וביומסה.

 
 אקוטריידרס  -מומחה לפי הערכת   75
 אקוטריידרס  -מומחה לפי הערכת   76
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. 77מהפוטנציאל   80%-פוסיליות רלוונטיות במשאבות חום. הטמעתן של משאבות החום בתעשייה כבר הגיעה לכ

 כישתן. לכן אין תועלת רבה בתמרוץ ממשלתי לר

את הכדאיות של הטכנולוגיות אף יותר    מגדילאנרגיה    אגירתב שימוש    כי התרשימים    מן ניכר    ,ל זאתכ  על  נוסף

 לעומת תזקיקי הנפט. החשמליות 

כי כדאיות   לעת בעקבות התנודתיות החזקה  יצוין  לעומת תזקיקי הנפט משתנה מעת  הטכנולוגיות השונות 

 קווי השגיאה בתרשימים לעיל.  במחירי הדלקים, כפי שמשתקף מ

הגבוהה    ה. בהתחשב בנצילות גז מחצביםפליטות גזי החממה משריפתו דומות לאלו משריפת    – באשר לגפ"מ  

, 79לייצור חשמל   גז מחצביםנצילות הנמוכה יחסית של שריפת  ה   לעומת  78לאנרגיה תרמית   של שריפת הגפ"מ

, ניתן לומר כי ברוב המקרים חשמול מערכות  80יחד עם איבודי האנרגיה הכרוכים בהולכת החשמל אל המפעל 

שהחשמל ימשיך להיות  העושות שימוש ישיר בגפ"מ בעשור הקרוב יגרור עלייה בפליטות גזי חממה וזאת מאחר  

האנרגיה המתחדשת בתמהיל האנרגיה ימשיך    ששיעורסוף העשור. ככל  עד    70%בהיקף של    גז מחצבים מיוצר מ

. עם זאת, ישנם שיקולים  מבחינת פליטות גזי חממה במשק לגדול, תהיה עדיפות לשימוש בחשמל על פני גפ"מ  

לאי באזור-נוספים  אוויר  מזהמי  פליטת  כגון  בגפ"מ  פליטות  שימוש  גם  כמו  גבוה,  אוכלוסין  ריכוז  בעלי  ים 

 משינוע הדלק למפעל במשאיות, ויש לקחת זאת בחשבון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 אקוטריידרס  -מומחה לפי הערכת   77
 85%  –נצילות דוד קיטור מופעל גפ"מ  78
 50% –נצילות ייצור חשמל בגז טבעי  79
 5% –איבודי אנרגיה ברשת ההולכה והחלוקה  80
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  סיכום
ואנרגיה מתחדשת, אשר מבחינה טכנית  טכנולוגיות    היום  כבר ישנן   •   יכולות מבוססות חשמל, מימן 

לייצור אנרגיה תרמית בתעשייה. כמחצית מהטכנולוגיות שנבחנו  בתזקיקי נפט  השימוש את להחליף

 לעומת תזקיקי הנפט.  כלכלית  כדאיות

הנקיות   • החלופות  המשקיתמרבית  ברמה  מזוט(  כדאיות  לשריפת  ביחס  היא  )בייחוד  לכך  הסיבה   .

שהעלות המשקית של שריפת תזקיקי הנפט גבוהה, מאחר שמופנמות בה העלויות החיצוניות של זיהום  

גם במחיר הדלק עבור התעשייה, באמצעות    זו  עלות  לגלםהאוויר וגזי החממה משריפת התזקיקים. יש  

 . 286המיסוי הסביבתי שאושר בהחלטת ממשלה 

עם    המיסוי • יחד  לעיל,  שצוין  יכולים  במפעלים  אנרגיה  אגירתועידוד    כלכליים  מענקיםהסביבתי   ,

משימוש בתזקיקי נפט מזהמים לחלופות מבוססות מימן, חשמל ואנרגיה מתחדשת    המעבר  את  להאיץ

 גם כאלו שאינן כדאיות כלכלית כיום לעומת תזקיקי נפט. –

  מואץ   מעברמאחר שמיסוי זה מייקר גם את תעריף החשמל, המיוצר ברובו באמצעות גז מחצבים,   •

 השימוש בטכנולוגיות חשמליות.    שמייקר את המס נטל  את   יפחיתבמשק החשמל    מתחדשת  לאנרגיה

  למזוט וגפ"מ ביחס    מימן ירוק צפוי להיות תחרותיב  השימושמיסוי זה בשילוב עם מענקים, גם  הינתן  ב •

 להיערך לכך. ולתעשייה למשק לסייע, ועל המדינה 2030כבר בשנת 

מבוססים על הנחות שמטרתן לאפשר    – הן הטכנולוגי והן הכלכלי    –שבוצע בעבודה זו    הניתוח יודגש כי   •

של מקרים פרטניים במפעלים ספציפיים עשוי להיות שונה,   ניתוח מייצג, אך ו  ממוצעהצגה של מקרה 

בפרט בהשוואה הכלכלית בין החלופות השונות. יצוין כי פערים אלו יכולים להיות הן לטובת החלופות  

- בנוסף לכך, מחירי התזקיקים מייצגים ממוצע רב  ות והן לטובת המשך השימוש בתזקיקי נפט.הנקי 

 שנתי, בעוד המחיר בפועל תנודתי ומושפע מאוד מתרחישים בינלאומיים שונים. 
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 המלצות עיקריות 
 : על, בדגש וזמינות נקיות טכנולוגיותלסבסד השקעות להאצת החלפת צרכני מזוט וגפ"מ ב •

פוטנציאל  ושהינן בעלות    באופן גבולי  יוםטכנולוגיות חשמליות ליצור חום אשר כדאיות לתעשייה כ  .4

בתעשייה נפט  בתזקיקי  השימוש  להפחתת  חשמליים  גבוה  חימום  גופי  קיטור,  מחוללי  כגון   ,

 ומחממי זורמים חשמליים. 

  כבר ביחס לתזקיקי נפט    כלכלית  כדאי   להיות צפוי  אשרירוק,   , בדגש על מימןמימןיצור ושימוש ב .5

 . הקרוב בעשור

 ליצור חום.   אנרגיה מתחדשת ישירהיצור  .6

 

כלכלייםל • סיוע  כלי  חום    במפעלים  אנרגיה  אגירת  להתקנת  הפעיל  צרכני  שיתמוך בחשמול  באופן 

צורך אשר יכול להוות    – במפעלים תוך חסכון בעלויות האנרגיה וללא הגדלת החיבור לרשת החשמל  

 חסם לחשמול בפועל. 

  אשר   מימן  כלומר  –במפעל עצמו    ייצור של מימן צהובגם    פרטנית  לבחוןלקידום מימן ירוק,    בנוסף •

מהווה למעשה מעבר לחשמל, וייתכן שבמקרים   הדבר . מהרשת חשמל  בסיס על באלקטרוליזה  מיוצר

שכן    –גם אם עלות החשמל מהרשת גבוהה יותר    –מסוימים יהיה כלכלי יותר מאספקה של מימן ירוק  

יסייע   גם  הדבר  חיצוני.  ממקור  למפעל  המימן  באספקת  הכרוכות  והשינוע  האחסון  עלויות  ייחסכו 

 לפיתוח משק המימן בישראל.

שפר  לובכך    –את עלות החשמל של המפעל  וזיל  לה  במפעלים על מנת   PVמערכותמעה של  על הט  להקל •

להסב את מערכותיו לחשמל תוך   למפעל  , וכן לאפשראת הכדאיות הכלכלית של החלופות החשמליות

 שהחיבור לרשת לא ידרוש הגדלה משמעותית, אם בכלל. 

  מס פחמן במתווה   יצירת תמריץ כלכלי ארוך טווח להשקעות בחשמול קווי יצור בתעשייה באמצעות •

 . 286 מספר ממשלה החלטתשגובש ב
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 תכנית יישום 
 קטגוריה אמצעי 

הדלק על  הבלו  מס  את  החיצוניות    לעדכן  העלויות  של  מדורגת  להפנמה  שיביא  כך 

 –  286  מספר  ממשלה  החלטת  במסגרת, כפי שאושר  שריפת דלקי מאובניםהסביבתיות של  

 משרד האוצר 

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
  100להפעיל מחדש את תכנית המענקים להפחתת פליטות גזי חממה בתקציב של לפחות  

מלש"ח בשנה על פני חמש שנים לצורך תמיכה בהשקעות לחשמול צרכני מזוט וגפ"מ, ייעול  

צריכת האנרגיה, התקנת אגירת אנרגיה בתוך אתרי המפעלים בתעשייה ובמגזרי המשק 

 סביבה, הכלכלה והאנרגיה משרדי הגנת ה –עסקי וציבורי -מסחרי

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
והדגמה   בייצור או בצריכת אנרגיה,    בתחומים הבאים:לקדם פרויקטי חלוץ  התייעלות 

. מטרת הסטת ביקושים ואגירת אנרגיה, תחבורה נקייה, הסבת דלקים וחשמול תהליכים

תהיה   הפרויקטים  ותפעולית  קידום  כלכלית  היתכנות  באנרגיה  ל הוכחת  התייעלות 

 משרד האנרגיה  –  בטכנולוגיות קיימות וחדשניות  והפחתת פליטות גזי חממה

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת בור  לעדכן את תכנית ערבויות המדינה להלוואות ע

ממשלה   )החלטת  במשק  לערבות  (81542האנרגיה  הדרישה  הסרת  תוך  כתנאי  ,  אישית 

וכן  הלוואה בלקבלת   אגירת  זכאות לפרויקטים נוספים בפרט  ה  הרחבתערבות המדינה, 

התייעלות במשאבים  ייצור אנרגיה תרמית משפכים אורגניים ופסולת ביומסה,  אנרגיה,  

 החשב הכללי באוצר  – ובנייה מאופסת אנרגיה של מפעלים.

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 

פחמן    פרויקטי  של  התפעול   לשלב  אפשרויות סיוע   לבחון    את  שיוזיל  באופןאנרגיה דלת 

  מפעלים  עבור  בייחוד  זאת.  למשך זמן מוגדר  פחמן  דלת  אנרגיה  של  האפקטיבית  העלות

להגנת   –  "דגט   או  מחצבים  לגז  הסבה  אפשרות  להם  שאין המשרד  האנרגיה,  משרד 

 הסביבה

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 
 באנרגיה והתייעלות 

לגבש מנגנון וולונטרי לדיווח ולפרסום מידע בנושא השפעה על האקלים ופליטות גזי חממה  

 המשרד להגנת הסביבה  – של מוצרים ושירותים המיוצרים בישראל ומיובאים אליה

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
ני חום, לרבות באמצעות מדריכים, סדנאות, כנסי הסברה לקדם הנגשת מידע עבור צרכ

ועוד, לשם קידום מעבר לטכנולוגיות נקיות באופן מושכל תוך הכרת האפשרויות השונות  

משרדי   –העומדות בפניהם, כדאיותן וזמינותן, וכן הכרת כלי סיוע ממשלתיים רלוונטיים  

 הגנת הסביבה, האנרגיה והכלכלה 

מעבר  קידום  –כללי 
התעשייה  

לטכנולוגיות ייצור 
דלות פחמן 

 והתייעלות באנרגיה 
ירוק   מימן  לייצור  תכנית מענקים  ומפעלים  וצהוב  לגבש  באזורי תעשייה  לצרכן  בסמוך 

 משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה, והכלכלה – מרוחקים מתשתית הגז
 מימן

 
 2015משרד ראש הממשלה, ", פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק" 81

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec542
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ו  מימן"  לזהות  "עמקי  ליצירת  מתאימים  מיקומים  האנרגיה,   –  בישראללבחון  משרדי 

 הכלכלה, הגנת הסביבה 

 מימן

ערבוב מימן ברשת הגז, תוך בחינת היכולת  והתועלת בהאפשרות    של  טכנית   בחינה  לבצע

חוםשל   שונים  צרכני  בשיעורים  מחצבים  בגז  משולב  במימן  שימוש  משרד   –  לעשות 

 האנרגיה 

 מימן

המשרד להגנת הסביבה,   –.  בהקשר מימןוהתעדה   תקינה בנושאי בטיחות, איכות   לקדם

 המשרד לביטחון פנים 

 מימן

  באמצעותלרשת החשמל,    צרכני חוםחסמים הקיימים כיום בפני הגדלת חיבורי    להסיר

המעוניינים בחשמול תהליכיהם   צרכניםמתן עדיפות לשדרוג תשתיות חשמל במקרים של 

 משרד האנרגיה, רשות החשמל  – לקבל חיבור בגודל הנדרש

 חשמול 

המותקנות   PVאפשר למפעל להשתמש בחשמל המיוצר על ידי מערכות שתאסדרה  לבחון 

עובד  ובשטח , בשעות הפעילות של המפעל ולמכור אותו לרשת בשעות שבהן המפעל לא 

מ גדול  הספק  בעלות  במערכות  מדובר  בהם  במקרים  גם  משרד   –קילוואט    630- וזאת 

   האנרגיה, רשות החשמל

 חשמול 

)נכון    רשות החשמל  –  PVאסדרה להסכמים בילטרליים לרכישת חשמל ממתקני    לפרסם

 חשמול  ( לשימוע פורסמה האסדרה  זהלעת כתיבת דו"ח 

  הכרוכה הון המתן מענקים בשנים הקרובות על עלות  תוךאגירת אנרגיה במפעלים,  לקדם

 משרדי האנרגיה, הכלכלה, והגנת הסביבה המערכת ברכישת
 חשמול 

  באמצעותטיפול בשפכים אורגניים  ל  מערכות  רכישת ל  למיזמיםייעודיים    מענקים  לבחון 

המשרד להגנת    –   כמקור לאנרגיה תרמית  בתהליךעיכול אנאירובי וניצול הביוגז שנוצר  

 הסביבה

 ביומסה וביוגז
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 החיצונית  העלות  ערכי -  1 נספח

 

 :82 חיצוניות לפי מזהם )₪ לטון מזהם(עלויות  :23 טבלה 

 

( ₪2030 לטון מזהם ) מזהם   

PM2.5 374,518 

PMCoarse 23,201 

NOX 163,507 

NMVOC 9,983 

SO2 118,100 

CO2 206 

 

על פי העלויות שמפורסמות על ידי המשרד להגנת הסביבה במסגרת הספר   2030עלויות אלו חושבו לשנת 

מטר, תוך שימוש במקדמי הגידול הבאים כפי   100-הירוק לפליטות תעשייה בארובות מתחת ל

 83: מקדמי עדכון שנתיים לעלויות חיצוניות24  טבלהשפורסמו:

2020-2030 
 

מקדם עדכון מזהמי   3.39%

 אוויר

 מקדם עדכון גז"ח 2.10%

 

 

 

 

 

 

 

 
תוך התאמה לעשור   2020", המשרד להגנת הסביבה, עלויות חיצוניות של מזהמי אויר וגזי חממה –הספר הירוק "חושב מתוך  82

 הקרוב באמצעות מקדם העדכון השנתי 
 2020", המשרד להגנת הסביבה, עלויות חיצוניות של מזהמי אויר וגזי חממה –הספר הירוק " 83

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases
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 : עלויות והנחות שונות עבור ניתוח כלכלי של חלופות טכנולוגיות  2נספח 

 תנורים ודודי חימום מבוססי גפ"מ ומזוט

 חימום מבוססי גפ"מ ומזוטהנחות שנלקחו עבור חישוב עלויות תנורי ודודי : 25טבלה 

 

 84חשמול
הערכים מייצגים את מחיר הרכישה בלבד, לא  . )דולר אוסטרלי( עלות סגולית למשאבות חום: 26טבלה 

 כולל מס, הובלה, הזמנה או התקנה 

עלות ליח' תפוקה   גודל מערכת פונקציה

[kW/]₪ 

 500kW 1200-4800> חימום 

 1MW 700-1200< חימום 

 

  

 
84 ", ARENA, 2020Renewable Energy Options for Industrial Process Heat" 

מקורהערותיישומים

דודי קיטור, דודי מים, 
תנורים מתחת ל700 מ"צ

EIA - Updated Buildings Sector Appliance 

and

Equipment Costs and Efficiencies (page 217)

10% פחות מדוד קיטור

זהה לדוד קיטור

זהה לדוד קיטורדודי זורמים אחרים

25% יותר מדוד קיטור

זהה לדוד קיטור

פרמטר

קיבולת ]kW[, נצילות ]%[, אורך חיים 
]yrs[, עלות הון ]$[, עלות התקנה ]$[, 

]yrs/$[ עלות תפעול

דודי שמן
עלות הון ]$[

הערכת מהנדס

קיבולת ]kW[, נצילות ]%[, אורך חיים 
]yrs[, עלות התקנה ]$[, עלות תפעול 
קיבולת ]kW[, נצילות ]%[, אורך חיים 
]yrs[, עלות הון ]$[, עלות התקנה ]$[, 

תנורים מעל 700 מ"צ
עלות הון ]$[, עלות התקנה ]$[, עלות 

]yrs/$[ תפעול
קיבולת ]kW[, נצילות ]%[, אורך חיים 

https://arena.gov.au/knowledge-bank/renewable-energy-options-for-industrial-process-heat/
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 )דולר אוסטרלי(  עלות רכישה סגולית למחממי התנגדות: 27טבלה 

עלות ליח'    

 תפוקה

עלות ליח'  

 תפוקה

עלות ליח'  

 תפוקה

 

 יחידות  ממוצע מינ' מקס' תיאור טכנולוגיה  תיאור טכנולוגיה 

 AUD/kW 180 80 280 זורמים לא קורוזים  מחממי זורמים 

 AUD/kW 630 280 980 זורמים קורוזים   

 AUD/kW 4750 4000 5500   תנורים חשמליים 

מחוללי קיטור  

  90)חימום מים ל

מ"צ, מחיר כולל  

 התקנה( 

500kW 300 200 250 AUD/kW 

מחוללי קיטור  

  90)חימום מים ל

מ"צ, מחיר כולל  

 התקנה( 

1000kW 190 170 180 AUD/kW 

מחוללי קיטור  

  90)חימום מים ל

מ"צ, מחיר כולל  

 התקנה( 

1800kW 160 140 150 AUD/kW 

 

 )דולר אוסטרלי(  עלות רכישה סגולית לטכנולוגיות מיקרוגל: 28טבלה 

עלות ליח' תפוקה   קיבולת

[AUD/kW ] 

<20kW 8,500 

~100kW 4,000 

 הכוללתמעלות המערכת   15%-5% -עלות התקנה מוערכת ב

 )דולר אוסטרלי(  אדום- עלות רכישה סגולית תנורי אינפרא: 29טבלה 

עלות ליח' תפוקה   קיבולת

[AUD/kW ] 

16kW 3,240 

330kW 1,250 

 מעלות המערכת הכוללת  15%-5% -עלות התקנה מוערכת ב

 יעילות גופי חימום אינפרא אדום : 30טבלה 
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 )דולר אוסטרלי(  עלות רכישה סגולית מערכות אינדוקציה: 31טבלה 
 

עלות ליח'  

תפוקה 

[AUD/k

W] 

עלות ליח'  

תפוקה 

[AUD/kW ] 

עלות ליח'  

תפוקה 

[AUD/kW ] 

 

תדירות 

[kHz] 

 יישום ממוצע מינ' מקס'

חימום חלקים קטנים, המסת אבקות   905 560 1250 גבוהה 

 מתכתיות 

חימום חלקים קטנים, חיתוך, הלחמת   350 280 420 בינונית 

 נחושת, טיפולים תרמיים 

 

 

 )דולר אוסטרלי(  עלות רכישה סגולית תנורי אינדוקציה להתכת מתכות: 32טבלה 

עלות ליח' תפוקה   [ kgקיבולת ] [kHzתדירות ]

[AUD/kW  ] 

 470 200 בינונית 

 1200 500 בינונית 

 1500 10 נמוכה 

 1600 15-30 נמוכה 
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 1150 60-80 נמוכה 

 1250 100-150 נמוכה 

 

 הנחות עבור טכנולוגיות חשמול : 33טבלה 

 

 תרמו סולרי 
 85)דולר אוסטרלי( כתלות בטמפרטורת העבודהעלויות מערכות תרמו סולריות : 34טבלה 

Cost per 

kWth 

[AUD] 

Temp [°C] Source 

1152 400 Parabolic trough collectors 

1590 370 Parabolic trough collectors 

857 370 Parabolic trough collectors 

3681 220 Parabolic trough collectors 

568 550 Parabolic trough collectors 

512 200 Parabolic trough collectors 

919 280 Parabolic trough collectors 

1250 280 Parabolic trough collectors 

827 280 Parabolic trough collectors 

1152 600 Tower Systems 

4800 600 Tower Systems (0.7MWth) 

 
85 ", ARENA, 2020Renewable Energy Options for Industrial Process Heat" 

עלות 
התקנה 
מתוך 

עלות ההון 
]%[

אורך חיים 
]שנים[

עלות 
תחזוקה 
שנתית 
מתוך 

עלות ההון 
]%[

נצילות ]% 
]COP הערותאו

10%12.51%3.5

תנורים 
10%251%92.50%חשמליים

מחוללי 
0%251%92.50%קיטור

10%251%95.00%מחממי 

אינדוקציה 
10%251%75.00%)למתכות(

מיקרוגל 
)אל 

מתכות(
10%251%80.00%

אינפרא 
10%251%75.00%אדום

משאבות חום

הערכת מהנדס

חימום 
התנגדות 
חשמלית

חימום 
אלקטרו-
מגנטי

https://arena.gov.au/assets/2019/11/renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
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3700 600 Tower Systems (1.5MWth) 

3000 600 Tower Systems (3MWth) 

2500 600 Tower Systems (6MWth) 

 

עלות רכישה סגולית משוערת )דולר אוסטרלי( של מערכת תרמו סולרית כתלות בטמפרטורת :    20תרשים  

 86העבודה ובהספק המערכת

 

 נלקחה מתוך תרשים זה ומסומנת בנקודה אדומה. *עלות ההון המקסימלית של מערכת מגדל 

 

 87ואשלים בצאלים המתקנים נתוני - קרקע  עלויות:  35טבלה 

סוג  מיקום

 מערכת

הספק 

חשמלי  

[Mwel] 

נצילות  

תחנת  

 כוח

הספק 

תרמי  

[MWth] 

הספק 

תרמי  

[kWth] 

שטח  

 ]דונם[ 

שטח ליצירת  

קילוואט אחד  

 [kWth]דונם/

עלות קרקע  

שנתית  

לקילוואט  

מיוצר 

/₪[kWth] 

 7.49 0.00875 3000 342,857 343 35% 120 שוקת  צאלים 

 9.66 0.01128 3900 345,714 346 35% 121 שוקת  אשלים 

 9.22 0.01077 3500 325,000 325 40% 130 מגדל  אשלים 

 

 
86 ", ARENA, 2020Renewable Energy Options for Industrial Process Heat" 
 2012, ", דורון לביא וגילאת בניאדאמידת ערכן של קרקעות לא סחירות בישראל" 87

https://arena.gov.au/assets/2019/11/renewable-energy-options-for-industrial-process-heat.pdf
https://docplayer.gr/69334136-Mydt-%60rkn-shl-qrq%60vt-l-skhyrvt-byshrl.html
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 מימן
  88)דולר אמריקאי לק"ג מימן(   מימן והפצת שינוע עלויות: 21תרשים 

 

 *בדו"ח זה לא נעשה שימוש בנתון תחנות התדלוק, שכן הדבר לא רלוונטי לתעשייה. 

 

 
88 ", Hydrogen Council, 2020Path to Hydrogen Competitiveness: A Cost Perspective 
 

https://hydrogencouncil.com/en/path-to-hydrogen-competitiveness-a-cost-perspective/

