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EXECUTIVE SUMMARY (HEBREW) 
 

 רקע

נתפס  חמצני )פד"ח(-( הינו תהליך בו פחמן דוCCS - Carbon Capture and Storageתפיסת ואחסון פחמן )

ותהליכי הפקת חשמל, ומאוחסן ללא יכולת להיפלט לאטמוספירה. מטרת  םמפליטות של תהליכים תעשייתיי

 התהליך לצמצם את האפקט של פליטת גזי חממה אנתרופוגניים )ממקור אנושי( על שינוי האקלים.

עלים בהצלחה כבר חלק מהם פו. אין מדובר בטכנולוגיה אחת, אלא בחבילה שלמה של טכנולוגיות ותהליכים

 עשרות שנים, בעוד אחרים נמצאים תחת פיתוח או בשלבי מעבר לשימוש בקנה מידה תעשייתי.

 מורכב משלושה שלבים עיקריים:  CCSבאופן בסיסי, 

  הפרדת פד"ח מגזים אחרים בתהליך התעשייתי או בתהליך הפקת חשמל. לאחר מכן הוא  -תפיסה

 נדחס לקראת שינוע;

  הפד"ח, בד"כ באמצעות צינורות, מאתר תפיסתו אל אתר אחסנה; והעברת  -שינוע- 

 קרקעיים לשם כליאה ארוכת טווח. -הזרקת פד"ח אל תצורות קרקע או לאקוויפרים תת - אחסון

 CCU - Carbon Capture andלשלבו בתהליכים תעשייתיים ליצירת מוצרים )לחילופין, ניתן 

Utilization) ט וגז מתדלדלים לשם שיפור קצב ההפקה של האחרונים להזריק אותו לשדות נפ, או

(EOR - Enhanced Oil Recovery.) 

 

 גוברת בשל שלושה גורמים עיקריים:  CCSההתעניינות בעולם בטכנולוגיות

הבנה כללית גוברת כי לשם צמצום השפעות שינוי האקלים יש צורך בצמצום בפליטות גזי חממה,  .1

 שהמשמעותי בהם הוא פד"ח.

ההבנה כי לא ניתן להשיג בקלות או במהירות צמצום משמעותי בפליטות פד"ח על ידי שימוש בפחות  .2

מהאנרגיה בשימוש האדם מקורה  85%אנרגיה או על ידי מעבר לדלקים דלים בפליטות פחמן. 

יכול לעזור בצמצום מסיבי של פליטות עד אשר ניתן  CCSבדלקי מאובנים, ולשנות זאת לוקח זמן רב. 

 יה להשלים מעבר לאנרגיות דלות בפליטות פחמן.יה

לרשימת הכלים לצמצום פליטות גזי  CCSמודלים כלכליים של שימוש באנרגיה מראים כי הוספת  .3

חממה, מוזילים בצורה משמעותית את העלות של צמצום שינוי האקלים. מחקרים אחרים חישבו כי 

 לת גבוהה לצמצום פליטות גזי חממה.תוע-יהיה חלק חשוב מכלים בעלי עלות CCS 2030-החל מ

 

הינו כלכלי רק בחלק מצומצם של מקרים, כאשר מרבית העלות מקורה בתהליך תפיסת הפד"ח.  CCS ,כיום

איתור קושי בחסמים נוספים הם קושי בשימוש בפד"ח כחומר גלם, חוסר וודאות רגולטורי, אי קבלה ציבורית, 

, מי נושא liabilityיצוניות של פליטת גזי חממה, ונושאי חבות )ואפיון אתרי אחסון, אי הכרה בעלויות הח

לעולם לא יתרום בצורה משמעותית לצמצום  CCSבאחריות במקרים של נזק(. לאור זאת, יש הגורסים כי 

 פליטות גזי חממה. 
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ללא ( חושב, כי 2014( האחרון )Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC-אולם, בדוח ה

חל"מ )חלקיקים  450אטמוספרי של עד  פד"ח, המחיר להשגת ריכוז CCSהטמעה של טכנולוגיות ה

 . CCSלעומת תרחישים שכוללים  ,138%-(, יהיה יקר יותר בParts Per Million -למיליון 

 450-, הגבלת ריכוזי פד"ח אטמוספרי מתחת ל21-על פי רוב המודלים לניבוי מצב האקלים במאה ה

רק מיעוט  .10-15%בהיקף של  CCSחל"מ, תהיה אפשרית רק על ידי צמצום פליטות גזי חממה בעזרת 

 .CCSמהמודלים שמשיגים תוצאות דומות, אינם לוקחים בחשבון יישום 

 26%-האנתרופוגניים בעולם, ובישראל לכ החממה גזי כלמפליטות  15%-ענף התחבורה אחראי לכ

 .דלקים בשריפתמפליטות הפד"ח שמקורן 

לצמצם את התלות הלאומית בנפט מיובא,  הינהולתחבורה חכמה  דלקיםהלאומית לתחליפי  התוכניתמטרת 

. ומקורות אנרגיה מתחדשים , מבוססי חשמלמבוססי גז טבעי ישראלי בדלקיםאת רכבי ישראל  ניעולה

יחידת אנרגיה של  שריפת לעומת פד"חטבעי פולטת פחות  גזיחידת אנרגיה של  שריפת כי העובדה למרות

הללו וגורם לכך  הדלקיםנוזליים מוסיף פליטות גזי חממה למחזור החיים של  לדלקיםנפט, עיבוד הגז הטבעי 

-GTL (Gas-to. במקרה של דלק 40%-בכ להצטמצם יכול ונפט טבעי גז שריפת בין פד"חשהפער בפליטת 

Liquid מבוססי נפט כאשר בוחנים  דלקיםלעומת  חממה גזילפליטת יותר  גורם בתחבורה( למשל, שימוש בו

מראים כי  העשור תחילת מאז מחקרים עשרות, מכך היתר. הדלקיםשל  מהבאר לגלגל החיים את מחזורי

חיפוש, הפקה, שינוע, חלוקה ושימוש בגז טבעי כרוך בפליטה של כמויות גדולות של גז החממה הפוטנטי 

. ופחם נפט לעומת שריפתו בעת פד"חהגז הטבעי בפליטת  שלאת היתרון  עלולות לבטלמתאן, ברמות אשר 

לתחבורה מבוססי הגז  הדלקיםהחממה ממערך תחליפי  גזי פליטות לצמצום דרכים לבדיקת חשיבות יש, לכן

 הטבעי.

אלף טון  400פרויקטים בקנה מידה גדול )עם כושר תפיסה שנתי של מעל  18 ,2018-נכון ל פועליםבעולם 

מפעלים קטנים יותר )עם כושר  15-פועלים )או בבנייה( כ, בנוסף פד"ח( ועוד כעשרים בשלבי פיתוח שונים

-מפעלים הקיימים הם בעלי יכולת תפיסה מצרפית של יותר מ. ה(אלף טון פד"ח 50-400תפיסה שנתי של 

 מיליון טון בשנה, והם מיושמים בתעשיות שונות:  30

 : שפועלות על פחם או גז כוחתחנות 

 SaskPower’s Boundary Dam  מפליטות הפד"ח של היחידה עליה מותקן.  90%קנדה, אמור לתפוס 

 Kemper County  מפליטות הפד"ח. 65%מיסיסיפי ארה"ב, אמור לתפוס 

 Petra Nova 33%-במהיחידה עליה מותקן  טקסס, אמור לצמצם את פליטות הפד"ח. 

 :פלדה, מלט, כימיקלים, הפקת מימן, דשנים וזיקוקלייצור תעשיות 

 Shell Quest מפחית פליטות מתהליך עיבוד חולות נפט. – קנדה 

 Emirates Steel Industries מפעל לייצור ברזל ופלדה. – אבו דאבי 
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 Lake Charles Methanol  מפעל לייצור מתנול מתזקיקי נפט אשר נמצא בשלבי פיתוח  –ארה"ב

 מהפד"ח המיוצר. 77%אחרונים ואמור לתפוס 

 :מפעלים לעיבוד גז טבעי

 Val Verde 1972-טקסס פועל מ. 

 Sleipner נחשב הפרויקט הראשון שמיישם מיטיגציה, כאשר 1996-פועל מ -ים הצפוני, נורבגיה ה ,

 יישום אחסון הפד"ח הינו תולדה של מס פחמן שהטילה הממשלה הנורבגית. 

 Petrobras Lula Oil Field  נחשב לפרויקט 2013-פועל במים אולטרה עמוקים החל מ -ברזיל ,

 שמאחסן בעומק הרב ביותר.

 Gorgon Project  יישום 2016-ופועל מ טבעי פרויקט שעוסק בהנזלת גז -אוסטרליה ,CCS  אמור

 .40%-להפחית את פליטות גזי החממה של הפרויקט ב

 Jilin CCS facility  2018המפעל האחרון שהצטרף לרשימת הפרויקטים באוגוסט  -סין. 

מבוססי גז טבעי, בשלים טכנולוגית , אשר נבחנו לשילוב במערך תחליפי הדלקים לתחבורה CCS-פתרונות ה

 עם לפחות שימוש בקנה מידה תעשייתי אחד. לרובם מעל עשר שנות ניסיון בעולם.

 

 המחקר מטרות

 , מתקנים, יישום ומדיניות. תטכנולוגיובעולם:   CCS-ביצוע סקירה של תחום ה

 שונות מבחינת בשלות, יעילות ועלות.  CCSבחינה השוואתית של טכנולוגיות 

במערך תחליפי הדלקים לתחבורה מבוססי גז טבעי אשר  CCSבחינה השוואתית ראשונית של יישום פתרונות 

 עשויים לקום בישראל. 

 הצעה ראשונית לכלי מדיניות לקידום הנושא.

 

 עיקריים ממצאים

 :בישראל CCSלממצאים של מחקר זה השלכות ליישום אפשרי של 

 CCS-אשר נמצא עד כה בישראל עני מאוד בפד"ח. לכן, אין צורך בהגז הטבעי הגולמי עיבוד גז טבעי: 

 במהלך עיבוד הגז הטבעי הגולמי.

, כיוון שלא נפלט CNGלא רלוונטי לייצור  CCSגז טבעי דחוסCNG (Compressed Natural Gas -  :)ייצור 

 פד"ח בתהליך.

במפעל כזה יכול להפחית פליטות  CCSאם יוקם מתקן לייצור מתנול מגז טבעי בישראל, שילוב  ייצור מתנול:

ממחזור החיים של יצויר ושימוש במתנול. זאת במידה ויעשה שימוש חוזר בפד"ח הנתפס  11%-גזי חממה ב

-יאוחסן. בנוסף לכך, התהליך מגדיל את ייצור המתנול ב -(, ומה שלא ינוצל CCUבמהלך ייצור המתנול )

 . 16%-ומצמצם את צריכת הגז הטבעי ב 5%-ך ב, מביא לצמצום דרישות האנרגיה של התהלי20%
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יכולים להתבצע ללא עלות במפעל לייצור מתנול, שינוע ואחסון הפד"ח שנתפס  CCS-באמצעות תמריצים ל

 2030-במתנול לתחבורה ב בישראל, בהתאם לתחזית של מנהלת תחליפי דלקים, אם היקף השימושנטו. 

 10-35בשנה בעלות של  מיליון טון פד"ח 0.25-0.35צפוי כי ניתן יהיה לתפוס, לשנע ולאחסן  ,10%-יגיע לכ

(. יתכן וניתן יהיה לבצע זאת אפילו ללא תוספת עלות נטו כלל, מכיוון שרוב 2016)ערכי אמצע שנת  ₪מיליון 

, CCS\CCUיישום  , והתשתיות הנדרשות לכך, כבר קיימים במפעל מתנול, עם או בליפד"חתהליך תפיסת ה

 מגביר תפוקה ומצמצם תשומות. CCU-ומכיוון שתהליך ה

, השפעות סביבתיות CCSמתבצע בכל מקרה במפעל לייצור מתנול גם ללא  פד"חהיות ורוב תהליך תפיסת ה

במפעל מתנול מביא לחסכון אנרגטי  CCU-למפעל כזה הן זניחות. יתרה מכך, מכיוון ש CCS\CCUשל תוספת 

במפעל מתנול ישפר את טביעת הרגל האקולוגית של  CCS\CCUריכת גז טבעי, צפוי כי יישום ולחסכון בצ

 מפעל לייצור מתנול.

 37%יוכל לצמצם  CCSהממצאים מראים כי שילוב של בישראל,  GTLאם יוקם מתקן לייצור  :GTLייצור 

, כולל שינוע ואחסון, CCS. יישום טכנולוגיות GTL-ממחזור החיים של ייצור ושימוש ב גזי החממהמפליטות 

, והתשתיות פד"חתפיסת היכול להתבצע בעלות נצוכה יחסית, מכיוון, שבדומה למפעל מתנול, רוב תהליך 

 GTL. עלות תפיסת טון פד"ח במפעל CCS\CCU, עם או בלי יישום GTLהנדרשות לכך, כבר קיימים במפעל 

 NGCC (Natural Gas Combined Cycle .) -נמוך פי עשר מתפיסתו בתחנת כוח מונעת בגז טבעי 

מיליון טון פד"ח  1.63-3.38, צפוי כי ניתן לתפוס, לשנע ולאחסן 2030-לתחבורה ב GTL-עפ"י צפי השימוש ב

-יצור הדלק ב(. ערך זה משקף התייקרות בי2016)ערכי אמצע שנת  ₪מיליון  115-426בשנה בעלות של 

 בלבד. 3.5%

, השפעות סביבתיות CCSגם ללא  GTLהיות ורוב תהליך תפיסת הפד"ח מתבצע בכל מקרה במפעל לייצור 

 למפעל כזה הן זניחות. CCS\CCUשל תוספת 

חשמל מהווה תחליף לדלק קונבנציונאלי, כאשר הוא  (:NGCCייצור חשמל בתחנת כוח מונעת בגז טבעי )

, הממצאים NGCCרכבים חשמליים או רכבים היברידיים נטענים. עבור תחנת כוח משמש להנעת רכבות, 

ממחזור החיים של ייצור ושימוש בתחבורה  גזי החממהמפליטות  65%יוכל לצמצם  CCSמראים כי שילוב 

עם זאת, העלות היא הגבוהה ביותר לכל טון פד"ח, מכיוון שצריך להקים תשתית מלאה לתפיסת  חשמלית.

 הפד"ח. 

 23-27 , לשנע ולאחסן, ניתן לתפוס2030-תחנות הכוח המונעות בגז בישראל ב בכל CCSבמידה ומיישמים 

ערך זה משקף  (.2016 שנת )ערכי אמצע ₪מיליון  7,456-18,693בשנה בעלות שנתית של  מיליון טון פד"ח

הקמת תשתית בתחנת כוח, יש צורך ב CCS. לשם יישום 30-60%התייקרות בייצור החשמל בהיקף של 

בכושר ייצור החשמל )מה שמצריך שריפת יותר דלקים כדי להגיע  15-25%ייעודית מלאה, וספיגת ירידה של 

בתחנות כוח השפעות ניכרות על הסביבה, בעיקר בתחומים  CCSלייצור אותה כמות חשמל(. לפיכך, ליישום 

מלוחים, רעילות לחיים יבשתיים של רעילות לאדם, פגיעה במקורות מים מתוקים, פגיעה במקורות מים 

 ובמידה פחותה יותר, אך עדיין משמעותית, בעודף חומרי הזנה במקורות מים והעלאת חומציות.
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, לפי החלק היחסי הצפוי לתחבורה חשמלית בישראל NGCCהחישוב מראה כי אם תופסים פד"ח בתחנות 

מיליון טון פד"ח בשנה  1-1.8ולאחסן , ניתן לתפוס, לשנע 2030-מסך כל צריכת החשמל הצפויה בישראל ב

 (. 2016)ערכי אמצע שנת  ₪מיליון   320-1,206שלשנתית בעלות 

במתקנים לייצור תחליפי דלקים מבוססי בישראל איור א' מראה את סך העלויות בש"ח של תפיסת טון פד"ח 

 גז טבעי )העלות אינה כוללת שינוע ואחסון פד"ח, אשר זהה לכל המתקנים(.

 

 
במתקנים לייצור תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי פד"חאיור א': עלות תפיסת   

 

 מכל במתקני תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי בישראל: CCSשקלול 

 1.63מיליון טון פד"ח לשנה ממתנול,  0.25במתקני תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי ) CCSשל  יישום צנוע

(, יביא לתפיסה, שינוע ואחסון של NGCCמתחנות כוח  לשנה טון פד"חמיליון , וGTL-לשנה מ מיליון טון פד"ח

  (.2016 שנת )ערכי אמצע ₪מיליון  445-923מיליון טון פד"ח בשנה, בעלות של  2.9

)לפי תחזית  2030-בפליטות גזי החממה מתחבורה בישראל ב 15-20%-היקף זה מהווה צמצום של כ

(. זהו היקף סביר אם מסתכלים רק על ענף התחבורה, CCSללא  2030-חדירת תחליפי דלקים לתחבורה ב

 .2030-מפליטות גזי החממה בישראל ב 3%-אך היקף זה, בסופו של דבר, מתורגם לצמצום של פחות מ

 3.38מיליון טון פד"ח לשנה ממתנול,  0.35במתקני תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי ) CCSשל  יישום בינוני

(, יביא לתפיסה, שינוע ואחסון NGCCמתחנות כוח  לשנה מיליון טון פד"ח GTL ,1.8-לשנה מ מיליון טון פד"ח

היקף זה מהווה  (.2016 שנת מצע)ערכי א ₪מיליון  755-1670מיליון טון פד"ח בשנה, בעלות של  5.5של 

בפליטות גזי החממה מתחבורה בישראל )לפי תחזית חדירת תחליפי דלקים  27-37%-צמצום של כ

(. זהו היקף מכובד אם מסתכלים רק על ענף התחבורה, אך, בסופו של דבר, CCSללא  2030-לתחבורה ב

 .2030-בישראל במפליטות גזי החממה  6%-היקף זה מתורגם לצמצום של פחות מ
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לשנה אל מול פליטות גזי החממה מענף  פד"חהתוצאות שיושגו בהפחתת שווה ערך של טון את איור ב' מציג 

בשתי חלופות שונות:  פד"חהתחבורה בישראל. שתי העמודות השמאליות מייצגות את הפוטנציאל לתפיסת 

 .CCS; יישום בינוני של CCSיישום צנוע של 

 

 
, אל מול פליטות 2030-במתקני תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי בישראל ב פד"חל מצטבר לתפיסת איור ב': פוטנציא

  גזי החממה מענף התחבורה בישראל

במפעל לייצור  פד"חפוטנציאל לתפיסת  -(; כתום NGCCבתחנות כוח מונעות גז טבעי ) פד"חפוטנציאל לתפיסת  -כחול 

 צפי פליטות גזי חממה בישראל מענף התחבורה -; צהוב GTLבמפעל לייצור  פד"חפוטנציאל לתפיסת  -מתנול; אפור 

 )תרחיש עסקים כרגיל(. 2030-ב
 בדו"ח המלא. 5-1התוצאות המלאות מוצגות בטבלה 

 

 של ישראל.  הלאומיותחלופות אלו לא מספיקות כדי לצמצם באופן משמעותי את פליטות גזי החממה 

בתחנות כוח  CCS, ובעיקר יישום מסיבי של במתקני תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי CCSשל  יישום נרחב

מיליון טון  GTL ,27-לשנה מ מיליון טון פד"ח 3.38מיליון טון פד"ח לשנה ממתנול,  0.35)מונעות גז טבעי 

בשנה, בעלות  מיליון טון פד"ח 24.9-30.7, יביא לתפיסה, שינוע ואחסון של (NGCCמתחנות כוח  לשנה פד"ח

גזי החממה מפליטות  25-30%(. היקף זה מהווה 2016 שנת )ערכי אמצע ₪מיליון  7,581-19,157של 

בחצי מתחנות   CCSרק יישום חלופה זו, או יישום חלקי שלה )למשל, יישום .2030-ישראל בשל  הלאומיות

פליטות גזי החממה של ישראל, לצמצם באופן משמעותי את הכוח המונעות בגז טבעי בישראל(, יכולים 

 .CCS-רואה ל IPCC-בהתאם לתפקיד שדו"ח ה

לשנה אל מול פליטות גזי החממה  פד"חהתוצאות שיושגו בהפחתת שווה ערך של טון איור ג' מציג את 

בשלוש חלופות  פד"חהלאומיות של ישראל. שלוש העמודות השמאליות מייצגות את הפוטנציאל לתפיסת 

 . CCS; יישום נרחב של CCS; יישום בינוני של CCSע של שונות: יישום צנו
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, אל מול פליטות 2030-במתקני תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי בישראל ב פד"חמצטבר לתפיסת  פוטנציאלאיור ג': 

 גזי החממה הלאומיות 

במפעל לייצור  2COפוטנציאל לתפיסת  -(; כתום NGCCבתחנות כוח מונעות גז טבעי ) פד"חפוטנציאל לתפיסת  -כחול 

)תרחיש  2030-צפי פליטות גזי חממה בישראל ב -; ירוק GTLבמפעל לייצור  פד"חפוטנציאל לתפיסת  -מתנול; אפור 

 עסקים כרגיל(.
  בדו"ח המלא. 5-1התוצאות המלאות מוצגות בטבלה 

 
 בישראל: פד"חאחסון 

( בדרום ישראל מסוגלים לקלוט את כל כמויות Deep saline aquifersשבעה אקוויפרים מלוחים עמוקים )

שנים. זהו פרק זמן מספק עד למעבר מלא מאנרגיה  130-800השנתיות שנזכרו לעיל במשך  פד"חה

שנה. מאגרים אלו הם  230ידלוף במשך  0.15%מבוססת פחמן. מכל הפד"ח שיוזרק לקרקע, חושב כי רק 

 אל, ומהווים את האפשרות המתאימה ביותר לאחסון פד"ח כרגע.די והותר לצרכי מדינת ישר

 

 CCS דוםילק המדיניות מסקירת עיקריים ממצאים

בקנה מידה גדול במדינות כמו ארה"ב, קנדה, אוסטרליה וסין  CCSשל  םהממצאים בדבר נוכחות פרויקטי

 בקנה מידה גדול מצריך: CCSמצביעים כי יישום 

בייצור/צריכה של דלקי מאובנים, ושאיפה אמיתית של הממשל לצמצום פליטות גבוהה -תלות בינונית .1

סדרה של קריטריונים יש להבהיר כי הגדרת תלות זו היא יחסית וכוללת  גזי חממה ממקורות אלו;

מתוך כלל הייצור והצריכה  ייצור וצריכה של דלקים פוסילייםחלקן של המדינות בהמבוססים על 

לוגיות תפיסה ואחסון לא בא במקום קידום אנרגיות מתחדשות אלא כאלמנט יישום טכנו העולמיים.

יישום אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית לא , משלים. על פי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה
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יספיק לצורך השגת יעדי הסכם פריז ומכאן מחייב שילוב אמצעים אחרים. טכנולוגיות תפיסה ואחסון 

 .בדו"ח המלא 1-1ואיור  1.2ותר מאלטרנטיבות אחרות. ראו גם פרק נחשבות לאמצעי זול י

מדיניות לאומית ואזורית תומכת לגיבוי שאיפה זו, כולל מנגנונים פיננסיים ישירים )להקמת מתקנים(  .2

  (;Carbon pricing -או עקיפים )מיסוי פחמן 

 נורבגיהב ים הצפוניב הפרויקט מס פחמן נחשב אלמנט תומך ליישום טכנולוגיות תפיסה והפחתה.

(Sleipner ) ,הינו תולדה של מס פחמן שהטילה הממשלה הפועל כבר למעלה מעשרים שנה

 .דולר לטון לשנה 60-כדאיות כלכלית דורשת מחיר פחמן של למעלה מ .הנורבגית

עם זאת, ההצדקה להקמת מתקנים תלויה באלמנטים רבים )מאפייני התהליך התעשייתי, תכולת 

 את שימושים רווחיים ועוד( ולא ניתן לקבוע אותה על סמך גובהו של מס פחמן בלבד.הפד"ח, מצי

סביר כי מס פחמן לבד לא יהווה תמריץ מספק ליישום טכנולוגיות תפיסה בקנה מידה נרחב וידרשו 

אמצעי מדיניות נוספים, כגון הטלת חובה ליישום בהיתר הפעלה למתקנים, בדומה לפרויקט 

 .(The Gorgon gas project) האוסטרלי

 מטופלים; CCSמסגרות חוקיות ורגולטוריות להבטחה כי כל הרכיבים בשרשרת הטכנולוגית של  .3

 ., תוך הערכה/בדיקה ופיתוח מוקדם של אתרי אגירהקיום רשימה בדוקה של אתרי אגירה לפד"ח .4

שלהם  CCS-פיתחו את תעשיית ה CCSבנוסף, ראוי לציין כי מדינות בעלות מוכנות רגולטורית גבוהה ליישום 

במשך שני עשורים לפחות. תהליך זה כלל פיתוח התחייבויות מדיניות, פיתוח חקיקה, אפיון אגירה, רתימת 

 התעשייה ומחקר יישומי. 

 :כוללים CCSאתגרים ייחודיים ליישום לכן, 

 ,)ודאות במסגרת המדיניות )הכרחי 

 ,צורך במיקוד בתחומי תעשייה רבים 

  מסחרי לרוחב כל שלושת החלקים של שרשרת השילוב-CCS  (,ואחסון)תפיסה, שינוע 

 ,איתור ואפיון מוקדמים של אתרי אחסון גיאולוגיים מתאימים 

 ,מסגרות חקיקה ורגולציה אשר מספקות התחייבויות ברורות והוראות חבות 

 ,יציבות במאמצי מחקר ופיתוח 

  מודעות קהילתית גוברת בחשיבותCCS. 

בהיקף הנחוץ להפחתה של מצאי פליטות גזי חממה לאומיים, יש צורך במאמצים ליידע את  CCS לשם יישום

, כיצד הוא עובד, ומה השיקולים בעד ונגד. CCSהציבור על חשיבות הנושא. הציבור צריך להבין מהו בדיוק 

מעורבות  תעזור להרגיע חששות, לקדם דעות חיוביות ולעודד את CCSמודעות ציבורית רחבה ליעילות 

 מתוכננים לקום. CCSהקהילות היכן שפרויקטים של 
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 מדיניות המלצות

סקירת המדיניות אשר בוצעה בעבודה זו מחזקת את התפיסה כי שלבים בתהליך גיבוש מדיניות הינם 

 . אלו כוללים:CCSקריטיים בהתנעת ו/או האצת פיתוח 

  לכל רוחב המשק, באופן עקבי עם וידוא ומעקב ממשלתי של היצמדות למטרות הפחתת פליטות

 ( לצמצום פליטות גזי חממה.2015מטרות הסכם פריז )

 לרבות שימוש בתמריצם כלכליים )המעודדים התייעלות אנרגטית, הקמת מתקני , גיבוש מדיניות

להשגת צמצום פליטות בטווח בינוני  או שימוש במס פחמן( CCSאנרגיה מתחדשת והקמת מתקני 

 בהתאמה למטרות הפחתת הפליטות לטווח ארוך. בענפים רבים במשק,

  לכלול באופן מפורשCCS  בתוכניות לאומיות להתמודדות עם שינוי אקלים או בהצהרות מדיניות

 יכול לשחק תפקיד לצד טכנולוגיות דלות בפחמן אחרות. CCSמרכזיות בתחום, ולהדגיש כיצד 

  .הבטחת ודאות במדיניות ע"י התחייבות ממשלתית מתמשכת 

  ייזום מעורבות ציבורית/פרטית על מנת לתת מענה לסיכון בין חלקי התפיסה, השינוע והאחסון

 , לשם צמצום סיכון כללי.CCS-בשרשרת ה

  הקדשת תשומת לב מיוחדת להאצת השקעה באיתור ואפיון אתרי אחסון, לאור העובדה כי נדרש זמן

 רב לפיתוח אתרים אלו.

 

 המחקר מגבלות

 CCS. סקרנו את התחום והצגנו תוצאות ראשוניות ליישום CCS-רה מוגבלת של תחום העבודה זו מהווה סקי

 CCSבישראל וכן, לא ביצענו ניתוח סביבתי מלא ליישום  CCSכלכלית ליישום -בישראל. לא ביצענו סקירה טכנו

 בישראל.

 במידההן וההערכות שהוצגו  GTLהעבודה לא בחנה ולא ממליצה על הקמת מתקנים לייצור מתנול או 

 ומתקנים כאלה יוקמו בישראל.

בישראל תנאים ייחודיים בתחום דלקי המאובנים לעומת מדינות אחרות, לדוגמא, מקודמות תוכניות להקמת 

נחקרים שישמשו כתחליפי דלקים לתחבורה. אלו לא מתקנים נפוצים ולכן הם  GTL-מפעלים לייצור מתנול ו

מתחנות כוח, למשל. לכן, דרושים מחקרים נוספים שיבחנו פתרונות אלו, בדגש על  CCS, לעומת פחות

 יישומם בישראל.

 

 פעילות המשרד להגנ"ס ולהטמעת תוצאות המחקר בישראל עבור המלצות

צפויות להיות השפעות ניכרות על הסביבה, כאשר רוב תשתיות תפיסת הפד"ח  GTL-למפעלי ייצור מתנול ו

, כחלק מהתוכנית GTL-יבנו מפעלי מתנול ו אם. לכן, CCSפעלים אלה, עם או בלי יישום הן חלק מתשתיות מ

במתקנים אלו. כך, יתכן וניתן  CCS\CCUהלאומית לתחליפי דלקים לתחבורה, מומלץ להתנות בניה זו ביישום 

בפליטות גזי החממה ממערך התחבורה )כתלות בהיקף החדירה של דלקים אלו  25%להשיג צמצום של עד 

למערך התחבורה בישראל(. יתרה מכך, מומלץ לפתח תשתיות שינוע ואחסון עבור הפד"ח הנתפס. ללא 
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בלבד, ללא אחסונו, הינה מיותרת. כל זאת יתכן ודאות בשינוע ובאחסון פד"ח, כפי שצוין לעיל, תפיסת פד"ח 

 .GTLוללא עלות נטו במפעל מתנול, ותוך עליה קטנה מאוד בהוצאות במפעל 

בתחנות כוח מונעות גז  CCSעקב העלות הכלכלית הגבוהה וההשפעה הסביבתית המשמעותית של יישום 

פשריות אחרות )אנרגיות מתחדשות, טבעי, מומלץ לקדם בדיקת כדאיות ליישום פתרון זה אל מול חלופות א

 גרעין, התייעלות אנרגטית וכו'(.

 

 המלצות למחקר המשך

, לא ניתן היה ללמוד תחום זה CCS-ל םמכיוון שזוהי סקירה מוגבלת ומכיוון שבישראל מאפיינים ייחודיי

 לעומק, בעיקר, יישומו בישראל. אנו ממליצים על מחקר נוסף בתחום:

 ום כלכלי לייש-ניתוח טכנוCCS .בישראל 

  הערכת השפעות על הסביבה של יישוםCCS .בישראל, בעיקר בתחנות כוח 

  מחקר ספציפי ביישוםCCS\CCU .במפעלי מתנול 

  מחקר ספציפי ביישוםCCS  במפעליGTL. 

  :השוואה בין פתרונות אנרגיה דלים בפחמןCCS אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה ואנרגיה ,

 גרעינית.

  מחקר על פתרונותCCU  חדשניים אשר יכולים לתרום להורדת מחיר תפיסת פד"ח, בדומה לפתרון

 שקיים במפעל מתנול.

  באקוויפרים מלוחים עמוקים בישראל. פד"חמחקרים נוספים בתחום אחסון 
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ABSTRACT 
The Israeli Fuel Choices and Smart Mobility Initiative (FCI) has targeted natural gas as a leading 

source for a variety of new transportation fuels to reduce dependence on petroleum-based fuels. 

Although an increase in natural gas use, at the expense of petroleum, will help in reducing ambient 

air pollution from transportation - it will not reduce Israel's greenhouse gases (GHGs) emissions. 

Israel is a signatory to the United Nations Framework Convention on Climate Change and has 

signed the Paris climate accord where it has committed to reduce its GHGs emissions on a per 

capita basis.  

One of the options to be evaluated as part of the introduction of natural gas-based transportation 

fuels is the potential deployment of Carbon Capture and Storage (CCS) technologies to remove 

carbon dioxide (CO2) emissions from industrial processes, and either store or use it to prevent its 

release to the atmosphere. CCS refers to a suite of technologies that are used to capture CO2 from 

industrial processes and electricity generation. Some of these technologies have been operated 

successfully for decades, while others are under development or in transition to large-scale 

applications.  

Basically, CCS consists of three main stages: (a) capture for the separation of CO2 from other gases 

produced from facilities, (b) transport for conveying the pressurized CO2, usually via pipelines, and 

(c) storage (or sequestration) for injection of CO2 into deep underground rock formations or 

aquifers.  

This study focused on a literature review of emerging CCS technologies and their level of maturity. 

It also entailed an analysis of the compatibility of deploying such technologies to different natural 

gas-based transportation fuels in Israel, which include: Compressed Natural Gas (CNG), methanol 

(for gasoline blends), and Gas-to-Liquid (GTL) fuel products. This one year comparative study was 

not intended to be a complete feasibility study and the results presented intend to provide an 

indication of the range of costs and potential emissions reduction and are not a conclusive cost-

effectiveness analysis of options. The study also summarizes challenges for CCS deployment and 

policy options. 

The data compiled in this study has implications for potential implementation in Israel: 

 If CCS is deployed at a methanol plant it could reduce CO2 emissions by 11% and boost 

methanol production by 20% while lowering process energy demand by 5%, and natural gas 
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consumption by 16%. All this might be achieved at no net increased cost. However, this 

captured CO2 amount is less than 0.5% of Israel's 2030 annual GHGs emissions.  

 If CCS is deployed at a GTL plant it can potentially reduce 37% of CO2e emissions from the GTL 

life-cycle at a relatively low cost since most of the CO2 capture process is already an integral 

part of the GTL conversion process. However, the captured CO2 amount is less than 2-4% of 

Israel's 2030 annual GHGs emissions. 

 Natural gas power plants1 with CCS can capture 65% of their life-cycle GHGs emissions. This can 

represent up to 30% of Israel's 2030 annual GHGs emissions. Among the scenarios analyzed 

here, this solution is the only one that can really reduce the national GHGs emissions. However, 

it is also by far the most expensive one. 

 Israel's deep saline aquifers can receive the captured CO2 from methanol plants, GTL plants and 

natural gas power plants for 130-800 years (depending of the amount captured). 

 

Lessons learned from existing large scale projects in the US, Canada, Australia and China are making 

clear that large scale CCS deployment would require a genuine desire by the government to address 

growing emissions from fossil energy sources; supportive national policies to back the overall goal; 

legal and regulatory frameworks to ensure all components of the CCS technology chain are 

addressed; and a portfolio of storage sites that have been identified. It is clear, that there are 

unique challenges for CCS deployment that require predictability in policy setting, the need for 

multi-industry focus with commercial integration across all three elements of the CCS chain 

including addressing liabilities and risks associated with each stage. Therefore, it would be 

imperative to conduct robust research & development on the topic and increase community 

awareness of the importance of CCS and the role it plays in mitigating GHGs emissions and climate 

change.  

 

The conclusions from the survey conducted in this study highlight the policy-making process 

elements that are critical to enable and/or accelerate the deployment of CCS, including: 

 Government tracking and verification of adherence to the economy-wide emissions 

reduction targets, consistent with the aims of the Paris Agreement. 

                                                             
1 Power will be used in electric vehicles and, therefore, meet the goal of reducing the dependency on fuel. 
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 Designing policy, including economic incentives (to promote energy efficiency, 

renewable energy and incentivizing construction of CCS plants. Negative incentives can 

include carbon tax on GHG emissions, which may achieve medium-term emissions 

reduction in a range of sectors and in line with these longer-term targets. It is 

reasonable to assume that carbon tax alone will not be a sufficient incentive to 

implement large-scale carbon capture and storage technologies and will require 

additional policy measures, such as imposing a mandatory operating permit conditions 

on facilities, (i.e, Australian project, The Gorgon Gas Project). 

 Explicitly including CCS in national climate action plans or similar flagship policy 

statements, which either implicitly or explicitly acknowledge how CCS can play a role 

alongside other low carbon technologies. 

 Securing policy certainty via a government commitment that has been demonstrated to 

extend beyond political cycles and to be resilient to conflicting political demands. 

 

Key Policy Findings 

The findings from large-scale projects in countries such as the US, Canada, Australia and China 

indicate that large-scale CCS deployment requires:  

1. A moderate to high dependence on fossil fuel production/consumption and a genuine 

desire by the government to address growing emissions from these sources;  

2. Supportive national and regional policies to back this overall desire, including direct or 

indirect financing mechanisms, including economic incentives to promote energy efficiency, 

renewable energy and incentives for the construction of CCS plants. Negative incentives can 

include carbon tax; 

3. Legal and regulatory frameworks to ensure all components of the CCS technology chain are 

addressed; and 

4. A portfolio of storage sites which have been identified, with early opportunities appraised 

and developed.  

In addition, it can be noted that nations with high regulatory readiness for CCS deployment have 

developed their CCS industry over at least two decades. This has included the development of 

policy commitments, legislative development, and storage characterization, as well as industry 

engagement and applied research. 
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Therefore, unique challenges for CCS deployment include: 

 Predictability in policy setting is paramount, 

 Need for multi-industry focus, 

 Commercial integration across all three elements of the CCS chain, 

 Early identification and characterization of suitable geological storage sites, 

 Legal and regulatory regimes that provide clear obligations and liability provisions, 

 Robustness in R&D efforts, 

 Increasing community awareness of the importance of CCS. 

As discussed further in Section 4.3, for CCS to be implemented on the scale necessary to affect GHG 

emissions, efforts are needed to inform and raise awareness among the general public about CCS. 

The public needs to know exactly what is CCS, how it works and what are its pros and cons. Broad 

public awareness of CCS’ effectiveness will help alleviate concerns, promote positive opinions and 

encourage the engagement of the communities where CCS projects are planned to be undertaken. 

 

Policy Recommendations 

The survey conducted here reinforces elements of the policy-making process that are critical to 

enabling and/or accelerating the deployment of CCS. These include: 

 Government tracking and verification of adhering to the economy-wide emissions 

reduction targets, consistent with the aims of the Paris Agreement. 

 Designing policy to achieve medium-term emissions reduction in a range of sectors and 

in line with these longer-term targets.  

 Explicitly including CCS in national climate action plans or similar flagship policy 

statements, which either implicitly or explicitly acknowledge how CCS can play a role 

alongside other low carbon technologies. 

 Securing policy certainty via a government commitment that has been demonstrated to 

extend beyond political cycles and to be resilient to conflicting political demands. 

 Establishing public/private engagement to address the risk between the capture, 

transport and storage elements of the CCS chain, thus reducing overall risks. 

 Devoting special attention to accelerating investment in storage exploration and 

characterization, in view of the long lead times for development of such locations. 
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 Including economic incentives to promote energy efficiency, renewable energy and 

incentivizing construction of CCS plants. Negative incentives can include carbon tax on 

fossil fuel emissions. 

 


