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יעבט

הרובחתה ןדיע  לש  ותליחתל  ואיבה  האמה ה-19  לש  ןורחאה  רושעב  הנושארה  תינוכמה  חותיפו  תימינפה  הריעבה  עונמ  תאצמה 
רפסמ ךותב  .תיאשמה  תורוחס –  תלבוהל  דבכ "  " בכר ילכ  לש  ןושאר  םגד  רצוי  תינוכמה  תעפוהמ  הנש  ךותב  רבכ  .תיטרפה 

ושמתשה תמדוקה  האמה  לש  תונשב ה-20  .ןושארה  סובוטואה  תריציל  הנושארה  תיאשמב  תושורדה  תומאתהה  ושענ  םישדוח 
תינילופורטמה עפשה  תרבח  לש  םימודאה  םדה  יאת  ןה  לזיד  עונמ  תולעב  תויאשמ  םויה  דעו  זאמו  םידבכ , בכר  ילכב  לזידה  עונמב 

.הב םייח  ונבורש 

יפוא םיינוריע , תויאשמו  םיסובוטוא  לש  הרקמב  םדאה  . תואירבל  םינכוסמה  םימישנ  םיקיקלח  תטילפב  ןייפאתמ  לזידה  עונמ 
ההובג תוטילפ  תמרל  איבמ  לעופ , עונמהש  תעב  םוקמב  הדימע  לש  םיכורא  םיקרפו  תובורמ  תוטאהו  תוצאה  ללוכה  העיסנה ,

תונימאו תוליצנ  לזידה  עונמל  תוטילפה , תורמל  .דואמ  בר  יתואירבה  קזנה  ןכלו  הפופצ , הייסולכוא  בלב  טלפנ  םוהיזה  דחוימב ;
יתועמשמ םוצמצל  ואיבה  הניקתה  ינוכדע  .ולוכ  םלועב  םיסובוטואו  תויאשמ  תענהל  רתויב  ישומישה  עונמה  אוה  ןכ  לעו  תוהובג ,
תטילפ תא  ליבגהל  בכרה  ינרצי  תא  םיבייחמ  יעונמ  בכרמ  הטילפל  ריוואה  םוהיז  ינקת  .לזידה  יעונממ  טלפנה  םוהיזה  תדימב 

יאנת המדמה  העיסנ  רוזחמב  םיקדבנ  םימגדה  .םתרצותמ  בכרה  ילכמ  םיטלפנה  ( CO , CO, NO , HC, PM  ) םירטונמה םימהזמה 
תוצמואמ ורוי 1,2,3…6 ,)  ) ןהינוכדע לע  הפוריאב , תוגוהנה  יעונמ  בכרמ  םימהזמה  תטילפ  תונקת  .םהל  םיינייפואש  העיסנ 

תונוכת תא  רפשל  שי  ומצע , בכרבש  הטילפב  לופיטה  יעצמא  רופיש  םע  דבב  דב  .הפוריאב  הלחהה  יכיראתל  המאתהב  לארשיב 
תא עונמל  .ב  ; PAH-םיטמורא ו תוכתמ , ןוגכ  ריוואל , וטלפייש  םיליער  םירמוח  לש  םתואצמיה  תא  םצמצל  .א  ידכ : תאזו  םיקלדה ,

הריעבה יכילהת  תא  רפשל  .ג  תירפג ;)  ) םוהיז בקע  בכרב  תונקתומה  הטילפה  יזגב  לופיטה  תוכרעמ  לש  תוליעיה  תתחפה 
תיאשמ ומכ  תומהזמ  לארשיבו , הפוריאב  םויכ  שרדנכ  ורוי 6  ןקתל  תונועה  תויאשמ   20 המגודל , .תוליצנה  תא  םג  םהיתובקעו 

םג ומכ   ) לזידה יעונממ  תוטילפה  םוצמצו  תוליצנה  רופיש  ךשמה  יכ  הארנ  תאז , םע  לחוהש ב-1992 . ורוי 1  ןקתל  התנעש  תחא 
.רתויו רתוי  הרקיו  תרגתאמ  המישמל  ךפוה  ןיזנבה ) יעונממ 
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םייפולח היגרנא  תורוקמב  שומישה  תבחרה  ךות  היגרנאה  םוחתב  תולעייתהל  תימלועה  השירדהו  תיללכה  תיתביבסה  תועדומה 
ונינפב תדמועש  םידבכ  בכר  ילכל  הדיחיה  תילֵארה  הענהה  תייגולונכטכ  הארנ  תימינפה  הריעבה  עונמו  תורבוגו , תוכלוה  םייקנו 

, תימינפ הריעב  עונמ  תענהל  תומיאתמ  ויתונוכתש  זג ,)'  ' ןלהל , CNG "ד , טג  ) סוחדה יעבט  זגה  תא  םימש  הלא  לכ  בורקה  . דיתעב 
םימהזמ תטילפב  הוולתו  הליעי , היהת  עונמב  ותריעב  טושפה  והנבמל  תודוה  .ליער  וניא  ומצעלשכ  זגה  .רלוסל  תפדעומ  הפולחכ 

.רתוי םיבכרומ "  " םיקלדל תיסחי  הכומנ 

דעוימה זגה  תוכיאל  םיילארשי  םינקת  וועבקנ  הרובחתל ; סוחד  יעבט  זגב  שומיש  רשפאתש  הרדסאה  תיתשת  הנכוה  לארשיב 
, אוביל ורשוא  בכר  ימגד  רפסמ  .זג  קולדתל  תונחתלו  זגב , םיָענומה  בכר  ילכב  לופיטל  הדובע  אתל  יביטומוטוא ,)  ) בכר ילכ  תענהל 

.הצרא ועיגי  בורקבו 

תא תנחוב  םיסמה , תושרו  טפנה  יפילחת  תלהנמ  הביבסה , תנגהו  היגרנאה  הרובחתה , ידרשמ  הב  םיפתושש  תידרשמ , - ןיב הדעו 
תוצלמה .שומישה  דודיעל  םילכ  םישבוגמ  האצמנש  תלעותה  לומ  לאו  הרובחתב , סוחדה  יעבטה  זגב  שומישה  לש  תלעותה 

.םיבורקה תועובשב  םסרפתהל  תויופצ  הדעווה 

(. תימואלה תומכהמ  תיצחמכ   ) יתועמשמ קלד  ןכרצ  הווהמו  ןכוסמו , לודג  םוהיז  רוקמ  איה  הדבכה  הרובחתה  הלעמ , ןיוצש  יפכ 
הניחבמ םג  ומכ  תיתביבס  הניחבמ  הז  רזגמב  זגב  שומישה  ינייפאמ  תא  ריכהלו  הדבכה  הרובחתה  רזגמב  דקמתהל  בושח  ךכיפל ,

.תימואלו תילכלכ 

טעמכש הדבועה  תוכזב  הלודג  תיתביבס  המורת  תויהל  היופצ  ידועיי , סוחד  יעבט  זג  לע  לעופה  עונמ  ילעב  תויאשמלו  םיסובוטואל 
לש וזמ  טעמב  הכומנ  שער  תמצועלו  ינצמח  - ודה ןמחפה  תטילפב  רועישב 20%  התחפהל  תודוהו  םימישנ  םיקיקלח  םיטלופ  םניאו 

םיסובוטוא ןוגכ  ההובג , הייסולכוא  תופיפצ  ילעב  םירוזאב  םיענה  םידבכ  בכר  ילכ  רובע  דחוימב  יתועמשמ  רבדה  .לזיד  עונמ 
.הפשא יוניפ  תויאשמו  הקולח  תויאשמ  םיינוריע ,

, לזידה עונמ  לש  וזמ  הכומנ  םהלש  היגרנאה  תוליצנש  ןיזנב )  ) תילמשח התצה  יעונמ  םתויה  ףא  לע  םיידועיי , סוחד  יעבט  זג  יעונמ 
(, 130  ) סוחד יעבט  זג  לש  הובגה  ןטקואה  רפסמ  איה  ךכל  הביסה  .לזיד  עונמב  תלבקתמה  תוליצנל  המודה  תוליצנב  םינייפאתמ 

הענהש יפ  לע  ףא  עונמה .) תוליצנ  לע  הבר  העפשה  לעב  רטמרפ  אוה  הסיחדה  סחי   ) ןיזנב רשאמ  רתוי  הובג  הסיחד  סחי  רשפאמה 
הרטמב ןכ , לע  .קשמה  חותיפל  הפיקע  המורת  הווהי  ימוקמ  באשמב  שומישה  היגרנאה , תכירצ  תא  תרפשמ  הניא  סוחד  יעבט  זגב 

.םיפדעומה םירזגמל  זגב  הענהה  תרדחהל  תימואל  הרדסאלו  הכימתל  םוקמ  שי  םישמתשמה , דצמ  תואדווה  רסוח  תא  ריסהל 
קשמה חותיפל  הפיקעה  המורתהו  תיתביבסה  תלעותה  לומ  לא  זזוקת  תיתשתו ) שכר   ) השורדה תפדועה  תילכלכה  העקשהה 

"ב הראב לזרבה  תוליסמ  תשר  לש  בחרנה  חותיפה  תובקעב  הלבקתהש  תילכלכה  הפונתב  תוארל  ןתינ  ךכל  המגוד  .ימוקמה 
ךא תוליעיב ; תורוחסו  אשמ  תרבעהל  תלוכיב  האטבתה  קשמל  לזרבה  תוליסמ  חותיפ  לש  הרישיה  המורתה  האמה ה-19 . עצמאב 

. וכו )' תורהנמ  םירשג ,  ) תיתשתה חותיפ  תובקעב  הסדנההו  הדבכה  היישעתה  םוחתב  הלבקתה  תוחפ  אל  הלודגו  הפיקע  המורת 

תויולע רלוסב , םיענומה  םהיליבקמ  לש  הלאמ  דע 20%  םיהובג ב-10%  סוחד  יעבט  זגב  םיענומה  םידבכ  בכר  ילכ  לש  םהיריחמ 
לע תאזו   ) רלוסה לש  וריחמ  תמועל  זגה  לש  ךומנה  וריחמ  בקע  לבקתמ  ליעפמל  חוורהו  תומוד , םהלש  תורישה  תופוקתו  הקוזחתה 

(. 2014 ישיא , עדי   – Iveco, MAN, Kenworth םינרציהמ ףסאנש  ינכט  עדימ  יפ 

לאיצנטופ אדוול  הצרי  תיתשתה  םזי  .תילנויצנבנוק  קולדת  תנחת  תולעל  האוושהב  דואמ  ההובג  זגב  קולדת  תנחת  לש  התולע 
םינוע םיינוריע  תויאשמו  םיסובוטוא  לש  העיסנה  יפואו  ההובגה  היגרנאה  תכירצ  .תילכלכ  תויאדכ  אודיוול  זג  תכירצל  קפסמ 

ההובג הקיפסב  קולדת  תונחת  לש  םצמוצמ  רפסמ  תמקה  םירשפאמ  םיעובקה  העיסנה  ירוזחמ  .םזיל  תויאדכה  תחטבהל 
לארשיב .םיפסונ  םישמתשמו  םימיאתמ  םייצ  יליעפמ  תוצבקמה  תופתושמ  קולדת  תונחת  םיקהל  ןתינ  .םייזכרמ  םינוינחב 

.תוליעפ ןניא  ןיידע  ןה  ךא  המקה , יבלשב  בכר  ילכל  זג  קולדת  תונחת  שולש  תואצמנ 
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זגרפוס תובידאב  רובת |  ןולא  היישעתה  רוזא  זגרפוס , תרבח  לש  הסיחדה  ןקתמב  "ד ) טג  ) סוחד יעבט  זגב  תענומה  תילכמ  קולדת 
תישענ הענהה  יקלד  - וד ןיזנב  עונמב  רלוסו .) סוחד  יעבט  זג   ) תיקלד - וד הענהל  לזיד  עונמ  לעב  בכר  ִילכ  בסהל  תורשפאה  תמייק 

אלא ץוצינ , תרזעב  אל  רדניליצב  תבורעתה  תתצה  תישענ  לזיד  יעונמב  תאז , תמועל  זג .) וא  ןיזנב   ) דבלב םיקלדהמ  דחא  תרזעב 
קר ףילחמו  הקיניה  תפעס  ךרד  ןזומ  זגה  וליאו  רלוס , תקרזהב  דימתמ  ךרוצ  שי  ןכל , .רדניליצה  ללחב  חתפתמה  ץחלהמ  האצותכ 

םישוע םניא  בכרה  ינרצי  .עונמה  לש  הדובעה  יבצמל  םאתהב  הנתשמ  םיקלדה  תבורעת  ךסמ  זגה  זוחא  .קרזומה  רלוסהמ  קלח 
םימייקה םינותנה  .תיקלד  - וד הענהל  לזיד  יעונמ  תבסה  ךרוצל  רקיעב  תשמשמ  איהו  זגו , רלוס  לש  תיקלד  - וד היגולונכטב  שומיש 

ילכ לש  היגרנאה  תוליצנ  לע  וא  םימהזמה  תטילפ  לע  תיבויח  העפשה  זגו  רלוס  לש  תיקלד  - וד הענהב  שומישלש  םידיעמ  םניא 
.ליעפמל ןוכסיחל  איבהל  היופצ  אל  הבסהה  זגב , ףלחומה  רלוסה  זוחאבו  הבסהה  תולעב  בשחתהב  .בכרה 

יתוריש ןתמ  .זגה  תונוכתמ  תועבונה  תוידוחיי  תוחיטב  תושירדב  דומעל  םיבייח  סוחד  יעבט  זגב  םיענומה  בכר  ילכל  תורישה  יכסומ 
, םיגימצ תוחחפ , ןוגכ   ) זגה תכרעמל  םירושק  םניאש  םילולכמב  לופיט  א ) םילופיט : יגוס  ינשל  קלחתמ  זג  ענומה  בכרל  הקוזחת 

הדובע את  ךירצמש  היביכרבו , זגה  תכרעמב  לופיט  ב ) ידועיי ; הדובע  רוזא  תוכירצמ  ןניא  הלא  תודובע  וכו – )' םילתמ  למשח ,
לש תנכוסמ  תורבטצה  דגנכ  הארתה  יעצמא  ןכו  הציפנ , הביבסל  םימיאתמה  רורווא  תכרעמו  הדובע  ֵילכ  למשח , תכרעמב  דיוצמה 

.זג

אל ללכ  עניהה , תייגולונכט  םוחתב  תומגמו  היגרנא  תוליצנ  תורוקמ , ןוויג  לש  םילוקישמ  .שדח  ןדיע  לש  וחתפב  תדמוע  הרובחתה 
תא ורשפאיש  םישמתשמה  תא  תוהזל  היהי  ןוכנ  .הרובחתה  רזגמ  לכ  תא  הירחא  ףוחסת  זגה  תכפהמש  היהי  ןוכנ  םא  חוטב 

לטומקשמה ילהנמ  לע  .סוחד  יעבט  זגב  הענהל  בחרנ  רבעמל  הלא  םישמתשמ  דדועלו  קשמלו , רוביצל  רתויב  הלודגה  תוליעיה 
.יתביבס - ילכלכ בישחת  ךותמ  רזגיתש  הרקמ , לכל  המיאתמ  הרידח  תליבח  רופתלו  תיתשת , יקפסו  םייצ  יליעפמ  דחי  דגאל 

הרטמה תויהל  םיכירצ  םיינוריע  תויאשמו  םיסובוטואש  קפס  ןיאו  תיפסכ , הבטה  וא  קנעמ  ןתמ  חרכהב  תויהל  ךירצ  אל  דודיעה 
.הילא ןווכל  שיש 
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הלבט 1
לא "ד ) טג  ) סוחד יעבט  זגב  ענומה  סובוטוא  לש  ( TCO  ) תללוכ הלעפה  תולע  תאוושה 

לזידב ענומה  הז  לומ 
הווש "ד  טגל רלוס ו-3.8 ₪  רטילל   ₪ 5 תוריש ; תונש  לש 12  הפוקתל  לש 55,000 ק"מ  תיתנש  העוסנ  יפל  עצוב  ןזאמה 

וזמ ההובג ב-5%  "ד  טגה תכירצו  "מ , קל רטיל  לע 1.9  תדמוע  רלוסה  תכירצ  רעושמ ;) יוסימ  רחאל   ) היגרנא תניחבמ  ךרע 
.רלוסה לש 
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