
מועד ולהמשיך במאמצים להחלת תמחור פחמן בישראל.
בתחום ההוצאה הציבורית על הממשלה לגייס אגרות חוב ירוקות 
וחברתיות ]5[, בהתאם לעקרונות התקצוב שהוצגו לעיל. אג"ח מסוג 

זה נהנות מעלּות ריבית נמוכה יותר ומטווחי השקעה ארוכים יותר, 
ויוצרות מנגנון מחויבות להשגת היעדים. למשל, אג"ח למימון מערכת 
הסעת המונים יכול ליהנות מתווית ירוקה. גם חברות ציבוריות יכולות 

לגייס אג"ח או הון ירוק ולהיכלל במדדי מניות ירוקים.
האסטרטגיה להפחתת פליטות גזי חממה מורכבת משני רכיבים: 
התייעלות בצריכת אנרגיה ומעבר לאנרגיות ממקורות מתחדשים. 
החלק הארי של הפליטות בישראל נובע מתחבורה ומייצור חשמל, 
בעוד שחלקה של התעשייה בפליטות קטן בהשוואה למדינות 
מפותחות אחרות, בגלל חלקה הנמוך יחסית בתוצר. הפתרונות 
בתחום התחבורה הם הרחבת מערכת הסעת המונים במטרופולינים 

באופן תחרותי עם שימוש ברכב פרטי. צמצום מרחקי הנסיעה ברכב 
על–ידי תכנון מרחבי הממזער נסיעות בשילוב עם מערך תחבורה 
ציבורית ותחבורה רכה )אופניים והליכה ברגל(. בתחום האנרגיה 
נדרשת האצה של השימוש באנרגיית שמש. מיזמים של שיתוף 
פעולה אזורי עם מדינות שכנות עתירות שטח ושמש, כפי שהוצע 

]1[ וכעת קרוב למימוש עם ירדן, הם פתרון זמין שאינו מהווה נטל 

מימוני על ישראל, ומשיג גם יעדים חברתיים וכלכליים אזוריים. 
ַמעבר לייצור חשמל מאנרגיות ממקורות מתחדשים יתמוך בהסבת 

הנסועה לכלי רכב חשמליים.
תהליך המעבר לכלכלה מקיימת מאפשר הזדמנויות בתחום 
התעסוקה. עסקים הקשורים למעבר לכלכלה מקיימת או כאלה 

שיקבלו תווית של עסק ירוק, יהיו יעילים יותר מבחינת צריכת 
אנרגיה ותשומות אחרות, ייהנו מביקושים גדולים יותר ומעלויות 
מימון נוחות יותר, ובחלק מהם יידרש כוח אדם מיומן בתחומים 
חדשים. השינויים הצפויים בהרכב התעסוקה מספקים הזדמנות 
להכשרות מקצועיות ולהעלאת הפריון והשכר במשק — פריון 
שיימדד לא רק במונחים של רווח והפסד, אלא, בהתאם לתקני 
החשבונאות מותאמי הקיימות שיאומצו ]4[, גם בהתאם למידת 
נכון של הזדמנויות  ניהול  יעדי הקיימות.  תרומתם להשגת 
תעסוקתיות אלה יאפשר לצמצם את הפערים ולהקטין את האי–

שוויון במשק.

מקורות
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מדיניות. המשרד להגנת הסביבה.
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אתגרי הפחתת פליטות גזי חממה 
 במגזר התעשייתי והמענה 
הממשלתי הנדרש להם

ניר קנטור
 מנהל איגוד כימיה, פרמצבטיקה ואיכות סביבה 
בהתאחדות התעשיינים

nirk@industry.org.il

התאחדות התעשיינים שותפה לחזון ולתהליכים למעבר מהיר של 
המשק לצריכת אנרגיה דלת–פחמן, והיא פועלת ותפעל לקידום 
פתרונות שיסייעו בידי המדינה לעמוד ביעדים להפחתת פליטות 

גזי חממה.
סוגיית המאבק במשבר האקלים הפכה לסוגיה משמעותית 
בפעילות התעשייה הישראלית, ומפעלים רבים פועלים להפחתת 

פליטות גזי החממה, לייעול משאבים ולהסבת מקורות האנרגיה 
בהתאם, כאשר הדבר ניתן לביצוע. הסוגיה אף מהווה הזדמנות 
להתפתחות תעשייה חדשה, וחברות רבות הוקמו או הסבו פעילות 
קיימת כדי להתמודד עם האתגר. התאחדות התעשיינים פועלת 
לקידום התחום בהיבטי האסדרה וכן בהטמעה של טכנולוגיות 

סביבה בתעשייה ובשאר מגזרי המשק.
עם זאת, פעילות מגזר כזה או אחר להתמודדות עם משבר 
האקלים לא תוכל להיות מיושמת באופן יעיל ללא התוויית מדיניות 
והקצאת משאבים מצד הממשלה. לצערנו, מדיניות הממשלה 
אינה נהירה, ומתעלמת מאתגרים משמעותיים המשפיעים על 
יכולת היישום במשק הישראלי. להלן עיקרי האתגרים והתייחסותנו 

לאתגרים:
וגופים א.  ממשלה  משרדי  מתכלל:  ממשלתי  גוף  היעדר 

סטטוטוריים רבים מעורבים בהחלטות על סוגיות הקשורות 
להפחתת פליטות גזי חממה, והתנגשות בין סמכויותיהם עלולה 
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)מניסיון העבר( לשתק פעילות ולמנוע יכולת לקידום הליכי 
אסדרה והליכים טכנולוגיים ותשתיתיים. לכן, יש הכרח בהקמת 
גוף מרכזי מתכלל, בעל סמכויות ותקציבים ייעודיים, בכפיפות 
למשרד ראש הממשלה, שיתכלל, ינהל, ויתאם את פעילות כלל 

משרדי הממשלה.
מגבלות אסדרתיות להקמת מערכות חדשניות מבוססות ב. 

אנרגיה ממקורות מתחדשים: ניסיון העבר מלמד כי העיכובים 

בהחדרת טכנולוגיות חדשניות אינם נובעים מהמגזר העסקי, 
אלא ממשרדי הממשלה ומההליכים הבירוקרטיים לקבלת 
אישורים מצידה, בין השאר, בשל סתירות בין סמכויות 
המשרדים. מציאות אסדרתית זו אינה מאפשרת מעבר מהיר 
לאנרגיה ממקורות מתחדשים, ובפועל ישראל מדשדשת מאחור 
בשיעור האנרגיה ממקורות מתחדשים ביחס לסך צריכות 

האנרגיה. בשל כך:
נדרשת גישה שמרנית ביחס ליכולת ההטמעה של פתרונות . 1

טכנולוגיים חדשניים, המבוססים על אנרגיה ממקורות 
מתחדשים או על משק החשמל, שעדיין מבוסס ברובו 

על גז טבעי.
את . 2 המונעים  האסדרתיים  החסמים  את  לזהות  יש 

התפתחות המשק, בכל התחומים, ולטפל בהם.
יש להקים “מטה לאומי“, בדומה לותמ“ל, לשם אסדרת . 3

תוכניות תשתית בתהליכים ובלוחות זמנים מזורזים.

עידוד פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה: על הממשלה ג. 

להקצות תקציבים משמעותיים וארוכי–טווח לעידוד כלל 
המגזרים להקדים השקעות ולבצע פרויקטים מבוססי אנרגיה 

ממקורות מתחדשים.
קידום משק המימן: לתחום המימן יש פוטנציאל משמעותי ד. 

להפחתת פליטות גזי חממה במשק הישראלי, ויש לקבוע 
תוכנית ממשלתית, שתכלול תמיכות ממשלתיות למו“פ, 
להקמת פיילוטים ולעידוד הקמת תשתיות משקיות לשימוש 

במימן )ראו עוד בנושא בעמ' 25—33 בגיליון זה(.
תמחור פחמן: מנגנון תמחור פחמן הוא אמצעי להפחתת ה. 

פליטות גזי חממה, ולא מטרה בפני עצמה. תמחור הפחמן 
הוא נדבך אחד מתוך מכלול של אמצעים להפחתה בפועל של 
פליטות גזי חממה )ראו עוד בנושא בעמ' 50—56 בגיליון זה(, 
ויש לבצע מספר פעולות מקדימות טרם קביעת מס פחמן, כדי 

שלא יהיה מס חסר תכלית:
תקצוב רציף של תמריצים ממשלתיים, שיובטחו מראש . 1

לעידוד פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, כולל תמיכה 
ממשלתית בפיתוח טכנולוגיות ישראליות חדשניות בעלות 

פוטנציאל להפחתת פליטות גזי חממה.
קביעת מנגנון שיבטיח תחרות הוגנת בצמוד למנגנון מס . 2

הפחמן בישראל: התקנת מכסי פחמן על סחורות מיובאות 
ממדינות ללא מיסוי פחמן )או בעלות מיסוי פחמן מקל 

חברת UBQ Materials הישראלית פיתחה טכנולוגיה ייחודית ליצירת תרכובת תרמו–פלסטית, המופקת מפסולת עירונית בלתי ממוינת המיועדת להטמנה. אי–
הטמנת הפסולת "חוסכת" פליטה שוות ערך לפחות ל–11.7 ק"ג פחמן דו–חמצני לכל ק"ג של החומר התרמו–פלסטי. החומר החדשני מתאים לשיטות ייצור ולפסי 

UBQ Materials ייצור סטנדרטיים של אלפי סוגי מוצרים בתעשיות שונות, ותורם לצמצום פליטות גזי חממה ולשימור משאבים מתכלים | באדיבות
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בהשוואה לישראל( במקביל להטלת מס הפחמן בישראל 
— מס גבולות — וזאת כדי לא להעמיד את התעשייה 
הישראלית בעמדת נחיתות מול מדינות אלה, ולמנוע “זליגת 

פחמן“ לשווקים אחרים.
קביעת פטור או הפחתת מס במקרים הבאים: במגזרים . 3

הזכאים כיום לפטורים או להפחתת תשלום מס פחמן בחו“ל; 
מפעל שאין בידו יכולת לצרוך מקור אנרגיה חליפי בשל נסיבות 
שאינן תלויות במפעל עצמו; מפעל הפועל להפחתת פליטות 

גזי החממה באופן פעיל ואפקטיבי )כליאת פחמן ועוד(.
קביעת מס פחמן ללא כלים נוספים המשולבים במדיניות 
הממשלתית המאושרת, היא צעד בלתי ראוי, שיהווה פגיעה 

מיותרת בכלכלה ובמשק.
קידום חלופות זמינות: נוכח הפער המשמעותי הקיים עד להגעה ו. 

למשק המבוסס במלואו על אנרגיה ממקורות מתחדשים, יש 
להמשיך ולקדם את החלופות הנמצאות בהישג יד, שגם הן בפני 
עצמן תורמות להפחתת פליטות גזי חממה — גז טבעי וגפ“מ.

 אסטרטגיית מתאן — 
המפתח לאיפוס פליטות גזי החממה

ד“ר אריה ונגר ]1[ ועו“ד תמי גנות–רוזנשטריך ]2[*
]1[ מדען ראשי, אדם טבע ודין

]2[ סמנכ“לית, אדם טבע ודין

tammy@adamteva.org.il *

הניסיונות להפחתת פליטות של גזי חממה מתמקדים בפחמן דו–
חמצני, שהוא גז החממה העיקרי, הנפלט בעיקר משרפת דלק מסוגים 
 )IPCC( שונים. עם זאת, דו“חות הפאנל הבין–ממשלתי לשינוי האקלים
לא מותירים ספק — בחלון ההזדמנויות המצטמצם להקטנת נזקי 
משבר האקלים יש צורך להרחיב את מאמצי ההפחתה גם לגזי חממה 

נוספים, ובראשם מתאן, שהוא גז החממה השני בחשיבותו.
מתאן )CH4( הוא גז חממה בעל השפעה חזקה ביותר. על פי 
ה–IPCC, כשליש מההתחממות הגלובלית שנצפתה עד כה נגרמה 
ממתאן, מכיוון שאומנם כל מולקולה אחת של מתאן סופגת 
קרינה פי 82.5 ממולקולה אחת של פחמן דו–חמצני, אבל הריכוז 
של המתאן באטמוספרה נמוך בהרבה. פוטנציאל ההתחממות 
הגלובלית )GWP( של מתאן לטווח של 20 שנה הוא פי 82.5 מזה 
של פחמן דו–חמצני ]4[, כלומר פליטות טונה מתאן שקולה לפליטת 

82.5 טונות פחמן דו–חמצני.
בין השנים 2008—2017 עמד עודף הפליטה של מתאן בעולם 
על 21 מיליון טונות. ריכוזי המתאן באטמוספרה יותר מהכפילו את 
עצמם בהשוואה לעידן הטרום תעשייתי, מ–729 חלקים למיליארד 
)ppb( בשנת 1750 ל–1,866 חלקים למיליארד  בשנת 2019 ]4[. ריכוזי 
המתאן כיום גבוהים יותר מכל הריכוזים המוערכים ב–800,000 

השנים האחרונות.
בישראל מתאן נפלט בעיקר ממטמנות פסולת, משפכים, ממשק 
החי, מתעשיית האנרגיה וממערכת הגז — החל מהבארות, דרך 

הצנרת ועד לצרכנים הסופיים שהם תחנות כוח או תעשייה.

פרט להשפעתו על משבר האקלים, מתאן משתתף בשרשרת 
של תהליכים כימיים שמעורבים ביצירת אוזון באוויר בקרבת 
הקרקע. בשכבות הגבוהות של האטמוספרה לאוזון יש תפקיד 
חיוני )“האוזון הטוב“(, אולם בשכבות הנמוכות של האטמוספרה 
זהו גז מזהם ולא רצוי )“האוזון הרע“(, והוא נחשב לגורם משמעותי 
למחלות לב וריאה, לאסתמה, לשבץ מוחי וליתר לחץ דם. הוא גם 
גורם לבלאי ולנזק לתשתיות, לירידה ביבול החקלאי ועוד. ריכוזי 
הרקע של האוזון הרע נמצאים בכל העולם במגמת עלייה, והרמות 

בישראל הן בין הגבוהות בעולם ]1[.
אבל יש גם חדשות טובות — למתאן זמן חיים קצר יותר מלפחמן 
דו–חמצני, והפחתה עולמית ניכרת בפליטתו תביא להפחתה מהירה 

יחסית בריכוזיו באטמוספרה לטובת צמצום משבר האקלים.
ארה“ב והאיחוד האירופי השיקו בוועידת האקלים בגלזגו 
 Global( 2021 את “התחייבות המתאן הגלובלית“  בנובמבר 
Methane Pledge( ]3[, ו–103 מדינות חתמו עליה. ההתחייבות 

כוללת יעד של הפחתת פליטות מתאן ב–30% עד לשנת 2030, 
ביחס לשנת 2020. בלי הפחתה זו לא ניתן יהיה לעמוד ביעד ה–1.5 
מעלות צלזיוס, וכנראה שגם לא ביעד ה–2 מעלות של ועידת פריז.

מדינת ישראל חתומה אף היא על ההתחייבות, אך טרם גיבשה 
או פרסמה אסטרטגיית מתאן מקיפה שתכלול כימות ומדידה 
של פליטות מתאן מכל המגזרים, גיבוש מדיניות במגזר המזון 
והחקלאות, ובעיקר שיפור האסדרה והאכיפה במגזרי הפסולת 

והאנרגיה — בדומה לאסטרטגיה האירופית.
מחקרים שבוצעו בעולם מראים כי פליטות המתאן ממטמנות, 
ממגזר האנרגיה וממקורות פליטה נוספים, גדולות בהרבה מהנתונים 
המחושבים או המדווחים. לדוגמה, מדידות ראשוניות שבוצעו 
במטמנות בארץ באמצעות לוויינים ומצלמות תרמיות על–ידי חברת 
SP Interface, הראו כי היקף הפליטות גדול פי שישה מאלה שדווחו 

למפל“ס ]2[. פליטות משמעותיות מאתרי גז וממטמנות נמצאו 
לא רק באתרים פעילים, אלא גם באתרים סגורים שסיימו את 
פעילותם. על כן, מדידה וכימות מדויק הם הצעד הראשון והכרחי 
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