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(CC BY-NC-ND 2.0  ) לש תרבח  תובידאב  ( | GTL  ) ילזונ קלדל  יעבט  זג  תכיפהל  םלועב  לודגה  ןקתמה 
קושל רודחל  וחילצה  אל  ןיידע  טפנ  יפילחת  םינורחאה , םירושעב  בכר  ילכב  ולחש  תוברה  תויגולונכטה  תויומדקתהה  ףא  לע 

לאיצנטופה ןכו  לארשיב  הרובחתב  טפנ  יפילחתב  שומישל  רבעמב  םייגטרטסאהו  םייתביבסה  תונורתיה  .תונידמה  בורב  בחרה 
ץמאמ ןנוכל  תירוטסיה  הטלחה  לארשי  תלשממ  הלביק  ראורבפב 2010  ןכ , לע  .םיריבכ  םה  הלא  םיפילחתב  ןומטה  ילכלכה 

תורוקמל לארשיב  הרובחתה  לש  רבעמה  תא  םדקל  טלחוה  ראוניב 2013  .הרובחתל  טפנב  תימלועה  תולתה  תתחפהל  ימואל 
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תונכתיה תא  רשפאלו  הרובחתל , טפנב  תילארשיה  תולתה  תתחפהל  תיתלשממ  תינכת  תרגסמב  טפנל  םייפילח  היגרנא 
יאנתב דע 2025 ,) םיקלד  יפילחת   60%  ) םייתועמשמ םירועישב  לארשיב  הרובחתב  היגרנא  רוקמכ  טפנה  לקשמ  לש  התחפהה 

(, לונתמ ןוגכ   ) םיילהוכ םיקלד  (, CNG  ) סוחד יעבט  זג  ללוכ  טפנ , יפילחת  ללש  לש  םודיק  העיצמ  תינכתה  .תילכלכ  יאדכ  רבעמהש 
.םיפסונ םיפילחתו  םייגולויב  םיקלד  (, GTL  ) ילזונ קלדל  יעבט  זג  תכיפהל  םילעפמב  םירצונה  םייטתניס  םיקלד 

ןונכתל ריכב  "ל  כנמס תושארב  קורי 3 )" יוסימ   " תדעו  ) הרובחתל טפנ  יפילחת  יוסימל  הדעווה  המקוה  הלשממה  תטלחה  תרגסמב 
, הרובחתה דרשמ  היגרנאה , דרשמ  םהבו : םיבר  הלשממ  ידרשממ  םיגיצנ  הללכ  הדעווה  .בקעי  ןרע  רמ  םיסמה –  תושרב  הלכלכו 

.הלשממה שאר  דרשמב  םיקלד  יפילחת  תלהנמו  רצואה  דרשמ  הביבסה , תנגהל  דרשמה 

לש יתביבסה  ןורתיה  תמנפה  ךות  םיילכלכ , תונורקע  יפ  לע  טפנ  יפילחת  םודיקל  תללוכ  תוינידמ  שוביג  איה  הדעווה  תרטמ 
, םיקלד יפילחת  תמדקמש  היישעתל , רשפאל  הדעונ  םג  הדעווה  .הנידמל  היגרנא  תורוקמ  לש  םמויק  תואדו  םודיקו  םיפילחתה 

םיפילחת לע  םג  ידיתעה  יוסימה  תא  ועבקי  תונורקע  וליא  עובקל  ןכו  תובורקה , םינשב  םהילע  לחויש  יוסימל  רשאב  תואדו 
: םינוש םימוחתב  וקסעש  םיתווצ  העברא  ולעפ  הדעווב  .חותיפ  ךילהתב  ןיידע  םיאצמנש 

ינש לע  םיענה  בכר  ילכ  (, OEM  ) םיידועיי בכר  ילכ  ללוכ  טפנ , יפילחתב  םיענומה  םיבכר  ילכ  לע  יוסימ  בכר –  תווצ 
bi  ) ילנויצנבנוק קלד  לע  ןה  טפנ  ףילחת  לע  ןה  עונל  םילגוסמה  םייקלד  - וד בכר  ילכ  (, dual-fuel  ) ליבקמב םיקלד 

(. flex fuel vehicles  ) םייקלד - בר בכר  ילכו  (, fuel
קלד בוברעל  תונחתב  קולדתה , תונחתב  תודקמתה  ךות  טפנ  יפילחתל  תוצוחנה  תויתשתה  םודיק  תויתשת –  תווצ 

.קלד רוצייל  םילעפמבו 
, ךוראה חווטב  תויוארה  תויתביבסה  תובטהה  ונחבנ  .טפנה  יפילחתמ  דחא  לכ  לע  יוצרה  סמה  תניחב  קלד –  תווצ 
- םיילכלכ םילוקיש  ףילחת , לכל  ידועיי  היהיש  ולב )"  )" קלדה לע  סמ  ליטהל  תלוכיה  רצקה , חווטב  אקוניה  תובטה 

.תובטהה תעיבקב  ףילחת  לכ  תוושהל  ךירצ  וילאש  סוחייה  קלדו  תובטהה  הבוג  לע  םהיתועפשהו  םיילָקסיפ 
תווצב .תילכלכ  םייאדכה  טפנ  יפילחת  םודיק  לש  תללוכ  תוינידמל  ץלמומה  יללכה  יאוותה  תעיבק  ורקָמ –  תווצ 
אודיו ךות  םירחאה  םיתווצה  תשולש  תונקסמ  לש  לּולכת  ךרענו  הדעווה , לש  םיירקיעה  תויופידעה  ירדס  ועבקנ 

.תחא םעפ  קר  רפסנ  תלעות  גוס  לכש 

תיתביבסה תלעותה  ףוקיש  דראילימ ,₪  לע כ-6  תנשב 2012  דמע  לארשיב  בכר  ילכמ  ריווא  םוהיזמ  יתביבסה  קזנהש  רחאמ 
, קלד לכ  לש  תלעותהו  העפשהה  תא  הבשיח  הדעוה  .וז  הדעווב  םייזכרמה  תונורקעה  דחא  היה  יפילח  קלדל  רבעמב  הכורכה 

.תיתביבסה תלעותל  םאתהב  סנכייש , שדח  קלד  לכל  סמה  הבוגב  התחפה  הקינעהו 

תויגולונכטהו םיקלדה  יפילחת  םודיקל  םיצירמתהו  סמה  תובטה  תא  קינעהלו  היתוצלמה  תא  םסרפל  הדעווה  היופצ  הלא  םימיב 
קינעתש תיטסילוה  הייאר  קר  יכ  רוכזל  שי  ךא  קושל , םיפילחה  םיקלדהו  תויגולונכטה  תרידחל  זרז  ושמשי  הלא  לכ  .תונושה 

םייפילח םיקלד  לש  םתובלתשה  תא  רשפאת  יקסעה , קושל  תואדו  תקנעה  ךות  הרדסאה , ידבר  ללכב  ךומתתו  םיצירמת 
.ילארשיה קושב  הלא  תויגולונכטו 
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