
 

 

 

קבלה אישור ומימון מרשות החדשנות  טורבוג'ן 

 ₪מיליון  3 -על סך של כ

- 

קוו"ט  40פיתוח מיקרוטורבינה היברידית המענק הוא בעבור 

המסוגלת לעבוד עם תערבות של –לייצור של חשמל ,קור וחום 

 מימן/ביומתאן ו/או גז טבעי  %100 עד

 

 

-חה בפיתוח מיקרובוג'ן המתמ( חברת טור)ת״א: טורב   ,2022  ר  מבנובל  9תל אביב,  

 כי ודיעה היוםמטורבינה רב דלקית לייצור עצמי של חשמל וחום בבניינים ומבנים, 

החדשנות רשות  מאת  אישור  כ    התקבל  של  בהיקף  מענק  ש״ח   3  –לקבלת  מיליון 

מיקרועבור   פיתוח  של  -תכנית  היברידית  של    -קילו  40טורבינה  לייצור  שעה,  וואט 

ע לעבודה  וחום  תערובות    100%ם  חשמל  עם  או  וגזים    מימן  של  100%  -  0%מימן 

 9,891  -כנית הפיתוח הינו בסך של כוהתקציב המאושר לת.  אחרים יחד עם גז טבעי

ושיעור ההשתתפות של רשות כ    אלפי ש"ח  הינו  רואה  .    30%  -החדשנות  החברה 

הת החברה  ו באישור  ביכולות  התמיכה  מבחינת  רב  ערך  המענק  ובקבלת  כנית 

 יך להמש

מוצ ידי ולפתח את  על  לטכנולוגיה המפותחת  ומשנה תוקף  ומהווה הבעת אמון  ריה 

 .החברה 

 

 

 



 

  :ודנה בסוגיות הבאות  טורבוג'ן הדנה בבקשה שהגיש עדההוו

 . החדשנות הטכנולוגית בפיתוח והחדשנות הפונקציונאלית של המוצר המוצע •

 . הוכחת היתכנות  •

הרלוונ  • היעד  שוק  גודל  המימן,  לשוק  שוק,  תחזיות  תיקוף  תחרותיות, טי, 

 . לשוק וצפי מכירות פוטנציאל עסקי, יכולת חדירה

י • ותקצוב בדגשתוכנית העבודה,  ונהלי מסלול   עדים  על המשאבים הנדרשים 

  ה.ההטב

 . המשאבים בחברה ויכולות צוות החברה להשלים את התוכנית בהצלחה  •

 . מימון משלים •

 . קצב הצמיחה של החברה לרבות עיכוב בהכנסות  •

 .וטנציאל להתבססות חברה שלמה בת קיימא והתשואה למשק הישראליפה •

 . תרומת המענק  •

 .בקשות אחרות בוועדה ל הבקשה אל מולהדירוג היחסי ש •

 

הוועדה,  ל כל החומר שהוצג בפני חברי  הוועדה  כאמור  אחר בחינת  לאשר החליטה 

  לחברת טורבוג'ן. ₪מיליון  3ך ולתת מענק על ס את הבקשה

 

 :ת החברה אודו

בחזית נמצא  ,בוג'ןטור  ת חבר וגוברת מגמוה  המהפכה  ת  ההולכת  העולמית  עצמ  ה  ייצור  של של  י 

 חשמל את ה  ולעצמ  פק יהפוך לתחנת כוח המס  בעתיד הקרוב,כל בניין  ה  פכהמה  קבות עב  .חשמל

    .הולכההת ברשת ללא תלוויותר  ירוקה  בצורה

של  כ הבעיה  גוברת  חשמל  יום  מתחדשומאנרהולכת  ותעשת גיות  ה,  עוד   יכולות   אינןל  חשמיות 

הצריכ בעומסי  בערים   בעיקר  וים תהוהמה  לעמוד  לחשמל  שיא  ביקושי  של   ילתהגד   עם   לאור 

 ים" בצריכת החשמל.פיקו", תעשיית הרכב החשמלי

וחום בחש  של  עצמילייצור    טורבינה רב דלקית -פיתוח מיקרומתמחה בוג'ן  חברת טורב נים יי בנ מל 

  בנים תעשייתיים וכו'דירות, מבנייני  בתי מלון, ת,ומבנים כגון: בתי אבו



 

ה שלהקמה והתחזוקה  ועלויות ה  נמוךמשקל    ,טורבינה הינה בעלת נצילות אנרגטית גבוהה-המיקרו

 .טווא-מגה 1וואט עד -ילוק 50טגוריית מים בק קיינמוכות מפתרונות 

טבעי  ופעלות מ  כיום   ות הטורבינ  גז  ב דיזביו   ,על  ומיועדות  וסולר  מערכור  עיקל  הלשוק    CHP-ת 

ת באירופה   קיימות  שבהן  הברית,  הובארצות  לרוב,  טבעי.  גז  הובלת  של  מתקדמות  קנת  ת שתיות 

 . ם ו על גגות המבני המבנים אי תתבצע במרתפ טורבינות -ומיקרה

 ר ידועה משולב של חשמל וחום, אש  יצורנכללים בקטגוריית מערכות י  רההחבשמפתחת    המוצרים 

בשם   מ"גם  הוצקוגנרציה".  החברה  וחום  רי  חשמל  המיקרו  ים ופקמהינם   טורבינה-מפעילות 

מבנים    ים ומשמש מעללחימום  הנצ  ים ובכך  ה יאת  הכוללת אנרגלות  של מקוהייצור  ה   .טית  מי 

וחשה לפתבמבניחום  המל  נועד  מספר  ם  העולמיבעיור  החשמל  במשק  מהותיות  ד מח:  ות 

יה הערים ומאידך עליאל מרכזי    ות בהולכת אנרגיות מתחדש  והאתגר  התיישנות תשתיות החשמל 

 חשמליים.  כדור הארץ וחדירת רכבים בביקוש לחשמל עקב התחממות 

העיוהיתרונ  מוצריקריית  של  עלויה  ;ינם ה  החברה   ם  החשמלפחתת  ההקטנ   ,ות  עלויות  ,  חימום ת 

יכולת ,  וכות של המערכת נה נמ עלויות התק,  ת גזי חממהדת פליטו הור,  ות מהפסקות חשמלמיד ע

 .ילות אנרגטית גבוההה סוגי דלקים ונצקביל עם כמבמעבודה 

הטכנולוגיה    נחתמושהסכמים  מספר  לחברה   הסכה בינילהטמעת  שנ ם  חברה חתם  ם  עם 

בהסכם נכתב כי   .יורק-ת ניובמדינ  ברת הנדסה ושירותי אנרגיהה חהינ ש   ENPG   יקאית בשם אמר

 .  ארצות הברית   קיור-ן בניושוהדגמה ראפיתוח פרויקט מת השללה פעוללפעול בשיתוף החברות  על

ההד  באתר  ההתקנה  האילאחר  כל  לקבלת  ובכפוף  הנדרשגמה,  הרגולטוריים  ברה החם,  ישורים 

 .באירופה גרמניהו בארה״ב, קליפורניהויורק -ניוונות ראש בחדירה למדינות יעד  תתמקד 

-רויקמהבלעדי להפצה של  יתוף פעולה  ת לשנובכר הבמז  עם סופרגזרה  החברה  קשהת   ,בישראל

  ת.טורבינו 

 

 


