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החומר ממנו בונים מדינה-נשר 



החזון הישן
עצמאות

החזון החדש
ימות קי

תכנון בנייתה של מדינה"
לעם היהודי חייב להביא בחשבון
"גם את ייסודו של מפעל מלט עברי

בנימין זאב הרצל, "אלטנוילנד"

תעשייה ישראלית שמסתכלת לטווח  
רחוק ומקדמת ערכים של קיימות  

סביבתיתואחריות 



מפעלי נשר

.  ושבע טחנות מלט( יבשים)שני כבשנים מודרניים 
איש  270-כועובדים בו , במפעל זה מיוצר רוב המלט של נשר

(.כשליש מהם בקהילות השכנות למפעל)

.שלוש טחנות מלט
. 2000הודממו בשנת ( רטובים)הכבשנים הישנים 

.איש50-כבמפעל עובדים 



תהליך ייצור מלט

+אבן גיר 
+חרסית 

ממוחזריםחומרי גלם 
(קרקעות מזוהמות, סקיילמיל , אפר פחם)

קלינקר תוספים טבעיים + 
:וממוחזרים

אפר פחם+ סיגים + אבן + גבס 

1500cכבשן טחינה
(דלק חליפי+ פטקוק)



Circular Economy יישום בפועל של עקרון הכלכלה המעגלית–תעשיית המלט 



אוירמזהמימזעור פליטות 
Best Available Technology-שימוש ב•

לאורך התהליך כולו
(  בהצלחה)פליטות סגוליות עומדות •

באמות מידה בינלאומיות

משולש  
הקיימות
של נשר

קיימא-ניהול משאבים בר
שימוש בחומרי גלם אלטרנטיביים•
(RDF)שימוש בדלקים אלטרנטיביים •

הפחתת פליטות גזי חממה
יעילות אנרגטית גבוהה•
במלטהקלינקרהפחתת אחוז •
שימוש בביומסה•



?RDFמה זה 
Refuse Derived Fuelצמיגיםפתיתי , טקסטיל, פלסטיק, נייר, קרטון, גזם: הוא דלק שמקורו בפסולות

.חממהגזי בשינוע ובהטמנת פסולות ובפליטות להפחתה מביא RDF-השימוש ב•

שריפת מרכיבים )בערה גבוהות ' בשל טמפבתעשיית המלט העולמית נפוץ RDF-השימוש ב•

(ספיחה של מרכיבים אנאורגניים)ומגע ישיר בין הדלק לחומרי הגלם ( אורגניים



!אלטרנטיבייםדלקיםיותר , בכל שנה
המלט בעולםבתעשייתשימוש באנרגיה אלטרנטיבית % 



בחירייהRDF-מפעל ה

Officially launched in March 2017



בחירייהRDF-מפעל ה

מהפסולת  50%-כ)טון פסולת עירונית בשנה 500,000-המפעל קולט כ
RDFטון בשנה 150,000-ומפיק ממנה כ( הביתית של ערי גוש דן



!אלטרנטיבייםדלקיםיותר , בכל שנה
שימוש באנרגיה אלטרנטיבית בנשר% 
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RDFמערכת הזנת 



השימוש בדלק חליפי מעוגן בהיתר הפליטה של המפעל•

מהאנרגיה התרמית40%כיום מוגבל השימוש לעד •

להגדלת שיעורי החלפת האנרגיהס"להגנקיים מתווה מוסכם עם המשרד –

נשר מתכוונת להגדיל משמעותית את השימוש בדלק חליפי בשנים הקרובות–

ולמפעלים שאינם צורכים דלק חליפיא"פלערכי הפליטה זהים למפעלי •

:ברמה הלאומית•

דמי ההטמנה הנמוכים בארץ לא מעודדים טיפול מתקדם בפסולת–

מומלץ לנצל קודם את , WTEהמדינה מתכוונת לסבסד הקמת מתקני –

המשאבים הקיימים

היבטים רגולטוריים



ההקשבהתודה על 
הסביבהל קיימות ואיכות "סמנכ, מרמורר עמית "ד

amarmur@nesher.co.il,  054-6780759


