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 לגיבוש וניסוח מסמך מדיניות תוכנית עבודה
 

 לקידום שימושיםלפיתוח ו וקדימויות מרחב הפעולההתוויית 
 משוקללת של שימושי אפר פחם  תועלת –על בסיס הערכת עלות 

 במצבי משק משתניםפעולה מדיניות פיתוח ולקבלת החלטות כרקע לגיבוש 
 2016ר ארז סברדלוב, ספטמבר "הצעת עבודה, ד

 
 מבוא

, המשלימות ותומכות זו את של מערך אפר הפחם שתי מטרות העלמנהלת אפר הפחם פועלת לאור 
 :זו

 אפר מתחנות הכח במצבי משק משתנים.הפינוי רציף ויציב של  .1
 כלכליות, טכנולוגיות וסביבתיות מהאפר כמשאב.מיצוי תועלות  .2

 ממשלתית לטיפול באפר פחם שעיקריה:פעולת המנהלת מגובה במדיניות 
 וקביעתתנאים סביבתיים טעונים ששימושיו  אפר הפחם כחומר בר השבה הגדרת .1

 ,הנחיות סביבתיות שיאפשרו השבתו הכלכלית

 ,כפסולתהפחם אפר במגמה למנוע סילוק קדימות ליישום שימושים כלכליים  מתן .2

השימושים משקפות איזון ויישום הנדרשת לפיתוח ידע ותקינה פעולות המנהלת ליצירת תשתית 
עקרונות  , המתבסס עלבין מטרות העל( , איכותי, כלכלי, סביבתי וחברתיבטחוני-משקי)רב ממדי 

עקביות ותועלת כלכלית, בכפוף  רציפות,מעצמו בסיסיים של שוק חופשי מגוון ומבוזר, המתעדף 
 , כלהלן:לדרישות איכות ומגבלות סביבתיות נורמטיביות

 ולדילול החתימה  זה או אחרלהקטנת התלות בתנודות משקיות של ענף  – גיוון שימושים
 ;הסביבתית הכרוכה בכל שימוש בפני עצמו

  התלות בגורמים תפעוליים ומסחריים פרטניים בכל ענף להקטנת – משתמשיםביזור; 
 העדפת שימושים רציפים ויציבים בתהליכים תעשייתיים מבוקרים,  – רציפות ועקביות

לפינוי שוטף של האפר בהתאמה מרבית עם קצב הייצור, למזעור הפרעות בתפעול תחנות 
בעת  ית של האפרהכח, להקטנת הצורך בנפחי אחסון ביניים ולשמירת איכותו המקור

 ;היווצרו
 ליצירת מוטיבציה אצל משתמשים פוטנציאליים הן  – מיצוי תועלות איכותיות וכלכליות

להצדקת ניצול האפר כנגד השפעות סביבתיות ובריאותיות באפר, הן מועיל לעשות שימוש 
 ;שליליות אפשריות

  ניעה בתקנים המבטיחים מ לעמידה – והבריאותיותהגבלת ההשפעות הסביבתיות
נורמטיבית של מפגעים סביבתיים ונזקים בריאותיים, כתנאי סף להצדקה סוציואקונומית 

 ;של שימושי אפר הפחם
 

 המטרה
ליצירת התשתית המנהלת משאבי מיטבית של  התוויית מרחב הפעולה המעשי של המנהלת והקצאה

-)משקית  הממלכתית בידע ובתקינה, הנדרשת להנעת כוחות השוק למיצוי התועלת הכוללת
במונחי טווח  הגלומה במגוון יישומי אפר הפחם, בטחונית, איכותית, כלכלית, סביבתית וחברתית(

 ארוך.
 

 הבעיה
בחלקו של הפחם בסל מקורות האנרגיה לייצור חשמל, מתרחשים לאחרונה  שינויים משמעותיים

מצד עיקרן ומסיבות סביבתיות בממנו  20%קרוב בהפחתה של עד הבטווח  מצד אחד המתבטאים
המשמעות סיבות ביטחון אנרגטי בטווח רחוק. מ מהסל 40%עד ברמה של מתוכננת בהתייצבות שני 

-השפעות טכנוהמשקית העולה מהתפתחויות אלה היא מחד גיסא היווצרות מחסור באפר פחם בעל 
ניצול בטווח המידי ומאידך =מאיזון משני צדי משוואת הייצור וסטייהת מרחיקות לכת וכלכלי
לתפקד המערך  יכולתאת  המאתגרתהשוק הזמין עקב שחיקה בהיקף וודאות האי הגברת גיסא 

בחריגה משגרה אף ו במשק בכלל ובענף החשמל בפרט , בעיקר במצבי משברבטווח הארוךביעילות 
משמעויותיהם וה שינויים אל .בהיקפי הייצור והניצולשינויים חריגים  העלולים לחולל, תפעולית

מחייבים בחינה הן של הנחות היסוד ומדיניות הפיתוח והקיים של מערך שימושי אפר הפחם והן 
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כמענה של אפר פחם לכך יש להוסיף את השפעת יבוא אפשרי  של עקרונות הפעולה של המנהלת.
 למחסור.

 
 הפתרון

כוללת כאמור לעיל את תועלת -פיתוח מנגנון בחירה בסל שימושים מיטבי, הממצה בשקלול עלות
-הערך הגלום באפר הפחם למשק במגוון היישומים, במגבלות נורמטיביות )איכותיות וסביבתיות

 בריאותיות(, במצבי משק משתנים.
 

 השיטה
פיתוח כלי מסייע לקביעת קדימויות בהקצאת תקציבי פיתוח לסל שימושים מועדף, בהתבסס על 

הגורמים של מפת והשימושים השונים, תרומותיהם החיוביות והשליליות, ניתוח מקיף של מאפייני 
משוקללת ה)במונחים מדידים אחידים( כוללת תועלת  –הערכת עלות ו, המשפיעים והמושפעים

במציאות המשקית  , איכותי, כלכלי, סביבתי וחברתי(בטחוני-)משקי שוניםה המדרגבסרגלי 
  .הנוכחית והצפויה

סלים חלופיים תוכל המנהלת לגבש מדיניות פיתוח טווח ארוך המשרתת באופן בעזרת השוואה בין 
 מיטבי את מטרות העל.
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