
םינוידה ךרכ 10(3)ןחלוש  ויתס 2019 /  2019ןויליג  רבמטפסב ,  26

ןמחפ תוטילפ  ספאל  עיגהל  ריעה  לש  התפיאש  תגשהב  הלודג  תובישח  ןקתמל  .ןגהנפוקב  םוחו , למשח  תריצי  םשל  וב  תפרשנ  תלוספש  ןקתממ  םוח  תרבעהל  תרנצ 
Chris Alban Hansen, Flickr, CC BY-SA 2.0 םוליצ : דע 2050 |

ןוידה אשונ   

לש בלושמ  רוצייל  םינטק  םינקתמ  אשונב  חיש  - בר
םוחו למשח 

ריווא םוהיזל  ששח  לומ  לא  היגרנאה  קשמל  תלעות 
םירוגמ תברקב 

תריציל תשמשמ  הכותמו 30%  םירוגמ , ינבמב  הרוקמ  ץראב  למשחה  תכירצמ  .הבר 31%  היגרנא  ךרוצ  ונתיאמ  דחא  לכ  לש  תיבה 
.הכומנ היגרנא  תכירצ  תוליעי  לארשיב , םולקאל  חיכשה  יעצמאה  םהש  םינגזמל , .ץיקב  רוריקו  ףרוחב  םומיח  תימרת –  תוחונ 

לודג היגרנא  ןכרצ  אוהש  היישעתה , רזגמבש  דועב  היגרנא , תכירצב  ןוכסיחל  תויגולונכטב  שומישה  רידנ  םירוגמהו  היינבה  רזגמב 
.חיכש  הארמ  םה  היגרנאה  תכירצב  תולעייתהל  םיכלהמ  ןכ , םג 

השענ למשחה  רוציי  .למשחב  םילעפומה  םיינכמ  םירישכמ  תלעפה  ידי  - לע טלחומה  ובורב  השענ  לארשיב  םירוגמ  יתב  םולקא 
טלפנה ירויש , םוח  לש  הלודג  תומכ  תרצונ  הז  ךילהתב  .תולודג  חוכ  תונחתב  ההובג  הרוטרפמטב  םחפו  קלד  תפרש  ידי  - לע

.זבזבתמ ונממ  דבכנ  קלח  רבד  לש  ופוסב  ךא  רזוח , שומיש  הז  םוחב  תושעל  תועדויש  תוכרעמ  ןנשי  .הכומנ  הרוטרפמטב 

דועב למשח  םירציימש  הנטק  חוכ  תנחת  וא  עונמ  הב  שיש  תכרעמב  םייקתמ  ( cogeneration  ) םוחו למשח  לש  בלושמ  רוציי 
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רוקו םוח  למשח , לש  בלושמ  רוצייל  תוכרעמ  ףא  ןנשי  .םוח  תייגרנא  קפסל  ידכ  ךילהתה  לש  ירוישה  םוחב  תשמתשמ  תכרעמה 
ךורכה תחפה  תא  תיחפמ  םינכרצל  תוכימסב  היגרנאה  רוציי  .רוק  תקפסאל  םג  לצונמ  ירוישה  םוחה  ןהבו  (, trigeneration)

תיחפהל ךכו  היגרנאה  יגוס  ינש  תא  לצנל  לוכי  םוחב , םג  אלא  למשחב  קר  אל  ךרוצ  ול  שיש  יטרפ  היגרנא  ןרצי  .הקולחבו  הלבוהב 
לש תבלושמ  תכרעמלש  דועב  לש כ-5% , תלוְצנ  תלעב  איה  "ב  הראב למשח  רוציי  תכרעמ  המגודל , .ולש  היגרנאה  תואצוה  תא 

לש כ-80%. תלוְצנ  שי  םוחו  למשח 

תשרל םירבוחמה  יעבט  זגב  רוציי  ינקתמ  לש  םתוליעפ  תרדסהל  רשאב  התטלחה  תא  למשחה  תושר  המסרפ  הנשמ  תוחפ  ינפל 
תושר תיזחת  יפל  .למשח  רוצייל  םינטק  םינקתמ  תמקה  ידי  - לע למשחה  קשמ  רוזיב  תא  דדועל  התרטמש  למשחה , תקולח 

.למשחה קשמ  תקופתמ  עיגהל ל-18%  יושע  םוחו  למשח  לש  בלושמ  רוציי  תנשב 2020  למשחה ,

םימהזמה תוטילפ  תנטקה  תא  יטרפה , ןכרצלו  ימואלה  קשמל  היגרנאב  ןוכסיחה  תא  תונמל  ןתינ  בלושמה  רוצייה  תונורתי  ןיב 
יתבל ךומס  םימהזמ  תוטילפ  תונמל  ןתינ  ויתונורסח  ןיב  תאז , תמועל  .רוצייה  רוזיב  ידי  - לע למשחה  קשמ  קוזיח  תאו  תוימואלה 

לש לוצינ  - יאלו היגרנאב  שומישב  תולעייתה  - יאל ץירמת  תריציו  תושדחתמ , תויגרנא  ןובשח  לע  יעבט  זגב  תולת  תריצי  םירוגמ ,
.שמשה תייגרנא 

.םיאבה םידומעב  םכינפל  ןה  ירהו  םהיתודמע , תא  עיבהל  אשונב  ןיינע  ילעב  רפסמ  ונסניכ  לועפל ? ןוכנ  ךיא 

לש בלושמ  רוצייל  םינטק  םינקתמ  ןיינעב  למשחה  תושר  תדמע 
ילכלכה ץירמתהו  םהב  ךרוצה  םוחו –  למשח 

רלוקוס  יסוי 
למשחה תושר  היצלוגר , תביטח  הרדסה , ףגא  שאר 

םולקאל תשמשמ  לארשיב  היגרנאה  תכירצמ  .לודג כ-9%  םידרשמ  הנבמל  רוריקו ) םומיח   ) םולקא תכרעמ 
םינבמ

םירוגמ תברקב  ריווא  םוהיזל  ששח  לומ  לא  היגרנאה  קשמל  תלעות 
תריציל תשמשמ  הכותמו 30%  םירוגמ , ינבמב  הרוקמ  ץראב  למשחה  תכירצמ  .הבר 31%  היגרנא  ךרוצ  ונתיאמ  דחא  לכ  לש  תיבה 

.הכומנ היגרנא  תכירצ  תוליעי  לארשיב , םולקאל  חיכשה  יעצמאה  םהש  םינגזמל , .ץיקב  רוריקו  ףרוחב  םומיח  תימרת –  תוחונ 
לודג היגרנא  ןכרצ  אוהש  היישעתה , רזגמבש  דועב  היגרנא , תכירצב  ןוכסיחל  תויגולונכטב  שומישה  רידנ  םירוגמהו  היינבה  רזגמב 

.חיכש  הארמ  םה  היגרנאה  תכירצב  תולעייתהל  םיכלהמ  ןכ , םג 
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השענ למשחה  רוציי  .למשחב  םילעפומה  םיינכמ  םירישכמ  תלעפה  ידי  - לע טלחומה  ובורב  השענ  לארשיב  םירוגמ  יתב  םולקא 
טלפנה ירויש , םוח  לש  הלודג  תומכ  תרצונ  הז  ךילהתב  .תולודג  חוכ  תונחתב  ההובג  הרוטרפמטב  םחפו  קלד  תפרש  ידי  - לע

.זבזבתמ ונממ  דבכנ  קלח  רבד  לש  ופוסב  ךא  רזוח , שומיש  הז  םוחב  תושעל  תועדויש  תוכרעמ  ןנשי  .הכומנ  הרוטרפמטב 

דועב למשח  םירציימש  הנטק  חוכ  תנחת  וא  עונמ  הב  שיש  תכרעמב  םייקתמ  ( cogeneration  ) םוחו למשח  לש  בלושמ  רוציי 
רוקו םוח  למשח , לש  בלושמ  רוצייל  תוכרעמ  ףא  ןנשי  .םוח  תייגרנא  קפסל  ידכ  ךילהתה  לש  ירוישה  םוחב  תשמתשמ  תכרעמה 

ךורכה תחפה  תא  תיחפמ  םינכרצל  תוכימסב  היגרנאה  רוציי  .רוק  תקפסאל  םג  לצונמ  ירוישה  םוחה  ןהבו  (, trigeneration)
תיחפהל ךכו  היגרנאה  יגוס  ינש  תא  לצנל  לוכי  םוחב , םג  אלא  למשחב  קר  אל  ךרוצ  ול  שיש  יטרפ  היגרנא  ןרצי  .הקולחבו  הלבוהב 

לש תבלושמ  תכרעמלש  דועב  לש כ-5% , תלוְצנ  תלעב  איה  "ב  הראב למשח  רוציי  תכרעמ  המגודל , .ולש  היגרנאה  תואצוה  תא 
לש כ-80%. תלוְצנ  שי  םוחו  למשח 

תשרל םירבוחמה  יעבט  זגב  רוציי  ינקתמ  לש  םתוליעפ  תרדסהל  רשאב  התטלחה  תא  למשחה  תושר  המסרפ  הנשמ  תוחפ  ינפל 
תושר תיזחת  יפל  .למשח  רוצייל  םינטק  םינקתמ  תמקה  ידי  - לע למשחה  קשמ  רוזיב  תא  דדועל  התרטמש  למשחה , תקולח 

.למשחה קשמ  תקופתמ  עיגהל ל-18%  יושע  םוחו  למשח  לש  בלושמ  רוציי  תנשב 2020  למשחה ,

םימהזמה תוטילפ  תנטקה  תא  יטרפה , ןכרצלו  ימואלה  קשמל  היגרנאב  ןוכסיחה  תא  תונמל  ןתינ  בלושמה  רוצייה  תונורתי  ןיב 
יתבל ךומס  םימהזמ  תוטילפ  תונמל  ןתינ  ויתונורסח  ןיב  תאז , תמועל  .רוצייה  רוזיב  ידי  - לע למשחה  קשמ  קוזיח  תאו  תוימואלה 

לש לוצינ  - יאלו היגרנאב  שומישב  תולעייתה  - יאל ץירמת  תריציו  תושדחתמ , תויגרנא  ןובשח  לע  יעבט  זגב  תולת  תריצי  םירוגמ ,
.שמשה תייגרנא 

.םיאבה םידומעב  םכינפל  ןה  ירהו  םהיתודמע , תא  עיבהל  אשונב  ןיינע  ילעב  רפסמ  ונסניכ  לועפל ? ןוכנ  ךיא 

םוחו למשח  לש  בלושמ  רוצייל  םינטק  םינקתמ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

םיפופצ םיינוריע  םיזכרמל  ץוחמ  קר  םישדח ? היגרנא  יזכרמ 

רוטקאורפ  ליג 
הביבסה תנגהל  דרשמה  םילקא , יונישו  היגרנא  םוחת  להנמ 
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םירוגמ תברקב  ריווא  םוהיזל  ששח  לומ  לא  היגרנאה  קשמל  תלעות 
תריציל תשמשמ  הכותמו 30%  םירוגמ , ינבמב  הרוקמ  ץראב  למשחה  תכירצמ  .הבר 31%  היגרנא  ךרוצ  ונתיאמ  דחא  לכ  לש  תיבה 

.הכומנ היגרנא  תכירצ  תוליעי  לארשיב , םולקאל  חיכשה  יעצמאה  םהש  םינגזמל , .ץיקב  רוריקו  ףרוחב  םומיח  תימרת –  תוחונ 
לודג היגרנא  ןכרצ  אוהש  היישעתה , רזגמבש  דועב  היגרנא , תכירצב  ןוכסיחל  תויגולונכטב  שומישה  רידנ  םירוגמהו  היינבה  רזגמב 

.חיכש  הארמ  םה  היגרנאה  תכירצב  תולעייתהל  םיכלהמ  ןכ , םג 

השענ למשחה  רוציי  .למשחב  םילעפומה  םיינכמ  םירישכמ  תלעפה  ידי  - לע טלחומה  ובורב  השענ  לארשיב  םירוגמ  יתב  םולקא 
טלפנה ירויש , םוח  לש  הלודג  תומכ  תרצונ  הז  ךילהתב  .תולודג  חוכ  תונחתב  ההובג  הרוטרפמטב  םחפו  קלד  תפרש  ידי  - לע

.זבזבתמ ונממ  דבכנ  קלח  רבד  לש  ופוסב  ךא  רזוח , שומיש  הז  םוחב  תושעל  תועדויש  תוכרעמ  ןנשי  .הכומנ  הרוטרפמטב 

דועב למשח  םירציימש  הנטק  חוכ  תנחת  וא  עונמ  הב  שיש  תכרעמב  םייקתמ  ( cogeneration  ) םוחו למשח  לש  בלושמ  רוציי 
רוקו םוח  למשח , לש  בלושמ  רוצייל  תוכרעמ  ףא  ןנשי  .םוח  תייגרנא  קפסל  ידכ  ךילהתה  לש  ירוישה  םוחב  תשמתשמ  תכרעמה 

ךורכה תחפה  תא  תיחפמ  םינכרצל  תוכימסב  היגרנאה  רוציי  .רוק  תקפסאל  םג  לצונמ  ירוישה  םוחה  ןהבו  (, trigeneration)
תיחפהל ךכו  היגרנאה  יגוס  ינש  תא  לצנל  לוכי  םוחב , םג  אלא  למשחב  קר  אל  ךרוצ  ול  שיש  יטרפ  היגרנא  ןרצי  .הקולחבו  הלבוהב 

לש תבלושמ  תכרעמלש  דועב  לש כ-5% , תלוְצנ  תלעב  איה  "ב  הראב למשח  רוציי  תכרעמ  המגודל , .ולש  היגרנאה  תואצוה  תא 
לש כ-80%. תלוְצנ  שי  םוחו  למשח 

תשרל םירבוחמה  יעבט  זגב  רוציי  ינקתמ  לש  םתוליעפ  תרדסהל  רשאב  התטלחה  תא  למשחה  תושר  המסרפ  הנשמ  תוחפ  ינפל 
תושר תיזחת  יפל  .למשח  רוצייל  םינטק  םינקתמ  תמקה  ידי  - לע למשחה  קשמ  רוזיב  תא  דדועל  התרטמש  למשחה , תקולח 

.למשחה קשמ  תקופתמ  עיגהל ל-18%  יושע  םוחו  למשח  לש  בלושמ  רוציי  תנשב 2020  למשחה ,

םימהזמה תוטילפ  תנטקה  תא  יטרפה , ןכרצלו  ימואלה  קשמל  היגרנאב  ןוכסיחה  תא  תונמל  ןתינ  בלושמה  רוצייה  תונורתי  ןיב 
יתבל ךומס  םימהזמ  תוטילפ  תונמל  ןתינ  ויתונורסח  ןיב  תאז , תמועל  .רוצייה  רוזיב  ידי  - לע למשחה  קשמ  קוזיח  תאו  תוימואלה 

לש לוצינ  - יאלו היגרנאב  שומישב  תולעייתה  - יאל ץירמת  תריציו  תושדחתמ , תויגרנא  ןובשח  לע  יעבט  זגב  תולת  תריצי  םירוגמ ,
.שמשה תייגרנא 

.םיאבה םידומעב  םכינפל  ןה  ירהו  םהיתודמע , תא  עיבהל  אשונב  ןיינע  ילעב  רפסמ  ונסניכ  לועפל ? ןוכנ  ךיא 

םוחו למשח  לש  בלושמ  רוצייל  םינטק  םינקתמ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

הרדחב םוקל  ןנכותמה  םיה ' עבור  היגרנא ב' לש  יתנוכש  רוציי 

ירוד  ףלש  לטיל 
הרדח ריעה , סדנהמ  תינגסו  ריעה  תילכירדא 
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דרשמ תובידאב  וב |  םיננכותמ  היגרנא  לש  בלושמ  רוצייל  םינקתמש  הרדחב , םיה ' עבור   ' תנוכש תיימדה 
Dvision3 היימדה : .ןייד  - ןב ףרודסרטייל 

םירוגמ תברקב  ריווא  םוהיזל  ששח  לומ  לא  היגרנאה  קשמל  תלעות 
תריציל תשמשמ  הכותמו 30%  םירוגמ , ינבמב  הרוקמ  ץראב  למשחה  תכירצמ  .הבר 31%  היגרנא  ךרוצ  ונתיאמ  דחא  לכ  לש  תיבה 

.הכומנ היגרנא  תכירצ  תוליעי  לארשיב , םולקאל  חיכשה  יעצמאה  םהש  םינגזמל , .ץיקב  רוריקו  ףרוחב  םומיח  תימרת –  תוחונ 
לודג היגרנא  ןכרצ  אוהש  היישעתה , רזגמבש  דועב  היגרנא , תכירצב  ןוכסיחל  תויגולונכטב  שומישה  רידנ  םירוגמהו  היינבה  רזגמב 

.חיכש  הארמ  םה  היגרנאה  תכירצב  תולעייתהל  םיכלהמ  ןכ , םג 

השענ למשחה  רוציי  .למשחב  םילעפומה  םיינכמ  םירישכמ  תלעפה  ידי  - לע טלחומה  ובורב  השענ  לארשיב  םירוגמ  יתב  םולקא 
טלפנה ירויש , םוח  לש  הלודג  תומכ  תרצונ  הז  ךילהתב  .תולודג  חוכ  תונחתב  ההובג  הרוטרפמטב  םחפו  קלד  תפרש  ידי  - לע

.זבזבתמ ונממ  דבכנ  קלח  רבד  לש  ופוסב  ךא  רזוח , שומיש  הז  םוחב  תושעל  תועדויש  תוכרעמ  ןנשי  .הכומנ  הרוטרפמטב 

דועב למשח  םירציימש  הנטק  חוכ  תנחת  וא  עונמ  הב  שיש  תכרעמב  םייקתמ  ( cogeneration  ) םוחו למשח  לש  בלושמ  רוציי 
רוקו םוח  למשח , לש  בלושמ  רוצייל  תוכרעמ  ףא  ןנשי  .םוח  תייגרנא  קפסל  ידכ  ךילהתה  לש  ירוישה  םוחב  תשמתשמ  תכרעמה 

ךורכה תחפה  תא  תיחפמ  םינכרצל  תוכימסב  היגרנאה  רוציי  .רוק  תקפסאל  םג  לצונמ  ירוישה  םוחה  ןהבו  (, trigeneration)
תיחפהל ךכו  היגרנאה  יגוס  ינש  תא  לצנל  לוכי  םוחב , םג  אלא  למשחב  קר  אל  ךרוצ  ול  שיש  יטרפ  היגרנא  ןרצי  .הקולחבו  הלבוהב 

לש תבלושמ  תכרעמלש  דועב  לש כ-5% , תלוְצנ  תלעב  איה  "ב  הראב למשח  רוציי  תכרעמ  המגודל , .ולש  היגרנאה  תואצוה  תא 
לש כ-80%. תלוְצנ  שי  םוחו  למשח 

תשרל םירבוחמה  יעבט  זגב  רוציי  ינקתמ  לש  םתוליעפ  תרדסהל  רשאב  התטלחה  תא  למשחה  תושר  המסרפ  הנשמ  תוחפ  ינפל 
תושר תיזחת  יפל  .למשח  רוצייל  םינטק  םינקתמ  תמקה  ידי  - לע למשחה  קשמ  רוזיב  תא  דדועל  התרטמש  למשחה , תקולח 

.למשחה קשמ  תקופתמ  עיגהל ל-18%  יושע  םוחו  למשח  לש  בלושמ  רוציי  תנשב 2020  למשחה ,

םימהזמה תוטילפ  תנטקה  תא  יטרפה , ןכרצלו  ימואלה  קשמל  היגרנאב  ןוכסיחה  תא  תונמל  ןתינ  בלושמה  רוצייה  תונורתי  ןיב 
יתבל ךומס  םימהזמ  תוטילפ  תונמל  ןתינ  ויתונורסח  ןיב  תאז , תמועל  .רוצייה  רוזיב  ידי  - לע למשחה  קשמ  קוזיח  תאו  תוימואלה 

לש לוצינ  - יאלו היגרנאב  שומישב  תולעייתה  - יאל ץירמת  תריציו  תושדחתמ , תויגרנא  ןובשח  לע  יעבט  זגב  תולת  תריצי  םירוגמ ,
.שמשה תייגרנא 

.םיאבה םידומעב  םכינפל  ןה  ירהו  םהיתודמע , תא  עיבהל  אשונב  ןיינע  ילעב  רפסמ  ונסניכ  לועפל ? ןוכנ  ךיא 

https://magazine.isees.org.il/?p=16688



םוחו למשח  לש  בלושמ  רוצייל  םינטק  םינקתמ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

םיירוביצ תודסומבו  םילעפמב  תיתועמשמה –  המורתה 

ןמסורג  ןושרג 
תימואל תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומ  היגרנא , םורופ  שאר  לארשיל ; יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תונוכמ , תסדנהל  הטלוקפה 

: םוליצ סטסו | ) ' צסמ ' ) גדירבמייק ריעב  טאו , - הגמ לש כ-250  קפסהב  םוחו , למשח  לש  בלושמ  רוצייל  ןקתמ 
Fletcher6, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

םירוגמ תברקב  ריווא  םוהיזל  ששח  לומ  לא  היגרנאה  קשמל  תלעות 
תריציל תשמשמ  הכותמו 30%  םירוגמ , ינבמב  הרוקמ  ץראב  למשחה  תכירצמ  .הבר 31%  היגרנא  ךרוצ  ונתיאמ  דחא  לכ  לש  תיבה 

.הכומנ היגרנא  תכירצ  תוליעי  לארשיב , םולקאל  חיכשה  יעצמאה  םהש  םינגזמל , .ץיקב  רוריקו  ףרוחב  םומיח  תימרת –  תוחונ 
לודג היגרנא  ןכרצ  אוהש  היישעתה , רזגמבש  דועב  היגרנא , תכירצב  ןוכסיחל  תויגולונכטב  שומישה  רידנ  םירוגמהו  היינבה  רזגמב 

.חיכש  הארמ  םה  היגרנאה  תכירצב  תולעייתהל  םיכלהמ  ןכ , םג 

השענ למשחה  רוציי  .למשחב  םילעפומה  םיינכמ  םירישכמ  תלעפה  ידי  - לע טלחומה  ובורב  השענ  לארשיב  םירוגמ  יתב  םולקא 
טלפנה ירויש , םוח  לש  הלודג  תומכ  תרצונ  הז  ךילהתב  .תולודג  חוכ  תונחתב  ההובג  הרוטרפמטב  םחפו  קלד  תפרש  ידי  - לע

.זבזבתמ ונממ  דבכנ  קלח  רבד  לש  ופוסב  ךא  רזוח , שומיש  הז  םוחב  תושעל  תועדויש  תוכרעמ  ןנשי  .הכומנ  הרוטרפמטב 

דועב למשח  םירציימש  הנטק  חוכ  תנחת  וא  עונמ  הב  שיש  תכרעמב  םייקתמ  ( cogeneration  ) םוחו למשח  לש  בלושמ  רוציי 
רוקו םוח  למשח , לש  בלושמ  רוצייל  תוכרעמ  ףא  ןנשי  .םוח  תייגרנא  קפסל  ידכ  ךילהתה  לש  ירוישה  םוחב  תשמתשמ  תכרעמה 

ךורכה תחפה  תא  תיחפמ  םינכרצל  תוכימסב  היגרנאה  רוציי  .רוק  תקפסאל  םג  לצונמ  ירוישה  םוחה  ןהבו  (, trigeneration)
תיחפהל ךכו  היגרנאה  יגוס  ינש  תא  לצנל  לוכי  םוחב , םג  אלא  למשחב  קר  אל  ךרוצ  ול  שיש  יטרפ  היגרנא  ןרצי  .הקולחבו  הלבוהב 

לש תבלושמ  תכרעמלש  דועב  לש כ-5% , תלוְצנ  תלעב  איה  "ב  הראב למשח  רוציי  תכרעמ  המגודל , .ולש  היגרנאה  תואצוה  תא 

https://magazine.isees.org.il/?p=16688

https://magazine.isees.org.il/?p=16688


לש כ-80%. תלוְצנ  שי  םוחו  למשח 

תשרל םירבוחמה  יעבט  זגב  רוציי  ינקתמ  לש  םתוליעפ  תרדסהל  רשאב  התטלחה  תא  למשחה  תושר  המסרפ  הנשמ  תוחפ  ינפל 
תושר תיזחת  יפל  .למשח  רוצייל  םינטק  םינקתמ  תמקה  ידי  - לע למשחה  קשמ  רוזיב  תא  דדועל  התרטמש  למשחה , תקולח 

.למשחה קשמ  תקופתמ  עיגהל ל-18%  יושע  םוחו  למשח  לש  בלושמ  רוציי  תנשב 2020  למשחה ,

םימהזמה תוטילפ  תנטקה  תא  יטרפה , ןכרצלו  ימואלה  קשמל  היגרנאב  ןוכסיחה  תא  תונמל  ןתינ  בלושמה  רוצייה  תונורתי  ןיב 
יתבל ךומס  םימהזמ  תוטילפ  תונמל  ןתינ  ויתונורסח  ןיב  תאז , תמועל  .רוצייה  רוזיב  ידי  - לע למשחה  קשמ  קוזיח  תאו  תוימואלה 

לש לוצינ  - יאלו היגרנאב  שומישב  תולעייתה  - יאל ץירמת  תריציו  תושדחתמ , תויגרנא  ןובשח  לע  יעבט  זגב  תולת  תריצי  םירוגמ ,
.שמשה תייגרנא 

.םיאבה םידומעב  םכינפל  ןה  ירהו  םהיתודמע , תא  עיבהל  אשונב  ןיינע  ילעב  רפסמ  ונסניכ  לועפל ? ןוכנ  ךיא 

םוחו למשח  לש  בלושמ  רוצייל  םינטק  םינקתמ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

היגרנאב שומישה  ןובשח  לע  חרכהב  אובי  םיקלד  תפרש  דודיע 
םישדחתמ תורוקממ 

סנרפ  ןתיא 
לארשיל הקורי  היגרנא  תורבח  דוגיא  "ל  כנמ

שומישה תא  םוסחל  לולע  םיקלד , תפרש  לע  םיססובמה  למשחו , םוח  לש  בלושמ  רוציי  ינקתמ  תמקה  דודיע 
solaredge תובידאב םישדחתמ |  תורוקממ  היגרנאב 

םירוגמ תברקב  ריווא  םוהיזל  ששח  לומ  לא  היגרנאה  קשמל  תלעות 
תריציל תשמשמ  הכותמו 30%  םירוגמ , ינבמב  הרוקמ  ץראב  למשחה  תכירצמ  .הבר 31%  היגרנא  ךרוצ  ונתיאמ  דחא  לכ  לש  תיבה 

.הכומנ היגרנא  תכירצ  תוליעי  לארשיב , םולקאל  חיכשה  יעצמאה  םהש  םינגזמל , .ץיקב  רוריקו  ףרוחב  םומיח  תימרת –  תוחונ 
לודג היגרנא  ןכרצ  אוהש  היישעתה , רזגמבש  דועב  היגרנא , תכירצב  ןוכסיחל  תויגולונכטב  שומישה  רידנ  םירוגמהו  היינבה  רזגמב 

.חיכש  הארמ  םה  היגרנאה  תכירצב  תולעייתהל  םיכלהמ  ןכ , םג 

https://magazine.isees.org.il/?p=16688

https://magazine.isees.org.il/?p=16688


השענ למשחה  רוציי  .למשחב  םילעפומה  םיינכמ  םירישכמ  תלעפה  ידי  - לע טלחומה  ובורב  השענ  לארשיב  םירוגמ  יתב  םולקא 
טלפנה ירויש , םוח  לש  הלודג  תומכ  תרצונ  הז  ךילהתב  .תולודג  חוכ  תונחתב  ההובג  הרוטרפמטב  םחפו  קלד  תפרש  ידי  - לע

.זבזבתמ ונממ  דבכנ  קלח  רבד  לש  ופוסב  ךא  רזוח , שומיש  הז  םוחב  תושעל  תועדויש  תוכרעמ  ןנשי  .הכומנ  הרוטרפמטב 

דועב למשח  םירציימש  הנטק  חוכ  תנחת  וא  עונמ  הב  שיש  תכרעמב  םייקתמ  ( cogeneration  ) םוחו למשח  לש  בלושמ  רוציי 
רוקו םוח  למשח , לש  בלושמ  רוצייל  תוכרעמ  ףא  ןנשי  .םוח  תייגרנא  קפסל  ידכ  ךילהתה  לש  ירוישה  םוחב  תשמתשמ  תכרעמה 

ךורכה תחפה  תא  תיחפמ  םינכרצל  תוכימסב  היגרנאה  רוציי  .רוק  תקפסאל  םג  לצונמ  ירוישה  םוחה  ןהבו  (, trigeneration)
תיחפהל ךכו  היגרנאה  יגוס  ינש  תא  לצנל  לוכי  םוחב , םג  אלא  למשחב  קר  אל  ךרוצ  ול  שיש  יטרפ  היגרנא  ןרצי  .הקולחבו  הלבוהב 

לש תבלושמ  תכרעמלש  דועב  לש כ-5% , תלוְצנ  תלעב  איה  "ב  הראב למשח  רוציי  תכרעמ  המגודל , .ולש  היגרנאה  תואצוה  תא 
לש כ-80%. תלוְצנ  שי  םוחו  למשח 

תשרל םירבוחמה  יעבט  זגב  רוציי  ינקתמ  לש  םתוליעפ  תרדסהל  רשאב  התטלחה  תא  למשחה  תושר  המסרפ  הנשמ  תוחפ  ינפל 
תושר תיזחת  יפל  .למשח  רוצייל  םינטק  םינקתמ  תמקה  ידי  - לע למשחה  קשמ  רוזיב  תא  דדועל  התרטמש  למשחה , תקולח 

.למשחה קשמ  תקופתמ  עיגהל ל-18%  יושע  םוחו  למשח  לש  בלושמ  רוציי  תנשב 2020  למשחה ,

םימהזמה תוטילפ  תנטקה  תא  יטרפה , ןכרצלו  ימואלה  קשמל  היגרנאב  ןוכסיחה  תא  תונמל  ןתינ  בלושמה  רוצייה  תונורתי  ןיב 
יתבל ךומס  םימהזמ  תוטילפ  תונמל  ןתינ  ויתונורסח  ןיב  תאז , תמועל  .רוצייה  רוזיב  ידי  - לע למשחה  קשמ  קוזיח  תאו  תוימואלה 

לש לוצינ  - יאלו היגרנאב  שומישב  תולעייתה  - יאל ץירמת  תריציו  תושדחתמ , תויגרנא  ןובשח  לע  יעבט  זגב  תולת  תריצי  םירוגמ ,
.שמשה תייגרנא 

.םיאבה םידומעב  םכינפל  ןה  ירהו  םהיתודמע , תא  עיבהל  אשונב  ןיינע  ילעב  רפסמ  ונסניכ  לועפל ? ןוכנ  ךיא 

םוחו למשח  לש  בלושמ  רוצייל  םינטק  םינקתמ  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

https://magazine.isees.org.il/?p=16688

https://magazine.isees.org.il/?p=16688

	עמדת רשות החשמל בעניין מתקנים קטנים לייצור משולב של חשמל וחום – הצורך בהם והתמריץ הכלכלי
	רב-שיח בנושא מתקנים קטנים לייצור משולב של חשמל וחום
	תועלת למשק האנרגיה אל מול חשש לזיהום אוויר בקרבת מגורים
	תועלת למשק האנרגיה אל מול חשש לזיהום אוויר בקרבת מגורים

	מרכזי אנרגיה חדשים? רק מחוץ למרכזים עירוניים צפופים
	תועלת למשק האנרגיה אל מול חשש לזיהום אוויר בקרבת מגורים

	ייצור שכונתי של אנרגיה ב'רובע הים' המתוכנן לקום בחדרה
	תועלת למשק האנרגיה אל מול חשש לזיהום אוויר בקרבת מגורים

	התרומה המשמעותית – במפעלים ובמוסדות ציבוריים
	תועלת למשק האנרגיה אל מול חשש לזיהום אוויר בקרבת מגורים

	עידוד שרפת דלקים יבוא בהכרח על חשבון השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים
	תועלת למשק האנרגיה אל מול חשש לזיהום אוויר בקרבת מגורים


