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 עיקרי ההמלצות

 :כדלקמן ממליצה וועדהה

 

 בלו על תחליפי נפט לתחבורהמס לקביעת  יסוד עקרונות

  על ביחס לבלו ,כבדים כלי רכבבעיקר  הצפויים לשמש ,הבלו על תחליפי נפטלקבוע את מס 

 לאחר הישבון; שמשלמים מובילים ומסיעים סולר

  על ביחס לבלו ,קלים כלי רכבהצפויים לשמש בעיקר  ,הבלו על תחליפי נפטלקבוע את מס 

 ;בנזין

  "קרי, ייקבע מס  –לבסס את מנגנון קביעת מס הבלו לסוג דלק על עיקרון "תכולה אנרגטית

סולר או ליטר במונחי אנרגיה המופקת ממנה, ל ,ערך תשווזהה לכמות תחליף הנפט שהיא 

 בעת חישוב המס; ברירת מחדלבנזין. שיטה זו תהיה 

 מוצע לקבוע את כמות קיים פער משמעותי בנצילות המנוע,  עם זאת, באותם מקרים בהם

צריכת דלק לק"מ, זאת  יחס בסיס סולר או בנזין עלליטר תחליף הנפט שהיא שוות ערך ל

מכלי רכב עולות ביחס ישיר לנסועה  לק ניכר מההשפעות החיצוניותבהתחשב בעובדה שח

 )קילומטראז'(;

 התלויה  ,סביבתיתהתועלת על היקף ה )בנזין או סולר( בלו הייחוסלבסס את הפחתות המס מ

 וענק;ככל שת ינוקאההטבת את ו ברמת הזיהום שנוצר משימוש בתחליף הנפט

  הבנזין, לשנות בהתאם גם את הבלו על תחליפיהם אם בעתיד יחול שינוי בבלו על הסולר או

 על מנת לשמור על הפער המומלץ בדוח זה.

 

 הסדר הסולר

  (. 15, ע' 2 לוחלתחבורה )ראה מתווה ב סולרה הישבון הבלו על הסדרלבטל בהדרגה את

 במקביל לעודד השימוש בתחליפי נפט בקרב מובילים ומסיעים וזאת באמצעות בלו מופחת;

  סולר או בנזין( גם לאחר ביטול  הבלו על תחליף נפט לפי דלק הייחוס המתאים לולקבוע את(

 דר הסולר;הס

   הדלק בשוק )סולר, בנזין, תחליפי נפט( לפי סוגי בטווח הארוך, לקבוע את מסי הבלו על כלל

סרגל אחיד, כך שישקפו את העלויות החיצוניות הנגרמות משימוש בדלק באותו אופן, ועל כן 

בהתאם לעלות החיצונית של סולר ובנזין  ,להמשיך להעלות בהדרגה את הבלו על הסולר

  .אחידבסרגל 

 

 (LNGוגז טבעי נוזלי ) (CNGחוס )גז טבעי ד

  לאחר הישבון  סולר שמשלמים מובילים ומסיעיםעל הבלו על גז טבעי ביחס לבלו לקבוע את

 (;2015ש"ח/ליטר נכון לספט'  1.46)בלו הייחוס; 
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 וזאת על בסיס צריכת דלק  שווי ערך לליטר סולר,ק"ג גז טבעי  0.98כי  לקבוע לצרכי מס

 לק"מ;

  ש"ח/ליטר )שווה ערך ליטר סולר(; 0.64 מבלו הייחוס תועלת סביבתית בסךלהפחית 

  (; 2 לוחב שנים )ראה מתווה 8, שתפחת בהדרגה, במשך מבלו הייחוס הטבת ינוקאלהפחית 

 ( 0.02בשנתיים הראשונות למתווה, להשאיר את הבלו על גז טבעי בערכו הנוכחי ;)ש"ח/ק"ג 

 3.5-לכלי רכב כבדים במשקל גבוה מ 25% בשיעור מואץ שנים, פחת 4-להעניק בהוראת שעה ל 

 גז טבעי דחוס;טון המונעים ב

 טבעי גז/)בנזין דלקית-טון בהנעה דו 3.5הירוק של רכב חדש במשקל עד  חשב את הציוןל 

 הרכב; מבין שני סוגי הדלק שבהם יכול להיות מונע הנמוכים הפליטה נתוני לפי דחוס(

 הטבעי הגז במוסכים, לטיפול במערכות  מתן מענקי חלוץ להקמת תאי עבודה יעודים לבחון

 ;גז טבעי דחוס בכלי רכב מונעי

 באמצעות ז טבעי דחוסשנתית למערכת הגז לרכב מונע ג-לסבסד את בדיקת התקינות הדו ,

 ;שנים 4ח באגרת הרישוי השנתית לתקופה של "ש 70הנחה של 

 תחנות תדלוק בגז טבעי להקמת  20%מואץ בשיעור  פחת שנים 8-בהוראת שעה ל להעניק

 דחוס;

 ש"ח מיליון  1-)כבאמצעות תכנית משולבת מענקים  תמוך בתחנות תדלוק בגז טבעי דחוסל

 שנים. 7תחנה במשך ורשת ביטחון שתסופק ל לתחנה(

 

 מתנול

  בלו הייחוס(; בנזיןעל ביחס לבלו  מתנול-הבלו על תערובות בנזיןלקבוע את( 

 על בסיס תכולת אנרגיה, וזאת  ליטר מתנול שווי ערך לליטר בנזין 0.49כי לצרכי מס  לקבוע

 בנזין יקבע לפי תכולת האנרגיה בתערובת;-הבלו על תערובות מתנולוכי 

  בהתאם לכך לקבוע את הבלו עלM85 (מתנול 85% בריכוז מתנול-בנזין תערובת)  1.74בגובה 

 (;2015ש"ח/ליטר בנזין נכון לספט'  3.06ש"ח/ליטר )לעומת  2.82בגובה  M15ש"ח/ליטר ועל 

 במתנול בפועל,  בשימוש תועלת סביבתית מובהקת על שהצביעו נתונים נמצאו לא זה בשלב

. אם תימצא תועלת ן תועלת סביבתיתלכן אין להפחית בשלב זה את סכום בלו הייחוס בגי

 סביבתית כאמור בעתיד, מומלץ להפחיתה מגובה המס.

 מבלו הייחוס הטבת ינוקא; לא להפחית 

  באגרת הרישוי ל ת ינוקאהטבלהעניק( "כלי רכב "גמישי תדלוקFFV )   המונעים במתנול

 שנים; 4. הטבה זו תפחת בהדרגה במשך M85)) בריכוז גבוה

  ש"ח( בשנתיים הראשונות  1,400-)כ 2לקבוע את ההטבה הנ"ל כגובה האגרה לקבוצת מחיר

 וכחצי מגובה האגרה בשנתיים הבאות;

  ולמתנ-תערובות בנזין לקליטת ת תדלוקולהתאמת תחנ ש"ח 15,000-של כמענקים להעניק; 

 מתקן ערבול מתנול.להקמת  20%בשיעור  מואץ פחת שנים 4-בהוראת שעה ל להעניק 
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 (GTL) המופקים מגז טבעי סולר ובנזין סינתטיים

 ים להיות זהה לבלו על סולר ובנזין, בהתאמה;סינתטיובנזין בלו על סולר לקבוע את ה 

  להקמה. בסיס תכנית ממשיתאו בנזין סינתטיים על ו/חבילת סיוע למפעל סולר לקבוע בעתיד 

 

 ביודיזל

 שומןמשמן ביודיזלביודיזל המעדיפה הפקת  על המתוכננת המיסוי מדיניותלהמשיך ב/ 

 לעומת ביודיזל מדור ראשון; בישראל שנאסף משומש

  את הבלו על ביודיזל המופק  2015 ביולי 1-מהבהתאם לכך, להשאיר למשך שנתיים, החל

 להעלות אתש"ח לאלף ליטר, ובשלוש השנים שלאחר מכן  29בגובה של משמן/שומן מקומי, 

 ;ש"ח לליטר 1.44על  יעמוד 2019 לספטמבר 1-שב כך ,באופן מדורגהבלו 

 דלקים מתקדמים מהדור השני.-ביו של פיתוחבו במחקר להשקיע  

 

 הנעה חשמלית/היברידית

 עד  שלפיה, פרטיים וחשמליים היברידיים רכב כלי על המתוכננת המיסוי מדיניותלהמשיך ב

 : 2017סוף שנת 

  לכלי רכב היברידיים 30%יונהג שיעור מס קניה מופחת של; 

  לכלי רכב היברידיים נטענים 20%יונהג שיעור מס קניה מופחת של; 

  לכלי רכב חשמליים 10%יונהג שיעור מס קניה מופחת של; 

  מזקיפת שווי השימוש של רכב היברידי ש"ח 500יופחתו; 

  רכב חשמלימזקיפת שווי השימוש של רכב היברידי נטען ו ש"ח 1,000יופחתו; 

 חשמלי אוטובוסשל  יבוא ממכס לפטורחשמלי ו לאוטובוס 33% בשיעור מואץ פחת להעניק, 

 . האוטובוסים לארץ יבוא מתחילת שנים 4 למשך

 

 גז פחמימני מעובה )גפ"מ(

 לרכב;ש"ח  4,500-מ עד ל"גפ מונעי רכב כלי להעלות בהדרגה את אגרת הרישוי השנתית על 

  וללא רישום רישוי ללא מ"גפ מערכות תהתקנ נגד הרישוי במכוני האכיפהלהדק את. 
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 תקציר מנהלים

החליטה ממשלת ישראל על תכנית פעולה ממשלתית להפחתת התלות הישראלית  2013בינואר 

במעבר האסטרטגי והפוטנציאל הכלכלי והסביבתי לאור האינטרס הלאומי  ,בנפט לתחבורה

 לקידומם יסייע המקומית ברמה התחליפים שקידום ההבנה לאור וכןלתחליפי נפט לתחבורה, 

במסגרת תכנית פעולה זו, החליטה הממשלה להקים ועדה  (.5327)החלטת ממשלה מספר  בעולם

מר ערן  –בראשות המשנה למנהל וסמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה ברשות המסים  משרדית-בין

 המשרד, התחבורה משרד, והמים האנרגיה משרד, הממשלה ראש משרד נציגי ובהשתתפות יעקב

 למגוון מיסוי מדיניות מתווה תגבש אשר, האוצר במשרד התקציבים ואגף הסביבה להגנת

 בהתאם ,נפט תחליפי מבוססי תדלוק או תשתית ולמתקני רכב לכלי, לתחבורה האנרגיה מקורות

 שהמעבר ככל נפט תחליפי הטמעת קידום תוך, ינוקא טכנולוגיות ולעידוד החיצוניות להשפעות

ח הדו .)להלן: הוועדה( תקציבית-פיסקאלית מסגרת על שמירהתוך ו כלכלית כדאילתחליפים 

 ועדה.הוהמוגש בזאת מסכם את עבודת 

 פעלה, המינוי בכתב לאמור ובהתאם, לתחבורה האנרגיה מקורות למגוון מיסוי מדיניות לעניין

 החיצוניות ההשפעות את הבלו במס להפנים שאפה הוועדה. עקרונות כמה בסיס על הוועדה

כדי להבטיח הקצאת מקורות יעילה במשק ולעודד את הנובעות מהשימוש בדלקים, וזאת 

בחנה מתן הוועדה  פחתת התלות במקורות הנפט(.)במסגרת ה השימוש בתחליפי נפט בתחבורה

, דוגמת היעדר לשוקתחליפי נפט להסרת חסמי ינוקא לחדירת בלו כדי לסייע מס ההטבות ב

תשתיות תדלוק. לצורך כך, התמקדה הוועדה בתחליפים שיכולים להתחרות בנפט מבחינה 

, הכלכליות כלכלית בלא סבסוד בטווח הארוך, כדי למקסם את התועלות האסטרטגיות

 ,דגש על קביעת מתווה בלו למספר שנים שמה והסביבתיות שהנחו את החלטת הממשלה. הוועדה

 התחשבה כדי לייצר ודאות ובתוך כך להקל על יזמים הנדרשים לבצע השקעות לפיתוח. הוועדה

 במגבלות פיסקאליות.כן ו ,ביכולת לאכוף מס בלו נפרד לכל תחליף נפט

המתווה  .לתחבורה נפט תחליפי על הבלו לקביעת מתווה בשרטוט הוועדה את הנחו אלה עקרונות

 ייחוסה דלק על מהבלו ,ינוקא הטבת שלו סביבתית תועלתערך כספי של  של הפחתה עלמבוסס 

דלק  ערך לליטר שוות שהיא הנפט תחליף כמותשסביר שיוחלף )סולר או בנזין(.  קונבנציונליה

במסגרת זו קובע  .דלק לק"מ צריכת בסיס על או אנרגיה תכולת בסיס על נקבעה הייחוס,

, התלויה ברמת הזיהום נפט תחליף של הסביבתית התועלת הערכתל המתווה, ראשית, מודל

ם תחליפי על הבלו שנית, קובע המתווה כי .ינוקא הטבת למתן וקריטריונים שנוצר מהשימוש בו,

 ,בנזין על לבלו ביחסייקבע  וכיו"ב( טיתינס בנזין, מתנול) הצפויים לשמש כלי רכב קלים בעיקר

 טיתסינ סולר, ז טבעי דחוס ונוזליגם הצפויים לשמש כלי רכב כבדים בעיקר )תחליפי על הבלווכי 

 הסביבתיות שהתועלות תבטיח הדלקים בין בלו פער שמירת. סולר על לבלו ביחסייקבע  וכיו"ב(

 בבלו ירידה או, (פיסקאליים משיקולים )למשל בבלו עלייה חולת אם גם ,יופנמו דלקסוג  כל של

 מקסימלית ודאות תבטיח קבוע פער שמירת ,לכך מעבר. (המחיה יוקר על להקלכדי  )למשל

שלישית, . יםהמוחלט י הדלקיםממחיר ולא הדלקים מחירי בין מהפער בעיקר שמושפעת לתעשייה

 ביחסייקבעו  סולר )כמו למשל גז טבעי דחוס( תחליפי על הבלוקובע המתווה כי הטבת הבלו ו

 קביעת; (2015 בשנת 50% של הישבון) מוביליםמסיעים ו שמקבלים ההישבון לאחר סולר על לבלו
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או ביחס לבלו האפקטיבי )הבלו הממוצע  הסטטוטורי לבלו ביחס סולר תחליפי על הבלו

 על וכך מקשה הבלו על צרכנים שמקבלים מההחזר שמשלמים כל צרכני הסולר( הייתה מתעלמת

 לאחר לבלו ביחס ההטבה בקביעת המרכזי החיסרוןלעומת זאת,  .סולרב להתחרות התחליפים

 יהנוי ,להישבון כלל זוכים לאש או יותר נמוך להישבון שזוכים שצרכנים הוא ,למובילים הישבון

י מס, לליטר דלק לבסוף, קובע המתווה שאת כמות תחליף הנפט שוות הערך, לצרכ .יתר הטבתמ

הייחוס, יש לקבוע על בסיס תכולת אנרגיה כברירת מחדל. אם קיים פער משמעותי בין הנצילות 

של מנוע התחליף לבין זו של מנוע דלק הייחוס, תיקבע הכמות שוות הערך לליטר דלק הייחוס על 

 בסיס צריכת דלק לק"מ.

  :כי הוועדה ממליצה, המתווה המוצע בסיס על

 מובילים שמקבלים הישבון לאחר הסולר על לבלו ביחס ייקבע דחוס טבעי גז על הבלו( א)

 אגורות )לשווה ערך ליטר סולר( 64בסך  קבועה סביבתית תועלתשווי  יופחתו זה מבלו. ומסיעים

 יאפשר הינוקא הטבת גובה .(15, ע' 2 לוחב )ראהבהדרגה  שתקטן שנים 8-ל ינוקא והטבת

בת כשלוש שנים בממוצע בשנים הראשונות  ואוטובוסים משאיות על השקעה החזר תקופת

אגורות  81תנוע בין  הטבת הינוקא לגז טבעי דחוס בהתאם לכך ובאופן מפורש, למתווה.

 דחוס טבעי גז על אגורות בשנה השמינית, והבלו 22-( ל2016-2017ת למתווה )בשנתיים הראשונו

הינוקא  הטבת תקופת בתום ג"ש"ח/ק 2.34-ל בשנתיים הראשונות ג"ש"ח/ק 0.02 ינוע בין

בתרחיש  2024ש"ח/ק"ג בשנת  0.84-ל 2016-2017ש"ח/ק"ג בשנים  0.02)או בין  2024בשנת 

ק"ג גז טבעי שווי  0.98לצרכי מס, יקבע כי  הסולר(.לביטול הסדר  המלצת הוועדהשלא תיושם 

  ;ערך לליטר סולר, וזאת על בסיס צריכת דלק לק"מ

 יהיה זהה לבלו על גז טבעי דחוס;  נוזלי טבעי גז על הבלו( ב)

 .ביחס לבלו על בנזין על בסיס תכולת אנרגיה ייקבע מתנול-ועל תערובות בנזין מתנול על )ג( הבלו

על כן, הבלו  על בסיס תכולת אנרגיה. ,ליטר מתנול שווי ערך לליטר בנזין 0.49 לצרכי מס יקבע כי

והבלו על  ש"ח/ליטר 1.74 בגובה יהיה, מתנול( 85%מתנול בריכוז של -)תערובת בנזין M85על 

M15  מעבר . (2015ליטר בנזין נכון לספטמבר ש"ח ל 3.06)לעומת  ש"ח/ליטר 2.82בגובה יהיה

 או בנזין על עדיף מבחינה סביבתיתכ לא נמצא זה שדלק כיוון, M15-לכך לא יינתנו הטבות מס ל

בעתיד  תינתן מתנול של גבוהים שיעורים על המבוססים לדלקים. בלא סבסוד ממנו יותר כלכלי

 נמוכות אלה בדלקים בשימוש שהפליטות שיוכח במידה, סביבתית תועלת בגין מס הטבת

 זה;  חבדו שמוצג המודל באמצעות תיקבע זו סביבתית תועלת. בבנזין בשימוש מהפליטות

סי הבלו על מקביליהם למ זהים יהיו (GTLובנזין סינתטיים ) סולר על )ד( מסי הבלו

 הכרוכות הטכניות והבעיות בשל הקושי להבחין ביניהם זאת - הקונבנציונליים, סולר ובנזין

 עקב כך;  נפרד בלו ביישום

 בעיקר הנובעת דלקים-ביו של הסביבתית התועלת את שישקף ראוי דלקים-ביו על )ה( הבלו

לשווה ערך  אגורות 24-כ על ועומדת הדלק בסוג תלויה הסביבתית התועלת. חממה גזי מהפחתת

ינוקא בשלב זה, כיוון  תהטב דלקים-לביו להעניק מומלץ לא. לתחבורה ביודיזל ליטר סולר עבור
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מדור ראשון עדיין אינם יכולים להתחרות כלכלית בדלקים שדלקים ביולוגיים שאינם 

 מקום יש קונבנציונליים, וכיוון שיעיל יותר להפנותם להפקת חשמל ולאו דווקא לתחבורה, אולם

 ישנן, בישראל שנאסף משומש משמן ביודיזל לייצור כי שלהם. יצוין ופיתוח במחקר להשקיע

 במתווה מופחת בלו חל ועליו, ת מאיסוף השמניםייחודיות הנובעו חיצוניות סביבתיות תועלות

 28.68יישאר בגובה של  עליו הבלו . לפי צו זה, למשך שנתיים2015 ביולי 1-מה מיוחד שהוחלט בצו

יעמוד  2019 לספטמבר 1-שב כך ,ש"ח לאלף ליטר, ובשלוש השנים שלאחר מכן יועלה באופן מדורג

המלצות הוועדה לעניין מסי הבלו על תחליפי הנפט  .ש"ח( 2.89)במקום  ש"ח לליטר 1.44הבלו על 

 .1 לוחהעיקריים מסוכמות ב

 גם בהתאם ישונה, בנזיןאו ה הסולר על בבלו שינוי יחול בעתידש הוועדה ממליצה כי במידה

 ליהקונבנציונ הדלק על בין הבלו בדוח זההמומלץ  פערזאת, כדי לשמור על ה. תחליפיהם על הבלו

שקיימות. לשם כך,  הינוקא, במידה תהטבה בגין התועלת הסביבתית והטבעל הו תחליפיו על לבלו

 סולר על בפועל הבלו או, סולר עלהבלו , בנזין על הבלו) הייחוס בבלו השינוי את מומלץ לחלק

 את ולהוסיף )בנזין או סולר( הייחוס דלק ליטר ערך בשווה( ומסיעים מובילים שמשלמים

-כ של לעלייה תתורגם, הבנזין על בבלו אגורות 20 של עלייהלדוגמה,  .התחליף על לבלו התוצאה

 על בלומתווה המוצע גם לחישוב הב שתמשלה ממליצה הוועדה .M85 על בבלו אגורות 11

 .בעתיד לדיון שיעמדו נפט תחליפי

 סיכום עיקרי ההמלצות לבלו על תחליפי דלקים: 1 לוח

דלק  תחליף
 ייחוס

 בלו ייחוס
 1/ליטר(ש"ח)

תועלת 
 סביבתית

/שווה ש"ח)
ערך ליטר 

 (דלק הייחוס

 הטבת ינוקא 
/שווה ש"ח)

ערך ליטר 
 (דלק הייחוס

כמות 
ערך  תשוו

ליטר דלק 
 ייחוסה
ליטר או )

 2(ק"ג

  תחליףבלו 
/ליטר ש"ח)

או 
 2(/ק"גש"ח

  בלו תחליף
ש"ח/שווה )

ערך ליטר 
 דלק

 הייחוס(

 0.02 0.02 0.98 0.81 0.64 1.46  סולר 3גז טבעי דחוס

 0.02 0.02 0.98 0.81 0.64 1.46 סולר 3גז טבעי נוזלי

 3.06 1.74 1.76 - - 3.06 בנזין M85מתנול 

 - 2.93 - - - - סולר סולר סינתטי

 - 3.06 - - - - בנזין בנזין סינתטי

 

אותו הוא ביחס לדלק הייחוס )בנזין או סולר(  גובה מסי הבלו על כל תחליף נפט נקבעכאמור, 

הוועדה בחנה את גובה מסי הבלו על מגוון סוגי הדלק גם לו היו מחושבים . עם זאת, צפוי להחליף

מבדיקת  כולם לפי מס הבלו על אותו דלק ייחוס, קרי בסרגל אחיד שכולל גם בנזין וגם סולר.

 20-25%-סרגל אחיד, היה הבלו על סולר גבוה בכהוועדה עולה כי לו היו מחושבים מסי הבלו לפי 

                                                           
 .50%לאחר הישבון  שמשלמים מובילים ומסיעים ש"ח/ליטר הוא הבלו על סולר 1.46; 2015הבלו נכון לספטמבר  1

 .ילוגרמיםהנתונים מתייחסים לק ז טבעיגל ז טבעי;הנתונים מוצגים במונחי ליטרים לכל הדלקים פרט לג 2

. לשנים נוספות ג"ק/ח"בש ונקובים 2016-2017 לשנים המומלצים הם נוזלי/דחוס טבעי גז על הינוקא והטבת הבלו 3

 .15, ע' 2 לוחבהמשך המתווה ראה ב
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 והבלו בנזין על מהבלו מעט נמוך סולר על הסטטוטורי הבלו כיוםמהבלו על בנזין, בעוד ש

פירושו  .הישבון הבלו על הסולר הסדר בשלמהבלו על בנזין  יותר אף נמוךעל סולר  האפקטיבי

לואן במחירו, ושכתוצאה מכך הקצאת ות בממופנמ ןאינ סולרעלויות החיצוניות של השימוש בהש

 חמורההמקורות במשק אינה יעילה והרווחה החברתית נפגעת. הפגיעה ברווחה החברתית 

למיסוי על  ובמיוחד אחרים דלקמיסוי על סוגי ל סולר על המיסוי את משווים כאשר במיוחד

כן  אם אלא, בו להתחרות עדיפים נפט לתחליפי קשה ,לסולר טבהמעניקים ה עוד כל נפט; תחליפי

 3-, המוערך בכהסולר הסדר שלב המדינה הכנסות אובדןנוסף על כך,  .מעניקים הטבה גם להם

 להעבירעליה  מקשה לחילופין או אחרים מסים להעלות המדינה את מחייב מיליארד ש"ח בשנה,

 בירוקרטי מנגנון של הפעלה דורש הסולר הסדר, לבסוף .ןלה ראויים שבאמת סוגי דלקל הטבות

, לסולר זולות חלופות יש שכאשר לציין שובח. המסים רשותל והן צרכניםל הן בעלויות שכרוך

 זקוקים פחות להסדר הזכאים, הנעה היברידית למוניות או כבדים גז טבעי דחוס לכלי רכב כגון

בטווח  וועדהעל סמך בדיקתה, ממליצה הלפיכך,  .נמוכים תשומות מחירי על לשמור כדי להישבון

(. ביטול הסדר הסולר יביא 15, ע' 2 לוח)ראה מתווה ב לתחבורה הסולר הסדר את לבטלהקצר 

יגדיל , נפט תחליפי של חדירהיקל על  הפנמה טובה יותר של העלויות החיצוניות במחיר הסולר,ל

את הכנסות המדינה וייעל את מערכת הגבייה. ביטול ההסדר יכול להיעשות בהדרגה באופן 

להישבון תקופת הסתגלות ומעבר לאמצעי הנעה חלופיים, המתאפיינים  לזכאיםשיאפשר 

, ההסדר ביטול לאחר גםבהשפעות חיצוניות נמוכות ובשיעור מס נמוך )כגון הנעה בגז או בחשמל(. 

תחליפי ל ההטבות, כך שבנזין על והבלו סולר על הסטטוטורי הבלו את בנפרד לבחוןבשלב זה  ראוי

 בעוד, סולר על לבלו ביחס ייקבעו, דחוס טבעי גז כגון, כבדים בכלי רכ לשמש שצפויים נפט

 .בנזין על לבלו ביחס ייקבעו, מתנולגון כ, פרטיים כלי רכב לשמש שצפויים תחליפי נפטל שהטבות

קביעת מסי הבלו לפי סרגל אחיד הכולל גם בנזין ל לשאוף יש ממליצה כי בטווח הארוך הוועדה

הבלו על סוגי הדלק השונים ישקף נאמנה את היחס בין העלויות כך שהיחס בין מסי , וגם סולר

 כדי סולר על הבלו את בהדרגה להגדיל להמשיך ישלשם כך,  החיצוניות הכרוכות בשימוש בהם.

 על המס המדינות שברוב אף על. יצוין, כי בנזין על לבלו בדומה החיצוניות העלויות את שישקף

, בו לחברות מליץ( מOECDלשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח ) ארגוןה, בנזין על מהמס נמוך סולר

הכרוכות  החיצוניות העלויות את יותר טוב ףשישק כך ,סולרה על המס את להעלות, ישראל כולל

 .בו שימושב
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 וסולר ולביטול הסדר הסולר)גט"ד( המתווה המומלץ לבלו על גז טבעי דחוס : 2 לוח

 הסולר( הסדר ביטול עם/ללא )בתרחישים

 
מצב 
 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 קיים

           עם ביטול הסדר הסולר

   4בלו סולר
 2.93 2.70 2.45 2.20 1.95 2.34 2.66 2.93 2.93 2.93 /ליטר(ש"ח)

 0% 0% 0% 0% 0% 25% 40% 50% 50% 50% 5הישבוןשיעור 

 למוביליםבלו סולר 
 2.93 2.70 2.45 2.20 1.95 1.76 1.60 1.46 1.46 1.46 /ליטר(ש"ח)

 תועלת סביבתית גט"ד
 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 - /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

 הטבת ינוקא גט"ד
 0.00 0.22 0.36 0.49 0.59 0.68 0.75 0.81 0.81 - /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

 הפרש בלו
 0.64 0.85 1.00 1.13 1.23 1.32 1.39 1.45 1.45 1.45 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

 בלו גט"ד
/שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

 
 0.02 0.02 0.02 0.21 0.44 0.72 1.07 1.45 1.85 2.29 

 בלו גט"ד
 2.34 1.89 1.48 1.10 0.73 0.45 0.22 0.02 0.02 0.02 /ק"ג(ש"ח)

           ללא ביטול הסדר הסולר
  בלו סולר

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 /ליטר(ש"ח)

 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% הישבוןשיעור 

 למוביליםבלו סולר 
 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 /ליטר(ש"ח)

 בלו גט"ד
/שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

 
 0.02 0.02 0.02 0.08 0.15 0.24 0.34 0.46 0.61 0.83 

 בלו גט"ד
 0.84 0.62 0.47 0.35 0.24 0.15 0.08 0.02 0.02 0.02 /ק"ג(ש"ח)

 

דחוס ברמה נמוכה יחסית בשנתיים הראשונות למתווה והחלת ההעלאה  יהותרת הבלו על גז טבע

ההדרגתית רק לאחריהן, תאפשר הטבה עמוקה במיוחד לצרכנים הראשונים שיעברו לגז טבעי 

 הערכה תיעשה שנהכל  בסוףמומלץ כי  דחוס, שעשויים להיתקל בחסמים המשמעותיים ביותר.

 לשקול מוצע ,נמוך יהיה דחוס טבעי גז של ההחדיר ששיעור ובמידה, הבלו מתווה של מחדש

 .יועל הבלו העלאת את ולדחות המתווה את להתאים

שלה  התלות את ולהקטין ישראל של האנרגטי הביטחון את להגדיל דלקים עשוי לתחליפי המעבר

הוועדה בחנה את היתרונות האפשריים המיוחסים לתחליפי נפט בתחום הביטחון . נפט בייבוא

בכמה היבטים, בכללם שיקולים גאופוליטיים, ביטחון אספקה, גיוון מקורות האנרגיה  האנרגטי

 עלולה בנפט ישראל של בהיבט הגאופוליטי, התלות ורגישות הכלכלה לתנודתיות במחירי הנפט.

 כלפיבקרטל אופ"ק. חלק מהמדינות החברות בקרטל עוינות  החברות המדינות את בעקיפין לחזק

                                                           
הסולר שמוצג להלן, נקבעו כך שנשמרת השינויים של הבלו על הסולר ושל שיעור ההישבון במתווה ביטול הסדר  4

. כלומר ישנה תוספת הכנסות למדינה מביטול הסדר הסולר רק החל משנת 2016-2020שקילות הכנסות בין השנים 

 .2015הבלו נכון לספטמבר  -ח לליטר "ש 2.93; 2021

 הזכאים למעט תעשייה. שיעור ההישבון המוצע לכל – 2018החל משנת  ;שיעור ההישבון למובילים – 2017עד שנת  5
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 קשרי לישראל מאפשרת נפט רכישת מאידך, .מנוגד לשיקוליה האסטרטגייםוחיזוקן  ישראל,

בנושא ביטחון האספקה, נפט הוא כיום  .עמן בקשרים יש תועלת שלישראל ,מדינות עם מסחר

במקרים  , למעטמחסור בנפטאין חשש ממשי מסחורה עולמית, והמסחר בו אינו מופסק. לכן, 

ועדה מגלה שתחליפי הנפט אינם מתאפיינים בהכרח יוצאי דופן בלבד. יתרה מכך, בדיקת הו

יפחית את התלות  האנרגיה, הגיוון מקורות בביטחון אספקה גבוה בהשוואה לנפט. בהיבט גיוון

, נפט בתחליפי כלל שימוש אין הקצר, שבו בטווח במיוחד בולט זה יתרון. יחיד אנרגיה במקור

גיוון מקורות האנרגיה גם עשוי להפחית  .יותר נפוץ בתחליפים נעשה שהשימוש ככל וקטן והולך

את רגישות המשק לתנודתיות במחיר הנפט. עם זאת, לא נמצאו סימנים שהכלכלה הישראלית 

נה בהכרח השפעה , השפעת התנודתיות במחיר הנפט אירגישה במיוחד למחירי הנפט. בנוסף

 בטווח הקצר לק לרכוש.חיצונית שיש להפנים בבלו, שכן היא נשקלת ע"י הצרכן בהחלטתו איזה ד

לבצע החלטה רציונלית מושכלת בנוגע לסוגי הדלק,  הצרכניםחסמי מודעות מונעים מש ייתכן

 בטווח לכן,החלטה שהייתה מבוססת בין היתר על שיקולי יעילות ויציבות יחסית במחירים. 

 זו שתלות נראה אך הבלו, במחיר בנפט הפחתת התלות את מסוימת במידה להפנים ראוי הקצר

  .הארוך במחיר הבלו בטווח מופנמת להיות צריכה אינה

בחינת הרכיבים השונים של הביטחון האנרגטי אינה מצביעה על השפעות חיצוניות  :לסיכום

חיוביות משמעותיות וארוכות טווח של תחליפי נפט לתחבורה, המצדיקות הטבה בבלו בטווח 

בות מסוימות בטווח הקצר בשל גיוון הארוך. אולם כן נמצאו מספר שיקולים שמצדיקים הט

מקורות האנרגיה, וכן כדי להתגבר על חסמים, שמקשים על הצרכן להפנים את היתרון במעבר 

כיוון שהיתרונות רלוונטיים בעיקר בטווח  לתחליפי נפט, המאפשרים יציבות מחירים ביחס לנפט.

אנרגטי. אולם התועלות הקצר מומלץ שלא לכלול רכיב נוסף בבלו להפנמת תועלת הביטחון ה

 ת להטבות ינוקא בטווח הקצר.בתחום הביטחון האנרגטי מהוות הצדקה נוספ

 

, דנה הוועדה בכלי רכב המונעים בגז טבעי לעניין מדיניות מיסוי לכלי רכב מבוססי תחליפי נפט

-בביו, (אתר מתיל די) DME-)דלקים סינטטיים(, ב GTL-מתנול, ב-דחוס ונוזלי, בתערובות בנזין

טכנולוגיות ההנעה השונות נבחנו על פי מספר  דלקים ובכלי רכב היברידיים וחשמליים.

אם מדובר ביצור  –קריטריונים, בכללם תועלת סביבתית )בעיקר בשימוש אך גם בשלב היצור 

מקומי(, תרומה לעצמאות אנרגטית, זמינות ובשלות תשתית, בטיחות ועלויות ההטמעה של 

 הטכנולוגיה. 

וכלי רכב  כלי רכב מסחרייםמשאיות, ו סיםלי הרכב המונעים בגז טבעי דחוס נמנים אוטובועל כ

לאוטובוסים ומשאיות כבדות מונעי גז טבעי דחוס תרומה סביבתית גדולה, כיוון שהם  פרטיים.

של  הנעים בלב האוכלוסייה וגורמים נזק בריאותי. למעבר ,נקיים יותר ממקביליהם מונעי הסולר

יתרה . חיוביות ואסטרטגיות כלכליות צפויות גם השלכות בגז טבעי אוטובוסים ומשאיות להנעה

 מספר של מצומצמת תשתית הקמת מאפשר חלוקה ומשאיות אוטובוסים של הנסועה מכך, אופי

 עלות בגז טבעי דחוס. הפרש להנעהלמתאימים ביותר  אותם והופך ,גבוהה בספיקה תדלוק תחנות

 מס שאין . מאחר15-25% הוא סולר מונע כבד לרכב דחוס גז טבעי מונע כבד ברכ בין הרכישה

 הוא דחוס אמצעי המס העיקרי לעידוד מעבר אוטובוסים ומשאיות לגז טבעי ,כבד רכב על קניה
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שנים לרכב כבד  4במשך  25%נוסף על כך, מומלץ להעניק פחת מואץ בשיעור . בלוב ההטבה

 )אוטובוסים ומשאיות(. ןוט 4.5מעל  דחוס מונע גז טבעי

טון מונעים  3.5-4.5בדומה לאוטובוסים ולמשאיות כבדות, מרבית כלי הרכב המסחריים במשקל 

מונע הלקבוצה זו ישנה תועלת סביבתית, שכן רכב דחוס כיום בסולר. להחדרת הנעה בגז טבעי 

 להישבון יםזכא אינם זו בקטגוריה המשתמשים סולר. רובבגז טבעי מזהם פחות מזה המונע ב

בבלו, מעבר להפחתת התועלת  עודפת מהטבה במסגרת הסדר הסולר. לכן, ייהנו משתמשים אלה

הסביבתית ולהטבת הינוקא, שכן הבלו על גז טבעי נקבע ביחס לבלו על סולר לאחר הישבון 

באופן חלקי בלבד ע"י תוספת מס הקנייה  תקוזז שמשלמים מובילים ומסיעים. הטבה עודפת זו

גז טבעי. לפיכך, הוועדה ב מונע שאינו לדגם בהשוואה בקטגוריה( 72%)בשיעור  רכישת הרכבבעת 

 טון מונע גז טבעי. 3.5-4.5במשקל  מסחרימצאה כי אין הצדקה להעניק הטבה במס הקניה לרכב 

 טבעי גז מונעי טון 3.5-4.5 במשקל רכב לכלי 25% בשיעור מואץ פחת להעניק מומלץ עם זאת,

 לשוק. בחדירה לסייע מנת על שנים 4 של פהלתקו, דחוס

דלקיים. -טון( המונעים בגז טבעי במדינות המערב הם דו 3.5מרבית כלי הרכב הפרטיים )עד 

נה מספקת את דיים נמוך, בשל פריסת תשתיות שאיההיצע של כלי רכב פרטיים מונעי גז טבעי ייעו

, טבעי דחוס ייהנה מהטבה עודפת בבלו דלקי בנזין/גז-הנהג הפרטי הממוצע. גם כלי רכב פרטי דו

 בשל הסיבות הבאות:

 נקבע ביחס לבלו על הסולר הנמוך מהבלו על הבנזין; דחוס על גז טבעי המומלץ )א( הבלו 

בשנת  50%נקבע ביחס לבלו על הסולר לאחר הישבון ) דחוס על גז טבעי המומלץ )ב( הבלו

 ;פי רוב לא זכאים לו-על (, שבעלי רכב פרטי2015

 על הגז הטבעיהמומלץ , שמגולמת בבלו דחוס )ג( התועלת הסביבתית במעבר מסולר לגז טבעי

 , עד כדי זניחה. דחוס , נמוכה משמעותית במעבר מבנזין לגז טבעיהדחוס

 תקוזז באופן חלקי בלבד ע"י תוספת מס הקנייה בעת רכישת הרכב. לפיכך,בבלו הטבה עודפת זו 

אם דלקי בנזין/גז טבעי דחוס. -בה במס הקניה לרכב פרטי דוהוועדה ממליצה שלא להעניק הט

במצב  או ,בבלו עודפות להטבות שזוכים כלי רכב בקטגוריות משמעותית גז טבעי חדירת תתרחש

 הוועדה .העודפות ההטבות לתיקון אמצעים המסים רשות תבחן הסולר, הסדר יבוטל לאבו 

 הפליטה תונינ לפי יחושב ,דחוס טבעי גז/בנזין דלקי-הירוק של רכב פרטי דו שהציון ממליצה

 (.כאלו יציג שהיבואן ככל) הרכב מונע להיות יכול שבהם הדלק סוגי שני מבין הנמוכים

תדרוש את הכשרתו של כוח אדם לטיפול דחוס  תנועתם בכבישים של כלי רכב מונעי גז טבעי

. לשם כך, מוצע ואת התאמתה של סביבת העבודה במוסכים לגז טבעי ,במערכות הגז הטבעי

 ליישם את הצעדים הבאים:

כת הגז, לכלי רכב מונעי גז שאינם נוגעים למער ,סדרת מתן שירותי תחזוקהלא לפעול)א( 

בתוכנית  נושא הטיפול הכללי ברכב מונע גז טבעי דחוסלכלול את , ובכל המוסכים טבעי דחוס

 ; קופתיות של המנהלים המקצועיים במוסךההשתלמויות הת
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של הקמת תא העבודה הייעודי, לבחון בהתאם לצורך מתן מענקי חלוץ למימון חלקי )ב( 

 ; חדשים\במוסכים קיימים חוס,דטיפול במערכות גז ברכב מונע גז טבעי לצורך  הנדרש

, באמצעות חוסשנתית למערכת הגז לרכב מונע גז טבעי ד-לסבסד את בדיקת התקינות הדו)ג( 

 שנים. 4ח באגרת הרישוי השנתית לתקופה של "ש 70הנחה של 

שימוש בגז טבעי בצורתו המקורית לצרכי תחבורה מצריך שינויים מהותיים בכלי הרכב 

לכן הגז הטבעי, דומה בתכונותיו לבנזין, ומהמתנול, שהנו דלק נוזלי המופק ובתשתיות. מאידך, 

 התחבורה ימשרד של בליווי, האנרגיה משרד לתחבורה הקלה.פוטנציאל לשמש תחליף נפט בעל 

 בריכוז מתנול,-בנזין בתערובת השימוש של ההשפעה לבדיקת חלוץ מבחן ערכו והגנת הסביבה,

 ריכוז גם כי מלמדות המבחן והתשתית. תוצאות הרכב מכלולי על ,(M15) מתנול 15% של נמוך

ושלילת האפשרות , הניסוי תוצאות הדלק. לאור במערכת שונים ברכיבים לפגוע עשוי נמוך מתנול

" )ללא התאמות במערכת הדלק( בצי הרכב הקיים, drop-in fuel"-כ M15-בשלב זה לשימוש ב

 FFV (Flex רכב כלי פיתוח בתהליך ביניים שלברק  ,M15 בשימוש אפשרי בתערובת רואה הוועדה

Fuel Vehicles )של מתנול גבוה כוזברי תערובות באמצעות להנעה מותאמים אשר (M85) ,

לא נמצא כעדיף M15 -ש כיווןבנוסף, כאמור, מ שלשימוש בהם יש פוטנציאל לתועלת משקית.

הטבות הוועדה ממליצה לא להעניק מבחינה סביבתית על בנזין או כלכלי יותר ממנו ללא סבסוד, 

-פליטות תוך שימוש ביבואן רכב יציג נתוני  באותם מצבים בהם. עם זאת, מומלץ כי 15M-מס ל

M15 ירוק לפי התוצאות המיסוי ההטבת את רכב יקבל ברכב המאושר על ידי היצרן לדלק זה, ה

 בתעודת הפליטות.

, עשויות להיות כדאיות M15לעומת  (,M85מתנול ) 85%מתנול בריכוז גבוה של -זיןתערובות בנ

בתיות משמעותיות משימוש כלכלית למשתמש. בשלב זה אין מספיק נתונים לזיהוי תועלות סבי

יתרה מכך, הוועדה לא איתרה חסמים לעומת שימוש בכלי רכב המונעים בבנזין.  M85ברכבי 

היכול לנוע  "גמיש תדלוק"רכב  - FFV (Flex Fuel Vehiclesמשמעותיים לחדירת כלי רכב מסוג 

בעיקר מהטעם של  ,המותאמים להנעה במתנול בריכוז גבוה. עם זאת ,גם על מתנול וגם על בנזין(

 הוועדה ממליצהגיוון מקורות האנרגיה, אשר עשוי לתרום ליציבות מחירי הדלקים במשק, 

המאפשר ,  FFVלרכב השנתית רישויהבאגרת  , הטבת ינוקאשנים 4-בהוראת שעה ל להעניק,

 1,400-)כ 2גובה האגרה לקבוצת מחיר ההטבה יהיה כסכום  .(    M85שימוש בריכוז מתנול גבוה )

כחצי מגובה האגרה , ובסכום של FFV-מתחילת יבוא רכבי ה בשנתיים הראשונותח( ש"

 בשנתיים הבאות.

כלי רכב היברידיים וחשמליים הם אמצעי מוסכם להפחתת פליטות ולהעלאת היעילות 

כלי רכב היברידיים פרטיים נעשים פופולריים יותר ויותר ברחבי העולם, ויצרנים  האנרגטית.

ם דגמים מסוג זה. לעומתם, כלי רכב חשמליים פרטיים בשלים פחות לחדירה רבים מציעים כיו

, מתומרצת באופן משמעותי חשמליתהיברידית או  הנעה בעלי ,פרטיים רכב כלילשוק. רכישת 

להמשיך במדיניות המיסוי  הוועדה ממליצה. הנוכחית במתכונתו הירוק המיסוי במסגרת

יונהגו שיעורי  :2017, שלפיה עד לסוף שנת פרטייםהמתוכננת על כלי רכב היברידיים וחשמליים 
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לכלי רכב היברידיים, לכלי רכב היברידיים נטענים  10%-ו 20%, 30%מס קניה מופחתים של 

 1,000-היברידי וש"ח מזקיפת שווי השימוש של רכב  500ולכלי רכב חשמליים בהתאמה; יופחתו 

ש"ח מזקיפת שווי השימוש של רכב היברידי נטען ושל רכב חשמלי. בדומה למקביליהם הפרטיים, 

להפחתת פליטות המזהמים מתחבורה  ,פוטנציאל גדוליש חשמליים לאוטובוסים היברידיים ו

 ,ציבורית בפרט ומתחבורה בכלל בסביבה העירונית. עם זאת, היצע הדגמים מצומצם כיום

והתפעול גבוהות בהשוואה לאוטובוס דיזל קונבנציונלי. שיעור מס הקניה לויות הרכישה וע

. לפיכך, ולשם עידוד תחבורה ציבורית עירונית נקיה ומונעת 0%ברכישת אוטובוס עומד על 

לאוטובוס  33%שנים, פחת מואץ בשיעור  4-בהוראת שעה ל לקבועהוועדה ממליצה תחליפי נפט, 

 מואץ פחת לקבוע מומלץ לא זה לבבש על יבוא אוטובוס חשמלי. ממכס פטורחשמלי ו

 . כלכלית מבחינה ככדאית מוכחת אינה זו שטכנולוגיה כיוון, היברידיים אוטובוסיםל

הסבת כלי רכב חדשים  .)גז פחמימני מעובה( כלי רכב מונעי גפ"מבחנה את המיסוי על הוועדה 

או לתועלות בתחום הביטחון  מובהקות, סביבתיותומשומשים לגפ"מ אינה מובילה לתועלות 

 לאכוף בפועל ניתן היא שלא ,נמוך נותר שהבלו המוטל כיום על גפ"מ לתחבורה הסיבה האנרגטי.

לבישול והסקה. כתוצאה מהבלו הנמוך, בגין הסבת רכב  מ"גפ מול לתחבורה מ"גפ על נפרד בלו

ש"ח בשנה. משמעות הדבר היא  4,500 של לפחותלגפ"מ נגרם למדינה הפסד הכנסות ממסים 

הנובע מקושי  ,בעיקר בשל עיוות מס ששוק הגפ"מ לתחבורה ושוק ההסבות צומח היום בישראל

של  יק הענקהעל מנת לא לפגוע בהכנסות המדינה ממסים, ועל מנת להפס טכני לאכוף בלו נפרד.

את אגרת הדרגה במומלץ להעלות הטבת מס לא מוצדקת )שאינה משקפת השפעה חיצונית(, 

 במכוני האכיפהבמקביל, יש להדק את . ש"ח 4,500-מ ב"גפמונעי  רכב כלי הרישוי השנתית על

 .רישוםללא ו רישוי ללא מ"גפ מערכות תהתקנ נגדכ הרישוי

 

לצד המיסוי על תחליפי נפט לתחבורה ועל כלי רכב מבוססי תחליפי נפט, בחנה הוועדה אמצעי 

 20%מואץ בשיעור של  פחת להעניק הוועדה ממליצה לתחבורה.תמיכה בתשתית תחליפי נפט 

מתקן ערבול  שנים(; 8-תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס )הוראת שעה ל :להקמת בהוראת שעה

הוראת ממוחזרים ) ושמנים פסולות מבוססי דלקים לייצור שנים(; מפעל 4-להוראת שעה מתנול )

 ,מומלץ לתמוך בתחנות תדלוק בגז טבעי דחוס כמו כן, לבחינה פרטנית(.שנים ובכפוף  4-לשעה 

שתפחית את חוסר הוודאות הכרוך בסיכוני  באמצעות תכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון,

התמיכה במסגרת התכנית תורכב משני מרכיבים:  מיליון ש"ח. 50ביקוש, בתקציב כולל של עד 

תחנה אשר  שבמסגרתו ,ביטחון)ב( הפעלת מנגנון רשת  ;מיליון ש"ח לתחנה 1-כ)א( מענק של 

תהיה זכאית לתמיכה שנתית, וזאת  ,לא תגיע להיקף מכירות שנתי של גז טבעי דחוס לתחבורה

באמצעות מענק ישיר בהסבת  עוד ממליצה הוועדה לתמוך. השנים ממועד תחילת הפעלת 7שך למ

-ל סכום של כתחנות ויעמוד ע 50-אשר יינתן ל בנזין,-תחנות תדלוק לקליטת תערובות מתנול

חבילת סיוע למפעל סולר  מומלץ כיבנוסף,  מגובה ההשקעה. 50%-ש"ח לתחנה, השווה לכ 15,000

הוועדה בחנה את  ;על בסיס תכנית ממשית להקמה ,( תיקבע ייעודיתGTLאו בנזין סינתטיים )

 .עלויות פליטת המזהמים לאוויר ברכיב התשתיות, בתהליכי היצור של דלקים שונים והובלתם

למקטע ייצור הדלק והובלתו תרומה לא משמעותית לסה"כ הפליטות הנגרמות לכל אורך חיי 

(, ביחס לפליטות הנגרמות משריפת הדלקים במנועי כלי הרכב עצמם well-to-wheelהדלק )
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(tank-to-wheel משום כך ומשום שלרוב הדלק ממוסה גם בשלב ההפקה, וכן, בשל המורכבות .)

 ששימש את הוועדהבמודל הסביבתי , ות הדלקים ומכימות העלויותשנובעת משונות מקור

-well-to) בעת הפקת הדלק, עיבודו והובלתו לא נכללו הפליטות הנוצרות על דלקיםלקביעת הבלו 

tank),עדיין יש מקום לחישובים שמתייחסים לכל אורך חיי הדלק במקרים מיוחדים,  . עם זאת

מומלץ  GTLבמידה שיקום בעתיד מפעל שבהם הפליטות יכולות להשפיע משמעותית. לפיכך, 

בחישוב להתחשב גם בפליטות המפעל  ,או לחילופין המפעל,לשקול הטלת מס גם על פליטות 

 על סולר סינטטי. ההשפעות החיצוניות של כלי רכב הנעים

עיקר הדוח מתמקד בסקטור התחבורה, אך הוועדה בחנה גם את העלויות החיצוניות הנגרמות 

הבלו על דלקים  -נספח ג'  )ראה ב משימוש בדלקים מזהמים לחשמל ותעשייה במסגרת עבודתה

הוועדה מצאה כי גובה הבלו המוטל על דלקים לחשמל ולתעשייה אינו משקף  (.תעשייהללחשמל ו

את העלויות החיצוניות שלהם, כלומר כיום מחירי הדלקים אינם משקפים את הנזק החברתי 

שהם גורמים. הפנמת העלויות יכולה להגדיל את היעילות הכלכלית במשק, ובנוסף, להגדיל את 

מוצע להעלות בהדרגה של מסים מעוותים אחרים. לפיכך, הכנסות המדינה וכך לאפשר הפחתה 

תוך מספר שנים את שיעור הבלו על דלקים בסקטורים אלו, באופן שייטיב לשקף את העלויות 

 החיצוניות הנגרמות משימוש בהם.
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 מבוא -פרק א' 

יסטורית לכונן מאמץ לאומי להפחתת קיבלה ממשלת ישראל החלטה ה 2010פברואר חודש ב

. הממשלה ראתה בהפחתת התלות בנפט משימה לאומית בשל 6התלות העולמית של נפט בתחבורה

שיקולים אסטרטגיים, היתרון הסביבתי במעבר לתחליפי נפט בתחבורה וכן הפוטנציאל הכלכלי 

בנפט במיוחד,  כיוון שתחום זה תלויהטמון בתחליפים. ההתמקדות בתחום התחבורה קריטית 

על אף ההתקדמויות הטכנולוגיות . 7מצריכת האנרגיה לתחבורה בעולם מקורה בנפט 90%ויותר מ 

תחליפי נפט עדיין לא הצליחו לחדור  ,בעשורים האחרונים, ברוב המדינות כלי רכבהרבות שחלו ב

 לשוק הרחב.

התחליפים ברמה המקומית לאור האינטרסים לקידום תחליפי נפט, וכן לאור ההבנה שקידום 

על תוכנית להפחתת התלות הישראלית  2013יסייע לקידומם בעולם, החליטה הממשלה בינואר 

 חליפיים אנרגיה למקורות בישראל התחבורה של המעבר את . הוחלט לקדם8בנפט בתחבורה

 בישראל בתחבורה אנרגיה כמקור הנפט משקל של ההפחתה היתכנות את ולאפשר, לנפט

 ,התוכנית מציעה קידום של שלל תחליפי נפט כלכלית. כדאי שהמעבר ככל, ם משמעותייםיבשיעור

(, דלקים כוהליים )כגון מתנול(, דלקים סינטטיים הנוצרים במפעלים CNGכולל גז טבעי דחוס )

(, דלקים ביולוגיים ותחליפים נוספים. עתודות הגז הטבעי GTL) נוזלי להפיכת גז טבעי לדלק

שהתגלו לאחרונה מהוות מאגר אנרגיה גדול ובטוח, וישראל יכולה לעשות שימוש בדלקים 

 שמקורם בגז טבעי כדי לקדם תחליפי נפט ברמה המקומית. 

"( 3ירוק ועדת "מיסוי רה )נפט לתחבו תחליפי למיסויבמסגרת החלטת הממשלה הוקמה הוועדה 

מר ערן יעקב. מטרת  –סמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה ברשות המסים המשנה למנהל ו בראשות

הפנמת תוך יפי נפט על פי עקרונות כלכליים, הוועדה היא גיבוש מדיניות כוללת לקידום תחל

הוועדה נועדה בנוסף, היתרון הסביבתי של התחליפים וקידום הביטחון האנרגטי של המדינה. 

וודאות באשר למיסוי שיוחל עליהם בשנים ולצרכנים לתעשייה המקדמת תחליפי דלקים לאפשר 

על תחליפים שנמצאים עדיין ות ייקבע המיסוי העתידי אילו עקרונ לפי הקרובות, וכן לקבוע

 צוותים:  ארבעהבתהליך פיתוח. הוועדה פעלה במסגרת של 

  במסגרת הצוות נבחן הבלו הרצוי על כל אחד מתחליפי הנפט. נבחנו ההטבות  –צוות דלק

הסביבתיות הראויות בטווח הארוך, הטבות הינוקא בטווח הקצר, היכולת להטיל בלו 

פיסקאליים והשפעותיהם על גובה ההטבות ודלק -ייעודי לכל תחליף, שיקולים כלכליים

 ההטבות. הייחוס שאליו צריך להשוות כל תחליף בקביעת 

                                                           
  .7.2.2010 מיום 1354החלטת ממשלה  6

7 2014 key energy statistics, IEA 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf 

 .13.01.2013 מיום 5327 ממשלה החלטת 8



 מבוא -פרק א'  

 

- 22 - 
 

  ייעודיים  כלי רכבהמונעים בתחליפי נפט, כולל  כלי רכבהצוות דן במיסוי על  –צוות רכב

(dedicated ,)כלי רכב ( הנעים על שני דלקים במקבילdual-fuel ,)דלקיים-דו כלי רכב 

גמישי  כלי רכבו, (bi fuelדלק קונבנציונלי ) לנוע לסירוגין על תחליף נפט או עלהמסוגלים 

(. הצוות התייחס הן לכלי רכב שיועדו על ידי יצרן הרכב Flex Fuel Vehiclesתדלוק )

 (.retrofit( והן להסבות כלי רכב )OEMלתחליפי נפט )

  הצוות דן בקידום התשתיות הנחוצות לתחליפי נפט תוך התמקדות  –צוות תשתיות

 מתקנים לערבוב דלק ומפעלים לייצור דלק. בתחנות התדלוק, 

  קידום  של כוללת למדיניות המומלץ הכללי התוואי בצוות מאקרו נידון –צוות מאקרו

, נקבעו סדרי העדיפויות העיקריים של הוועדהצוות תחליפי נפט הכדאיים כלכלית. ב

נערכת ספירה תוך וידוא שלא  אינטגרציה של מסקנות שלושת הצוותים האחריםונערכה 

 כפולה של תועלות. 

הצוותים נוצר המסמך הנוכחי המציע מדיניות תמריצים לעידוד תחליפי נפט. עבודת במסגרת 

 תכנית משולבת מענקים ורשת ביטחוןו כוללות פחת מואץ העיקריות בתחום התשתית ההמלצות

. מענקים להסבת תחנות תדלוק לקליטת תערובות מתנולבגז טבעי דחוס ו תחנות תדלוקהקמת ל

 אוטובוסיםול דחוסאץ לכלי רכב כבדים מונעי גז טבעי להעניק פחת מובתחום הרכב מומלץ 

 גמישי תדלוק הנעים על תערובת מתנול ובנזין כלי רכבלהעניק הטבה באגרת הרישוי ל, חשמליים

. בתחום הדלק מומלץ (גפ"מגז פחמימני מעובה ) מונעי כלי רכבעל  אגרת הרישויולהעלות את 

וכן הטבה שתשקף את התועלת הטבות ינוקא משמעותיות לגז טבעי דחוס  בבלו להעניק

לפי  במקום דלק צריכת לפיאו  על דלקים לפי תכולת אנרגיה הבלו, לחשב מחדש את הסביבתית

 הסולר.  ההישבון על נפח ולבטל את הסדר

ההשקעה  שבהםבאמצעות יישום ההמלצות, אשר ממקדות את הטבות המס בתחליפים כלכליים 

משמעותית בזיהום  קל תחליפי הנפט וכך להוביל להפחתהמשתלמת, ניתן יהיה להגדיל את מש

האוויר וגזי חממה, להקטין את ההוצאות על דלק ואת יוקר המחיה, וכן להגדיל את מגוון 

. מעבר לכך, חדירה מוצלחת של תחליפי נפט ם במדינה ואת העצמאות האנרגטית שלההדלקי

  גמא למדינות מערביות אחרות, וכך לתרום להקטנת התלות בנפט בעולם.דו להוותבישראל יכולה 
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 :משתתפי הוועדה

 סים )יו"ר הוועדה(רשות המ   -ערן יעקב 

 סים )מרכז הוועדה(רשות המ   -אורי זיסקינד 

 סיםרשות המ   -קובי בוזו 

 משרד התחבורה   -אבנר פלור 

 מנהל הדלק במשרד האנרגיה   -חן בר יוסף 

 סיםעמית ממשק ברשות המ   -לוי רועי 

 סיםעמית ממשק ברשות המ   -טל אלעד 

 סיםרשות המ   -אירנה פלקוביץ 

 מנהל הדלק במשרד האנרגיה   -נחום יהושע 

 משרד התחבורה   -עידן עבודי 

 המשרד להגנת הסביבה   -אמיר זלצברג 

  הממשלה ראש במשרד הנפט תחליפי מנהלת   -אייל רוזנר 

 הממשלה ראש במשרד הנפט תחליפי מנהלת   -תומר כהן 

 הממשלה ראש במשרד הנפט תחליפי מנהלת   -ענת בונשטיין 

 הממשלה ראש במשרד הנפט תחליפי מנהלת   -סער שפיר 

 הממשלה ראש במשרד הנפט תחליפי מנהלת   -יואב רוטלר 

 הממשלה ראש במשרד הנפט תחליפי מנהלת   - דינרמן אפרת

  האנרגיה משרד   -ברכה חלף 

 סיםרשות המ  -נטליה מירוניצב 

 סיםרשות המ   -אבי כהן 

 המשרד להגנת הסביבה   -גלית פלצור 

 המשרד להגנת הסביבה   -אלדד צדוק 

 אגף תקציבים במשרד האוצר   -אורן משה 

 מנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר   -עמרי יצחק 

 המשרד להגנת הסביבה   -רעות רבי 

 המשרד להגנת הסביבה   -יואב צלניקר 
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 רקע -ב'  פרק

 תחליפי נפט –סוגי דלק  1

 כל להצגת מעבר הוועדה. עבודת התמקדה בהם העיקריים הנפט תחליפי של סקירה יציג זה חלק

 לקדם כדי להתגבר צריך יהיה שעליהם ,מהדלקים אחד כל המאפיינים החסמים גם יוצגו תחליף

  התחליפים. של חדירה

 

Compressed Natural Gas (CNG  1.1) - )גט"ד( גז טבעי דחוס  

 בגז לשימוש הטכנולוגיה .1930 משנת החל בעולם שונות במדינות מוכר לתחבורה כדלק טבעי גז

 רבים במקומות מיושמת ולכן גבוהה, בשלות ברמת ונמצאת למדי מפותחת לתחבורה טבעי

 אף על .LNG – המונזלת ובצורתו - CNG הדחוסה בצורתו מוכר לתחבורה בשימוש טבעי גז בעולם.

 עמדה 2012 בשנת רחבה. איננה התחבורה בסקטור הגז הטבעי של תפוצתו ,הטכנולוגיה בשלות

של  שיעור המהווה נפט, טוןשווה ערך  מיליון 90-כ על בעולם הגז הטבעי לתחבורה צריכת

 .9לתחבורה הדלקים צריכת מסך כשלושה אחוזים בלבד

גט"ד להנעת כלי רכב אפשרי במנועים ייעודיים אשר תוכננו להפעלה באמצעות גט"ד שימוש ב

(Dedicated .וכן קיימת האפשרות להסב כלי רכב בעלי מנוע בנזין או דיזל להנעה בעזרת גט"ד )

 ההסבות מתאפיינות בהתאמה פשוטה למנוע הקיים וכוללות הוספת מערכת דלק ייעודית

האחראית על אכסון והזרמת הגז אל המנוע. מנועים ייעודיים יתאפיינו בנצילות גבוהה יותר 

משמעותית מזה של בנזין  בה שמספר האוקטן של גז טבעי גבוהמאשר מנועים מוסבים מהסי

ל הגז, ויהיו בעלי (, ולכן מנועים המתוכננים מראש להפעלה בגט"ד, ינצלו לטובה תכונה זו ש130)

ריכת צעל ה יותר. יחס הדחיסה הינו פרמטר המשפיע רבות על נצילות המנוע וה גבויחס דחיס

יחס הדחיסה הגבוה המאפיין מנועי דיזל הוא הסיבה  מכך. הדלק ופליטת המזהמים הנגזרות

ת לאנרגיה העיקרית לנצילות העדיפה של מנועי הדיזל על פני מנועי הבנזין. המעבדה הלאומי

להשוות בין פליטת המזהמים של כלי רכב ייעודיים  ים, במטרהבארה"ב ביצעה סדרת מבחנ

להנעה בגט"ד ובין הפליטה מכלי רכב מוסבים. במבחנים נמצא כי פליטת המזהמים מכלי הרכב 

מהנתונים האנרגטיים וההשלכות  מכלי הרכב המוסבים. ייעודיים נמוכה משמעותית מהפליטהה

שתתקבל משימוש בגז טבעי במגזר  ,יותרהסביבתיות שהוצגו עולה כי התועלת הגדולה ב

(. הסבתם של כלי רכב חדשים בעלי Dedicatedתתקבל בשימוש בכלי רכב ייעודיים ) ,התחבורה

מנוע הצתה חשמלית להנעה בעזרת גט"ד אין בה משום יתרון מעבר לתרומה הלאומית שבשימוש 

בנוסף, הסוכנויות להגנת . יצרן הרכברוב ההסבה איננה מאושרת ע"י -פי-ועל ,במשאבים מקומיים

הסביבה בארה"ב ובאירופה ממליצות לוודא כי ההסבות מתבצעות על ידי גורמים מקצועיים 
                                                           

9 2014 key energy statistics, IEA 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf 
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. במדינות כגון פקיסטן, 10ומבוקרות על ידי צד שלישי בכדי שרמת פליטת המזהמים לא תעלה

בארה"ב באירופה ו ,קיים בכל סוגי כלי הרכב. לעומת זאת CNG-איראן וארגנטינה השימוש ב

רכבי דיזל כבדים הנוסעים בערים )אוטובוסי הנעת לכתחליף  ובעיקר הוא CNG-השימוש ב

 תחבורה ציבורית, משאיות איסוף אשפה וכד'(.

 בגז טבעי דחוסחסמי כניסה  1.1.1

גבוהה יותר גז טבעי דחוס העלות הכוללת של רכישת רכב  – "הביצה והתרנגולת"בעיית  .1

ישקיעו בהחלפת ציי הרכב לגט"ד נדרשת וודאות לגבי מרכב רגיל. על מנת שבעלי ציים 

 ,CNG. על מנת שתהיה פריסה רחבה של תשתית CNG-היקף הפריסה של תחנות ה

 כלי רכבהחזוי של  יש צורך בוודאות לגבי היקף הביקוש CNG-לחברות הדלק או ליזמי ה

 (.13.2  פירוט נוסף בחלק ראה)

דבר המקשה על  ,הדלקיםאין ודאות לגבי מחירי  – מחיר הדלקוודאות לגבי חוסר  .2

, לגבי מרכיב המיסוי במחיר )הבלו( לחשב אם המעבר לגט"ד הוא כדאי.השחקנים 

 .המלצות וועדה זו עשויות לספק וודאות

ציי רכב אשר ירכשו רכב גט"ד יתקשו  – וודאות לגבי היכולת למכור את הרכב ליד שניה  .3

אם הם יוכלו למכור אותו לאחר מספר שנים הו ,ערכו כרכב יד שניהלהעריך מה יהיה 

תמורת מחיר סביר. רק אם תהיה חדירה גבוהה של רכבי גט"ד סביר שיתפתח שוק יד 

 שניה משוכלל.

שאינה מוכרת  לטכנולוגיה במעבר כללי סיכון קיים – גיה חדשהלטכנולו במעברסיכון  .4

כב ייתפס כאמין . הרעשורים רבים ומוכחת קיימת לטכנולוגיה ביחס ,דיה למשתמש

 קיימת אי ודאות לגבי מרחקי הנסיעה של הרכב.ו פחות בשלב הראשון

 כלי רכבהינו אחוזי, מכאן, ש טון( 4.5)עד משקל  על הרכב מס הקנייהכיום  – מיסוי גבוה .5

, רכב  CNGיקרים פחות. במקרה של רכבי כלי רכבאשר יקרים יותר ממוסים יותר מ

הוא גם סביר שועל כן  CNG-מאותו הדגם בדיוק יהיה יקר יותר במידה והוא מונע ב

 .אפילו אם יהיו לו יתרונות סביבתיים ביחס לרכב הנע על סולר ימוסה יותר

כוח  ושלמוסכים  שפע של כיום אין בישראל –ת בתקופה הראשונה היעדר תשתית תומכ .6

התחזוקה בתקופה ולכן סביר שעלות  ,אדם מיומן המתמחים בטכנולוגיית גז טבעי דחוס

  .תהיה גבוהה יותר הראשונית

הפריסה של רשתות החלוקה  – חוסר וודאות לגבי מועדי החיבור לרשת הגז הטבעי .7

גם לאחר חתימה על חוזי מתקדמת לאט מהמתוכנן בעיקר בשל קשיים סטטוטוריים. 

 יהיו ארוכים.לרשת  בפועל של תחנותחיבור ה שזמניהתחברות, קיים חשש מוצדק 

חששות ציבוריים מטכנולוגיה חדשה  בקרב הציבור לעיתים קיימים – מודעות ציבורית .8

)גז  . כך למשל כיוון שאסור להכניס רכב גפ"מנובעים מחוסר ידע, אשר אינם מוצדקיםש

                                                           
10 http://www.epa.gov/otaq/consumer/fuels/altfuels/altfuels.htm  

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013 Exhaust emissions from road transport .  

http://www.epa.gov/otaq/consumer/fuels/altfuels/altfuels.htm
http://www.epa.gov/otaq/consumer/fuels/altfuels/altfuels.htm
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תושבים ובעלי חניונים לחשוש להכניס  יםקרקעיים עלול-לחניונים תת פחמימני מעובה(

ולכן כל עוד קיימים פתחי  ,קל מאוויר שגט"ד , למרותלחניוניםגז טבעי דחוס גם רכבי 

 אוורור בחניון לא אמורה להיות בעיה בחניה.

 

Methanol 1.2 - תנולמ  

 כדלק וכן רבים בתהליכים בסיסי ככימיקל המשמש ,נוזל אלכהולי הינו (CH3OH) מתנול

 התחבורה בהקשר .ועוד סינטטיים גזים ביומסה, פחם, טבעי, מגז מתנול לייצר ניתן .לתחבורה

 הינה סין ,כיום (M2, M10, M15). משתנה בריכוז לבנזין ישיר כתוסף לרוב מופיע מתנול

 עד ניתנה ב"ובארה באירופה כאשר (M100 ועד הריכוזים בכל) מתנול של ביותר הגדולה הצרכנית

 ב(."בארה חזק חקלאי לובי) פוליטיים גם אך סביבתיים, משיקולים בעיקר לאתנול, עדיפות כה

 -14.5-16בכ המוערך עולמי שוק ,תחבורהלו אולפיניםלתעשיית ה בעיקר ,המתנול לשימושי

 דלק לתחליפי ביחס גם משמעותית, קטן תחבורה כדלק מתנול של השימוש היקף .דולר מיליארד

  .אחרים

, טבעי גזמ המופק המתנול תכונות ,מעבר לכך .שלו הבטיחות רמת הינו מתנול של היתרונות אחד

. הקלה לתחבורה נפט תחליף להוות רב פוטנציאל בעל הינו זה דלק ולכן הבנזין לתכונות דומות

 מלווה( Flex Fuel Vehicles) לכך יועדו שאינם רכב בכלי מתנול של גבוה ריכוז בעל בדלק השימוש

ממשלת ישראל יזמה שיתופי . הדלק ומערכת מנוע בחלקי מוגברת ושחיקה קורוזיה מפני בחשש

להתאמת כלי רכב לשימוש בתערובות דלקים  פעולה בינלאומיים, עם יצרני רכב מובילים

 במטרה תוהתשתי מכלולי על דלקים תובתערוב השימוש של ההשפעה בדיקתו ,המכילות מתנול

 לרשות העומדים הטבעי הגז במצבורי שגלום האנרגטי בפוטנציאל ומהיר יעיל לשימוש להביא

 ישראל.

 חסמי כניסה במתנול 1.2.1

כיום  - מונעי מתנול במדינות מערביות כלי רכבהיעדר ידע הנדסי וניסיון תפעולי של  .1

בלי לקחת בחשבון פיילוטים שבוצעו מזאת מתנול מיושם בקנה מידה רחב בסין בלבד, 

 במדינות שונות, בעיקר בארה"ב.

חסמים אלו אינם ייחודיים  – להפקת מתנול חסמים סטטוטוריים להקמת המתקן .2

 כל מתקן כימי בישראל.למתנול, אך משמעותיים כמו ל

הדלק המכיל מתנול לתחנת התדלוק  הנעת - חסמי תפעול לאורך כל שרשרת האספקה .3

 .של מיכלי הערבובושל ציוד התחנה, של מכליות הכביש תדרוש התאמה 

סביר שלא ניתן יהיה להזרים  – נוספות בשל היעדר יכולת הזרמה בצנרת ארציתעלויות  .4

מתנול בצנרת הדלק הארצית, מכיוון שקיים חשש שיפגע בדלקים אחרים המוזרמים 

 .למטוסים(סילוני  בצנרת זו )כגון דלק
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מאשרים שימוש  כיום יצרני הרכב לא – לשימוש במתנולשל יצרניות הרכב אחריות העדר  .5

כתוצאה קטן התמריץ של צרכנים להשתמש במתנול וקטן במתנול כדלק לרכב, ו

 שהדלק רלוונטי עבורם.  כלי הרכבמשמעותית מספר 

בדומה לבנזין מתנול הוא רעיל לאדם, דבר  - סוגיות השפעה בריאותית של חשיפה למתנול .6

 העלול להשפיע על תדמיתו כדלק חלופי.

 

  (Gas To Liquid (GTL 1.3

GTL שניתן נוזלי סינטטי לדלק פחמימניים גזים מומרים במהלכו אשר לתהליך גנרי שם הינו 

 כמה נוצרים GTL בתהליך .פחמימניים חומרים של אחרים סוגים או לדלקים מכן לאחר לעבדו

 סטנדרטיים ובנזין לדיזל ישירים תחליפים הינם FT ודיזל בנזין :שונים שימושים בעלי תוצרים

 רבים שימושים לנפטא ,מטוסים דלק לייצור משמש קרוסין .השימושים בכל להחליפם ויכולים

 נוספים סיכה חומרי מעט נוצרים ,כן כמו .גז לטורבינות כדלק ואף גלם כחומר ,כממס בתעשייה

 כל כאשר ,שימוש נעשה בה בטכנולוגיה תלויים בתהליך התוצרים .יהבתעשי שונים שימושים להם

 שימוש יעשה בה הטכנולוגיה על ההחלטה .תוצרים של מסוים טווח של יצור מאפשרת טכנולוגיה

 .עת בכל המדויק המוצרים תמהיל את לבחור ניתן ממנו הטווח את קובעת היא שכן חיונית היא

 הסבה כל נדרשת שלא כך נפט זיקוק לתוצרי כימית מבחינה דומים GTL תהליך של התוצרים

 לדלקים יחסית סביבתית מבחינה יתרונות הסינטטיים דלקיםמה חלקל תשתיתית.

 11.גבוה ייצוא פוטנציאל GTLבתהליך המיוצרים סינתטיים לדלקים .לייםקונבנציונ

 GTLחסמי כניסה  1.3.1

, גם בהיקפים קטנים, הינו  GTLמפעל - מסיבייםדרישות סביבתיות והיבטים תכנוניים  .1

. המורכבות התכנונית LNG)"מפלצת" ברמה הסטטוטורית )בדומה לבית זיקוק או מתקן 

 ,המתקן )זיהום אויר, שפכים, בטיחות ועוד( שלהסביבתיות הרבות ההשפעות וההנדסית, 

מתו של בית ההתנגדויות המקומיות והדרישות סביבתיות להקמת מתקן כזה דומות להק

וד היו זיקוק חיפה או אשדה תיכי במידה וב ,לי אף יותר(. רבים מעריכיםוזיקוק חדש )וא

  התנגדויות והמכשלות הסטטוטוריות.להיבנות היום, לא ניתן היה לצלוח את ה צריכים

אלף חביות ביום  40של  בכושר הפקה עלות מתקן -קשיי גיוס הון בהיקף כה משמעותי .2

 מיליארד דולר. 4עומד על סדר גודל של 

 -היכולת ההנדסית והידע לבנות את המתקןחברות אשר בידיהן מיעוט יחסי של  .3

מצויה בידי מספר מצומצם של  GTLהטכנולוגייה והיכולת הכלכלית להקים מפעל 

ארה"ב ובעולם על ידי פרויקטים ב באופן משמעותיאלו כרגע מועסקות  חברות. חברות

  ולחלקן יש אינטרס אסטרטגי לא לפעול בישראל.

                                                           
שלב ב': מודל כלכלי וניתוח איכותי  –"שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל  דוח 11

 .2012, משרד האנרגיה והמים, ספטמבר DHV, קבוצת פארטו, חברת GTL -, מתנול וCNGלתחליפי הדלקים 
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יכולת הפרויקט יכלול סיכונים רבים וידרוש  – התמודדות עם טווח רחב של סיכונים .4

 באופן נכון בין היזמים, המדינה, הצרכנים וספקי הגז. אותם לפזר 

 

1.4 דלק-ביו  

סילי )דלק ומשמש כתחליף לדלק הפו ,ם שוניםידלק הוא דלק המופק מחומרים אורגני-ביו

דיזל, והוא מופק אתנול וביוביודלק מתחלק לשני סוגים עיקריים: -הביו מאובנים( המופק מנפט.

דקלים, סויה, לפתית ועוד.  קנולה, . ביודיזל מופק משמןשונים מגידולי אנרגיה חקלאיים

לק ניתן גם להפיק מחומרים ד-. ביו)ברזיל( ומתירס )ארה"ב( קני סוכרמ ביואתנול מופק בעיקר

  חקלאית, פסולת עירונית, אצות ועוד. אורגניים אחרים, כדוגמת פסולת אורגנית

דלק למקור אנרגיה חלופי נפוץ למדי במדינות העולם השונות. -האחרונות הפך הביובשנים 

דיזל, דלק מסוג ביו-מעל לשני מיליארדי ליטרים של ביובמרבית מדינות אירופה נמכרים בכל שנה 

דלק לנפוץ ביותר, כאשר -גם בארצות הברית הפך השימוש בביוכאשר רובו מופק משמן הקנולה. 

המתמשך . הגידול תירסמיליון ליטרים של אתנול, בעיקר מ 57-מדי שנה מופקים בה יותר מ

דלק במדינות ארצות הברית הוביל במהלך השנים האחרונות גם לירידה במחירי -בצריכה של ביו

דלק כתחליף לדלקים המסורתיים -היא מדינה נוספת בה השימוש בביו ברזיל סורתי.הדלק המ

 למטרות והן מחקר לצורך הן דלק-בביו שימוש נעשה בברזילהתרחב מאוד בשנים האחרונות. 

 .אחרים ומגידולים מבוטנים, מדקלים, סויה פולי, סוכר מקני מופק והוא, שיווקיות

דלקים -. ביו12דלקים ל"דורות" על פי חומר הגלם הנכנס לתהליך-הביובספרות מקובל לחלק את 

להפקת דלקים )תירס, קנולה, קנה שיועדו " הם אלו המופקים מגידולי מאכל חקלאיים 1"דור 

דלקים  כוללים", לעומת זאת, 2דלקים "דור -סוכר(, ולכן אינם חלק ממסגרת עבודה זו. ביו

-רובם ככולם של הביו יהוו את מוקד הדיון בפרקים הבאים.של ביומסה והם פסולות המופקים מ

 2-3%-כאשר תהליך יצורם עושה שימוש ב 1דלקים המיוצרים והנצרכים כיום, משתייכים לדור 

 מהקרקע החקלאית העולמית. 

דלק הוא -. תהליך הפקת הביודלק ישנם מטבע הדברים גם כמה חסרונות-להפקה ולשימוש בביו

דלק -בה. שכן, במטרה להפיק כמויות ביועה מסוימת במשאבי הסבילא פשוט וכרוך בפגי

משמעותיות, יש צורך בהסבת שטחים חקלאיים רחבים לצורך גידול צמחיה להפקת דלק. תהליך 

זה גורם לצמצום ניכר בכמות הגידולים החקלאיים המשמשים לאכילה ומוביל לעלייה 

צמצם את פליטת גזי ל פוטנציאלדלק -בביו שימושלבנוסף לכך,  משמעותית במחירי המזון בעולם.

בניתוח לפי מחזור חיי הדלק, מכיוון שהצמחים מטמיעים פחמן דו חמצני בתהליכי  החממה

שינויים בייעוד הקרקע )כגון כריתת יער גשם לצורך גידול דקלי  פוטוסינתזה הנדרשים לגידולם.

החממה ועל כן קיימת אי ודאות רבה שמן להפקת ביודיזל( משפיעים גם הם על מאזן פליטות גזי 

דלקים המופקים מגידולי אנרגיה. מדינות המערב -לגבי התועלות הסביבתיות הנובעות מביו

                                                           
12
 דלקים לדורות לפי ישימות הטכנולוגיה להפקתם. -אם כי יש שמחלקים את הביו 



 רקע -רק ב' פ 

 

- 29 - 
 

דלקים -הפנימו חסרונות אלו ובשנים האחרונות קיימת מגמה של צמצום התמריצים לשימוש בביו

 המופקים מגידולי אנרגיה.

 בשוק דלקים-ביו לשילוב דרכים מפת הוציאה (IEA) הבינלאומית האנרגיה סוכנות, 2011-ב

 שעל מרכזיות פעולות וכן פוטנציאליות טכנולוגיות לזהות תהיהי המסמך של המטרה. התחבורה

 מומלצים יעדים מציג דוחה. לשוק דלקים-הביו חדירת את לקדם מנת על לבצע ההחלטות מקבלי

 אם 2050 שנת עד (2-ו 1 דור) דלקים-לביו העולמי הביקוש תחזיות את ומציג, בהם לעמוד שיש

 באופן יגדל( 2 דור) ביודיזל של השוק נתח 2050 עד כי הן ההערכות. יאומצו הדרכים מפת יעדי

 מתאית אתנול ייצור של עליה ותהיה 2040 לאחר ייפסק( 1 דור) אתנול של ייצור. משמעותי

(cellulosic .)הביו חדירת לקידום מרכזיות פעולות יילקחו שאם כך על מצביע המסמך, כן כמו-

 .2025-2030 בסביבות לשוק לחדור יתחילו( והלאה 2 דור) המתקדמים דלקים-הביו, דלקים

 זמינותם, זאת עם. פוסיליים לדלקים כתחליפים מועדפת אלטרנטיבה מהווים מתחדשים דלקים

 לביקוש הולם מענה לתת אלו דלקים של היכולת לגבי שאלה מעלה וזו מוגבלת אלו דלקים של

 בישראל. הדלקים

 7% עד של בשיעור ביודיזל לערבב ניתן, האירופאי )והישראלי( לסולר התקן לדרישות בהתאם

(B7 )ועד זה לריכוז מעל. המנוע של מיוחדות התאמות ללא רגיל דיזל עם B100 לדאוג יש 

, המזרק של יתר חימום, המסנן של סתימה פגיעה באטמים ובגומיות, שיימנעו במנוע להתאמות

. יתר צמיגות של בעיה יש נמוכות בטמפרטורות. הסיכה באיכות ופגיעה הבוכנה לטבעת נזק

 ישנו B100-ב ובשימוש 11%-בכ רגיל דיזל של לזו בהשוואה נמוכה ביודיזל של האנרגיה תכולת

 .המקסימלי מההספק 5-7% של איבוד

 פסולת וביומאסה ,בדלקים מבוססי שמנים ממוחזריםחסמי כניסה  1.4.1

יתקל הנים יכולה לקהקמת המת – חסמים הנובעים ממורכבות הקמת המתקנים .1

היבטים תכנוניים וסביבתיים )התנגדויות מקומיות להקמת בהתנגדויות מקומיות בשל 

 .רגולציה סביבתיתפה ליחשו ,מתקנים(

לאור חוסר הזמינות של משאבי קרקע ומים בישראל אין  – זמינות וישימות פסולות .2

דלקים מגידולי אנרגיה ועל כן המקור הפוטנציאלי הוא פסולות. עם -ישימות להפקת ביו

דלקים ולהתחייב על אספקה סדירה -זאת, קיים קושי לאסוף את חומר הגלם הנחוץ לביו

כולל ים אחרים שימוש דלקים מתחרים על הפסולת מול-של הפסולת. לעיתים הביו

 מזון לבע"ח.ומחזור, ייצור חשמל 

דלקים לעיתים כרוכה בתהליך מורכב -הפקת ביו – התאמה וממשק עם מערכות אחרות .3

גז צריך לשלב -אם מופק ביו ,למשל ,מערכות. כךמספר שבו יש צורך בהתממשקות של 

 לתחבורה. הפקת ביודיזלכדי שהוא ישווק כדלק  CNGאותו במערכת התשתית של 

 דורשת הקמת מתקני ערבוב עם סולר וכך הלאה.

קיימת מניעה להזרמת הדלק  – עלויות נוספות בשל היעדר יכולת הזרמה בצנרת ארצית  .4

 בצנרת הארצית עקב חשש מפגיעה בדלקים אחרים כגון דלק סילוני.
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האלטרנטיבה למוצר )דלק סיכון הנובע מצד אחד מתנודתיות מחיר  – סיכון גבוה .5

לי( ומצד שני מתנודתיות מחירי חומרי הגלם )על אף שלעתים היא בקורלציה קונבנציונ

 למחיר הדלק(.

 דלקים בישראל-פוטנציאל ליישום ביו 1.4.2

עבור משרד התשתיות הלאומיות,  "מוסד שמואל נאמן"-חברת "כיוון" ו ושערכ הכחלק מעבוד

וח ראשוני של , נעשה נית13האנרגיה והמים, העוסקת בטכנולוגיות להפקת דלקים מפסולות

בכפוף  - הניתוח נעשה בשני אופניםדלקים מהיצע הפסולת בישראל. -פוטנציאל הפקת ביו

( השבה לאנרגיהעל פני חלופות אחרות של  מחזורלמדיניות המשרד להגנת הסביבה )המעודדת 

 לייצר שניתן השונים הדלקים בין השוואהניתן לראות  3 לוחב לעיל. המחזורללא מגבלת ו

 .מפסולות( בישראלתיאורטית  ישימות מבחינת)

 בישראל ישימות מבחינת מפסולות לייצר שניתן השונים הדלקים בין השוואה: 3 לוח

 )דור שני(אתנול ביו )ביודיזל ודיזל סינטטי( דיזל 
ביומתאן דחוס 

CBG 
 תאית משומשיםושומנים שמנים  חומרי גלם

 פסולת עירונית וחקלאית 

פסולת אורגנית 
פרש בעלי רקבובית, 

חיים, בוצות 
שפכים, פסולת 

חקלאית וזרמי נייר 
, שמנים וקרטון
 ושומנים

טכנולוגיות 
/ תהליכי 

 המרה

טרנסאסטריפיקאציה, 
 הידרוגנציה

)כגון, כימיות -תרמו
 גזיפיקציה(, הידרוליזה

 עיכול אנארובי

ישימות 
 בעולם

ציה הוא הטרנסאסטריפיק
תהליך ותיק ומקובל בעולם. 
כיום היישומים העיקריים 

ביודיזל שלו הם להפקת 
 .לחשמל וחום ולתחבורה

 6יש בעולם  2012-נכון ל
מתקנים מסחריים לייצור 

ביודיזל בתהליך 
עם קיבולת  ההידרוגנציה
 מיליארד 2.5משותפת של 
 ליטר/שנה.

שימוש בטכנולוגית 
הגזיפיקציה לטובת ייצור 
דלקים נמצאת בראשית 

דרכה ונכון להיום אין מתקן 
גזיפיקציה מסחרי בעולם 

 המייצר דלקים פחמימניים.
עם זאת, קיימת מדיניות 
)בעיקר בארה"ב( לעידוד 
פיתוח הטכנולוגיה לטובת 

 ייצור דלקים.

  14כיום, ברחבי העולם, יש 
פיילוטים להידרוליזה 

אנזימטית, תשעה מפעלי 
מפעלים  10-הדגמה ו

מסחריים למחצה שנמצאים 
בשלבי תכנון או שאמורים 

 להיפתח בקרוב.

כיום יש מאות 
מתקנים של עיכול 

רובי ברחבי אנא
העולם. מרבית 
מהמתקנים הם 
בקנה מידה קטן 
)ברמת החווה( 

ומספקים חשמל 
וחום במתחם עצמו. 

נכון להיום אין 
שימוש מסחרי 

בטכנולוגיה לטובת 

למערך  CNGייצור 
 התחבורה.

                                                           
שנעשה ע"י חברת "כיוון" ומוסד  ת תחליפי דלקים לתחבורה מפסולות"דוח סקירת ספרות "טכנולוגיות להפק 13

 .2013שמואל נאמן עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ספטמבר 
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להלן ניתוח הכמות המקסימאלית של ייצור הדלקים המתאפשרת תחת תרחיש כמויות 

ים לה כנולוגיה )מכל אחת מהמשפחות( את זרמי הפסולת האופטימאלימקסימאלי, המייעד לכל ט

  )במונחי יעילות אנרגטית(.

 בשנה 14ן"שעטאלפי ו דלק כמויות במונחי לדלקים הפסולות השבת פוטנציאל: 4 לוח

 
 ביודיזל (מתאן 98%ביומתאן ) אתנול יחידות

תרחיש כמויות 
 מקסימאלי

 

אתנול אלפי גלון 
 בשנה

158,116  2,633 

מ"ק ביומתאן אלפי 
(98%) 

 555,539  

 7.6 500 300 אלפי שעט"ן 
סה"כ אלפי שעט"ן 

 לתחבורה
808 

תרחיש מדיניות 
 משרד להגנ"ס

 

אלפי גלון אתנול 
 בשנה

71,084  2,633 

  426,355  (98%מ"ק ביומתאן )

 7.6 383.7 135 אלפי שעט"ן 
סה"כ אלפי שעט"ן 

 לתחבורה
526 

 

שעט"ן כדלק לתחבורה  808,000כלומר, ללא הגבלות מדיניות טיפול בפסולת בישראל ניתן להפיק 

 כלומר,מיליון שעט"ן.  5.5-מפסולת, וזאת מתוך צריכה שנתית של דלק לתחבורה העומדת על כ

מהביקושים  14%-תחת התרחיש בו לא קיימות מגבלות מדיניות טיפול בפסולת ניתן יהיה לייצר כ

פוחתת כמות זו לכחצי מיליון שעט"ן  ,לדלק לתחבורה כיום. תחת מגבלת מדיניות המחזור

לאור חוסר הניסיון בהפקת הדלקים מפסולת בעולם בכלל מהביקושים.  9%-המספקים כ

חוסר הוודאות בכלכליות הייצור בארץ ובהתפתחות הטכנולוגיות לייצור ובישראל בפרט, ולאור 

דלקים אלו ואחרים, נראה כי פוטנציאל היקף הייצור המקסימאלי יהיה נמוך בהרבה מזה 

 התאורטי המוצג לעיל וסה"כ יהווה אחוזים בודדים בלבד מתוך סך הביקוש לדלק בישראל.

 

  DME 1.5

DME (Di-Methyl Ether)  ופק בדרך כלל בתהליך רב שלבי, בעל מספר צטן גבוה ולכן גז המהינו

. שימוש בדלק זה במנועים ממחזור דיזל עשוי להביא בדחיסה )דיזל(מתאים להנעת מנועי הצתה 

להפחתה משמעותית בפליטת החלקיקים הנשימים ותחמוצות החנקן המאפיינות את פעולת 

שנות  מאמצע החל פיתוחו(יחסית  חדש דלק תחליף הינו DME. בעת שימוש בסולר המנועים הללו

 עדיין נמצא כדלק לתחבורה בו בתרסיסים. השימוש כפרופלנט נעשה בעיקר וב השימושו ,(90-ה

, הניסיונות והידע על השימוש בדלק זה לצורך הנעת כלי רכב דלים מאדועל כן  פיילוטים, בשלבי

                                                           
 נפט. לטונה ערך שווה 14
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 DMEצפויה להתחיל בייצור משאית והייתה DME מנוע היא מפתחת חברת וולוו הודיעה שאם כי 

במטרה להציגה לשוק האמריקאי. בשלב זה, לא ידוע על מועד מעודכן לשיווק  2015בשנת 

 המשאיות.

 במנועי  LPGעם במהילה או דיזל לדלק למנועי מבטיח לתחליף אותו הופכות DMEשל  תכונותיו

 נמוך שלו האנרגטי הערך אךבעירה  מבחינת יעיל דלק הינו  DME הנדרשות(. בהתאמות(בנזין 

 כי מעריכים מומחים .בנזין ליטר 0.595-לכ שקול DME ליטר יוצא כפועל .לדיזל ביחס 50%-בכ

 15.בעשור הבא רק תתרחש הרכב לענף של הטכנולוגיה משמעותית חדירה

  

                                                           
 -ו GTL, מתנול, CNGשלב א': סקירת ספרות  –שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך תחבורה בישראל  15

DME קבוצת פארטו, חברת ,DHV 2012, משרד האנרגיה והמים, פברואר. 
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 השוואה בינלאומית -פרק ג' 

זה נבחן את עקרונות המיסוי על דלקים קונבנציונליים ואת מדיניות בחלק הראשון של פרק 

הגז הטבעי הינו בעל ההשפעה המשמעותית מאחר ש המיסוי על תחליפי דלקים ברחבי העולם.

ביותר כתחליף דלק בעולם בכלל ובישראל בפרט, נסקור בחלק השני את המגמות העולמיות בשוק 

 .הרכבשוק לולגז טבעי ת זה תוך התייחסות לרמות הביקוש הצפויו

 סולר ובנזין 2

הינו  ח"ש 3-. חלק ממחיר זה בסך של כ16לליטר ח"ש 6.6-מחיר הבנזין לצרכן בישראל הינו כ 

מוצגת השוואה של להלן  1תרשים ב מהמחיר לצרכן. 65%-כ המהווה( ומע"מ )בלו סיםרכיב המ

 מסך המחיר לצרכן במדינות שונות.  סיםמשיעור רכיב ה

 (אחוזב)וישראל  האירופי האיחוד במדינות, לצרכן מהמחיר בנזין על סיםהמ שיעור: 1תרשים 

 .2015 ספטמברנתוני  ;European Commission Oil Bulletinמקור: 

סים על בנזין מהמחיר לצרכן במדינות האיחוד האירופי כי ממוצע שיעור המ עולה 1תרשים מ

 .69%-ניה ועומד על כלשיאו בבריט, כאשר אחוז זה מגיע 60%עומד על 

ניתן לראות כי במדינות רבות באיחוד האירופי שיעור  ,המופיעים בהמשך 3 תרשיםוב 2תרשים ב

ס למדינות אלה, שיעור המס על הדלק במדינת ישראל אינו חריג. המס על הדלק הינו גבוה, וביח

                                                           
 .2015חודש יוני  -מינהל הדלק, עדכון מחיר הדלק  16
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ות האיחוד האירופי, הן כפי שעולה מתרשימים אלה, ישראל ממוקמת קרוב לממוצע במדינ

 סים על בנזין מהמחיר לצרכן והן במחיר ליטר בנזין לצרכן.בשיעור המ

 17(GJ-)אירו לOECD : מס על בנזין וסולר במדינות 2תרשים 

 

הוא המס הסטטוטורי. בפועל לעיל  2תרשים יש לציין שהמס על סולר במדינת ישראל המופיע ב

החזרים מהבלו  למשל( לגבי ,הסדרים אל מול קבוצות מסוימות )מובילים ואוטובוסים קיימים

בשיעורים שונים מהבלו ששולם על ידם  פן שבו קבוצות אלה מקבלות החזריםהמשולם, באו

שיעור המס האפקטיבי על הסולר עבור קבוצות אלה הינו נמוך יותר  ,)"הישבון"(. כך שלמעשה

הרפורמה במיסוי  - 2005-2009 הסדר הסולר בשנים - 5.2  )להרחבה ראה חלק מהמוצג בתרשים

  (.סולר

                                                           
17 Taxing Energy Use: A Graphical Analysis. OECD, 2013; The Cost of Air Pollution: Health Impacts 

of Road Transport, OECD, 2014; 

GJ = (יחידת מידה לאנרגיה) ג'אול-ג'יגה   
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 לצרכן במדינות האיחוד האירופי ובישראל )ש"ח( : מחיר ליטר בנזין3 תרשים

 .2015 ספטמבר נתוני; European Commission Oil Bulletinמקור: 
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 נפטלתחליפי  מערכות תמריצים בעולם 3

 CNG  3.1

הנעים על גז טבעי דחוס. הטבות אלו ת מערכות תמריצים רבות למיסוי כלי רכב בעולם קיימו

 כוללות:

  באמצעות מערכות קיימות של ותקלות ניתנות בדרכים שונהה - כלי רכבהקלות ברכישת :

מסוימים, או  כלי רכבאלו, סובסידיה ברכישת  כלי רכבמיסוי ירוק, הטבות ייעודיות ל

קיימים, הלוואות מסובסדות או  כלי רכב, סיוע להסבת כלי רכבסובסידיה של תכנית גריטת 

 .זיכוי מס

  המס על הגז ברוב המדינות נמוך משמעותית מהמס על בנזין. בחלק  -הקלות בבלו על הדלק

 מהמדינות נקבע מתווה הדרגתי להעלאת המס שמבטיח ודאות לתעשייה. 

  במקרים מסוימים ניתנו סובסידיות ישירות לתחנת דלק ובמקרים  -הקלות לתחנות תדלוק

 .נוספים זיכוי במס להקמת תחנה

 מונעי גז טבעי דחוס כוללים כניסה  כלי רכבתמריצים נוספים שניתנים ל -ספים תמריצים נו

עם מספר נוסעים ללא תשלום והקלה  כלי רכבלאזורים ירוקים, כניסה לנתיבים המיועדים ל

 בדרישות רגולטוריות של יעילות המנוע.

 CNG18-תמריצים בעולם ל :5 לוח

 חסרונות יתרונות ת התמריץומהו מדינה סוג תמריץ

תמריצים 
שאינם 
 כלכליים

 אישור כניסה לאזורים ירוקיםאיטליה: 

 אישור כניסה לאזורים ירוקיםהולנד: 

כניסה ללא תשלום לנתיבי  ארה"ב:

HOV (High-Occupancy Vehicle). 

הופך את השימוש 
ברכב בדלק 

אלטרנטיבי לנוח יותר 
ומפצה על אי נוחות 
שעשויה להיגרם 
כתוצאה מטווח 

הנסיעה או פיזור לא 
מספיק של תחנות 

 .תדלוק

 

 

הקלות 
ליצרן 

בדרישות 
לצריכת 

 דלק

רכב המונע בדלק אלכוהולי בעל  ארה"ב:
מייל לגלון יחשב לבעל  15צריכה של 

 CNGרכב  ;מייל לגלון 100צריכה של 
רגל מעוקב ייחשב  100-מייל ל 25הנוסע 

 .מייל לגלון 203כבעל טווח מקביל של 

מתמרץ יצרני רכב 
לייצר כלי רכב 

בדלקים 
אלטרנטיביים על מנת 

לחסוך בעלויות 
הייצור של כלי רכב 
קונבנציונליים ויכול 
 .לסייע להגדלת ההיצע

עשוי לפגום בניסיונות 
להפחית את רמת 

 הפליטות מתחבורה.

                                                           
18
 -, עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 2012פברואר   DHVמתוך עבודת קבוצת "פארטו" וקבוצת  

 : סקירת ספרות".1מס'  דוח"שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי: 
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 חסרונות יתרונות ת התמריץומהו מדינה סוג תמריץ

מיסוי על 
 הדלק

 0.42%הינו  CNGהמס על  :איטליה
בלבד ביחס למס על בנזין על בסיס 

 .אנרגטי

 21%או  4%הינו  CNGהמס על  :הולנד
מהמס על בנזין תלוי באופן אספקת הגז 

 לתחנה.

בקליפורניה ויוטה המס על  :ארה"ב

CNG  נמוך משמעותית מהמס על סולר
 ובנזין.

נועד לשמר  CNGהמיסוי על  :גרמניה
ממחיר הבנזין ונקבע בשנת  40%פער של 
לתקופה של עשר שנים כדי לספק  2009

ביטחון למשקיעים. לאחרונה הממשלה 
הודיעה כי תאריך את ההטבה מעבר 

וזאת על מנת להעניק וודאות  2018לשנת 
 לשוק התחבורה המונעת בגט"ד.

באוסטרליה נקבע מתווה  :אוסטרליה
הדלק. הדרגתי להעלאת המס על 

-ו CNGנקבע המס על  2011בדצמבר 

LNG  סנט אוסטרלי לק"ג והוא  5.22על
 במהלך שנתסנט  26.13-צפוי לעלות ל

 מהבלו על סולר(. 67%-)כ 2015

פטור ממיסוי על דלק 
טרנטיבי מסייע אל

מחירים בשמירת פער 
אל מול הדלקים 

ליים הקונבנציונ
עלות ובהפחתת 

הבעלות הכוללת על 
 כלי הרכב. 

עשוי להוביל להעלאת 
 .כמות הנסועה

מענקים 
להקמת 
תחנות 
 תדלוק

 לתחנה. 150,000€עד  איטליה:

סובסידיות לתחנות תדלוק ניתנו הולנד: 
בהליך תחרות בשני שלבים. בשלב 

מיליון אירו ובשלב  1.8הראשון חולקו 
 מיליון. 3.6השני יחולקו 

על  $1,000זיכוי מס של עד  ארה"ב:
התקנת מערכות תדלוק ביתיות של גז 

 75%אוקלהומה מזכה ממס  ;טבעי
מעלויות הקמת תחנה ותשתית של 

מענקים להקמת מתקני  ;דלקים חלופיים
תדלוק בדלקים מתחדשים. המענק הוא 

מהעלויות המוכרות או עד  50%בגובה 
. תכנית נוספת מעניקה סיוע $500,000

 .CNGלהקמת תחנות  $100,000של 

מסייע ליזמים 
להתגבר על ההשקעה 
הראשות הגבוהה לשם 
 הקמת תחנת תדלוק.
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 חסרונות יתרונות ת התמריץומהו מדינה סוג תמריץ

מענקים 
וסובסידיות 
 לכלי רכב

 3,000€ - 1,500€סובסידיה של  איטליה:

וגריטת הרכב  CNGניתנה לקניית רכב 
הקיים. סובסידיה גבוהה מזו שניתנה על 

סובסידיה של  ;5קניית רכב בתקן יורו

 50%-שווה לכ על הסבת רכב, 650€
 מהעלות.

ק"ג יכול  3,500רכב במשקל עד  הולנד:

. הסובסידיה 3,000€לקבל סובסידיה של 
ניתנת בעיקר לחברות הרוכשות רכבי 

CNG סך התקציב לסובסידיה זו הינו .
 מיליון אירו. 2.6

זיכוי מס הכנסה של עד  ארה"ב פדראלי:
מהמחיר התוספתי של קניית רכב  80%

המונע בדלק אלטרנטיבי. הזיכוי 
המקסימאלי תלוי בגודל הרכב ונע בין 

. תיקון לחוק שיגדיל $32,000-ל $2,500
 - $7,500-את הזיכוי המקסימאלי ל

 נמצא בשלבי חקיקה. $64,000

 50%החזר מס של עד אוקלהומה: 
ניית רכב חדש מהמחיר התוספתי של ק

או הסבת רכב לשימוש בדלק חלופי 
 )בנוסף להחזר הפדראלי(.

על סך של עד  שוברניתן לקבל טקסס: 
מונע גז טבעי. כמו רכב לקניית  $3,500
 $2,000ניתן לקבל החזר של עד  ,כן

 להסבת רכב קיים במוסך מורשה.

 CNGקנייה של רכב בדלק מונע יוטה: 
או  35%של עד הכנסה מזכה בהחזר מס 

2,500$. 

מסייע לאזן את 
ההשקעה הראשונית 

הגבוהה יותר של 
רכישת רכב בדלק 

 .אלטרנטיבי

העלות התקציבית 
הגדולה הדרושה 
לסובסידיה בעבור 
מספר משמעותי של 

 .כלי רכב

הלוואות ללא ריבית או  :ארה"ב פדראלי
 כלי רכבבריבית נמוכה בעבור רכישת 

 .לציי רכב

מסייע לאזן את 
הראשונית  ההשקעה
כאשר הפנייה  הגבוהה

לציי רכב מסייעת 
להגביר את האפקט 
היות והם מבצעים 
רכישות גדולות 

ומרוכזות ומהווים 
חלק גדול מסך כלי 

 .הרכב
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מיסוי על 
 כלי רכב

שיעור המס על כלי רכב תלוי  איטליה:

 ולכן המס על רכביCO2 בפליטות של 

CNG   נמוך יותר מאשר על כלי רכב

 .סטנדרטיים

רכב חדש המונע בדלק  הולנד:

במס  500€אלטרנטיבי זכאי להנחה של 
 .קנייה

מסייע לאזן את 
ההשקעה הראשונית 

הגבוהה יותר של 
רכישת רכב בדלק 

 .אלטרנטיבי

 -CNGאיננו ספציפי ל

 .או לדלק חילופי בכלל

לעודד את השימוש  כדי CNG-במדינות רבות בעולם ניתנת הטבת מס ל 5 לוחכפי שניתן לראות מ

 בתחליף זה. הבלו המופחת מוזיל את העלויות השוטפות להחזקת הרכב על הצרכן הסופי.

 GW19)-ל אירו) OECD-וסולר במדינות נבחרות ב: הבלו על גז טבעי דחוס 4תרשים 

 
                                                           

 הנתונים מתבססים על שלושה מקורות עיקריים:  19

European Commission (2014) – Excise Duty Tables; IEA (2014) - Energy Price And Taxes, First 

Quarter 2014; OECD (2013), Taxing Energy Use: A Graphical Analysis.  

 Australian Tax Office, Excise and excise equivalent goods, CNG Rates –עבור אוסטרליה 

 New Zealand Customs Service, Types of duties, fees & charges –עבור ניו זילנד 

בארה"ב וקנדה חלק ניכר מהמיסוי הוא ברמת המדינה/פרובינציה ולכן לא הובאו נתונים, בהולנד המיסוי על גז טבעי 

 שנתית הנצרכת.דחוס תלוי בכמות ה

0510152025

 אסטוניה

 יוון

 הונגריה

 איסלנד

 לוקסמבורג

 ישראל

 איטליה

 בלגיה

 צ׳כיה

 צרפת

 צ׳ילה

 אירלנד

 ספרד

 סלובניה

 אוסטריה

 ניו זילנד

 סלובקיה

 פורטוגל

 אוסטרליה

 פינלנד

 פולין

 גרמניה

 שווייץ

 שוודיה

 בריטניה

 דנמרק

 הבלו על גז טבעי דחוס

 הבלו על סולר



 השוואה בינלאומית -רק ג' פ 

 

- 40 - 
 

 20(לליטר אירו) בעי דחוס בעולם לעומת מחירי סולרמחירי גז ט: 5תרשים 

 

3.2 אתנולביומתנול ו  

במערב ארצות הברית היה שימוש  80-השימוש במתנול כדלק אינו נפוץ בעולם. בתחילת שנות ה

מצומצם במתנול כדלק שפסק לאחר תקופה קצרה. כיום, המדינה בה השימוש במתנול כדלק הינו 

המשתמשים במתנול כדלק. חשוב  כלי רכבהנפוץ ביותר הינה סין. הערכות הן כי בסין יש כמיליון 

ימוש במתנול כדלק. מאחר העושים ש כלי רכבלציין כי חברות הרכב אינן לוקחות אחריות על 

שהשימוש במתנול אינו נעשה באופן רשמי לא נסקרו הטבות מיסוי הדנות בו. עם זאת, דלק כוהלי 

 אחר בו נעשה שימוש נרחב הינו אתנול. דלק זה זוכה להטבות ספציפיות במספר מקומות כולל:

  על קניית רכב  $1,800בשוודיה רכבי אתנול זוכים להחזר שלFFV  יש תדלוק()רכב גמ ,

 2009במיסוי על רכבי חברה. עד שנת  20%וכן הנחה של  CO2פטור ממס על פליטת 

 גם זכו לפטור מאגרת גודש ולמקומות חניה ייעודיים חינם.  FFVרכבי

                                                           
, עבור משרד התשתיות 2012בפברואר   DHVהנתונים מבוססים על דוח שנכתב ע"י קבוצת "פארטו" וקבוצת 20

; ניתן 3: סקירת ספרות", נספח 1מס'  דוח"שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי:  -הלאומיות, האנרגיה והמים

בדרכים שונות לחשב את כמות הגז הטבעי המקבילה אנרגטית לליטר סולר, גרף זה מציג את החישוב כפי שהוא בוצע 

  בעבודה המקורית ולא כפי שיוצע בהמשך עבודה זו.

00.20.40.60.811.21.41.61.82

 קנדה

 מקסיקו

 צ׳ילה

 ארצות הברית

 קוריאה

 לוקסמבורג

 אסטוניה

 הולנד

 אוסטריה

 פולין

 הונגריה

 צרפת

 איטליה

 יוון

 יפן

 פורטוגל

 גרמניה

 כיה'צ

 בלגיה

 איסלנד

 סלובקיה

 סלובניה

 בריטניה

 ספרד

 שווייץ

 פינלנד

 נורווגיה

 שוודיה

 מחירי סולר

 CNGמחירי 
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 עם מספר נוסעים  כלי רכבבארה"ב רכבי אתנול יכולים להיכנס לנתיבים המיועדים ל

 ת המנוע. וזוכים להקלות בדרישות רגולטוריות ליעילו

 

אתנול )מפסולת(ביו  
21

 3.3

 נכון להיום ארה"ב מובילה בתמריצים שונים לעידוד הפיתוח של מפעלים להפקת אתנול מתאית:

  יצרן המפיק אתנול מתאית, אשר רשום במשרד מס ההכנסה  -זיכוי מס להפקת דלק מתאית

בנוסף על כך,  דלק.-דולר לגלון של ביו 1.01( זכאי לתמריץ מס בסך של עד IRSהאמריקאי )

לגלון כשמדובר  $0.46-הדלק זכאי גם לזיכויי מס עבור דלק מאלכוהול, האשראי יורד ל

 דלק שאינו אתנול.-לגלון לביו $0.41-באתנול ו

  בעל מפעל זכאי לקבל ניכוי פחת על בסיס  -ניכוי פחת מיוחד למפעל המייצר דלק מתאית

ל חלק ששולם באמצעות אגרות חוב המחיר המותאם של מפעל חדש לייצור דלק מתאית. כ

, למרות 2014עד ינואר  2006פטור מניכוי הפחת. התמריץ ניתן רק למפעלים שנבנו מדצמבר 

 שנעשים מאמצים על ידי התעשייה לשנות את זה.

  ה ניתן עבור ציוד חדש המותקן זיכוי ז -זיכוי מס על הקמת תשתיות לדלקים אלטרנטיביים

ביים. הדלקים הנכללים בקטגוריה זו הם: גז טבעי, גז פחמימני ייצור דלקים אלטרנטי עבור

של ביודיזל. סכום האשראי  20%, או סולר המכיל לפחות 85%מעובה, מימן, חשמל, אתנול 

או  2009דולר עבור ציוד שנקנה לפני ינואר  30,000מהעלות, אשר לא עולה על  30%הוא עד 

 50%, האשראי עומד על 2010לבין דצמבר  2009אר . עבור ציוד שנקנה בין ינו2011אחרי ינואר 

 דולר. 50,000-והעלות לא יכולה להיות יותר גבוהה מ

 

3.4 ביודיזל  

 22תמריצים בממשל הפדראלי בארה"ב

  זיכוי במס לתשתיות תדלוק בדלק אלטרנטיבי: ציוד תדלוק של סולר מעורב בביודיזל )לפחות

מעלות הציוד )עד סכום של  30%לזיכוי במס של זכאי  2013לדצמבר  2006( שהותקן בין 20%

30,000.)$ 

  זיכוי במס הכנסה למשתמשים בביודיזל: המשתמש בביודיזלB100  כדלק לצרכי מסחר או

 לגלון. $1עסק, זכאי להחזר ממס הכנסה של 

                                                           
חברת "כיוון" ומוסד  דוח סקירת ספרות "טכנולוגיות להפקת תחליפי דלקים לתחבורה מפסולות" שנעשה ע"י 21

 .2013שמואל נאמן עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ספטמבר 
דוח סקירת ספרות "טכנולוגיות להפקת תחליפי דלקים לתחבורה מפסולות" שנעשה ע"י חברת "כיוון" ומוסד  22

וספים: ; פרטים נ2013שמואל נאמן עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ספטמבר 
http://www.afdc.energy.gov/fuels/laws/3251/US. 

http://www.afdc.energy.gov/fuels/laws/3251/US
http://www.afdc.energy.gov/fuels/laws/3251/US
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  בטחונות להלוואות לפיתוח טכנולוגיות אנרגיה מתקדמות: משרד האנרגיה נותן מענקים

ינים זיהום אוויר וגזי חממה, ותומך בהעברה של שימוש מסחרי לפרויקטים המקט

 בטחונות מערך ההלוואה. 100%בטכנולוגיות מתקדמות חדשות של דלקים חליפיים. ניתן עד 

 ביו דלקים: מענקים ובטחונות להלוואה להקמת בתי זיקוק המייצרים-מענקים לייצור ביו-

 הטכנולוגיות.דלקים מתקדמים, כולל מענקים להדגמת 

 2006דלקים מדור שני )שהוקמו בין -דלקים חדשים לביו-הפחתת מס מוגדלת למפעלי ביו 

 מערך הנכס. 50%(. תוספת הפחתת המס יכולה להגיע עד 2013דצמבר ל

  בנוסף לחוקים הפדראליים, במדינות שונות בארה"ב יש תקנות נוספות המעודדות ייצור

 . 23דלקים מתקדמים-ושימוש בביו

ריץ עיקרי הניתן בחלק ממדינות אירופה לדלקים ביולוגיים הינו חובת מהילה של אחוזים תמ

חייב את מסוימים של הדלק בדלק ביולוגי. תמריץ זה למעשה מקדם את פעילותו של השוק, ומ

 .או ליצרם ליים לרכוש דלקים ביולוגייםיצרני הדלקים הקונבנציונ

 

 GTL 24
 3.5

, נהגו להקים את Shellו  Sasolי שתי החברות המרכזיות, מלמדת כ GTLההיסטוריה של מפעלי 

בעצמן תוך שיתוף פעולה עם חברות מקומיות. במרבית המקרים, היו אלה חברות  -GTLמפעלי ה

האנרגיה הממשלתיות במשטרים שאינם דמוקרטיים. בשל כך המידע לגבי התמריצים שניתנו 

 לחברות האנרגיה אינו זמין. 

הם הדוגמאות הראשונות SHELL וחברת  Sasolהמפעלים שתכננו להקים בלואיזיאנה חברת 

ללא מעורבות של חברה ממשלתית. אולם, על אף היעדר חברה ממשלתית   GTLלהקמת מפעלי

בתהליך, הרי שעדיין קיימת מעורבות ממשלתית בפרויקט, המתבטאת במתן תמריצים רבים על 

בשטחה,  Sassolבתמורה להקמת המפעל של  . כך, למשל,למשוך את השקעת החברות מנת

מיליון דולר בעבור תכנית להכשרת  135התחייבה ממשלת לואיזיאנה להעביר לרשות החברה 

זאת בנוסף להטבות מס ותמריצים אחרים . עובדים, וכן לרכישה והכנת הקרקע הדרושה לשם כך

 . 25בשווי מוערך של כשני מיליארד דולר

                                                           
23
 http://www.afdc.energy.gov/laws/matrix/incentive 

24
"בחינת היתכנות  –עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  2013ו" נובמבר מתוך עבודת קבוצת "פארט 

  בהיקפים משמעותיים בישראל".  GTLלייצור

25
 Louisiana Economic Development - http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/page/sasol; 

CLIFFORD KRAUSS, South African Company to Build U.S. Plant to Convert Gas to Liquid Fuels, 

The New-York Times, December 3, 2012. 

http://www.afdc.energy.gov/laws/matrix/incentive
http://www.afdc.energy.gov/laws/matrix/incentive
http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/page/sasol
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/clifford_krauss/index.html
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3.6 )תחבורה, חימום ועיבוד, חשמל(  לפי תחום שימוש OECD-ב דלקים מיסוי  

נכתב מתוך כוונה שמיסוי שכזה עשוי להשפיע על  26OECD-אנרגיה במדינות השימושי מיסוי  דוח

לשיפור סביבתי ואף להגדלת תקבולי  להובילתדירות ואופן השימוש בדלקים מסוימים ובכך 

המבוססת על מדיניות מיסוי הדלקים שלהן  OECD-מקיים השוואה בין מדינות ה דוחהמדינה. ה

בשלושה תחומים: תחבורה, חימום ועיבוד והפקת חשמל. המיסוי האפקטיבי מוצג עבור יחידת 

 (, להלן פד"ח. CO2חמצי )-ג'אול, להלן ג"ג, ועבור יחידת פחמן דו-אנרגיה ג'יגה

 בין היתר, ,ם התורמיםפליטת מזהמי בעלויות חיצוניות שונות כגון: מלווה תחבורת דרכים

, רעש ותאונות דרכים. לכן מטרת מיסוי הדלקים בתחום זה היא לצמצם גודש ,לאפקט החממה

 בכלל ולעבור לשימוש בדלקים פחות מזהמים בפרט.  כלי רכבשימוש ב

 

 

                                                           
26 OECD (2013), Taxing Energy Use: A Graphical Analysis 

    http://dx.doi.org/10.1787/9789264183933-en 

 (GJ-אירו ל) OECD-ב בתחבורה דלקים על ממוצע אפקטיבי מס :6 לוח

 (CO2 טון/אירו) OECD-ב בתחבורה דלקים על ממוצע אפקטיבי מס: 7 לוח
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עולה כי עבור גז טבעי, המפיק שני אחוזים מכמות האנרגיה הנצרכת בתחבורת  7 לוחומ 6 לוחמ

-ג'אול ו-לג'יגה אירו 0.7וז אחד מסך פליטת הפד"ח בתחום זה, המס האפקטיבי הוא דרכים ואח

לטון פד"ח בהתאמה. זאת לעומת בנזין לדוגמה, המהווה יותר מחצי מתצרוכת האנרגיה  אירו 12

לטון  אירו 224-ג'אול וב-לג'יגה אירו 15.5-ופליטת המזהמים בתחבורת דרכים וממוסה בממוצע ב

סולר ובנזין קשיח יחסית, ועל כן ניתן למסות אותם בשיעור גבוה ולגבות פד"ח. הביקוש ל

שהם  הגדולתקבולים גבוהים בהתאם, דבר היכול להסביר את המיסוי הגבוה עליהם לאור החלק 

 ממלאים בשירות התחבורה.

מטילות מס נמוך יותר על סולר מאשר על  OECD-שלעיל ניתן לראות שרוב מדינות ה 2תרשים מ

מסחריים באופן  כלי רכבבנזין. הסולר יעיל יותר מבחינת הספק לעומת בנזין והוא נמצא בשימוש 

ון לא לפגוע בתחרותיות התעשייה מסביר את הפרשי המס בין תדיר יותר. על כן, ניתן להניח שהרצ

 שני הדלקים, על אף הנזק הסביבתי הגדול יותר הגלום בסולר לעומת כמות בנזין זהה.

התחרותיות  ,ככל הנראה ,שיקולי מדיניות המס שנלקחו בחשבון הינם בתחום החימום והעיבוד

המדינות  18. זאת ניתן להסיק לפי בתעשייה אל מול רווחת משקי בית בעלי הכנסה נמוכה

שמטילות בממוצע מס גבוה יותר על שימוש ביתי ומסחרי, לעומת עשר מדינות שמטיבות עם מגזר 

 זה לעומת הראשון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (GJ-אירו ל) OECD-ב ועיבוד לחימום דלקים על ממוצע אפקטיבי מס: 8 לוח

 (CO2 טון/אירו) OECD-ב ועיבוד לחימום דלקים על ממוצע אפקטיבי מס: 9 לוח
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 39%ניתן לראות שגז טבעי נכנס יותר לשימוש בתחום התעשייה מאשר בתחום התחבורה, 

(, כנראה לצורך המרת החומרים. כמו כן, הוא ממוסה פחות 6 לוח)ב 2%מהפקת האנרגיה מול 

 אירו 10במגזר הביתי( וגם במונחי פד"ח ) 1.1לג"ג מול  אירו 0.6בתחום זה גם במונחי אנרגיה )

  עבור אותה כמות בשימוש ביתי(. אירו 20לעומת  ,לטון פד"ח

ממסות אך ורק צריכה של חשמל כמוצר סופי, ולא  OECD-מדינות ה 34מתוך  17, בתחום החשמל

את מרכיביו, דבר אשר אינו מעודד מעבר להפקה אפקטיבית יותר. גז טבעי הינו הרכיב האפקטיבי 

ביותר לייצור חשמל, אך שיטת מיסוי זו, להבדיל ממיסוי הרכיבים מהם מייצרים חשמל, מביאה 

צילות אנרגטית גבוהה עומדים בפני שיעור מס לכך שבאופן מעשי גז טבעי ורכיבים אחרים בעלי נ

. כמו כן, נעשה שימוש רחב בפחם לייצור חשמל, ועל אף שהוא ידוע כמזיק 27גבוה יחסית לאחרים

 לסביבה הוא ממוסה בשיעורים נמוכים יחסית לגז טבעי. 

 

 

איננה אחידה. ניתן לקחת כדוגמה את  OECD-ניתן לראות ששיטת המיסוי במדינות הלסיכום, 

ומנגד את הולנד הממסה  CO2לטון  אירו 437-נורבגיה שממסה את הגז הטבעי המשמש לחשמל ב

. זאת במקביל למדינות רבות אחרות אשר לא ממסות אותו כלל או CO2לטון  אירו 56-אותו ב

 בשיעור מזערי. ממסות 

                                                           
חשמל. בהינתן אותו עבור שיעור מס נתון, נדרשת כמות גדולה מחומרים פחות אפקטיביים לייצור כמות נתונה של  27

שיעור מס ולמטרת אותה כמות חשמל, נדרשת כמות קטנה יותר מחומרים בעלי נצילות גבוהה. למעשה, אותו מס 

 מוטל על פחות יחידות דלק מהחומר האפקטיבי יותר, והמס פר יחידה הינו גבוה יותר.

 (אול'ג-גה'גי/אירו) OECD-ב חשמל לייצור דלקים עלממוצע  אפקטיבי מס: 10 לוח

 (CO2 טון/ אירו) OECD-ב חשמל לייצור דלקים על ממוצע אפקטיבי מס: 11 לוח
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מדינות אשר שמות דגשים שונים על המניעים  קיימותבנוסף, אין אחידות במיסוי בתוך המדינה. 

מאחורי המיסוי, כמו שיקולי תחרותיות תעשייתית מול רווחת משקי הבית. דוגמה לכך היא 

ניה וצרפת, כאשר הראשונה מטילה מס נמוך יותר על שימוש בגז טבעי ההשוואה בין גרמ

בתעשייה והמרת חומרים מאשר על צריכה ביתית, והשנייה מיישמת מדיניות הפוכה. כלומר, ניתן 

לראות ששיקולי איכות הסביבה לא תמיד עומדים בראש סדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות 

בעקבות זאת, מחירי דלקים שונים לא תמיד מגלמים סים על דלק. טלת מבנוגע למדיניות ה

החיצוניות שנלוות אליהם.  בתוכם את ההשפעות שיש לחומרים אלו על הסביבה ואת העלויות

מעוותים אלה דוחים ומונעים את המעבר לשימוש בדלקים תחליפיים המזיקים פחות  מחירים

  לסביבה.
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 םמונעי גז טבעי בעול כלי הרכבתחזיות ביקוש ושוק  4

המטרה המרכזית של סקירת השוק בחלק זה היא לשקף תמונה כוללת אודות שוק הגז הטבעי 

וק כלי במגזר התחבורה, בדגש על רמות הביקוש הנוכחיות, צפי ביקושים עתידי והתפתחות ש

הסקירה תחל בהתבוננות על הנעשה ברמה הגלובלית ולאחר מכן מונעי גז טבעי בעולם.  הרכב

תתמקד בשווקים מובילים כדוגמת איטליה, גרמניה, ארה"ב וסין תוך התייחסות לסקטור 

 האוטובוסים והמשאיות, הדגמים הפעילים בכל מדינה ומאפייניהם הפרטניים. 

 עליה מתמדת לאורך השניםהדרישה לגז טבעי כמקור אנרגיה )לא רק במגזר התחבורה( נמצאת ב

ונראה כי בשל היתרונות הכלכליים והסביבתיים הנובעים משימוש במקור אנרגיה זה, החלק 

 OPECהיחסי שלו מסל מקורות האנרגיה עולה בעשורים האחרונים. על פי התחזית העולמית של 

  .(6תרשים ) הבאיםהצפי הוא שמגמה זו תמשך גם בשני העשורים 

 1985-203528 טבעי מכלל מקורות אספקת האנרגיה : אחוז השימוש בגז6תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עם עליית שכיחות השימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה זמין ברחבי העולם, נצפית אף עליה בשימוש 

 כלי הרכבבו כמקור אנרגיה במגזר התחבורה. בעשור האחרון חל גידול משמעותי במספר דגמי 

, ובין 280%חל גידול של  2011-ו 2006כך שבין השנים CNG),  רובם המוחלט מונעי(מונעי גז טבעי 

מיליון כלי רכב ברחבי העולם  18-( יש כ2015. כיום )שנת 65%חל גידול של  2015-ו 2011השנים 

( צופה כי השימוש ומיתאל)סוכנות האנרגיה הבינ IEA-וה ,(7תרשים )המונעים באמצעות גז טבעי 

 מיליון 50-יעמוד על כ 2020שנת בצורה משמעותית, ומספר כלי הרכב ב יגדלבמגזר התחבורה 

                                                           
28 http://www.iea.org/media/workshops/2014/iea-ief-opecsymposium/2Guerer.pdf 
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, השפעתו כמקור אנרגיה לתחבורה הכבדים הכלים מקטגוריית . מאחר שרוב כלי הרכב יהיוכלים

 (.7תרשים ה )תהיה מרוב

 29(1991-2011): מספר כלי רכב המונעים בגז טבעי על פי אזורים 7תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30אחוז חדירת רכבי גז טבעי עולמי: 8תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מונעי גז טבעי בעולם על פי  נים את שיעורי החדירה של כלי רכבבוחעם זאת, חשוב לציין כי כאשר 

חתך המדינות, נראה כי איטליה היא המדינה האירופית היחידה עם שיעור חדירה משמעותי של 

 (.9תרשים ) 80%. פקיסטן ניצבת במקום הראשון בעולם עם שיעור חדירה גבוה במיוחד של 5.6%
                                                           

29 NGV Global Citi Research. 
30 OPEC Road Transportation Model (RTM). 
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 201331מונעי גז טבעי לפי מדינות בשנת  כלי רכבשיעורי חדירה של : 9תרשים 

 

מונעי גז טבעי במדינות רבות בעולם נמצאת במגמת גידול  כלי הרכבבנוסף, למרות שתפוצת 

( עדיין מרוכזים בעשר מדינות בלבד, בעיקר במדינות אסיה 86%) כלי הרכבבשנים האחרונות, רוב 

כאשר   OECD,המונעים בגז טבעי מגיע ממדינות כלי הרכבבלבד מ 7%ודרום אמריקה. מקורם של 

 (.10 תרשיםראה מכך ) איטליה לבדה אחראית על יותר משני שליש

  201432מונעי גז טבעי לפי מדינות בשנת  כלי רכבתפוצת : 10תרשים 

 
 

                                                           
31 NGVA and GVR ngvaeurope.eu/worldwide-ngv-statistics. 

32 http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/03/NG-84.pdf 

,  הודו
9% 

3%, תאילנד  

3%, אוזבקיסטן  

2%, קולומביה  

4%, איטליה  

9%, סין  

10%, ברזיל  

,  ארגנטינה
13% 

16%, פקיסטן   

19%, איראן  

,  יתר המדינות
19% 
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בשיעורי החדירה ומאפייניהם, נבחנו מספר מדינות מובילות:  ההבנהעל מנת להעמיק את 

 . להלן הממצאים:33איטליה, הולנד, גרמניה, ארה"ב וסין

מונעי גז טבעי  כלי רכב( של 4%המדינה האירופאית היחידה שתופסת נתח משמעותי ) איטליה:

טליה הם הגבוהים מונעי גז טבעי באי כלי רכבאלה בעולם. שיעורי החדירה של  כלי רכבמתוך כלל 

פרטיים ומסחריים )משאיות  כלי רכבזאת אודות לשיעור החדירה הגבוה של . ביותר באירופה

. איטליה בולטת )מונעי גז טבעי באיטליה כלי הרכבמכלל 0.5% -מונעות גז טבעי מהוות פחות מ

גז טבעי  מונעי כלי הרכבכרבע מכלל דגמי  –גם במספר רב של דגמים שמשווקים יצרני הרכב שלה 

שיעור החדירה של משאיות מונעות גז  2010-2013בשנים  Fiat ,Lancia ,Iveco. מיוצרים על ידי

 1,200-. כמות המשאיות מונעות גז טבעי עמדה על כ0.1%-טבעי באיטליה היה נמוך ועמד על כ

במספר המשאיות מונעות  150%-לעומת זאת, חל גידול משמעותי של כ ,2014באותן שנים. בשנת 

 CNG --הגידול בפער המחירים בין סולר להן גז טבעי במדינה. הסיבות המרכזיות לכך 

( והצמיחה 2012-2014בשנים  €1, לפער של 2010-2011בשנים  €0.05 אקוויוולנטי )מפער של

 .)בממוצע 7%-כ( 2010-2014הגבוהה והעקבית במספר תחנות התדלוק בגז טבעי בשנים 

בקרב המדינות המפותחות שנבחנו, הולנד היא המדינה המובילה מבחינת שיעורי החדירה  הולנד:

. 7%-5%ונעו בין  2010-2014של אוטובוסים מונעי גז טבעי שעלו באופן מתון אך עקבי בשנים 

שיעור הגידול  .כמות המשאיות מונעות גז טבעי בהולנד גדלה באחוזים גבוהים בשנים הנבחנות

. שיעור 48%ועמד על  2013ושיעור הגידול הגבוה ביותר נצפה בשנת  27%ממוצע עמד על השנתי ה

שיעור זה גדל  2014, אך בשנת 2010-2013החדירה של משאיות מונעות גז טבעי היה נמוך בשנים 

שינויים אלו מיוחסים לגידול הרב במספר התחנות לתדלוק בגז טבעי  .0.6%ועמד על  3.5 -פי

דולר מיליון  3.8( ולמענקים על סך 2014-ו 2010בין השנים  182%)גידול של  2010-2014בשנים 

 מונעי גז טבעי. כלי רכבשניתנו על ידי ממשלת הולנד לעידוד חברות בעלות ציי רכב לרכישת 

מונעי גז טבעי  כלי רכבגרמניה היא המדינה עם המספר הגדול ביותר של דגמי  :גרמניה 

 Opel, מונעי גז טבעי מיוצרים על ידי כלי הרכבכשליש מכלל דגמי  – שמשווקים יצרני הרכב שלה

,Audi Volkswagen ,MAN ו .Mercedes - לא היו כמעט שינויים בשיעורי  2010-2014בשנים

זאת , ו0.4%-בה שיעור זה עלה ב 2014החדירה של אוטובוסים מונעי גז טבעי בגרמניה, למעט שנת 

  בכמות האוטובוסים מונעי גז טבעי באותה שנה. 16%כתוצאה מגידול משמעותי של 

אלף כלי רכב מונעי גז טבעי ורוב הצריכה הינה בקרב  250-בארצות הברית יש כיום כ ארה"ב:

 (. 11שים תרראה משאיות כבדות/בינוניות, משאיות אשפה ואוטובוסים )

ראה ) 2010-2013שיעורי החדירה של כלי רכב מונעי גז טבעי בארה"ב עלו באופן מתון בשנים 

כלי בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקפי השימוש ב ים אבסולוטיים.( במונח12תרשים 

ומספר האוטובוסים על  40,200-מספר המשאיות מונעות גז טבעי עמד על כ2013 בשנת  -אלו  רכב

                                                           
 .2015מרץ , מונעי גז טבעי" כלי הרכבפארטו, "סקירת שוק על סמך נתונים מקבוצת  33
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שינויים אלו מיוחסים לגידול בפער מחירים בין סולר  .2012משנת  20%-גידול של כ ,26,800-כ

אקוויוולנטי בשנים  CNG ביחס למחיר $0.7עלייה של  – 2012-2013אקוויוולנטי בשנים  -CNGל

שנוצר, בין היתר, כתוצאה מהגדלת המיסוי על סולר במקביל לסבסוד של גז טבעי  2010-2011

לקידום  בפיתוח טכנולוגיותדולר( ליארד מי 105 תוצאה מהשקעה גדולה של הסנאט )על סךוכ

בסקטורים מסויימים שיעור החדירה עולה במהירות בשנים השימוש בגז טבעי לתחבורה. 

 שנמכרו מהאוטובוסים העירוניים 33%-האשפה ו איסוף ממשאיות 50% האחרונות. לדוגמא

 .34טבעי גז באמצעות מונעים ב"בארה 2014 בשנת

  35בארה"ב )באחוזים( שימושי גז טבעי בתחבורה לפי מגזר: 11שים תר

 

 

 

 

 

                                                           
34

 APTA, 2014, “2014 Public Transportation Fact Book”. 

http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/FactBook/2014-APTA-Fact-Book.pdf. 

35 Bloomberg New Energy Finance. 

http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/FactBook/2014-APTA-Fact-Book.pdf


 השוואה בינלאומית -רק ג' פ 

 

- 52 - 
 

 36: שיעור חדירת משאיות גז טבעי בארה"ב12תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשנה בשני  3%-תעשיית הרכב העולמית צומחת בקצב של כ ,2014 שנתמקינזי מ דוחעל פי  סין:

 11.4%העולמי ועומד על קצב המ 3 -כאשר קצב המכירות בסין הינו כפי, 37העשוריים האחרונים

 בשנה. 

, מודאגת מהתלות בייבוא נפט והזיהום כלי רכבביותר של הגבוה סין, כמדינה בעלת קצב הגידול 

בעלי מנוע בעירה פנימי. על כן, הממשל בבייג'ין הגביל  כלי רכבהעירוני הנגרם כתוצאה משימוש ב

כב הנרכשים מדי שנה באמצעות דרישה להשתתף ולזכות בהגרלה המעניקה את מספר כלי הר

 זכות לרכוש רכב. עם זאת, הממשל הסיני מאפשר הקלות ברכישת רכב למי שרוכש רכב חשמלי. 

בשל יתרונותיו הרבים של  ,המונעים בגז טבעי וכפי שצוין קודם כלי רכבמיליון  2-בסין יש כיום כ

הגז הטבעי, התפתחות שוק התחבורה מלווה את שוק הגז הטבעי והצפי הוא כי מספר כלי הרכב 

 מקור אנרגיה זה יעלה בצורה חדה.המונעים ב

 

 

                                                           
36 Bloomberg New Energy Finance. 

 ."A road map to the future for the auto industry", 2014מקינזי אוקטובר  דוח 37
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 38)במיליונים( מכלל כלי הרכב מספר כלי הרכב המונעים בגז טבעי בסין ושיעורם :13תרשים 

 

 

 

 

 

אין עדיין כלי רכב מונעים בגז טבעי, אך מאחר שתחום זה נמצא  2015בישראל בשנת  ישראל:

 2016בתהליכי אסדרה מתקדמים וכלי רכב להדגמה כבר הגיעו לישראל, הצפי הוא כי החל משנת 

נראה את תחילתו של הגל הראשון של כלי רכב מונעי גז טבעי. שוק הרכב מונע גז טבעי בישראל 

 תחיל עם כניסתם של כלי רכב כבדים, כדוגמת משאיות ואוטובוסים ורק לאחר מכן יעבורצפוי לה

מכלל כלי הרכב, ועם  4%-לסגמנטים האחרים. יש לציין כי כלי הרכב הכבדים בישראל מהווים כ

 (.12 לוחראה מכלל הדלקים בישראל. על כן, כל השפעת השינוי הינה גבוהה ) 23%-זאת צורכים כ

 39(אלפיםב) 2014שנת ברכב  לפי סוג מכלל הדלקצריכה ושיעור  מס' כלי רכב בישראל: 12 לוח

 
 דיזל בנזין

דלק 

 סילוני

בעיקר 

 רכב פרטי

משאיות 

 קלות

משאיות 

 וכבדותבינוניות 

רכב פרטי  אוטובוסים

 ומוניות

  רכבות

   100 17 82 245 2,457  כלי רכבמס' 

   3% 1% 3% 8% 85% מכלי רכב %

מכלל  %

 צריכת הדלק
43% 14.5% 16% 6.5% 5% 1% 15% 

 

                                                           
38 Source: Bloomberg New Energy Finance, Society of Automotive Engineers of China. 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  39
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אלא על  ,בישראל אינה נסמכת על ביקושים קיימים התחבורהתחזית הביקוש לגז טבעי בסקטור 

מדיניות ממשלתית המקדמת מעבר לשימוש בגז טבעי בתחבורה, בין אם בצורה ישירה ובין אם 

 כתחליפי דלק המיוצרים מגז טבעי.  GTLבאמצעות המעבר לשימוש במתנול או 

, ההנחה היא כי יהיה מעבר ניכר לשימוש בגז טבעי 40צמח עדתו דוחעל פי התרחישים המופיעים ב

הפרטיים וכשני שליש מכלל הרכב הציבורי. צריכת  כלי הרכבכשליש מכלל , 2040בתחבורה עד 

 (.15ם תרשיראה לשנה ) BCM 2.5-הגז הטבעי על פי תרחיש זה עתידה לעמוד על כ

 41: תחזית חדירת כלי רכב מבוססי גז בישראל14תרשים 

 

מבין עשרת התרחישים שהוצגו בפני ועדת צמח, נבחר התרחיש המבוסס על הנחות עבודה 

שמרניות באשר להתפתחויות עתידיות במשק הגז. תרחיש זה מניח ביקוש גבוה לגז טבעי במשק 

התחבורה, וזאת לאור הכדאיות הכלכלית והסביבתית הישראלי על כלל ענפיו לרבות בסקטור 

 (.15 םתרשיראה ) במעבר לשימוש בו

                                                           
 .2012, ת לבחינת נושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידימשרדי-הוועדה הביןדוח  40

 מקור: רשות הגז )מדוח צמח(. 41
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 BCM42)חיש ביקושים לגז טבעי במשק הישראלי )תר: 15ם תרשי

 

מעבר לתחליפי נפט והפחתת  הציבה יעד של 13.1.2013מיום  5327ממשלת ישראל מס' החלטת 

. במידה שממשלת 2025עד שנת  )ככל שהמעבר כלכלי( 60% משקל הנפט בתחבורה בשיעור של

גז טבעי עבור כלי רכב המונעים בגז  BCM 2.5-ישראל תעמוד ביעד זה השוק המקומי יצרוך כ

המנהלת לתחליפי נפט ותרחישי חדירה יעדי  -' טנספח  ,36 )להרחבה ראה בחלק  טבעי בשנה

. בחישוב שבוצע על ידי מנהלת תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה נמצא כי עמידה (לישראל

-בשנה זו, השווה לכבתמ"ג  1%-תתרום לעליה של יותר מביעדי המנהלת לחדירת תחליפי דלקים 

 מיליארד שקל. 16

                                                           
 .2012, משרדית לבחינת נושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי-הוועדה הבין -ועדת צמח  דוח 42
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 דלק -פרק ד' 

 מבוא 5

בלו הנו סוג של מס קניה המוטל על דלק כסכום קצוב ליחידה פיזית לפי נפח )ליטר( או משקל 

)טון(. מלבד המניע הפיסקאלי להטלתו, מס זה נועד לגרום לשוק להפנים את עלויות הנזק 

 המוטלים על סוגי דלקים: הציבורי הנגרם מהשימוש בדלק. להלן מוצגים שיעורי הבלו

 01.09.2015-ל שיעורי הבלו על דלק בישראל נכון :13 לוח

 יחידת מידה בלו בש"ח סוג דלק

 טון 15.17 מזוט

 טון 17.27 גז טבעי

 טון 29.06 שמן ממוחזר

 טון 2,928.18 (1ביודיזל )

 טון 29.06 43(2ביודיזל )

 אלף ליטר 3,056.19 תערובת דלק

 אלף ליטר 3,056.19 בנזין

 אלף ליטר 3,056.19 נפטא

 אלף ליטר 2,928.18 קרוסין

 אלף ליטר 2,928.18 סולר

 טון 120.67 גפ"מ

 טון 45.86 פחם

בין השאר בשל פער בעלויות החיצוניות  סוגי דלק שוניםהמוטל על  הבלו גובהבקיימים הבדלים 

 . מזּוט לתעשייה(גז טבעי, פחם ולהקל את נטל המס על תשומות )כגון וכן כדי 

 

5.1 שיטת המיסוי על מוצרי דלק ומחיריהם  

בסכום קצוב בש"ח , חייב במס קניה זהה לבלו תזקיק מיובאובז"ן, בלו מוטל על דלק המזוקק ב

ם לצרכן חודשים על פי השינויים במדד המחירי ארבעהאחת לתעדכן לכל אלף ליטר דלק. הבלו מ

 תקופה. הבמהלך 

 מינהל הדלקהיו בפיקוח  (בז"ןבתי הזיקוק )מחיריהם של מוצרי נפט בשער  31.12.06עד ליום 

 בהסתמך על. מינהל הדלק עדכן מחירים אלה אחת לחודש שבמשרד התשתיות הלאומיות

שר של התערבות כל ( ובשער החליפין, ללא 44)סי"פ לברההנפט בעולם השינויים החלים במחירי 

לאחר הפרטת בתי הזיקוק חיפה ואשדוד הוסר הפיקוח בשער התשתיות הלאומיות או שר האוצר. 

 בז"ן על רוב תזקיקי הדלק.

                                                           
43
 .2015 ביולי 1 -; שיעור הבלו עודכן במסגרת הוראת שעה החל מבקר הנאסף בישראלהמיוצר משמן צמחי או שומן  

44
 לברה הוא נמל בדרום צרפת שמחירי הנפט בו משמשים בסיס התייחסות למחירי הנפט הגולמי המיובא לישראל. 
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סים שער בז"ן בתוספת הוצאות שיווק, מיר במחנקבע בהסתמך על המחיר לצרכן של מוצרי דלק ה

 באופן שוטף. ,כאמור, ןכמתעדו נטול עופרת מפוקח 95לצרכן של בנזין ו רק מחיר .ומתח רווחים

נמכר בתחנות הדלק במחיר גבוה ממחיר הבנזין, למרות  לרוב הסולר, שמחירו אינו מפוקח,

ומחירי שני התזקיקים דומים בשער  זה המוטל על בנזיןל דומה על סולרמס הקצוב המוטל שה

 בז"ן.

 45)ש"ח( 2004-2014 ובנזין והבלו על סולר המחיר לצרכן: 16תרשים 

 

 

5.2 הרפורמה במיסוי סולר - 2005-2009 הסדר הסולר בשנים  

אג' לליטר, בהשוואה לבלו על  68גובהו של הבלו על סולר היה  2005עד תחילת חודש ספטמבר 

בעבר,  סולר ובנזין הינו מקדמת דנא, שכן,לליטר(. הפער בין  ח"ש 2.2בנזין שהיה יקר פי שלושה )

סולר שימש מפעלי תעשייה ובהדרגה החל  –הייתה חלוקה פשוטה יחסית בין סולר לבנזין: מחד 

בנזין שימש  2000-ה שנות תחילתעד  –לשמש גם כלי רכב כבדים )משאיות, אוטובוסים(; מאידך 

. לפיכך, תוך התעלמות מוחלטת מהנזקים שנגרמים כלי רכב פרטיים ומסחריים באופן בלעדי

כתוצאה משימוש בסולר מזהם, נקבעה החלוקה הדיכוטומית לפיה המס על סולר המשמש למשק 

 לתעשייה יהיה נמוך יותר בהשוואה למס על בנזין המשמש כלי רכב.

הסטה עיוותים רבים במשק האנרגיה:  יצרו פערים קיצוניים בין המס על הבנזין למס על הסולר

מחיר הובלה בפועל הנמוך משמעותית זל; שימוש ברכב בנזין לשימוש ברכב דימלאכותית מ

סולר במחיר נמוך יחסית, המהווה אלטרנטיבה זולה כאמצעי ליצור חשמל,  ;ממחיר הובלה ריאלי

  ועוד. לעומת יצור חשמל באמצעות גז

                                                           
45
, לסטטיסטיקה המרכזית מהלשכה לקוח הסולר מחיר, והמים האנרגיה משרד מאתר הבנזין ומחיר הבלו נתוני 

  מאי.-ינואר לחודשים מתייחסים 2014 נתוני
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 דלק -רק ד' פ 

 

- 58 - 
 

מאידך גיסא, סולר הינו אחד המוצרים ההטרוגניים ביותר המשמש כחומר גלם בתעשיות שונות 

ומר בעירה במפעל; דלק לחימום; שימוש ברכב מסחרי לצורכי עבודה; כגון הצבעים והדבקים; ח

 שטח לצרכים פרטיים; ועוד.-שימוש ברכב פרטי או רכב פנאי

 לאור האמור לעיל נקבע הסדר הסולר על פי העקרונות הבאים: 

  ה שיחמ בןהעלאה הדרגתית של המס על הסולר והשוואתו למס על הבנזין בתהליך

 .14 לוח, כפי שניתן לראות ב2005-2009שנים שלבים ב

  )בהדרגה ובהתאמה לעליית  הופחתההתוספת לאגרת הרישוי של רכב דיזל )פרטי ומסחרי

 מבין החמישה(;, כבר בשלב הרביעי )קרי 2008עד לביטולה המוחלט בשנת  ,מחירי הסולר

 לקבוצות מוגדרות של משתמשים מתוך הכרה בשונות )הישבון( חלקיים תנו החזרי בלו ני

 ,רגיל, תחבורה ותעשייה. למען הסר ספק –בין שלוש קבוצות עיקריות של משתמשים 

 68המס על הסולר מעבר לרמת בלו של ת תנו אך ורק בגין העלאנימדובר על החזרים ש

הסכום המינימאלי ל"תשלום"; ההחזר לא ניתן למלכ"רים ולגופים , זה אג' לליטר. קרי

ציבוריים היכולים וצריכים למצוא את דרכי התקצוב במסגרת תקציב המדינה ולא 

 במסגרת החזרי מס כאלה או אחרים.

  :טון; רכב משא  10טון ועד  4.5רכב משא שמשקלו מעל המשתמשים בהסדר הם כדלקמן

ל פי חוק ההובלה; מיכליות להובלת דלקים וחומ"ס; רכב טון ועובד ע 10שמשקלו מעל 

המשמש להסעות )תחבורה ציבורית כגון מוניות, אוטובוסים ציבוריים זעירים, הולכת 

יה; סירות טון וכו'(; מורי נהיגה; מפעלי תעשי 5נוסעים על ידי אוטובוסים שמשקלם מעל 

 יות. דיג וציוד מכני הנדסי; טרקטורים לחקלאות ומכונות חקלא

 )ללא עדכוני מדד( זכאים קבוצות לפי 2005-2009 בשנים הסולר הסדר תוואי: 14 לוח

 

 אריךת

סולר תחבורה  סולר הובלה בלו

ציבורית ומורי 

 נהיגה

תוספת לאגרת  סולר לתעשייה

הרישוי )רכב 

 דיזל(

שיעור   סולר בנזין

 החזר

שיעור  בלו 

 החזר

שיעור  בלו 

 ההחזר

 מסחרי פרטי בלו 

1.8.2005 2.2 0.68 0 0.68 0 0.68 0 0.68 1,669 1,273 

1.9.2005 2.2 1.0 32 0.68 32 0.68 32 0.68 1,500 1,273 

1.9.2006 2.2 1.3 48 0.68 48 0.68 48 0.68 1,200 1,200 

1.9.2007 2.2 1.6 57.5 0.68 45 0.88 57.5 0.68 600 600 

1.9.2008 2.2 1.9 55 0.86 45 1.05 64 0.68 0 0 

1.9.2009 2.2 2.2 50 1.10 45.5 1.2 69 0.68 0 0 
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5.3 הכנסות מבלו  

 ח"שמיליארד  17.3 -ב 2014ת בשנסתכמו ה (נטו )בלו ומס קניהעל דלק סים מהכנסות המדינה מ

-ו הן מסולר ובנזין ממסים על דלק ההכנסותמ 97%. מסך הכנסות המדינה ממסים 7% -והיוו כ

 הן מייצור מקומי. מההכנסות ממסים 94%

 

5.4 2008ינואר  -בתחום הדלק  1למיסוי ירוק הוועדה   

לגבש מדיניות כוללת בעניין  1ת למיסוי ירוק משרדי-ביןהתכנסה הוועדה ה 2006ילת שנת בתח

הפחתת זיהום האוויר מתחבורה. במסגרת דיוני צוות הדלק בוועדה נידונו שיעורי המס הרצויים 

וגי דלק שונים בהתאם לנזק הסביבתי שהם יוצרים. כן נידונו תמריצים לסוגי דלק על ס

 גז ותחליבי דלק.-מתחדשים כגון אתנול, ביודיזל, ביו

הוועדה המליצה להעלות את המיסוי על סוגי הדלק שלגביהם נמצא כי המיסוי אינו משקף או 

להפחית או לפטור ממס סוגי דלק משקף באופן חלקי את העלויות החיצוניות הנובעות מהם, וכן 

ממקורות מתחדשים שהשימוש בהם נקי יותר ומפחית את תלות מדינת ישראל בדלק ממקורות 

 חיצוניים. 

המליצה הוועדה לקבוע מנגנון קבוע להטמעת העלויות החיצוניות של סוגי הדלק בשיעורי  ,כמו כן

לפירוט מלא של  המס בהתאם לשינויים הטכנולוגיים ולכניסת סוגי דלק חדשים לשימוש.

 .28 בנספח בחלק  ראהההמלצה 
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 עקרונות לקביעת בלו לתחליפי נפט 6

, ערך צוות דלק דיוניים שמטרתם העיקרית היא קביעת מתווה 3במסגרת דיוני ועדת מיסוי ירוק 

 הבלו העתידי עבור דלקים שונים. הבלו נקבע בהתאם לעקרונות הבאים:

אחד העקרונות המרכזיים של מיסוי  – שיקוף התועלת הסביבתית של מעבר לתחליפי דלקים

ירוק הוא הטלת מיסוי גבוה יותר על מוצרים מזהמים כדי להפנים את הנזק החיצוני של המוצר 

במחירו לצרכן. הטבות אלו מונעות עיוות כלכלי שעלול להיווצר אם הבלו לא ישקף השפעות 

יפים וקידום לשימוש בתחל חיצוניות. כמו כן, הטבות מס סביבתיות לתחליפי דלקים יעודדו מעבר

בשנת  כלי רכבכי העלויות של זיהום אוויר מ ,ניתן לראותלהלן  15 לוחדלקים ירוקים יותר. ב

יש לציין כי השימוש בדלקים מייצר השלכות סביבתיות  .ח"שמיליארד  6מוערכות במעל  2012

שליליות למשק בנוסף לזיהום האוויר אך עלויות אלו לא תומחרו במסגרת עבודת הוועדה )ראה 

 לפרטים נוספים(. 10 בסעיף 

 201246: השפעות חיצוניות בפועל מזיהום אוויר של בנזין וסולר לתחבורה, שנת 15 לוח

 דלקסוג 
 סך עלויות 

 (ח"ש)מיליוני 
 עלות לטון 

 (ש"ח)
 עלות לקילוליטר 

 (ש"ח)
 765 1,021 2,572 בנזין

 1,461 1,739 3,959 סולר תחבורה )ללא רכבת(
   6,532 סך הכל בנזין וסולר

 

עולם הרכב מציב חסמים גבוהים במיוחד  – התגברות על חסמי ינוקאעידוד טכנולוגיות חדשות ו

הנעים עליו  כלי רכבלשחקנים חדשים. דלק חדש לא יזכה לביקוש ללא תשתית תדלוק, היצע של 

ולעיתים גם מוסכים ייעודיים לטיפול ברכב או שוק יד שנייה למכירת הרכב. החסמים הללו 

הצדיק הטבות בבלו בתקופת החדירה הראשונית, כדי לסייע לתחליפי דלקים להתמודד יכולים ל

 עם הדלקים הקונבנציונליים.

הוסכם לעודד  13.1.2013מיום  5327במסגרת החלטת ממשלה  –נפט תחליפי הטמעת עידוד 

מהדלק במדינה בתחליפים שאינם מבוססי נפט  60%מעבר לתחליפי נפט מתוך שאיפה להחלפת 

 . בלו נמוך על תחליפים יכול לסייע לקידום החלטת הממשלה. 2025שנת עד 

כדי למקסם את התועלות האסטרטגיות, סביבתיות וכלכליות  – התמקדות בתחליפים כלכליים

שהנחו את החלטת הממשלה, חשוב למקד את המאמצים בדלקים שיכולים להתחרות באופן 

כלכלי בנפט, ללא סבסוד. בטווח הארוך תחליפים שאינם כלכליים לא יאפשרו למדינה לעמוד 

 ביעדיה. 

 הוועדהשבמסגרתה הוקמה  5327לה בהתאם להחלטת ממש – התחשבות במגבלה הפיסקאלית

-הקידום של תחליפים צריך להתרחש במסגרת פיסקאלית ,לתחבורה נפט תחליפי למיסוי

                                                           
  .חישוב העלויות החיצוניות מזיהום אוויר בפועל -נספח ב'   - 29 להרחבה ולדלקים נוספים ראה פירוט בחלק  46
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תקציבית. כלומר יש לוודא שההטבות לא יקטינו בצורה דרמטית את הכנסות המדינה, כאשר 

 השלכה אפשרית לכך היא העלאת מסים אחרים. על כן, המתווה המוצע צריך להבטיח מראש

שההשקעה של המדינה בקידום תחליפי נפט תהיה מוגבלת ולא תחרוג מעבר לסכום התקציב 

 שהממשלה מעוניינת לייעד למטרה. 

כיוון  ,קביעת תוואי לבלו לשנים הקרובות חשובה במיוחד – ולמשתמשים וודאות ליזמיםמקסום 

תוח והפצת תחליפי שאי וודאות באשר לבלו העתידי מקשה על יזמים הנדרשים לבצע השקעות לפי

ומקטינה את הביקוש לתחליפים אלו, ולכן על המדינה לייצר וודאות ביחס למס שיוטל על  ,דלקים

הדלקים. עם זאת, אין זה תפקידה של המדינה להבטיח באמצעות המס וודאות ביחס למחיר 

סוי דלקים )או מיתחליפי הסופי שלהם שייקבע בשוק. אין היגיון כלכלי בהתחייבות לסבסוד 

שלהם( כדי להבטיח הפרש ממחירי דלקים קונבנציונליים. התחייבות כזאת עלולה להיות יקרה 

להקשות או דווקא  ,מאד ולא כלכלית במקרה שהעלויות של התחליפים יתגלו כגבוהות מהמצופה

הסיכון, התמריץ להתייעלות והרווחים צריכים להישאר בידי . על היזמים כשמחיר הנפט יעלה

 היזם, בעוד שתפקיד המדינה הוא להבטיח בלו שייקבע בהתאם לעקרונות בפרק זה. 

עיקרון חשוב אחרון הוא שניתן יהיה ליישם ולאכוף את מתווה הבלו  – אפשרות ליישום הבלו

ים, חשוב לוודא שניתן ברשות המסים המוצע. כך למשל, אם מוצע להעניק בלו נפרד לדלקים שונ

להפריד ביניהם בפועל, לגבות מס שונה ולבחון שהמודל עמיד בפני ניסיונות למהול דלקים, בפני 

ניסיונות לשלם בלו נמוך על דלק שחייב בבלו גבוה יותר ובפני אמצעים אחרים להימנע מתשלום 

 המס המלא. 

פרד את הבלו על דלקים בתקופת החדירה של לאור העקרונות המוזכרים לעיל הוחלט לקבוע בנ

הטווח הארוך. בטווח הארוך הבלו  -הטווח הקצר ואת הבלו לאחר תקופת החדירה  -התחליפים 

אמור לשקף את ההשפעות החיצוניות של הדלק וכך להוביל להקצאה יעילה יותר של מקורות 

ינוקא, בשל החסמים במשק. לעומת זאת, בטווח הקצר יש לשקול להעניק לתחליפים הטבות 

נקבעים מראש במטרה  שלהןהמקשים על החדירה הראשונית שלהם. ההטבות ואופן החישוב 

 ליצור ודאות מקסימלית ליזמים.

בעולם ללא אילוצים, החישוב הכלכלי בטווח הארוך ובטווח הקצר היה מספק כדי לקבוע את 

שני שיקולים נוספים בקביעת הבלו על הדלקים השונים. אולם בפועל יש לקחת בחשבון לפחות 

הבלו: היכולת לאכוף בלו נפרד לכל תחליף דלק וכן ההשפעות הפיסקאליות של הבלו. לאור 

  ולים אלו נקבע הבלו בשלבים הבאים.שיק

 
 מתווה בלו לעשור הקרוב

 חישוב הטבות הינוקא לטווח קצר
 בחינה כלכלית של תחליפים שונים קביעת סייגים פיסקאליים

 חישוב הבלו בטווח הארוך בלבד לתחליפי הדלקים הרלוונטיים
 השפעות חיצוניות קבועות השפעות חיצוניות המשתנות על פי סוג הדלק

 בחינת האפשרות ליישום בלו נפרד על התחליפים  
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 תכנות יישום בלו נפרד לתחליפי נפטיה 7

התחליפים  לפני הדיון על גובה ההטבות הרצוי בבלו, יש לבחון אם ניתן בכלל להטיל בלו נפרד על

 ,ואם יש שימושים שונים לדלק, פרט לשימוש בתחבורה. ההבחנה בין השימושים בדלק חשובה

כיוון שהעלויות החיצונית של שימוש בדלקים בענף התחבורה גבוהות יותר מענף החשמל 

והתעשייה, וזאת מכמה סיבות. ראשית, בענף התחבורה קיימות השפעות חיצוניות משמעותיות 

פליטות מזהמים חשות בתעשייה וחשמל כולל תאונות דרכים וגודש. מעבר לכך, שכלל לא מתר

זיהום הנובעות מהפקת חשמל הן לרוב מארובות הממוקמות בגובה רב ולכן מזיקות פחות, בעוד ש

ומזיק במיוחד. כמו כן, בעוד שפליטות של תעשייה וחשמל לעיתים  ךנמונפלט בגובה תחבורה מ

 כזי ערים, רוב הזיהום של תחבורה נפלט באזורים מיושבים צפופים.קרובות אינן מרוכזות במר

 

 GTL   7.1

סולר סינטטי, דומה בתכונותיו לסולר המזוקק מנפט ולכן , המכונה גם GTLסולר המיוצר במפעל 

, למעשה, להחליף סולר רגיל בכל מנוע. כך גם בנזין המיוצר במפעל, בנזין סינטטי, יכול יכול

סולר/בנזין הסינטטיים שמיוצרים אופרטיבית לא ניתן לאכוף מס נפרד על הלהחליף בנזין רגיל. 

. כמו כן, הטלת בלו נמוך יותר על במפעל משאר הסולר/בנזין בארץ, בשל הקושי להבחין ביניהם

בישראל תחול גם על דלקים מיובאים, ולמדינה אין אפשרות  GTLדלקים שמיוצרים במפעל 

 . בישראל GTLיוצר במפעל ממדלק הדלק מיובא  להבחין מעשית

 

7.2 מתנול  

נו ניתן להפיק ממ ל אותו עם בנזין לשימוש בתחבורה,ניתן למהו שימושים:מספר  קיימיםלמתנול 

מתנול ניתן להשתמש בו כחומר גלם בתעשייה הכימית. כיום ו אנרגיה בסקטור התעשייה והחשמל

חיצוניות גבוהות שייחודיות עלויות  קיימותזאת, לשימוש במתנול בתחבורה  עם. פטור ממסים

ממתנול המשמש  לתחבורה )בדומה לדלקים אחרים( ולכן יש להטיל עליו בלו בשיעור גבוה יותר

 .כחומר גלם לתעשייה

לתחבורה נמהל עם בנזין, מדובר לפי צו הבלו על תערובת דלק החייבת  מאחר שמתנול המשמש

מתנול ובנזין, התערובת חייבת בבלו וכך  בעת הוצאתו ממתקן הערבוב שלבבלו הזהה לבנזין, ולכן 

 ( המשמש לתעשייה.M100ניתן להבחין בינו לבין מתנול נקי )

 

7.3 גז טבעי   

יש לבחון האם ניתן להטיל בלו  ,תעשייה. על כןלחשמל ולגז טבעי דחוס משמש לתחבורה, 

מל דיפרנציאלי על גז טבעי, כך שיוטל תעריף גבוה יותר על תחבורה ביחס לתעריף על חש

בחלק זה  .30 חלק ותעשייה. גובה העלויות החיצוניות של גז טבעי בחשמל ובתעשייה מופיע ב
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ת יווי היתרונויפורטו בקצרה מספר אפשרויות עיקריות למיסוי דיפרנציאלי של גז טבעי בל

 רות. החסרונות של כל אפשו

 השימוש עבור המיועד התעריף את ישלם צרכן כל זו אפשרות על פי –הסופי  הצרכן .א

 הנישומים כמות, זאת עם. לו וכך ניתן בקלות להפריד את הבלו על פי שימושים הרלוונטי

ים יבצעו הסבה לגז ייתלייה מהירה ככל שיותר צרכנים תעשע במגמת ונמצאת גדולה

 בפועל הגביה משימת על משמעותית שמקשה מה, ויוקמו תחנת תדלוק בגז טבעיטבעי 

מעבר לחשש מאי תשלום מס, השיטה דורשת גביית ערבות מגורמים . יעילה בקרה ועל

 קרובה לגבייה מכרעת חשיבות שישנה מסתבר התזקיקים מעולם הניסיון רבים. לאור

 עתידי ובמועד במידה התנגדות סיכון נוסף בשיטה הוא שצפויה". ברז"ל שניתן ככל

ההפצה, כפי שמלמד הניסיון  בשרשרת יותר מוקדמת לחוליה המס חבות העתקת תידרש

 בעולם התזקיקים.

 המס של הזרם במעלה בגבייה מתאפיינת הישבון של זו חלופה - הפוך הישבון .ב

 לתעריף בהתאם מס השלמת תידרש הדלק מתחנות ואילו, לתעשייה המיועד, המינימאלי

 הצרכנים מול אל הגבייה כאשר, משמעותי בהיקף גבייה מבטיחה זו שיטה. לתחבורה

 הנטל את מסירה אמנם זו שיטה. בלבד הפער סגירת ולשם ספציפי לענף מוגבלת

 על משתנה צרכנים כמות מול אל נקודתית גבייה מחייבת אך, מהתעשייה הבירוקרטי

יבית של גט"ד עדיין יש צורך במידה ותהיה חדירה מס. המס תשלום את לאכוף מנת

 הבלו מול הצרכן הסופי עדיין רלוונטיות. מול שחקנים רבים והבעיות של גבייתלהתמודד 

 כאשר, הזרם במעלה מקסימלי מס בגביית מתאפיינת זו אפשרות - הישבון מותאם הסדר .ג

 מרשות להחזר יזכו לתחבורה ביחס מופחת מס לתעריף הזכאים מהתעשייה לקוחות

 ואף, בודדים גורמים מול אל כולה המתקיימת, הגבייה את מפשטת זו אפשרות. המסים

 התעריף מתשלום להתחמק מאוד יתקשו דלק תחנות, בפרט. גבוה גבייה היקף מבטיחה

לרשות המסים ניסיון עם הפעלת מערך הישבון בהסדר הסולר, . לתחבורה המיועד

בקרה איכותיים והן כיוון שהוא וההסדר עבור גז טבעי יהיה פשוט יותר הן בשל אמצעי 

ההסדר עדיין כרוך באדמיניסטרציה מורכבת. יש , זאת לא יחול על כל התעשייה. עם

 הולכת קבוצה על יחולו אשר, זה בהסדר הכרוכות הבירוקרטיות הדרישות לבחון אם

מספר מצומצם של  מס של התחמקות למנוע מנת על מוצדקות הן, צרכנים של וגדלה

 .תחנות תדלוק

ניתן לגבות את הבלו מהחברה שמוכרת את הגז ישירות לצרכן,  –גביית הבלו ממשווקים  .ד

מי צורך את הגז )לקוח תעשייתי  כך החברות יודעות בין אם היא מפיקת הגז או משווקת.

או תחנת תדלוק( ובמקביל ניתן להתמודד עם פחות חברות ביחס לגבייה ישירות אצל 

כיוון שלמעשה אין הגבלה על שיווק גז טבעי, וייתכן  ,תהצרכן. אולם אפשרות זו בעייתי

שחברות יבחרו לשווק את הגז כאמצעי להתחמק מהמס. במקרה של סתירה בין דיווחי 

המשווקים לבין נתוני הצריכה הנמדדים, קיים קושי לזהות את המקור לסטייה, אשר 

 פוגע ביעילות הבקרה.
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 אחר לעקוב הגז את המפיקה מהחברה דורשת זו אפשרות -"בברז" דיפרנציאלית גבייה .ה

 כולה הגבייה זה באופן. הצריכה להיקפי בהתאם מס ולשלם קטגוריות פי על הגז יעדי

, ההתחמקות יכולת את מאוד שמצמצם מה, בחוליה הראשונה בשרשרת הייצור נעשית

בשביל שהחברה שמפיקה את הגז תוכל . מינימאלית היא זו בשיטה והאדמיניסטרציה

ות את הבלו היא צריכה לדעת בדיוק כמה בלו נגבה מכל צרכן, דיווחים אלו יכולים לגב

. עם זאת הדיווחים נתג"ז( -נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן  מחברתלהתקבל 

מנתג"ז יהיו מדויקים רק במקרה שצרכני הדלק מחוברים לרשת הגז הטבעי, ולא רוכשים 

גז שמועבר אליהם במכליות. בטווח הארוך לא צפוי שימוש רב במכליות כיוון שרשת 

החלוקה תיפרס ברחבי המדינה וכלכלי יותר להעביר את הגז דרך צינורות. סוגיה נוספת 

א לקבוע מי חייב במס במקרה של דיווחים לא מדויקים, בעיקר כאשר בגישה זאת הי

 החברה המפיקה את הגז אינה צורכת אותו ונסמכת על דיווח צד שלישי. 

כיום חברת ההולכה )נתג"ז( יודעת כמה גז  – ההולכה/חלוקה חברות באמצעות גבייה .ו

שחברת ההולכה  ךבכ היא זו חלופה של המשמעותי נצרך על ידי כל לקוח סופי. היתרון

 בהתאם הלקוחות מול אל גבייה עבור השירות, מבצעות )וגם חברות החלוקה( ממילא

גם אפשרות זו  .דיווח לעוות תמריץ להם אין ובפרט, הלקוח של המדויקת הצריכה לכמות

 דורשת התייחסות ייחודיות למכליות המעבירות את הגז ללקוחות. 

טכנולוגיים היר, מתרחשים בו שינויים רגולטוריים ופתח בקצב ממשק הגז הטבעי הישראלי מת

צפויים שינויים נוספים שיכולים להשפיע על האמצעי  ובתקופה הקרובהלעיתים תכופות, 

לאור בדיקת הוועדה נראה כי ניתן לקבוע בלו דיפרנציאלי עבור גט"ד, האופטימלי לגביית הבלו. 

הוועדה ממליצה שרשות  ית ליישומו.אך בשלב זה עדיין מוקדם להחליט על הדרך האופטימל

המסים תמשיך לבחון את האפשרויות השונות לגביית הבלו ותמליץ על האמצעי המתאים 

ה נראה שהאמצעים בהתאם. לאור הקשיים הצפויים בגביית המס ישירות מול הצרכנים, בשלב ז

דרך מפיקת הנפט או חברת  –להמשיך לגבות את המס במעלה הזרם  הסבירים ביותר הם

 מערכת הישבון. החלוקה, תוך שילוב אפשרי של 
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 החשיבות של השפעות חיצוניות  –הטווח הארוך  8

 על ישיר באופן מוטלת אינה שעלותם מפגעים ביצירת כרוך סוגיו על לתחבורה בדלק השימוש

 על המיסוי מטרותמ אחת. המדינה תקציב ועל הרחב הציבור על אלא(, חיצונית עלות) המשתמש

 לגובהה בהתאם, המשתמש על החיצונית העלות את שיטיל באופן זה עיוות לתקן היא הדלק

 להביא צריך הדלק סוגי בין החיצוניות העלויות פער את המשקף מיסוי. דלק סוג לכל הייחודי

 לכלל יותר יעילה מקורות להקצאת, השונות החלופות בין המשתמש של הבחירה יכולת לשיפור

 .יותר נמוכות חיצוניות לעלויות גורמת שצריכתם נפט בתחליפי השימוש ולעידוד, המשק

 

8.1 והפנמתן במדיניות המס חיצוניות השפעות  

 השפעה בהם שקיימת מוצרים על בעיקר כיום מוטל אשר מס, קנייה מס של סוג הנו דלק על בלו

 את משלם אינו והצרכן כלכלית-החברתית בעלות נושא אינו היצרן בו מצב, קרי, שלילית חיצונית

 מהמחיר נמוך יהיה זה במקרה שנקבע שהמחיר מכיוון. המוצר של כלכלית-החברתית העלות

 לשיווי מעבר גדלים, מכך שנובעים הנזקים ואיתה - המוצר צריכת בו מצב נוצר, האופטימאלי

 מאפשרת, הפיסקאלי תפקידו על בנוסף, המס הטלת אלו במקרים. במשק האופטימאלי משקל

. במשק יותר יעילה משאבים להקצאת ומביאה לצרכן המחיר בתוך אלה שליליות השפעות הפנמת

 בהקצאת לעיוות גורמת שאינה רק לא מס הטלת בהם בכלכלה יחסית נדירים במקרים מדובר

 מקורות להקצאת להגיע מאפשרת, להיפך אלא, מס ללא החופשי השוק של המצב לעומת, מקורות

 (.חיצוניות כלכלי של השפעות ניתוח -נספח ד'  31 )להרחבה ראה בחלק  המשק לכלל יותר טובה

 

8.2 דלקים על הבלו קביעת גובה  

 משקף – קבוע מרכיב: מרכיבים לשני להתייחס ניתן דלק סוג כל על הבלו גובה קביעת בעת

הדלקים וכוללות תאונות דרכים, גודש בדרכים,  סוגי כלל עבור זהה שגובהן חיצוניות השפעות

תלוי  שגובהן חיצוניות השפעות משקף – משתנה מרכיב; 47בלאי של הכבישים, שימוש בקרקע וכו'

וגזי חממה  זהמי אווירפליטות מוכוללות השפעות סביבתיות שהעיקרית בהן היא בסוג הדלק, 

 והשפעות אסטרטגיות כגון ביטחון אנרגטי.

 הדלקים על הנוכחי הבלו בגובה קיצוני משינוי ולהימנע הוועדה במטרות להתמקד כדי

 החיצוניות העלויות כלל מחדש הוערכו לא, הרכב כלי מרבית את כיום משמשיםש יםליהקונבנציונ

 לבלו שווה שגובהו קבוע, מרכיב חושב עקב כך. הבלו בגובה הקבוע המרכיב לחישוב שנדרשות

  .ליקונבנציונ לדלק שהוערך הייחודי המשתנה המרכיב בהפחתת ליקונבנציונ דלק על הקיים

                                                           
 .הקבוע למרכיב ליחסו ניתן יפיסקאל תפקיד שלבלו בהינתן 47
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 השפעות חיצוניות שאינן תלויות בסוג הדלק 9

 : שאינן תלויות בסוג הדלק ומכונות גם הרכיב הקבוע בבלו החיצוניותההשפעות להלן פירוט 

 )בכבישיםהנגרמים לנהגים האחרים כתוצאה מהצפיפות  עיכובים בזמן – צפיפות )גודש, 

גורמת גם לפגיעה בנוחיות, פגיעה בביטחון, המשפיעים בין היתר על התוצר והפריון. הצפיפות 

 צמצום מרחב המחיה.ופגיעה בפרטיות 

 כאב, סבל, מוות, פגיעה ברכוש, עלות רפואית, תאונות דרכים גורמות ל – תאונות דרכים

ירידה בפריון, הפסדי תוצר, חסימת התנועה בכביש לאחר תאונה, עלות ההפעלה של צוותי 

משולמת על ידי הגורם האחראי לתאונה )למשל  שלא, החירום המגיעים למקום התאונה

 ביטוח או תשלום אחר(.  תבאמצעות פרמיי

 ניתן להעריך עלות עלות הקרקע לתחבורה או לחנייה )הניתנת ללא תשלום( – שימוש בקרקע .

 לפי העלות האלטרנטיבית של שימוש בקרקע לתחומים אחרים. זו 

 ה, תחזוקה ומתן שירותים בכבישים בניי תכוללהעלות  – תשתיות לשימוש כלי הרכב

 בין עירוניים, תפעול מערכת חוקית ומשפטית לעברייני תנועה ועוד.עירוניים ו

 

9.1 חישוב כמות תחליף הדלק ששוות ערך לליטר בנזין או סולר  

על אף שההשפעות החיצוניות המתוארות בחלק זה אינן תלויות בסוג הדלק, עדיין יש לערוך 

ר בין יחידות המידה של דלקים שונים ולמסות את יחידת המידה שמהווה התאמה שלהן במעב

את האומדן הקרוב ביותר לנזק הנגרם. בעוד שהבלו מוטל על יחידות של נפח )ליטרים( סביר יותר 

ככל שנוהגים  למשל, להניח שהנזק הקבוע הנגרם משימוש בדלק תלוי ביחידות של נסועה )ק"מ(.

, בין אם הרכב משתמש ביותר או פחות או ליצירת גודש ות דרכיםיותר כך גדל הסיכוי לתאונ

ליטרים כדי לנוע את אותו מספר קילומטרים. כלומר, לא ראוי לקבוע בלו זהה ביחידות ליטרים 

על דלקים עם צריכה שונה של ק"מ לליטר. כך למשל אם מתברר שהרכיב הקבוע בבלו על השפעות 

עבור  ח"ש 2לליטר בנזין, לא סביר לקבוע שרכיב זה יהיה  ח"ש 2שאינן תלויות בסוג הדלק הוא 

M70  שמאפשר נסיעת פחות קילומטרים לכל ליטר, מאחר בנזין(  30% -מתנול ו 70%)דלק המכיל

למעשה יופלו  M70-שלמתנול תכולה אנרגטית נמוכה מבנזין. במצב כזה נהגים שמשתמשים ב

 סיעה שגורמת מידה דומה של נזק. לרעה כיוון שהם יאלצו לשלם בלו גבוה יותר על נ

אינו מעודד  )שעשוי לעמוד ביחס הפוך לצריכת הדלק( נטען לעיתים שמיסוי על פי קילומטרים

יעילות אנרגטית ושיש להעניק הטבות מס לדלקים יעילים יותר, למשל סולר ביחס לבנזין. אולם 

לנסוע יותר קילומטרים  התועלת האנרגטית של הסולר כבר מופנמת במחיר הסולר )הצרכן יכול

הפנמת העלויות  מיסוי דלקים היאמדיניות על כל ליטר(. מעבר לכך, המטרה המרכזית ב

יות נמדדות . אותן עלויות חיצונלכשעצמה ולא צמצום צריכת הדלקים בעולם החיצוניות שלהם

נסועה ליטר סולר מאפשר העובדה שסולר יעיל יותר ) מאשר בליטרים.טוב יותר בקילומטרים 
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גבוהה יותר( גם מגדילה את הסיכוי שליטר סולר יגרום לתאונת דרכים ביחס לליטר בנזין, כפי 

. מיסוי המעודד התייעלות אנרגטית יקשה על דלקים בעלי ניצולת אנרגיה 48OECD-שגם מציין ה

 נמוכה להתחרות בדלקים אחרים אפילו אם הם גורמים פחות נזק בנסיעת מרחק דומה. 

ר לעיל יש גם חסרונות בולטים במיסוי יחידות נסועה. הנסועה לליטר דלק אינה על אף האמו

קבועה ומשתנה בהתאם לסוג הרכב ואפילו התנהגות הנהג. סביר להניח שגם נתון ממוצע ישתנה 

משנה לשנה בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות. פתרון אפשרי הוא חישוב הרכיב הקבוע בבלו 

אומדן טוב יותר לעלויות מהווה )הערך הקלורי(  בדלק אנרגיההכמות בהתאם לאנרגיה בדלק. 

, אך שמאפשר הדלק נסועהמאשר כמות ההאומדן אמנם פחות מדויק  דלק.מאשר נפח ה חיצוניות

מומלץ להיעזר במיסוי על בסיס  ,מאפשר להיעזר בנתון קבוע, יציב וקל יחסית לחישוב. על כן

להטיה מוגזמת במס  וש ביחידות אנרגיה מובילגלה ששימאנרגיה כברירת מחדל, אלא אם מת

ובמקרים אלו ראוי בכל זאת להתבסס על נסועה. המלצה זו עולה בקנה אחד עם ההמלצות של 

האיחוד האירופאי לערוך רביזיה בדירקטיבה למיסוי אנרגיה. על פי הצעת האיחוד מיסוי הדלקים 

וכמות  Gigajoule)בדלק )במונחי כמות האנרגיה  –בכל אירופה יתבסס על שתי יחידות בלבד 

 .49דלקהמשתחרר משרפת ההפחמן דו חמצני 

 או כמות תחליף הנפט  ,כמות תחליף הנפט שמכילה כמות אנרגיה זהה לזו שבליטר בנזין/סולר

יוגדרו להלן  ,שמאפשרת לנוע מספר קילומטרים זהה לזה שמאפשר לנוע ליטר בנזין/סולר

. (ס תכולת אנרגיה או על בסיס צריכת דלק, בהתאמהעל בסי) שווה ערך ליטר בנזין/סולר

שמגלם את העלויות הרכיב כמויות אלה ישמשו לחישוב הרכיב הקבוע בבלו על תחליפי נפט, 

בנזין/סולר החיצוניות שאינן תלויות בסוג הדלק, כמפורט בסעיף זה. לשווה ערך ליטר דלק 

כל מונח של עלות לכמות תחליף גם שימוש כללי יותר; הוא מאפשר לתרגם יש  )דלק יחוס(

 .50ם של עלות לליטר דלק ייחוס ולהפךנפט למונחי

בעוד שמיסוי על פי אנרגיה עדיף על מיסוי בהתאם לנפח, ומיסוי המבוסס על אומדן נסועה 

הוא טוב יותר ממיסוי על פי אנרגיה, מיסוי אופטימלי יתחשב בנסועה בפועל, בשעת הנסיעה 

וגם במיקום שלה. כך למשל ברור שנסיעה בשעות העומס גורמת נזק גדול יותר מנסיעה 

ש שהיא יוצרת, ונסיעה במרכז העיר מזיקה יותר ביחס לנסיעה בשעות הלילה בשל הגוד

בפריפריה בשל זיהום האוויר שהיא יוצרת. רעיון זה מגולם בהחלטת הממשלה בדבר בחינת 

(. בהחלטתה זו הורתה 15.7.2010מיום  2008מתכונת המיסוי בענף הרכב )החלטה מספר 

 נטל עיקר את למקד טרתושמ ,שנתי רב מהלךהממשלה למנות ועדה מקצועית שתבחן 

 בקרב החיצוניות העלויות של יותר טובה הפנמה ליצור מנת על ,שימוש ברכבב התשלומים

                                                           
48
 Taxing Energy Use: A Graphical Analysis, OECD, 2013, Page 40.  

49
 Proposal for a council directive amending Directive 2003/96/EC restructuring the Community 

framework for the taxation of energy products and electricity, European Commission, 2011.  

השוואת הדלקים בסקאלה   – 11 , סביבתיותשפעות חיצוניות ה   –  10 כפי שמומחש בהמשך הפרק בסעיפים:  50

 .הטבות ינוקא –הטווח הקצר  – 13 -ו המיסוי על בנזין מול סולר –אחידה 
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 הוועדה שמונתה בוחנת במסגרת עבודתה, בין היתר, את בנייתו של. הפרטי ברכב הנוסעים

 היקף זה בכלל, ובמאפייניו הרכב בכלי השימוש בהיקף התלויים ותקבולים תשלומים מערך

 התלויים התשלומים סך כנגד הפחתת, גודש בתנאי ושלא גודש בתנאי הרכב כלי של הנסועה

 והאגרה הקנייה מס דוגמת) השימוש בו במידת תלויים הרכב ושאינם כלי על בבעלות

לערוך שינויים ביישום המלצות הדוח הנוכחי תוך שמירה  מומלץ לאפשר לוועדה זו (.השנתית

 .יחוס(ילעומת בנזין/סולר )דלק ה לקיםעל שווי ההטבות לתחליפי ד

 

 המלצות: 

  תכולת תחליפי נפט על בסיס עלכברירת מחדל יש למסות את הרכיב הקבוע בבלו 

דלק בנצילות המנוע בין תחליף הנפט לאנרגיה. במקרה של פער משמעותי במיוחד 

נסועה קונבנציונלי שאליו נערכת ההשוואה, מומלץ למסות את הרכיב הקבוע על בסיס 

)ק"מ  בשימוש בתחליף הנפטהממוצעת  צריכת הדלק כל עוד ניתן לאמוד את

 . לליטר/לק"ג(

 לאחר חישוב הבלו ואו משקל הדלק על בסיס נפח בפועל בכל מקרה המס ייגבה ,

 . )נפח/משקל( והמרתו ליחידות המתאימות לעילבהתאם להמלצות 

  כדי להוביל  ,עדכן המלצות אלות המיסוי בענף הרכב ללבחינת מתכונ לאפשר לוועדהיש

 למיסוי מדויק יותר של ההשפעות החיצוניות. 

  מתנול 9.1.1

ליטרים  1.08-. מכאן ש51ליטרים מתנול הם שווי ערך לליטר בנזין על בסיס תכולת אנרגיה 2.03

M15 בנזין( מכילים אנרגיה זהה לאנרגיה שבליטר בנזין. לכן  85%-מתנול ו 15%-)המורכב מ

ביחס לרכיב הקבוע בבלו על ליטר  93%-צריך להיות ממוסה בכ M15הרכיב הקבוע בבלו על ליטר 

ביחס לרכיב  57%-צריך להיות ממוסה בכ M85 בנזין. באופן דומה הרכיב הקבוע בבלו על ליטר

ליטר בנזין. ייתכן שבמנועים מסוימים צריכת הדלק של מתנול ביחס לתכולה  הקבוע בבלו על

האנרגטית תהיה טובה יותר מבנזין )בין השאר כתוצאה ממספר אוקטן גבוה יותר של הדלק 

המאפשר שיפור של הנצילות(, אך כיוון שבמחקרים שנעשו על מתנול בנושא לא התגלו תוצאות 

ודות התכולה האנרגטית. במקרה שיוכח בעתיד שצריכת , מומלץ להיעזר בנתון א52עקביות

האנרגיה אינה מהווה אומדן טוב לנסועה ברכבי מתנול )בשל יכולת לנצל את האנרגיה בצורה 

הנסועה בין  תכולת יעילה יותר מבנזין(, מומלץ לעדכן את ההמלצה כך שהבלו ייקבע על פי יחס

 במקום יחס תכולת האנרגיה.  ,מתנול ובנזין
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 Alternative Fuels Data Center – Fuel Properties Comparison. 

52
שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל, שלב ב': מודל כלכלי וניתוח איכותי לתחליפי  

 .DHV, קבוצת פארטו ו GTL -, מתנול, וCNGהדלקים 
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-של תערובת בנזין נמוך יותר עבור ליטר לבלוציין שמיסוי המתנול על פי האנרגיה יוביל יש ל

לליטר, הבלו על  ח"ש 3.06. כך לדוגמא בהנחה שהבלו על בנזין יעמוד על לעומת ליטר בנזין מתנול

M85  בהינתן שלשני סוגי הדלק השפעה סביבתית זהה) לליטר מתנול בלבד ח"ש 1.74 יעמוד על ,

בעוד שהבלו לק"מ נסיעה למעשה לא אמור להשתנות, עדיין ייתכן  להלן( 10 ט בסעיף כמפור

שתעודד  ,שתהיה השפעה התנהגותית לכך שהנהג יראה מחיר נמוך יותר לליטר בתחנת הדלק

סמים הפסיכולוגיים בצריכת דלק צרכנים לרכוש מתנול. אפקט זה יכול לסייע להתגבר על הח

 חדש. 

  גז טבעי דחוס 9.1.2

בניגוד למתנול, בגז טבעי דחוס לא מומלץ להתבסס על תכולת האנרגיה בדלק, כיוון שקיים פער 

משמעותי בין ניצול האנרגיה במנועי גט"ד לניצול האנרגיה במנועי סולר שאותו צפוי הגט"ד 

ות קילומטרים ביחס לרכב סולר. זאת בין היתר להחליף. רכב גט"ד ממיר כל יחידת אנרגיה לפח

כיוון שרכב הנע על גט"ד מבוסס על מנוע הצתה חשמלית, בניגוד למנוע הצתה בדחיסה, המכונה 

מיסוי הרכיב הקבוע של גט"ד יערך על בסיס אנרגטי, "מנוע דיזל". כתוצאה מכך במידה ו גם

למיסוי הנסועה של רכבי סולר, ועל כן  יהיה גבוה יותר ביחסט"ד המיסוי עבור נסועה של רכבי ג

יהיה מיסוי יתר של ההשפעות החיצוניות הקבועות של גט"ד. כך גם יווצר תמריץ שלילי למעבר 

 לגט"ד בשל המס הגבוה יותר שנהגים יאלצו לשלם על נסועה. 

 . הנסועה לליטרצריכת דלק על כן מומלץ לחשב את הרכיב הקבוע במס על גז טבעי דחוס על בסיס

. על פי הנתונים צריכת 53סולר או ק"ג גט"ד חושבה בעזרת נתוני הפליטה של פחמן דו חמצני

ק"מ לליטר סולר. כלומר  2.37-ק"מ לק"ג גז טבעי, ביחס ל 2.42-הדלק של רכב כבד תעמוד על כ

ק"ג של גז טבעי דחוס הם שווי ערך לליטר סולר, ועל כן הרכיב הקבוע בבלו על גז טבעי דחוס  0.98

 ביחס לרכיב הקבוע של בלו על סולר.  2%-ריך להיות גבוה בכצ

מציג תוצאות נוספות של חישוב כמות  16 לוחבין דלקים.  צריכת הדלקקיימת שונות בערכי 

סבירה  0.98. כפי שניתן לראות התוצאה צריכת דלקהגט"ד שהיא שוות ערך לליטר סולר על בסיס 

המבוסס  0.75בשווה ערך ליטר סולר בגובה  ביחס לערכים שונים שהתקבלו בעולם, בעוד ששימוש

 . צריכת הדלק מניב ערך מחוץ לטווח הסביר של יחס ,על תכולת אנרגיה בלבד

 

                                                           
53
סיפקו  10.5.1  כמות הפחמן דו חמצני בכל ליטר דלק וק"ג גז טבעי נתונה ומקדמי הפליטה שמתוארים בחלק 

פחמן דו חמצני לק"מ, באמצעות שילוב שני הנתונים ניתן היה להעריך את הנסיעה של רכב אודות פליטות  יםנתונ

 לליטר/ק"ג דלק. 
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 (גט"ד לפי מקורות שונים )ק"ג צריכת דלקעל בסיס ק"ג גט"ד שווה ערך ליטר סולר  :16 לוח

 

 גז טבעי נוזלי 9.1.3

הבדל מהותי בין גז טבעי דחוס לגז טבעי נוזלי הוא הצורה שבה הגז הטבעי מאוכסן ברכב. לעומת 

זאת הן גז טבעי דחוס והן גז טבעי נוזלי מסופקים למנוע כגז. כמו כן, הגז הטבעי הנוזלי צפוי 

בדומה לגז טבעי דחוס. מסיבות אלה מומלץ לשמש בעיקר כלי רכב כבדים המונעים כיום בסולר, 

יחושב בדומה לרכיב הקבוע בבלו על ק"ג גז טבעי הרכיב הקבוע בבלו על ק"ג גז טבעי נוזלי  כי

 .58מהרכיב הקבוע בבלו על ליטר סולר 2%-גבוה בכ דחוס, ויהיה

                                                           
54
 The Coca-Cola Enterprises Biomethane Trial Report. Cenex Centre of excellence for low carbon and 

fuel cell technologies, 2012.  

55
 Johnson, C. (2011) - Business Case for Compressed Natural Gas in Municipal Fleets, National 

Renewable Energy Laboratory. 

56
 Pelkmans, L. De Keukeleere, D. and Lenaers, G. (2001) - Emissions and fuel consumption of natural 

gas powered city buses versus diesel buses in real city traffic. VITO  - Flemish Institute for 

Technological Research (Belgium). 

57
 Gas Bus Technology and Operational Experience in Helsinki Area, Baltic Biogas Bus, 2012.  

  -בערך האנרגטי של גז טבעי נוזלי לעומת גז טבעי דחוס  0-5%יתכן הבדל של  58

Alternative Fuels Data Center – Fuel Properties Comparison 

מאחר שההבדל קטן, שמדובר באותו דלק במצב צבירה שונה ומשיקולי אחידות, מוצע שלא לבצע חישוב שונה לרכיב 

יצוין שאילו היה מבוצע חישוב שונה עם התאמה אנרגטית, היה מתקבל רכיב קבוע הקבוע בבלו על גז טבעי נוזלי. 

 גבוה יותר בבלו על גז טבעי נוזלי )בשל הערך האנרגטי העדיף(, ובהתאם גם הבלו על גז טבעי נוזלי היה גבוה יותר.

 

שווה ערך  מקור
 הערות ליטר סולר

מקדמי פליטה של פחמן דו חמצני לפי הנבחר הערך  0.98   

שווה ערך 
ליטר סולר 
על בסיס 
צריכת 

על פי  דלק
מקורות 
 אחרים

לשנת  משרד האנרגיה הערכה של
2015 

1  

 לשנת משרד האנרגיההערכה של 
2025 

 0.88אוטובוסים, ל 1יחס של   0.88-1
 משאיות ל

The Coca-Cola Enterprises 

vehicle trial54 

 CNG/CBGניסוי במשאיות   1.09

NREL, 201155
-7.5חושב על פי יתרון של  1.17-1.22 

בנצילות המנוע ברכבי  12.5%
 סולר

Pelkmans et al. 200156
 בנצילות 17-32%פער של  0.93-1.13 

   0.93  57אוטובוסים מונעי גט"ד בהלסינקי

   0.76 בלבד )ללא קשר לנסועה( חישוב על בסיס אנרגיה
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מסכם את כמויות התחליפים שוות הערך לליטר בנזין או לליטר סולר )בהתאם לדלק  17 לוח

 .בהתאם לאמור לעילששימשו את הוועדה  ,הייחוס(

 : כמויות תחליפים שוות ערך ליטר בנזין/סולר17 לוח

 בסיס דלק ייחוס יחידת מידה שווה ערך ליטר דלק ייחוס נפט תחליף

 הנסוע סולר ק"ג 0.98 גז טבעי דחוס

 נסועה סולר ק"ג 0.98 גז טבעי נוזלי

 אנרגיה בנזין ליטר 1.08 15%מתנול 

 אנרגיה בנזין ליטר 1.76 85%מתנול 

 אנרגיה סולר ליטר 1.04 סולר סינתטי
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 סביבתיותשפעות חיצוניות ה  10

. והבריאות הסביבה על מגוונות חיצוניות שליליות להשפעות מוביל לתחבורה בדלקים השימוש

 :היתר בין כוללות אלו השפעות

 האוויר באיכות להרעה המובילים אוויר מזהמי ליטתפ; 

 הארץ כדור והתחממות אקלים שינוי תהליכי המאיצים חממה גזי פליטת; 

 עירוניים ואזורים ראשיים תנועה לצירי בסמוך מקומיים רעש ומפגעי מטרדי ירתיצ; 

 דלקים של רצויה לא דליפה עקב מדלקים תהום ומי קרקע זיהומי; 

 נפיצים דלקים של והובלה לאחסון הקשורים בטיחות סיכוני; 

 תדלוק לתחנות בסמוך ריח מטרדי יצירת. 

 

 צורך ישנו שונים לדלקים המס בתעריפי אלו סביבתיות השפעות לשקלל יהיה שניתן מנת על

 בדלק מהשימוש כתוצאה המשק על המוטלת החיצונית העלות לגבי מהימנים אומדנים לספק

 תפורט אשר זה לעניין מוסכמת מתודולוגיה כיום קיימת החממה וגזי האוויר מזהמי עבור. מסוים

 לעניין מהימנים אומדנים לספק לנו מאפשר אינו הקיים סביבתי-הכלכלי הידע, זאת עם. בהמשך

 וזאת ,לעיל המפורטות הסביבתיות חלק מההשפעות בצמצום הקשורות הכלכליות התועלות

 בדלקים השימוש, למשל. אלו השפעות לצמצם פוטנציאל יש נפט בתחליפי שלשימוש למרות

 יצוין זה בהקשר. הקרקע לתת הדלק דליפות מקרי מספר את יצמצם טבעי גז כגון הגזית בפאזה

 תדלוק תחנות ידי על הנתפסות קרקעות של דונם 2,300 מתוך הסביבה להגנת המשרד להערכת כי

 בלבד הקרקע שיקום עלות כי היא ההערכה. בדלקים מזוהמות קרקעות הן דונם 400-כ בישראל

 בהשפעה שמדובר שניכר פי על אף, לכן. ח"שמיליון  550-בכ מוערכת( תהום מי שיקום ללא)

 העלות אמידת לגבי מוסכמת מתודולוגיה כיום איןגבוהות  כלכליות עלויות בעלת סביבתית

על כן,  .הירוק המיסוי במודל נכללה לא זו וסוגיה מסוים מסוג דלק בליטר לשימוש החיצונית

בחלק זה  פיעות בדוח זה הינן הערכות בחסר.הערכות הכלכליות לעלות ההנזק הסביבתי המו

ייסקרו עלויות חיצוניות כתוצאה מזיהום אוויר ושינוי אקלים וכן ייערך דיון קצר אודות 

 ההשפעות החיצוניות הנובעות מרעש. 

 

10.1 רעש 

יכולה להוות יתרון אפשרי של תחליפי נפט. הרעש הקטנת הרעש הנגרם מפעילות מנועי הרכב 

יקר בבתי מגורים באזור הכביש ולכן כמובן לא פוגע רק בנהג אלא גם בסביבתו הקרובה, ובע

 מהווה השפעה חיצונית שלילית. תמחור הרעש יכול להיות תלוי בסוג הדלק. 

באופן כללי, מנועי הצתה חשמלית הפועלים בעיקר על בנזין, כהלים )אתנול ומתנול( וגז טבעי 

גז טבעי ש מכיוון ה )דיזל( הפועלים בעיקר על סולר.מייצרים פחות רעש ממנועי הצתה בדחיס
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דחוס מהווה חלופה למנועי דיזל כבדים של משאיות ואוטובוסים יש לו פוטנציאל להפחתת רעש. 

הרעש ממנועים להגנת הסביבה מגלה שהפחתת האגף למניעת רעש במשרד בדיקה עם אולם 

ביותר וכי אין הבדל של ממש בין רעש של אוטובוס המונע בגז טבעי דחוס חדישים היא שולית 

רק במהירויות נמוכות וגם במקרה זה  עשויים להתקייםהבדלים . 59ס המונע בסולרלאוטובו

ואף נמוך מכך, בעוד שההבדל dB)  76-ל  78dB-)הפחתה מ דציבל 2-מדובר על הבדל של פחות מ

 . 60דציבל 3המינימלי בו האוזן מבחינה הוא 

  

10.2 אוויר לזיהום מחשיפה הנובעות בריאותיות השלכות 

 השנים בעשרות רבים במחקרים נחקרו הבריאות על אוויר זיהום של השליליות ההשפעות

 בסיס על. כל ההשפעות ידועותלהתפתח ועדיין לא אם כי המדע ממשיך  רב, ידע ונאסף האחרונות

 על האוויר זיהום השפעת על אומדנים מתבצעים סטטיסטיות וההערכות הקיים הידע

 מוות מקרי מיליון 7 -ל גורם אוויר זיהום כי מעריך העולמי הבריאות ארגון. ככלל האוכלוסייה

 לזיהום לחשיפה קשור בעולם מוות מקרי שמונה מכל שאחד היא המשמעות. 61בשנה מוקדם

 בהם במקרים מבני-תוך אוויר לזיהום לחשיפה קשורים נמצאו המוות מקרי ממחצית יותר. אוויר

 כי לציין יש. יחסית עניות במדינות וביומסה עץ, פחם כגון להסקה מוצקים בדלקים שימוש נעשה

 קשורים נמצאו המוות מקרי יתרת. ביתית להסקה אלו בדלקים שימוש נעשה ולא כמעט בישראל

. כישראל מפותחות במדינות גם מתחבורה היתר בין נובע אשר חיצוני אוויר לזיהום לחשיפה

. וסרטן ריאה מחלות, שבץ מקרי, לב מחלות ממגוון נובעת אוויר לזיהום הקשורה התמותה

 כגורם יוגדר אוויר שזיהום לכך מספקות עדויות נמצאו כי הודיע סרטן לחקר הבינלאומי הארגון

 הפליטה של המוכחות המסרטנות להשפעות ניתנה מיוחדת התייחסות כאשר 62אדם לבני מסרטן

 . 63דיזל ממנועי

 אוויר זיהום של והכלכליות הבריאותיות ההשלכות בנושא דוח 2014 בשנת פרסם OECD-ה ארגון

 שיעור לגבי OECD-ה ממדינות אחת לכל סטטיסטית הערכה בוצעה הדוח במסגרת. 64מתחבורה

                                                           
מקור הרעש העיקרי בכלי  .לבין דלקים קונבנציונליים הנו שולי CNG, המנוע בין תחליפי דלק דוגמת ההבדל ברעש 59

, ראש גלברגסטיליאן  סורפרופהתכתבות בדואר אלקטרוני ושיחה עם ; רכב הינו האינטראקציה בין הגלגלים לכביש

 .16.7.2014 -וה 21.12.2014 -אגף מניעת רעש, המשרד להגנת הסביבה, מה

60 Matti Kytö & Timo Murtonen, Baltic Biogas Bus project, WP 6.5 Bus emission measurements on 

chassis dynamometer, VTT Technical Research Centre of Finland (produced with the assistance of the 

European Union), 12.9.2012 

Staiano, Michael, A comparison of green and conventional diesel bus noise levels, 2007. 

61
 Burden of disease from Household and Ambient Air Pollution for 2012, World Health Organization.  

62
 IARC Scientific Publication No. 161 Air Pollution and Cancer, October 2013 

63
 Carcinogenicity of diesel-engine, Volume 105 of the IARC Monographs, June 2012  

64
 The cost of air pollution: Health impacts of road transport, OECD, May 2014 
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 ואוזון( PM) נשימים חלקיקים: הבאים אוויר מזהמי לשני מחשיפה כתוצאה המוקדמת התמותה

(O3 .)ה ארגון, ישראל עבור-OECD של לתוספת מובילה אלו אוויר מזהמי לשני החשיפה כי מעריך 

, ואחרים אלו למזהמים מחשיפה כתוצאה תחלואה מקרי. בשנה מוקדמת תמותה מקרי 2,500-כ

 -ה דוח. בדוח נבדקו לא( NO2 כגון) אחרים אוויר למזהמי מחשיפה כתוצאה תמותה מקרי או

OECD לשנה דולר מיליארד 8.5-כ הינה אלו בריאותיות השלכות של החיצונית העלות כי מעריך 

פרסם ארגון הבריאות העולמי דוח לגבי עלויות זיהום האוויר באזור  2015בשנת  .ישראל עבור

 ביצעו הדוחות לא והגיע אף הוא להערכות דומות לגבי עלויות זיהום האוויר בישראל. ,65אירופה

 עבור כי כללי באופן העריכו אך אחרים, ממקורות לזיהום תחבורתי אוויר זיהום בין הפרדה

 בריאותיות השלכות תחבורתי. אוויר מזיהום נובעת החיצונית מהעלות 50% כ מערביות דינותמ

 .מתחבורה האוויר זיהום לצמצום הממשלה מצד קיצוניות פעולות ביצוע מצדיקות אלו וכלכליות

 

10.3 חממה גזי מפליטת הנובעות אקלימיות השלכות 

 חממה גזי פליטות להפחתת לפעול החליטו העולם מדינות בינלאומיות ואמנות הסכמים במסגרת

 בשנת. בכך הקשורות האקלימיות וההשלכות החממה גזי ריכוז בעליית הסכנות לאור לאוויר

 חד היא הארץ כדור התחממות כי( IPCC) אקלים לשינוי ממשלתי-הבין הארגוןהודיע  2014

 להגביל מנת על כי קבע הארגון, כן על יתר. ברורה היא האקלים על האדם של והשפעתו משמעית

 גזי של האנתרופוגניות הפליטות את משמעותי באופן לצמצם יש האקלים שינוי השפעות את

 . 66חממה

שינויי אקלים מתבטאים בעליית טמפרטורות ובאירועי חום/קור קיצונים, עליית מפלס הים, 

לכלול שינויים במשטר המשקעים ועוד. ההשלכות העיקריות של שינוי אקלים על ישראל יכולות 

 בין היתר:

 ומשקעים טמפרטורה משינויי כתוצאה היבולים בתפוקת ושינויים בחקלאות פגיעה. 

 בתפרוסת משינוי כתוצאה הזמינים המים בכמות הפחתה – המים משק על השפעה 

 .בצורת וארועי המשקעים

 התפלה למתקני אנרגיה וצריכת קיצוניים קור/חום אירועי בעת – אנרגיה בצריכת עלייה. 

 בעת ארועי שטפון, עלייה בסיכון  הצפות – טבעיות ומלאכותיות בתשתיות יעהפג

 .הים מפלס עליית בעקבותכגון המצוק החופי  בתשתיות פגיעה לשריפות יער,

                                                           
65

 Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, WHO 2015. 

66
 Climate Change 2013: The Physical Science Basis, IPPC 2014. 
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 מדבור תהליכי האצת, מינים בתפוצת שינוי, מינים הכחדת – הביולוגי במגוון פגיעה 

 .גידול בתי והתייבשות

 אמיתי מאמץ כל כן ועל 67ישראל מדינת של החממה גזי מפליטות אחוז 20-לכ אחראית התחבורה

 בדלקים השימוש. התחבורה מגזר את לכלול חייב החממה גזי פליטות את להפחית ישראל של

 במסגרת, בנוסף. חממה גזי של משמעותית פליטות להפחתת גדול פוטנציאל בחובו טומן חלופיים

 חממה גזי להפחתת בדרישות מדרגה עליית צפויה, פליטות להפחתת להביא לאומי הבין המאמץ

ממשלת ישראל קבעה לעצמה יעד . ישראל כולל OECD ממדינות ובייחוד, השונות מהמדינות

 כך כל התחבורה שמגזר . מאחר203068מפליטות גזי החממה הצפויות בשנת  25%לצמצום 

 אמצעים ליישום עכשיו כבר להיערך רבה חשיבות ישנה לפליטות, תרומתו מבחינת משמעותי

 .זה ממגזר חממה גזי פליטות ולהפחתת היעילות להגברת יביאו אשר שונים

 הפנמת העלות החיצונית של גזי חממה  10.3.1

בעוד שקיימת הסכמה רחבה על הפנמת העלויות החיצוניות של יתר המזהמים, הפנמת העלות של 

הרחבת הדיון ה, תוך גזי חממה עדיין מעוררת מחלוקת מכמה טעמים עליהם ראוי לעמוד בקצר

 גזי החממה ולא רק לסקטור התחבורה:  ללכל

מיסוי סביבתי מוביל  –המס יעלה את יוקר המחיה ויפגע בעיקר בעשירונים הנמוכים  .1

להקצאה אופטימלית של מקורות בניגוד למסים אחרים שדווקא מעוותים את ההקצאה ולכן 

תית. בעוד שמס על אנרגיה הוא מאפשר הקטנה של מסים אחרים תוך הגדלת היעילות החבר

המס להקטין את המע"מ במידה דומה ואז  יבי, ניתן באמצעות ההכנסות שמייצראכן רגרס

 התוצאה הסופית לא תגדיל את יוקר המחיה ועדיין תוביל לצמצום הזיהום. 

גם טענה זו מתייחסת להשפעה נלוות  –המס יפגע ביכולות התחרות של התעשייה המקומית  .2

של המס. כמובן שמיסוי פחמן דו חמצני אינו יכול להועיל לכל השחקנים באותה מידה, אך 

כאשר מוחלט לסייע לתעשייה המקומית ראוי לעשות זאת באופן ממוקד, למשל באמצעות 

נמת . אי הפרק לתעשייה שמתחרת בעולם חוק עידוד השקעות הון המעניק הטבות שונות

הנזק הסביבתי של פחמן דו חמצני יעודד את כל הצרכנים )גם תעשיינים שמתחרים במדינות 

בהן לא מוטל מס דומה, וגם כל שאר הפירמות( לזהם יותר וכך יפגע ברווחה החברתית. מעבר 

פחמן נעשה נפוץ יותר בעולם, גוברת הדרישה דווקא למוצרים שנוצרו -כיוון שייצור דל ,לכך

 מעטות, ולכן הפחתת הפליטות יכולה גם להועיל לתעשייה.  תוך פליטות

בניגוד ליתר המזהמים,  –ישראל תשלם את מלוא עלות המס ולא תהנה מהשיפור הסביבתי  .3

טענה זו ייחודית לגזי חממה שהנזקים שלהם גלובליים. כל טון גזי חממה שנחסך מסייע 

העולם ייהנה  בפועל כללהקטין את שינוי האקלים ללא קשר למקום פליטתו, ולכן 

מההפחתות גזי חממה של ישראל בדיוק כפי שישראל נהנית מהפחתות גזי חממה ביתר 

                                                           
67
 .27.6לוח  –, שנתון סטטיסטי לישראל 2013למ''ס  

 בנושא הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק. 20.09.2015לטת ממשלה מיום הח 68
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העולם. טענה זו נכונה לגבי כל מוצר ציבורי, ובמקרה של פליטת גזי חממה מדובר במוצר 

 ציבורי גלובלי. 

ין אינטרס כדי להתגבר על 'בעיית הטרמפיסט' הנפוצה במוצרים ציבוריים, בה לשחקנים א

לפעול לטובת הכלל, מדינות שואפות לחתום על הסכמים בינלאומיים להפחתת הפליטות. 

 המדינות 195 כל כינקבע  2015במסגרת הסכם אקלים עולמי שנחתם בפריז בחודש דצמבר 

 לטווח חממה גזי פליטות הפחתת יעדי יקבעו, ביותר לעניות פרט, האקלים באמנת החברות

, בהסכם הגלובלי התל יעדי הפחתה שהם חלק מהתחייבול החליטה עממשלת ישרא. הרחוק

שללא הפחתת  סביר. 2030מפליטות גזי החממה עד לשנת  25% -וקבעה יעד של הפחתת כ

וכלכלנים מסכימים שהפנמת מחיר הפחמן הפליטות המעמד הבינלאומי של ישראל ייפגע, 

 . 69היא הדרך היעילה ביותר להפחתת פליטות

מעבר לכדאיות המוסרית או הבינלאומית, להפנמת מחיר הפחמן גם תועלות פרקטיות. אולם 

 ראה) ממדינות אחרותהעלויות של מזהמים נקבעו באמצעות התאמת ערכים כפי שבישראל 

, כך גם מדינות אחרות עורכות השוואה בינלאומית כאשר הן מחליטות כיצד (10.5.2 חלק 

בישראל תגדיל בעקיפין את ההסתברות  CO2-למסות דלקים, ולכן סביר שהפנמת עלות ה

 שמדינות אחרות ינהגו בצורה דומה. 

 

10.4 רכב מכלי לאוויר פליטות 

 האירופית התקינה דרישות במסגרת הנמדדים אוויר מזהמי מספר נפלטים רכב בכלי שימוש בעת

 :הם אלו מזהמים(. קריטריונים מזהמים) רכב לכלי

 חמצני חד פחמן – CO :חשיפה. מושלמת לא בעירה מתהליכי כתוצאה נפלט זה מזהם 

 הן שליליות בריאותיות השלכות כבעלת הוכחה חמצני חד פחמן של גבוהים לריכוזים

 דרישות החלת מאז, זאת עם. זמן קצרת אקוטית בחשיפה והן זמן ארוכת כרונית בחשיפה

 וכיום זה מזהם של הפליטה ברמות דרסטית ירידה חלה( 1995 בשנת) קטליטי לממיר החובה

 נשים כגון) מסוימות אוכלוסיות כי לציין יש. הסביבה מתקני חריגות בישראל נמדדות לא

 השלכות קיימות עדיין זה למזהם ולכן CO של נמוכים לריכוזים גם רגישות( בהריון

 . שליליות בריאותיות

 פחמימנים – HC :שונים מאפיינים בעלות רבות תרכובות הכוללת אוויר מזהמי קבוצת 

 הם הפחמימנים(. אדם לבני ודאי כמסרטן המוגדר בנזן כגון) שונות בריאותיות והשלכות

 ונפלטים הפליטה ומערכת המנוע דרך עוברים אשר חלקית שרוף או שרוף לא דלק למעשה

. נמוכים יחסית בריכוזים גם אך זמן ארוכת בחשיפה משפיעים לרוב אלו מזהמים. לאוויר

 ליצירה מובילה שמש וקרינת חנקן תחמוצות עם בשילוב באוויר פחמימנים נוכחות, כן כמו
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לעיתים מתייחסים לקבוצה זו  .האוכלוסייה את המסכנים אוזון כגון שניוניים מזהמים של

( כאשר בפועל מרבית מזהמי האוויר מופיעים VOCתחת השם תרכובות אורגניות נדיפות )

 בשתי הקבוצות ולכן במסמך זה נשתמש בשני שמות אלו לחלופין.

 חנקן תחמוצות – NOX :כתוצאה אוויר בנוכחות בעירה תהליך בכל הנוצרים אוויר מזהמי 

 כגון) חמצן ובעודף גבוהה בטמפרטורה בעירה בתהליכי. שבאוויר והחמצן החנקן בין מתגובה

 חמצן המכילים דלקים של שריפה. חנקן תחמוצות של מוגברת פליטה ישנה( דיזל במנועי

 חשיפה. חנקן תחמוצות של מוגברת לפליטה להוביל עלולים חנקן המכילים דלקים ובמיוחד

 מערכת על השפעות למגוון ישירות קשורה נמצאה חמצני דו חנקן של גבוהים לריכוזים

 אוויר מזהמי ולנוכחות מתחבורה לפליטות סמן מהוות חנקן תחמוצות, כן על יתר. הנשימה

 .אוזון של שניונית ליצירה וגם נוספים

 נשימים חלקיקים – PM :שאריות כגון חומרים ממגוון המורכבים באוויר מרחפים חלקיקים 

 הם בתחבורה דלקים בעירת מתהליכי הנפלטים החלקיקים. ועוד ניטראטים, סולפאטים, פיח

 חודרים אלו חלקיקים(. PM2.5) מיקרומטר 2.5-מ הקטן בקוטר עדינים נשימים חלקיקים

 אף( חלקיקים-ננו) ביותר הקטנים החלקיקים. בריאות ומצטברים הנשימה למערכת עמוק

 מצאו רבים מחקרים. גוףה מערכות לכלל מגיעים ומשם הדם למערכת להיכנס מצליחים

 תמותה מקרי של לתוספת מובילה עדינים נשימים לחלקיקים שחשיפה לכך נרחבות הוכחות

 להשפעות גם מובילה נשימים חלקיקים פליטת. וריאה לב מחלות במגוון ולתחלואה מוקדמת

 .ועוד וצמחיה קרקעות, מים מקווי של מערכות אקולוגיות על, תּוהרא על

 חמצני דו פחמן – CO2 :בהם בריכוזים. פחמן המכיל דלק של בעירה תהליך בכל הנוצר גז 

 כדור להתחממות העיקרי הגורם מהווה אך בריאותיות, להשפעות מוביל אינו בסביבה נמצא

 מוביל( טבעי גז כגון) במימן ועשירים בפחמן עניים בדלקים השימוש. האקלים ולשינוי הארץ

 ממקורות בדלקים השימוש. לאטמוספירה חמצני הדו הפחמן פליטות לצמצום לרוב

 . החממה גזי בפליטות יותר עוד גדולה להפחתה מוביל מתחדשים

 לא מזהמים) התקינה מדרישות כחלק נמדדים שאינם נוספים מזהמים נפלטים רכב מכלי

-1,3, פורמלדהיד כגון ומסרטנות רעילות תרכובות לכלול יכולים אלו מזהמים(. קריטריונים

butadien בעבודה  המוצג הסביבתי המודל נמדדים באופן סדיר, לא אלו מזהמיםש מכיוון. ועוד

 .אלו פליטות על השונים בדלקים השימוש של ההשפעה את כולל אינו זו

 

10.5 עלויות חיצוניות של דלקים לחישוב הסביבתי המודל תיאור 

 בסוגי שימוש בעת לאוויר פליטות מהפחתת הנובעות הסביבתיות התועלות את להעריך מנת על

 :מפליטות. להלן תיאור תהליך העבודהחושבה לכל דלק העלות החיצונית כתוצאה  שונים, דלק

עירונית -של כל מזהם בנסיעות עירונית, בין)גרם מזהם/לק"מ נסיעה( חושב מקדם הפליטה  .1

 בוטא( סולר/בנזין) האפס לחלופת ביחס אוויר מזהם כל של בפליטותמהירה. השינוי ובדרך 
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 אם, האפס. לדוגמה חלופת של במקדם הפליטה המוכפל( scaling factor) התאמה כמקדם

 133 חמצני בנסיעה ברכב העושה שימוש בדלק קונבנציונלי הוא-דו פחמן מקדם הפליטה של

נקבע  ,זו מפליטה 10% בנזין( מפחית 15%אתנול  85%)תערובת  E85-ב והשימוש גרם/ק"מ

חמצני בנסיעה ברכב -תאם לכך נקבע כי מקדם הפליטה של פחמן דו, ובה0.9מקדם התאמה 

בעת כתיבת העבודה  .(120g/km=0.9*133g/km)גרם/ק"מ  120הוא  E85-העושה שימוש ב

אך כמעט ולא היו מחקרים זמינים בהם נמדדו הפליטות מתחליפי  6היו קיימים רכבי יורו 

כאשר הנתונים אפשרו זאת  5ן יורו בתק כלי רכבחושבו עבור המקדמים נפט שונים. לכן, 

בכל מקרה נערכה השוואה בין תחליף נפט לבין  ביתר המקרים. 4בתקן יורו  כלי רכבועבור 

 רכב דומה שעומד באותה תקינה.כלי דלק קונבנציונלי כששניהם משמשים 

 40% כי ההערכה האוויר על בסיס ממזהמי אחד לכל משוקלל )גרם/ק"מ( חושב מקדם פליטה .2

מהירה. הערכה זו התבססה על נתוני  בדרך 30%-עירוניות ו-בין 30%, מהנסיעות עירוניות

. מקדמי הפליטות 70מהנסיעות עירוניות 40%-לפיהם כהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 של השונה ההתנהגות לאור ובדרך מהירה עירונית-בין, עירונית הוערכו בנפרד עבור נסיעות

 .םשוני נסיעה במאפייני המנוע

 המשוקלל הפליטה /ק"מ( ע"י הכפלת מקדםח"שחושבה העלות החיצונית לקילומטר נסיעה ) .3

 לאוויר המזהם מפליטת כתוצאה המשק על המוטלת בעלות גרם/ק"מ()מזהם  כל של

 /גרם( וע"י סכימת המכפלות המתקבלות.ח"ש)

הכפלת העלות /ק"ג( ע"י ח"ש/ליטר או ח"שחושבה העלות החיצונית לליטר או לק"ג דלק ) .4

 ח"ש: /ק"מ( בצריכה )ק"מ לליטר או לק"ג(, כמתואר להלןח"שהחיצונית לקילומטר נסיעה )

-הפליטה של פחמן דו מקדם בסיס לליטר. הצריכה הוערכה על ח"ש=  לליטר מ"ק X מ"לק

 (.5.1.2 )ראה סעיף  בדלק הפחמן וכמות חמצני

גם  חושבו כפועל יוצא כבדים בנפרד. כלי רכבקלים ול כלי רכבחושבו מקדמי הפליטה ל .5

מקדמי הפליטה המשוקללים, העלויות החיצונית ליחידת נסועה והעלות החיצונית ליחידת 

 כבדים בנפרד. כלי רכבקלים ול כלי רכבמשקל של דלק, ל נפח/

לליטר או לק"ג, להלן גם "הנזק  ח"שכל סוג דלק )של  שבה העלות החיצוניתלבסוף, חו .6

 :כדלקמןהסביבתי"( 
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הסטטיסטי נסועה לא עירונית לפי יום בשבוע, השנתון הסטטיסטי לישראל ואומדן נסועה לפי סוג רכב, השנתון  

 לישראל.
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העלות החיצונית של סולר חושבה לפי פליטות כלי רכב כבדים, מאחר שסולר משמש  .א

 ;71בעיקר כלי רכב מקטגוריה זו

לפי  וחושב לדיז, סולר סינתטי וביות של גז טבעי )דחוס ונוזלי(ות החיצונייוהעלו .ב

 לשוק תהיה בקטגוריה זו; םפליטות כלי רכב כבדים, מאחר שצפוי שעיקר חדירת

מתנול חושבו לפי פליטות כלי רכב -תערובות בנזיןשל ת של בנזין וות החיצונייוהעלו .ג

 קלים.

הקלורי של כל דלק )קילוג'אול  הערך הממוצעת )ק"ג לליטר( ונתוני הצפיפות נתוניבאמצעות  .7

 .אול('/לקילוגליחידת אנרגיה )ש"ח החיצונית המשוקללת העלות גם חושבה לק"ג(,

 מקור נתוני הפליטה  10.5.1

 האוויר מזהמי פליטות נמדדו בהם רבים מחקרים קיימים הנפט ותחליפי מהדלקים חלק עבור

 על להתבסס העדפנו זו בעבודה. מחקרים בוצעו ולא כמעט אחרים נפט תחליפי עבור. מהרכב

 אנגליה של הלאומי הפליטות מצאי כגון ממשלתיות רשויות ידי על המפורסמים מחקרים

(NAEI)72 נמדדה הפליטה בהם מחקרים הועדפו, כן כמו .73האירופי הפליטות מצאי מדריך או 

 השוואה והתבצעה( real world emission factors) למציאות האפשר ככל הדומים בתנאים

 לגבי מחקרים/עדויות מספיק נמצאו לא עבורם מתנול כגון דלקים עבור. 74שונים מדלקים לפליטה

 של הקלורי הערך שקלול תוך) האפס לחלופת זהה הפליטה כי שמרנית הערכה בוצעה הפליטות

  (.הדלק

( ולא לזיהום tank-to-wheel)המכונה גם המקדמים מתייחסים לזיהום שנפלט מהאגזוז כל 

(. הוחלט לא לכלול את הפליטות מסוג well-to-tankשנפלט בעת הפקת הדלק, עיבודו והובלתו )

                                                           
בהתבסס על החישובים , 16%וכלי רכב קלים בשיעור  84% הוערך שסולר לתחבורה משמש כלי רכב כבדים בשיעור 71

 ;סך הנסועה של כלי רכב שונים חושבה על פי נסועה )קילומטרז'( שנתית, לפי סוג רכב ראשי, סקר נסועההבאים: 

, וכן 2011 יחס ק"מ לליטר חושב באמצעות כלי רכב, לפי נסועה )קילומטרז'( שנתית לרכב וסוג כלי רכב, סקר נסועה

, הלשכה המרכזית 2012פרטיים ומוניות הוערך לפי כלי רכב מנועיים בישראל  בכלי רכבשיעור הסולר  ;על פי הנחות

 .2006-2012תוך כלי הרכב מאותו סוג( בשנים לוח ג' אחוז כלי הרכב המונעים בסולר )מ -לסטטיסטיקה 

72
 Alternative vehicle technology emission factors, 2013, NAEI Reference: ED57423001. 

http://naei.defra.gov.uk/resources/NAEI_Emisison_factors_for_alternative_vehicle_technologi
es_Final_Feb_13.pdf 
73
 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013. Part B. 1A3b Exhaust emissions 

from road transport. http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013 
74

 Transport Research Lab (TRL) Average-speed emission factors;  

IEA/AMF Annex 31, Assessment of production and use of synthetic vehicle fuels, 2007, Atrax Energi 

AB - http://www.iea-amf.org/content/projects/annexes/31;  

Alternative Fuel Options for Urban Bus Application in the Netherlands. A Comparative Study, 2008. 

TNO Report.;  
 

http://naei.defra.gov.uk/resources/NAEI_Emisison_factors_for_alternative_vehicle_technologies_Final_Feb_13.pdf
http://naei.defra.gov.uk/resources/NAEI_Emisison_factors_for_alternative_vehicle_technologies_Final_Feb_13.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013
http://www.iea-amf.org/content/projects/annexes/31


 דלק -רק ד' פ 

 

- 80 - 
 

(well-to-tank כיוון שלרוב הדלק ממוסה בנפרד גם בשלב ההפקה. סביר שהעלויות החיצוניות )

של זיהום זה כבר מופנמות במחיר הדלק, לפחות במידה מסוימת. כך, בישראל מוטלים תמלוגים 

מהמדינות שבהן המערכת הפיסקאלית  75%-על הפקת גז טבעי ונפט. בעולם בכ 12.5%בגובה של 

, ולכן סביר להניח שגם על 75מסווגת תחת שיטת הרישיונות/זיכיונות מוטלים תמלוגים על נפט/גז

נפט המיובא לישראל כבר הוטלו תמלוגים מיוחדים. מעבר לכך, נראה שעריכת חישוב לאורך 

בין עלויות גז טבעי ודלקים  מחזור חיים עבור גזי חממה לא היה משנה באופן משמעותי את הפער

 רכיב של סביבתיות ועלויות פליטות השוואת  - 21 ראה בחלק  לפרטים נוספים) 76מבוססי נפט

 (.התשתיות

( במקרים מיוחדים, well-to-wheelק )עדיין יש מקום לחישובים שמתייחסים לכל אורך חיי הדל

שבהם הפליטות אינן מופנמות במס קיים ושהן יכולות להשפיע משמעותית. כך למשל אם יקום 

עלולה להראות שסולר סינטטי בפליטות מהאגזוז בלבד בישראל, התמקדות  GTLבעתיד מפעל 

ה יש לשקול הטלת לכן במקרה כזסביבתי יותר גם במקרה שלאורך חיי הדלק הוא מזהם יותר. 

או לחילופין להתחשב בפליטות המפעל בחישוב ההשפעות  GTL-מס גם על פליטות מפעל ה

 . (21 )לפרטים נוספים ראה בחלק  הנעים על סולר סינטטי כלי רכבהחיצוניות של 

יוצא מן הכלל הם הדלקים ממקורות מתחדשים כגון ביודיזל וביואתנול אשר מרבית מדינות 

 well toהמערב מעודדות באופן משמעותי לאור התועלות בפליטות גזי החממה במהלך חיי הדלק )

tankלדלקים ממקורות מתחדשים כוללת פליטות גזי החממה למשך  (. בעבודה זו ההתייחסות

 .77כלל חיי הדלק כפי שמקובל בעולם

 עלויות חיצוניות של מזהמים 10.5.2

בשנים האחרונות פותחה בישראל מתודולוגיה לחישוב העלויות החיצוניות של זיהום אוויר. 

ניות". לדוגמא, בעת מדובר בעלויות שאינן מוטלות באופן ישיר על הגורם המזהם ולכן הן "חיצו

רכב נפלטים מזהמי אוויר המשפיעים על בריאות האוכלוסייה. כתוצאה מכך מוטלות  ישימוש בכל

על המשק עלויות כגון הפסד ימי עבודה, עלויות אשפוז וכדומה. הנוהג ברכב פולט את מזהמי 

ויות החיצוניות האוויר אבל אינו נושא בעלויות הנובעות מפליטה זו. בעבודה זו התבססנו על העל

 המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, שריכז בשנים האחרונות מספר מחקרים לחישוב

 העלויות. 

                                                           
75
 . 2011מסקנות הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל,  

 5%-מהוות כ Well to Tank- -הפער בין פליטות הפחמן דו חמצני של סולר וגט"ד בשלב ה Greetעל פי המודל של  76

 בלבד מסך פליטות גזי חממה לאורך מחזור החיים של סולר.

77 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the 

promotion of the use of energy from renewable sources.  
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שחישבה את העלויות עבור המשרד להגנת הסביבה נערכה עבודה על ידי חברת פארטו  2008בשנת 

העלויות . ארבע שנים מאוחר יותר חישב פרופסור ניר בקר את 78החיצוניות עבור סקטור החשמל

שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה . העבודה נערכה תוך 79החיצוניות לתחבורה ותעשייה

)חלקיקים  PM2.5)תחמוצות חנקן(,  NOXורשות המסים ובחנה את העלות של המזהמים הבאים: 

בעלי קוטר )חלקיקים  PM10מיקרון(,  2.5-מ קטן שלהם האווירודינמי נשימים שהקוטר

 SO2)תרכובות אורגניות נדיפות(,  VOC)פחמן חד חמצני(,  CO(, מיקרון 10 -הקטן מאווירודינמי 

)פחמן דו חמצני(. המחקר מבוסס על נתונים של עלויות חיצוניות CO2 -)גופרית דו חמצנית( ו

, נעשה שימוש בשתי מתודולוגיות CO2-ו CO-בעולם והתאמתם לישראל. עבור כל המזהמים פרט ל

(. שיטת dose-responseמינון )-( ושיטת תגובתbenefit transfer) עלותשיטת העברת התו -

העברת התועלות נעזרת במשתנים מסבירים כגון סקטור, תוצר לנפש, צפיפות, מקור הזיהום 

מינון -והתפלגות האוכלוסייה כדי להסביר את השונות בעלויות החיצוניות, בעוד ששיטת תגובת

 למזהמים בריכוזים שונים לכמות התחלואה והתמותה.  אומדת את הקשר בין חשיפת הציבור

בקר ולאור ההמלצה בעבודה להמשיך  פרופסור חושבה בצורה כוללנית בעבודה של COהעלות של 

. 80ההולנדית שהתמקדה במזהם זה בלבד Delftולבחון את הנושא, נערכה עבודה נוספת של חברת 

 400העבודה מתבססת על ספר מחירי צל של החברה, בו מוערכות העלויות הסביבתיות של 

מזהמים באירופה ובאיחוד האירופי. הנתונים הותאמו לישראל בשיטת העברת תועלת. לאור 

 . 2013באפריל  COהעבודה, עידכן המשרד להגנת הסביבה את העלות החיצונית של 

בקר כממוצע של תוצאות של מחקר  פרופסור במחקר שלהעלות של פחמן דו חמצני חושבה 

ק )הערכת הנזק הנגרם לפליטת המחקרים נעזרים הן בשיטת עלות הנזאירופאי ומחקר אמריקאי. 

 פליטותטון גזי חממה בתקופות שונות( והן בשיטת עלות המניעה )העלות לטון הדרושה להפחתת 

ת המחקרים וממוצע שלהם לחישוב העלות גזי החממה ליעדים רצויים(. נערכה המרה של תוצאו

, על פי העלות המוערכת בארה"ב ובאיחוד EcoFinanceהחיצונית. הנתון עודכן על ידי עבודה של 

 .81האירופי והתאמת שערי החליפין

יתר התוצאות חמצני שעבורו מקור הזיהום אינו משפיע על הנזק, כל -חשוב לציין שפרט לפחמן דו

חשמל. המשרד להגנת הסביבה נעזר בנוסחאות עדכון קבועות ושייה תחבורה, תעשונות עבור 

                                                           
78
, עבור אגף כלכלה ותקינה במשרד 2008, קבוצת פארטו, עלויות חיצוניות של זיהום אוויר מייצור אנרגיה בישראל 

 להגנת הסביבה.

79
, עבור אגף 2012חישוב העלויות החיצוניות של זיהום אוויר מתחבורה ומתעשייה בישראל, ניר בקר וחברת כיוון,  

 אתר המשרד: בקישור ל ראהכלכלה ותקינה במשרד להגנת הסביבה; להרחבה 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 

80
 External Costs of CO Emissions for Transport in Israel, Delft, 2012. 

81
תועלת בתחומי הסביבה והאנרגיה, -חמצני המשמש לצרכי ניתוחי עלות-פחמן הדוגישות שונות לקביעת מחיר ה 

EcoFinance ,2013.  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
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האומדנים בהתאם לשינויים בתמ"ג וכן בהתאם לגידול באוכלוסייה. מדי שנה לעדכון העלויות 

של המשרד להגנת הסביבה הם כיום המקורות המבוססים ביותר להערכת העלויות החיצוניות 

הערכים המעודכנים האחרונים פורסמו בתחילת  .82וגם עבודות ממשלתיות אחרות נעזרות בהן

 .18 לוחב והתוצאות עבור סקטור התחבורה מרוכזות 201583

 1.1.2015-בתחבורה נכון ל: עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה 18 לוח

 (לטון ש"ח)עלות חיצונית  מזהם

NOX 85,477 

PM2.5 165,120 

PM10 107,278 

(VOC  – ~( HC 24,302 

CO 1,181 

CO2 119 

לאור ההשפעות  PM10גדולה מהעלות של  PM2.5העלות של  לעילכפי שניתן לראות בטבלה 

נים הקטנים. לא כל המחקרים אשר מספקים נתוהבריאותיות המשמעותיות יותר של החלקיקים 

, אלא מספקים נתון כללי מסווגים את החלקיקים לפי גודלםאודות מקדמי הפליטה בתחבורה 

עם זאת, במחקרים שאכן מתייחסים לנושא נראה כי פליטת החלקיקים  .PM-אודות פליטות ה

הערת בלדוגמא  ראה) PM2.5חלקיקי ה וניתן להתייחס לכל הפליטה כאל הגסים מהאגזוז זניח

 (. 73שוליים 

מידע נוסף על עלויות חיצוניות של זיהום אוויר בישראל ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד 

 .84להגנת הסביבה

 

10.6 דלקיםקביעת הטבות המס של תחליפי  

העלות החיצונית כתוצאה מפליטות של ליטר דלק )להלן "הנזק הסביבתי"( חושבה עבור הדלקים 

גט"ד )גז טבעי דחוס(, מתנול וסולר  –בנזין וסולר, וכן עבור שלושה תחליפים  –הקונבנציונליים 

 בשתי שיטות:  החישוב התבצע .(GTL)סינטטי 

 5ה שכל כלי הרכב יהיו לפחות בתקן יורו מבוסס על ההנח –חישוב עבור כלי רכב חדשים  .א

ומעלה. תרחיש זה רלוונטי לצרכי מיסוי דיפרנציאלי בין סוגי הדלקים ותחליפי הנפט 

, כלי הרכבהשונים מכיוון שכיום תחליפי הנפט אינם זמינים בשוק לשימוש במצאי 

                                                           
82
משרדי, משרד ראש -הצוות הבין דוחלמשל הוועדה לבחינת התועלת הכלכלית של אנרגיות מתחדשות,  הרא 

  .2013הממשלה, 

83
  , המשרד להגנת הסביבה.1.1.2015-לעדכון ערכי העלויות החיצוניות של מזהמי האוויר וגזי חממה  

84 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx 
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 ומרביתם יהיו רלוונטיים לכלי רכב חדשים בלבד. החישוב התבצע באמצעות מקדמי

הפליטה והעלויות החיצוניות של הדלקים על פי נתוני מחקרים בינלאומיים כפי שהוסבר 

 .(10.5  ראה חלק )להרחבה לעיל

 2012ת בפועל בשנת חישוב נוסף התבצע על פי הפליטו –חישוב עבור כלי רכב קיימים  .ב

אשר מתייחסות להתפלגות צי הרכב בפועל בישראל כולל כלי רכב ישנים וחדשים 

חישוב העלויות החיצוניות מזיהום אוויר  -נספח ב'   -29 חלק ראה חישוב להרחבה על ה)

 .(בפועל

 לכלי רכב קיימים וחדשים )ש"ח( כתוצאה מפליטות של דלקים : עלויות חיצוניות19 לוח

 דלקסוג 
 בלו לליטר 85ק"גלאו  לליטרנזק סביבתי  GJ-נזק סביבתי ל

 ק"גל או
(9/2015) 

כלי רכב 
 קיימים

כלי רכב 
 חדשים

כלי רכב 
 קיימים

כלי רכב 
 86חדשים

 3.06 0.35 0.77 0.010 0.022 בנזין

 2.93 1.24 1.46 0.040 0.047 סולר

M1587 - 0.009 - 0.32 3.06 

M85 - 0.003 - 0.20 3.06 

 0.02 0.62 - 0.026 - גט"ד

 2.93 1.02 - 0.032 - סולר סינטטי

העלויות החיצוניות של שימוש בבנזין וסולר בפועל כיום גבוהות יותר ביחס לעלות הצפויה עבור 

 2012במשק בשנת  כלי הרכבחדשים, זאת כיוון שהן נובעות מממוצע משוקלל של כלל  כלי רכב

 ולא מחושבות רק על פי הנתונים של מכוניות חדשות העומדות בתקני פליטה מחמירים יותר. 

הבלו גבוה משמעותית מהנזק הסביבתי שנגרם כתוצאה  לעילכפי שניתן לראות בטבלה 

ולם, יש לזכור שהנזק כתוצאה מפליטות מהווה מיעוט מסך מהפליטות של בנזין או סולר. א

, בין . יתר הנזקים, הכוללים88העלויות החיצוניות השליליות שנגרמות על ידי שימוש בדלקים

 תאונות דרכים, אינם תלויים בסוג הדלק. היתר, גודש ו

                                                           
85
 ;בכל הטבלאות שבהן מוצגים נתונים במונחי ליטר/ק"ג, הנתונים מוצגים במונחי ליטרים לכל הדלקים פרט לגט"ד 

 ילוגרמים.גט"ד הנתונים מתייחסים לקל

הסביבתיים של סולר, גז טבעי וסולר סינתטי חושבו לפי פליטות כלי רכב כבדים בלבד; הנזקים הנזקים  86

יצוין שהנזק הסביבתי של גט"ד לפי  הסביבתיים של בנזין ותערובות המתנול חושבו לפי פליטות כלי רכב קלים בלבד;

אג' לשוה ערך  3ועלת סביבתית של ש"ח לשווה ערך ליטר בנזין, ומשקף ת 0.315פליטות כלי רכב קלים בלבד הינו 

 ליטר בנזין במעבר מבנזין לגט"ד.

לזה של בנזין משקפים את ההבדלים בצפיפות האנרגטית  M85ושל  M15ההבדלים בין הנזק הסביבתי לליטר של  87

 מזהם פחות מליטר בנזין, אך גם מאפשר מרחק נסיעה קצר יותר. M85או  M15של מתנול ובנזין. קרי, ליטר 

88
 .2.1טבלה  - 2008משרדית למיסוי ירוק, -הוועדה הבין דוחלמשל  הרא 
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בהשוואה כדי לחשב את גובה התועלת הסביבתית, נבחן הנזק הסביבתי של כל תחליף נפט לק"מ 

)בנזין או סולר( שסביר שיוחלף על ידי הדלק החדש. הקונבנציונלי לנזק הסביבתי של דלק הייחוס 

 ושחושבהערכים י על פ ,דלק הייחוס של ליטרלערך  כמות שוותחושבה עבור  לתחליף הטבת המס

 תחליף הנפט. של )או לק"ג( ליטר, ולבסוף תורגמה ההטבה ל9.1  בסעיף

  מתנול 10.6.1

מחקרים המצביעים באופן השימוש במתנול לתחבורה בעולם המערבי זניח ולא נמצאו מספיק 

חקרים אחרים הגיעו למסקנה ביחס לבנזין. גם מ M15-תועלות סביבתיות במעבר למובהק על 

. בעבודה של חברת פארטו 89שפליטות גזי החממה של מתנול המופק מגז טבעי דומות לבנזין

( בפליטת גזי חממה ביחס לבנזין ונכתב שההשפעה 5%-נמצא שיפור קל מאד )פחות מ DHVוחברת 

והים יותר . ייתכן שבמעבר לשיעורי מהילה גב90על יתר הפליטות לא ברורה בשל מחסור במידע

( ועם שימוש במנועים ייעודיים יתגלו תועלות סביבתיות מסוימות במתנול, M85או  M70)נניח 

 . במתנול בשימוש בפועל בזיהום שיפור על שהצביעו נתונים נמצאו לא זה בשלבאך 

  גז טבעי דחוס 10.6.2

מקביל. כבד הנע על גז טבעי דחוס פולט משמעותית פחות תחמוצות חנקן מאשר רכב דיזל רכב 

אוויר -הסיבה העיקרית לכך היא שמנועי הגז פועלים על תערובת סטוכיומטרית של דלק

המאפשרת שימוש בממיר קטליטי תלת דרכי פשוט ויעיל. מנועי הדיזל פועלים בעודף אוויר ולכן 

(, אשר SCRמחייבים מערכות קצה ייעודיות להפחתת פליטות כגון ממיר קטליטי סלקטיבי מחזר )

ילים במצבי עבודה רבים )כגון במחזורי נסיעה עירוניים קצרים(. כמו כן, שיעור החנקן אינם יע

הדו חמצני מתוך כלל תחמוצות החנקן גבוה משמעותית ברכבי הדיזל לעומת רכבי הבנזין, עובדה 

זו מובילה להרעה באיכות האוויר בצמידות לצירי תנועה בהם נעים רכבי דיזל. בנוסף, כלי רכב 

ונעים בגז טבעי פולטים פחות חלקיקים נשימים ואף עושים זאת ללא שימוש במערכות כבדים המ

הפחתת פליטות ייעודיות )כגון מסנן חלקיקים( שעלולות להתקלקל מעת לעת. מנגד, כלי רכב 

כבדים המונעים בגז טבעי פולטים יותר פחמימנים )בעיקר מתאן( ופחמן חד חמצני ביחס לרכב 

ים אלו פחות בעייתיים ביחס לתחמוצות החנקן והחלקיקים הנשימים. הנע על סולר אך מזהמ

חמצני דומות בין רכב דיזל כבד ורכב גז טבעי כבד )עבור רכב קל הנתונים מעט -פליטות הפחמן דו

 שונים ולא נרשם שיפור בחלקיקים(. 

 'אג 52-לכ השוואהלק"מ ב 'אג 26-עומדת על כ דחוס גז טבעימונע העלות של זיהום רכב כבד 

תחמוצות חנקן. תרגום  בפליטת, בעיקר בשל ההפחתה המשמעותית לרכב כבד מונע סולרלק"מ 

 את מקטין דחוס טבעי לגז המעברמלמד כי לעלות לשווה ערך ליטר סולר  לק"מ העלות

 . סולר ליטרשווה ערך ל אגורות 64-בכ אווירה זיהום של השליליות החיצוניות ההשפעות

                                                           
89 L. Bromberg and W.K. Cheng (2010) - Methanol as an alternative transportation fuel in the 

US:Options for sustainable and/or energy-secure transportation. Page 48.  
90
שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל, שלב ב': מודל כלכלי וניתוח איכותי לתחליפי  

 .DHV ,2012, קבוצת פארטו ו GTL -, מתנול, וCNGהדלקים 
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חדשים וייעודיים.  כלי רכב והנעים על גז טבעי דחוס יהי כלי רכבבתחשיב שחשוב לציין שהונח 

כבדים לגז טבעי דחוס אינה צפויה להפחית את הפליטות ועלולה אף להחמיר  כלי רכבהסבת 

 . 92. הסבה כזו אינה מאושרת כיום בישראל91אותן

 גז טבעי נוזלי 10.6.3

דחוס מכיוון שמדובר על גז טבעי ע הפליטה מרכב הנע על גז טבעי נוזלי דומה לפליטה מרכב הנ

יתרונותיו של בשתי שיטות שונות לאחסון הגז על הרכב, אך הבעירה מתבצעת באופן דומה. עיקר 

העדיפה, הגז הטבעי הנוזלי על פני הגז הטבעי הדחוס נעוצים בצפיפותו האנרגטית הנפחית 

חה יותר במקרים בהם אין המאפשרת אחסון של כמות גדולה יותר של גז על גבי הרכב והובלה נו

כבדים באופן  כלי רכביתרונות אלה משמש נכון להיום הגז הטבעי הנוזלי  צנרת הובלת גז. בשל

כבדים  כלי רכבכמעט בלעדי. לפיכך, חושב הנזק הסביבתי שלו על בסיס ההערכה שהוא ישמש 

 את יקטין דחוס,, בדומה למעבר לגז טבעי נוזלי טבעי לגז המעבר חישוב זה מלמד כיבלבד. 

 .סולר ליטרלשווה ערך  אגורות 64-בכ אוויר זיהום של השליליות החיצוניות ההשפעות

  (GTLבנזין/סולר סינטטי ) 10.6.4

( מפחית את הפליטות ביחס לבנזין קונבנציונלי, GTLבעוד שלא נמצא שבנזין המופק מגז טבעי )

ית את פליטות החלקיקים נמצאו תועלות בהפקת סולר סינטטי מגז טבעי. סולר סינטטי מפח

הפליטות ביחס לסולר המיוצר מזיקוק ותחמוצות החנקן ולא משפיע באופן משמעותי על יתר 

נפט. הסיבה לכך היא שהסולר הסינטטי מתאפיין בריכוז נמוך מאוד של תרכובות פוליארומטיות 

טאן של ובריכוז גבוה של שרשראות פחממניות אליפטיות פשוטות. ההרכב משפיע על מספר הצ

 את מקטין סינטטי לסולר מעברהדלק ועל פליטות החלקיקים ותחמוצות החנקן. כתוצאה, 

 .ליטר סולרשווה ערך אגורות ל 19-בכ הסביבתיים הנזקים

 הסביבתיות של גז טבעי וסולר סינטטיסיכום התועלות  10.6.5

. חישוב ממעבר לגז טבעי ולסולר סינתטיכתוצאה התועלות הסביבתיות את  מסכם 20 לוח

 לכל דלק מתבצע על פי הנוסחה הבאה:התועלת הסביבתית 

𝐸𝑛𝑣𝑥 = 𝐻𝑎𝑟𝑚𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 − 𝐻𝑎𝑟𝑚𝑋 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑋  

 כאשר:

Envx –  התועלת הסביבתית במעבר לתחליףx 

Harmx – של  ק"ג(או  )ליטר הנזק הסביבתי שנגרם כתוצאה משימוש ביחידת מידה אחתx 

Ratio
x
Diesel – שווה ערך ליטר סולר 
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 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013. Part B. 1A3b Exhaust emissions 

from road transport. Section 3.4.3.3 

 .גט"דבגז טבעי דחוס )להנעה  )דיזל( הסבת כלי רכב בעלי מנוע הצתה עצמית - 26.2.2 להרחבה ראה בחלק  92
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 : התועלות הסביבתיות במעבר לדלקים תחליפיים לסולר )ש"ח(20 לוח

 דלקסוג 
 נזק

 סביבתי
 לק"מ

 נזק
 סביבתי
 לליטר
 או לק"ג
(Harm) 

שווה ערך 
 ליטר סולר

(Ratio) 

 סביבתי נזק
לשווה ערך ליטר 

 93סולר
(Harm*Ratio) 

שווה תועלת ל
 ערך ליטר סולר
 במעבר לתחליף

(Env) 

 - 1.24 1.00 1.24 0.52 סולר

 0.64 0.61 0.98 0.62 0.26 גז טבעי דחוס

 0.64 0.61 0.98 0.62 0.26 גז טבעי נוזלי

 0.45 1.02 1.04 1.06 0.19 (GTLטי )תסינסולר 

 

לסולר, אך ניתן להיעזר באותו מודל בדיוק כדי לחשב את  יםמתייחס לעילהלוח והתחשיב 

התועלת הסביבתית של תחליפים לבנזין. כיוון שדלקים שיחליפו בנזין שנסקרו בדוח זה לא 

מתמקדים בתחליפים לסולר, שכאמור גם  לעילמכילים תועלות סביבתיות, הטבלה והנוסחאות 

 מזהם יותר.

 דיזלביו 10.6.6

ת כיוון דיזל התבצע בנפרד מהמודל הכללי לחישוב התועלות הסביבתיות, וזאהחישוב עבור ביו

דיזל באגזוז חזור חיים, בעוד שהפליטות של ביודיזל נובעת מניתוח משהתועלת הסביבתית של ביו

מוערך כי השימוש  EC/2009/28קטיבה האירופית בהתאם לדירדומות לדיזל קונבנציונלי. 

 בפליטות גזי 83%בביודיזל שמקורו בשמן צמחי משומש או בפסולת שומן מוביל להפחתה של 

. שקלול ההפחתה בפליטות יחד עם העלות החיצונית של הפחמן 94החממה לעומת השימוש בסולר

 . 95אגורות לליטר עבור ביודיזל 24-כשווי הפחתת גז החממה הוא הדו חמצני מוביל למסקנה כי 

יצוין כי לייצור ביודיזל משמן משומש שנאסף בישראל ישנן תועלות סביבתיות ייחודיות מעבר 

 (.28 להפחתת פליטות )להרחבה ראה חלק 

 עדכון התוצאות 10.6.7

הדורשים עמידה בסטנדרטים מחמירים יותר של  6נכנסים לתוקף תקני יורו  2014-2016שנים ב

הנעים  כלי רכבהנעים על גט"ד ל כלי רכבזיהום אוויר. אנו מעריכים כי ישמר פער בין הזיהום של 

על סולר מכיוון שמדובר בדלק נקי יותר ושיפורים טכנולוגיים צפויים עבור כל מערכות ההנעה. 

 NOx ה פליטת תקן למשל) ד"גט על הנעים כלי רכבכן, תקני הפליטה עדיין מחמירים יותר על  כמו
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 .9.1 ליטר מקביל נקבע על בסיס אנרגיה/נסועה כפי שהוסבר בחלק  

94
 Directive 2009/28/Ec of the European Parliament and Of the Council – Annex V, Table A.  

דיזל תועלת נוספת של הפחתה משמעותית בפליטת לתחבורה. ביחס לסולר להסקה, לביוהחישוב נערך ביחס לסולר  95

 אגורות לליטר.  10-חמצנית שהיא מזהם אוויר מסוכן. תועלת זו מוערכת בכ-פרית דוגו
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אחד ניתן לצפות לשיפור מהיר יותר באיכות  מצד. (96M1 המקטגורי 6יורו  קלים רכב לכלי

הנעים על סולר ובנזין כיוון שכיום הם מזהמים יותר ולכן ייתכן שיידרשו  כלי רכבהאוויר של 

המונעים על תחליפי נפט יקטינו את  כלי רכבלעמוד בתקנים מחמירים יותר. מנגד, ייתכן כי 

כאלו יהיה נפוצים יותר ויעברו  כלי רכבהזיהום בקצב מהיר יותר ביחס לסולר או בנזין, ככל ש

פן אופטימלי לתחליפי דלקים. באופן כללי קשה במיוחד לחזות מה התאמות כדי להתאים באו

 צופן העתיד כאשר מדובר בהתפתחות של טכנולוגיות שעדיין אינן נפוצות באופן רחב. 

, סביר להניח שבעתיד הזיהום האבסולוטי 4/5 יורו כיוון שהחישובים בעבודה זו התבססו על תקני

. מנגד, גם העלויות של הזיהום יגדלו עם לעילשל דלקים השונים יהיה קטן מהתוצאות שהוצגה 

השנים בין היתר בשל עלייה באיכות החיים וצפיפות האוכלוסייה. כלומר מקדמי הפליטה יקטנו 

ריך מה תהיה העלות החיצונית של בעוד שהעלות החיצונית של כל מזהם תגדל, כך שקשה להע

 פליטת דלקים שונים בעתיד, ביחס להיום.

בשל אי הודאות הרבה ראוי לבחון מחדש את התועלת הסביבתית של תחליפי דלקים בתום 

עד אז, בשל ההשפעות המנוגדות הצפויות על התועלת הסביבתית, אין צורך  תקופת הינוקא.

 בתית הריאלית של תחליפי דלקים. לקבוע מנגנון קבוע לעדכון ההטבה הסבי
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 של האיחוד אירופי.715/2007 תקנה  
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 המיסוי על בנזין מול סולר –השוואת הדלקים בסקאלה אחידה   11

כאמור, התועלת הסביבתית של כל תחליף נפט נקבעה ביחס לדלק הייחוס )בנזין או סולר( שסביר 

לו  שיוחלף. עם זאת, מצאה הוועדה כי מן הראוי להציג את גובה מס הבלו על מגוון סוגי הדלק

, קרי בסקאלה אחידה שכוללת בתוכה גם בנזין וגם אחדהיה מחושב ביחס לבלו על דלק ייחוס 

 סולר.

כדי לבחון את השפעות הנזק הסביבתי על סך המס, הבלו על בנזין הוגדר כדלק הייחוס המשקף 

את העלויות החיצוניות שנגרמות משימוש בדלק. לכן באמצעות הפחתת הנזק הסביבתי של 

השימוש מבנזין מסך הבלו על בנזין, ניתן לחשב את ההשפעה החיצונית שאינה תלויה בסוג הדלק 

בבלו על בנזין, ואז לחשב את הרכיב הקבוע עבור שאר הדלקים על בסיס הרכיב הקבוע  –

אנרגיה/נסועה. לחלופין, ניתן גם להניח שהבלו הסטטוטורי על סולר משקף טוב יותר את 

לראות את התוצאות  ניתן 21 לוח. בההשפעות החיצוניות ולחשב את הרכיב הקבוע בבלו בהתאם

חדשים ולא לזיהום  כלי רכבעבור כל הדלקים, כאשר הנתונים עבור בנזין וסולר מתייחסים ל

 קיימים.  כלי רכבהממוצע של 

 על פי הרכיב הקבוע בבלו על בנזין/סולר ,בסקאלה אחידההתיאורטי : חישוב הבלו 21 לוח

 דלקסוג 

הרכיב 
 המשתנה

נזק ) בבלו
 ;סביבתי
/₪( 
 97ליטר(

 סולר כדלק ייחוס בנזין כדלק ייחוס

שווה 
ערך 
ליטר 
 98בנזין

הרכיב 
 הקבוע
/₪( 
  ליטר(

בלו 
שווה )₪/

ערך 
ליטר 
 בנזין(

 בלו
/₪( 
ליטר(

99 

שווה 
ערך 
ליטר 
 סולר

הרכיב 
 הקבוע
/₪( 
 (ליטר

 בלו
שווה )₪/

 ערך 
ליטר 
 סולר(

 בלו
/₪( 
ליטר(

100 

 1.87 2.07 1.52 1.11 3.06 3.06 2.71 1.00 0.35 בנזין

 2.93 2.93 1.68 1.00 4.24 3.84 3.00 0.90 1.24 סולר

M15 0.32 1.08 2.50 3.06 2.82 1.20 1.41 2.07 1.73 

M85 0.20 1.76 1.54 3.06 1.74 1.94 0.87 2.07 1.06 

 2.34 2.29 1.72 0.98 4.19 3.18 3.57 0.76 0.62 גט"ד

סולר 
 2.64 2.74 1.62 1.04 3.91 3.67 2.89 0.94 1.02 טיתסינ

                                                           
הנזקים הסביבתיים של סולר, גז טבעי וסולר סינתטי חושבו לפי פליטות כלי רכב כבדים בלבד; הנזקים  97

 ז טבעיגל ם המוצגיםהנתוני י רכב קלים בלבד;בו לפי פליטות כלהסביבתיים של בנזין ותערובות המתנול חוש

ש"ח לשווה ערך  0.315; יצוין שהנזק הסביבתי של גט"ד לפי פליטות כלי רכב קלים בלבד הינו ילוגרמיםמתייחסים לק

 .אג' לשוה ערך ליטר בנזין במעבר מבנזין לגט"ד 3ליטר בנזין, ומשקף תועלת סביבתית של 
צריכת דלק )מספר ק"מ לליטר( אנרגיה, פרט לגט"ד שם החישוב התבצע על בסיס תכולת החישוב התבצע על בסיס  98

 .9.1.2 בחלק ובהתאם להסבר  פרטיים כלי רכבעבור 

99
, יתר הערכים חושבו על בסיס השפעות חיצוניות והתאמת הרכיב הקבוע בבלו 2015ספטמבר  בחודשהבלו על בנזין  

 .ילוגרמיםהנתונים מתייחסים לק ז טבעיגל ז טבעי;הנתונים מוצגים במונחי ליטרים לכל הדלקים פרט לג; על בנזין
100
הרכיב הקבוע , יתר הערכים חושבו על בסיס השפעות חיצוניות והתאמת 2015בחודש ספטמבר  הבלו על סולר 

הנתונים מתייחסים  ז טבעיגל ז טבעי;הנתונים מוצגים במונחי ליטרים לכל הדלקים פרט לג; בבלו על סולר

 .ילוגרמיםלק
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ציג את הבלו הצפוי עבור כל דלק אילו הבלו היה מחושב על פי סקאלה אחידה. בטור מ 21 לוח

העלויות החיצוניות  וא הנזק הסביבתי. טור זה מציג אתה ,הראשון מופיע הרכיב המשתנה בבלו

לק"ג עבור גז טבעי דחוס(. בארבעת  ח"שליטר )או ל ח"שי כתוצאה מזיהום אוויר לכל דלק במונח

על בבלו הטורים הבאים מחושב הבלו לכל דלק, על בסיס הבלו הנוכחי על בנזין. הרכיב הקבוע 

שוב הרכיב הקבוע עבור כל אחד חי .אמצעות החסרת הרכיב המשתנה מהבלובנזין חושב ב

של  ערך ליטר בנזין הו על בנזין בשוובלשל הבאמצעות חילוק הרכיב הקבוע  מהדלקים נעשה,

צריכת דלק )מספר . כך הרכיב הקבוע בבלו לא משתנה ורק עובר התאמה כדי שהוא יוטל על הדלק

חושב באמצעות חיבור  של כל דלק אנרגיה ולא על ליטרים. הבלותכולת או על  הק"מ לליטר(

לשווה ערך  ח"שלו במונחי בבלו. לבסוף חושב הב שלו בבלו והרכיב הקבוע שלו הרכיב המשתנה

. בארבעת )סולר או בנזין( ליטר בנזין/סולר ע"י הכפלת הבלו בשווה ערך ליטר דלק הייחוס

רק על בסיס ההנחה שהבלו על סולר מייצג את  באופן זהה,הטורים האחרונים אותו חישוב בוצע 

 הרכיב הקבוע בבלו.

לליטר ושווה ערך ליטר בנזין הוא  ש"ח 1.02 טי הנזק הסביבתי הואעבור סולר סינת ,כך לדוגמא

הרכיב כך ש, 0.94-, מחולק בח"ש 2.71הרכיב הקבוע בבלו על בנזין, שהוא  ,ליטר. על כן 0.94

טי ינוע יותר תלליטר. כיוון שרכב הנע על סולר סינ ח"ש 2.89טי הוא תהקבוע בבלו על סולר סינ

על  לבנזין. הבלו טי יהיה גבוה ביחסתינק"מ לכל ליטר סביר שהרכיב הקבוע על ליטר סולר ס

 ח"ש 2.89הקבוע ) והרכיבלליטר(  ח"ש 1.02המשתנה ) הרכיב ליטר סולר סינתטי הוא סכום

לשווה ערך ליטר בנזין, סכום  ח"ש 3.67-ל שווה או לחילופין ,לליטר ח"ש 3.91-לליטר( ושווה ל

 .שמתקבל ע"י הכפלת הבלו בשווה ערך ליטר בנזין

אינן תלויות בסוג שההשפעות החיצוניות המרכיב העיקרי בבלו הוא ניתן לראות כי  21 לוחב

הראה  עבור האיחוד אירופאיב שנערךמחקר  ,מבחינה כלכלית. כךגיונית הדלק, תוצאה ה

שינוי וממהעלות החיצונית של רכבי בנזין פרטיים נובעת מזיהום אוויר  2-16%שבגרמניה רק 

שהן (. יש לציין 10%-. נתון זה תואם את השיעור שהתקבל בעבודה זו )כ101(22 לוחראה אקלים )

 כלי רכבבמיוחד עבור , הנוכחי השיעורים גבוהים יותר עבור רכבי סולר דוחהמחקר בגרמניה והן ב

 זיהום אווירממלמד שהעלויות החיצוניות  ,בעבור הנציבות האירופית שנערךמחקר נוסף  כבדים.

מסך העלויות החיצוניות בשימוש בכלי רכב פרטיים  20%-כמהוות בממוצע  ,שינוי אקליםומ

 .102ובשעות הנסיעה בינעירונית(-)עירונית כתלות בסיווג הדרך ,ונעים בבנזיןהמ

 

 

                                                           
101
 Handbook on estimation of external costs in the transport sector, Delft, 2008. Page 103. 

102
 Update of the Handbook on External Costs of Transport, RICARDO-AEA, 2014. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-

transport.pdf  

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf
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 (סנט לק"מ-אירו) : עלויות חיצוניות על נסיעה ברכב בנזין בגרמניה22 לוח

 סוג עלות 

 עירונית-ביןנסיעה  עירוניתנסיעה 
 -יום 

שעות 
 עומס

 -יום 
שעות 
 שפל

 -לילה 
שעות 
 שפל

 -יום 
שעות 
 עומס

 -יום 
שעות 
 שפל

 -לילה 
שעות 
 שפל

 0.09 0.09 0.09 0.17 0.17 0.17 זיהום אוויר

 0.44 0.44 0.44 0.67 0.67 0.67 אקלים 

 0.22 0.12 0.12 1.39 0.76 0.76 רעש 

 1.57 1.57 1.57 4.12 4.12 4.12 תאונות דרכים 

 0 0 10 0 0 30 גודש

)זיהום עלויות נוספות 
 1.11 1.11 1.11 1.03 1.03 1.03  (פגיעה בנוףמים, 

 3.43 3.33 13.33 7.38 6.75 36.75 לוסך הכ

ות זיהום אוויר שיעור על
 15% 16% 4% 11% 12% 2% ואקלים מסך העלויות

 

במיוחד להשוואת הבלו על בנזין ביחס לבלו על  שימושית 21 לוחשמופיעה בסקאלה אחידה כפי 

, בעוד 25-30%-סולר. כפי שניתן לראות, הבלו על סולר צריך להיות גבוה מהבלו על בנזין בכ

האפקטיבי נמוך אף יותר בשל  שכיום הבלו הסטטוטורי על סולר נמוך מעט מהבלו על בנזין והבלו

 .על הסולר הסדר ההישבון

 המסקנה המתבקשת היא שיש לשאוף להעלות בהדרגה את היחס בין הבלו על סולר לבלו על בנזין

לגבי מיסוי  OECD-המלצות ארגון ה, מסקנה התואמת גם את )בשים לב להיבט הפיסקאלי(

בצורה כה  על הסולר בשלב זה הוועדה אינה ממליצה להעלות את הבלו עם זאת,. 103דלקים

כיוון שעלייה כזו תיצור זעזוע גדול  במלואן, משמעותית כדי לשקף את ההשפעות החיצוניות

, אלא להעלות את הבלו האפקטיבי על הסולר עד לרמות הבלו על הבנזין על ידי ביטול למשק

כמו כן, חשוב לזכור שהבלו על סולר כבר עלה בעשור (. 11.1 הסדר הסולר )להרחבה ראה בחלק 

האחרון. גם אם עלייה משמעותית נוספת היא מוצדקת כלכלית, היא עלולה להוות נטל משמעותי 

המס על בנזין גבוה מהמס על  OECD-שגם בשאר מדינות הלצרכנים התלויים בסולר. יש לציין 

: מס על בנזין וסולר 2תרשים כפי שניתן לראות ב) על אף שסולר גורם נזק גדול יותר סולר

  (.(GJ-)אירו לOECD במדינות 

 

11.1 הסדר הסולר 

במסגרת הסדר הסולר זוכים מובילים, אוטובוסים, מורים לנהיגה, מוניות,  5.2  כפי שתואר בחלק

. 69%מהבלו, ומפעלים זוכים להחזר בגובה  45.5-50%צמ"ה ורכבי חקלאות, בהישבון בגובה 

                                                           
103 The cost of air pollution: Health impacts of road transport, OECD, May 2014 
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זין משולם בלו נמוך יותר. כך מורה לנהיגה כתוצאה נוצר מצב שדווקא על סולר שמזהם יותר מבנ

לאחר ההחזר, בעוד שרכב מקביל הנע על בנזין ישלם בלו  ח"ש 1.46 -ברכב סולר ישלם בלו של כ

 הוועדה ממליצה לבטל את הסדר הסולר מהטעמים הבאים:. ח"ש 3.06של 

 י העובדה שהנזקים שגורם הסולר אינם מופנמים במחירו מובילה לשימוש לא אופטימל

בדלק ופגיעה ברווחה החברתית. כאשר הנזק של דלק אינו מגולם במחיר, הצרכן אינו 

לוקח את הנזק בחשבון במערכת שיקוליו וכך עלול להגדיל את השימוש בדלק מעבר 

מבחינת הוועדה אין הצדקה למס לכמות האופטימלית ולפגוע בהקצאת המקורות במשק. 

 כלי רכבגורמים אלו מובילים לאותם נזקים כמו  על גורמי ייצור, כל עודבלו נמוך יותר 

הוועדה רואה בחיוב תמיכה בגורמים יצרניים, אך סבורה שאין לתת  של צרכנים פרטיים.

את העידוד בדמות הישבון מס על דלקים לאור עיוות המס הנוצר, בהתאם להמלצת 

יש לציין שמפעלים הם דוגמא יוצאת מן הכלל, שכן מוסכם שהנזקים  .OECD -ארגון ה

ראשית כיוון שהזיהום שלהם גורם פחות נזק  –החיצוניים של מפעלים נמוכים יותר 

ה לעומת פליטות מכלי רכב בגובה הקרקע באזורים י)נפלט מקצה הארובה באזורי תעשי

חיצוניות המשויכות לכלי מאוכלסים(, ושנית כיוון שהם לא יוצרים את העלויות ה

  בדרכים, גודש וכדומה(.תחבורה )תאונות 

 ם אחרים, ובמיוחד הפגיעה חמורה במיוחד כאשר משווים את המיסוי על סולר לדלקי

להתחרות בו סולר קשה לבנזין ולתחליפי דלקים לתחליפי דלקים. כל עוד קיימת הטבה ל

בהקשר זה ניתנת גם להם(. וזאת למרות שהשימוש בהם עדיף למשק )אלא אם ההטבה 

ין שככל ששיעור ההישבון על הסולר קטן והבלו האפקטיבי על הסולר גדל, גדל גם יצו

פוטנציאל ההטבה בבלו לתחליפי נפט, מאחר שמתאפשר פער גדול יותר בין הבלו 

האפקטיבי על הסולר לבלו על התחליפים, ולתרחיש של ירידה במחיר הנפט עשויה להיות 

 במעבר לתחליפים.פגיעה פחותה 

  .מעבר לחסרונות הטמונים באי הפנמת עלויות חיצוניות, גם להסדר עצמו יש חסרונות

במסגרת הסדר הסולר כל רכב זכאי להחזר על סמך מספר הקילומטרים שהוא נסע 

בפועל. אולם ביקורות מגלות שלא פעם עולות דרישות להחזר גבוה יותר. בין היתר 

בקשות להישבון, למשל בגין כלים ישנים, או לחילופין בגובה מתקבלים דיווחים כוזבים ב

התקרה המקסימאלית. במקרים אלו טמון חסרון כפול, ראשית מחולקות הטבות מס 

במרמה לצרכנים שלא זכאים להן, ושנית דווקא פירמות ישרות נפגעות בתחרות מול 

 פירמות שמקבלות החזרים מוגזמים ומסוגלות להוריד מחירים בהתאם.

  לבסוף, ההסדר דורש הפעלה של מנגנון בירוקרטי שכרוך בעלויות הן עבור הצרכנים והן

 עבור רשות המסים. ביטולו יאפשר הפניית משאבים למשימות אחרות.

  חשוב לציין שכאשר יש אלטרנטיבות זולות לסולר, כגוןCNG  כבדים, או  כלי רכבעבור

הזכאים להסדר פחות זקוקים לו כדי , ולמורי נהיגה מוניותהיברידיים עבור  כלי רכב

 לשמור על מחירי תשומות נמוכים. 
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לו על הסולר נכון ב/ליטר )הח"ש 2.93 יעמוד עלכך שהבלו על הסולר ביטול הסדר הסולר 

לבטל את  . ניתן104מיליארד ש"ח 3-בכצפוי להגדיל את הכנסות המדינה בשנה  ,(2015לספטמבר 

 זמן להסתגל לעליית מחירי הסולר. תקופת להחזרההסדר בהדרגה כדי לאפשר לזכאים 

 

11.2 סיכום ההמלצות בנוגע לבנזין וסולר 

 לסיכום הוועדה ממליצה לפעול בשלושה כיוונים במקביל: 

 הסדר זה מוביל לעיוות שבו לתחבורה על הסולר בטווח הקצר לבטל את הסדר ההישבון .

ו, מקשה על חדירה של מחיר הסולר אינו מגלם את העלויות החיצוניות של השימוש ב

תחליפי דלקים, פוגע בהכנסות המדינה, וכרוך במערכת אדמיניסטרטיבית בעלת עלויות 

 גבוהות וחסרונות נוספים. 

 על סולר הסטטוטורי בלו הזה ראוי לבחון בנפרד את  גם לאחר ביטול ההסדר, בשלב

ז טבעי דחוס, כבדים, כגון ג כלי רכב. ההטבות לדלקים שצפויים לשמש והבלו על בנזין

פרטיים,  כלי רכבייקבעו ביחס לבלו על סולר, בעוד שהטבות לדלקים שצפויים לשמש 

 כמו מתנול, ייקבעו ביחס לבלו על בנזין. 

 ר מערכת מסים אחידה, שבה כל הדלקים משקפים בטווח הארוך חשוב לשאוף ליצו

כך הבלו על סולר  את כן יש להמשיך להגדיל בהדרגה עלויות חיצוניות באותו אופן, ועל

. על אף שברוב המדינות המס על שישקף את העלויות החיצוניות בדומה לבלו על בנזין

ראל, ממליץ למדינות החברות בו, כולל יש OECD -סולר נמוך מהמס על בנזין, ארגון ה

סים ר נזק לליטר ביחס לבנזין, כך שהמסים על סולר, אשר גורם יותלהעלות את המ

 . 105יותר את העלויות החיצוניות הנובעות מהשימוש בוישקפו באופן טוב 

                                                           
לפרטים נוספים על מתווה ביטול הסדר הסולר המוצע ועל השינוי בהכנסות  ללא שינוי בהסדר הסולר לתעשייה; 104

; ולביטול הסדר הסולר ינוקא, להטבת מומלץ לבלו על גז טבעי דחוסהמתווה ה: 30 לוחב -המדינה הכרוך בו ראה 

 .(ח"שתוספת הכנסות מביטול הסדר הסולר )מיליוני  :32 לוחב

 

105
 Taxing Energy Use: A Graphical Analysis, OECD.  
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 ביטחון אנרגטי  –השפעות חיצוניות   12

המעבר לתחליפי דלקים יכול להגדיל את הביטחון האנרגטי של ישראל ולהקטין את התלות של 

המדינה בייבוא נפט. בעוד שקיים קושי בכימות היתרון החיצוני של ביטחון אנרגטי שאותו יש 

, חשוב לבחון שיקול זה באופן יסודי. על כן בחלק זה ייבחנו היתרונות להפנים בבלו

 הפוטנציאליים המיוחסים לתחליפי דלקים במסגרת שיפור הביטחון האנרגטי של המדינה. 

 

12.1  פוליטיים-אושיקולים ג 

 כלפישחלק מהחברות בו עוינות  OPEC106כשליש מהנפט העולמי מופק היום במסגרת קרטל 

ישראל. התלות של ישראל בנפט עלולה לחזק בעקיפין את המדינות החברות בברית וכך לפגוע 

, אך OPECבשיקולים האסטרטגיים של המדינה. הנפט שישראל מייבאת אינו מחזק ישירות את 

 מגדיל את הביקוש העולמי במידה קטנה מאד וכך מסייע בעקיפין לקרטל. 

קשרי מסחר עם מדינות שלישראל שיקולים אסטרטגיים  מצד שני, רכישת נפט מאפשרת לישראל

-אומבחינה ג לכן כיום מעבר לתחליפי נפט אינו מהווה בהכרח יתרון משמעותי. 107בקשרים עימן

 אסטרטגית. 

 

12.2 ביטחון אספקה 

 יותר טובה בצורה להיערך ישראל למדינת אפשרת מקורות של מגוון על להסתמך האפשרות

פגיעה בביטחון האספקה היא חמורה במיוחד, אך . שונים בהיקפים באספקה צמצום של לעתות

חשוב לזכור שהסיכוי שביטחון האספקה ייפגע הוא קטן ביותר. נפט כיום מהווה סחורה 

(commodity .עולמית ) ולים, אך לרוב נפט עה מחיריכאשר הביקוש לדלק גדל או ההיצע קטן

 .במקרים יוצאי דופן בלבד , למעטמחסור בנפטאין חשש ממשי מלכן ו ,המסחר בו אינו מופסק

 האספקה ביטחוןבין  להבחין ישעל כן כאשר בוחנים את האפשרויות לפגיעה בביטחון האספקה 

 היצור מקורותב הפגיעוביטחון האספקה בחירום. בשגרה ביטחון האספקה מושפע מ בשגרה

 .בצינור תקלותאו , ההפק ובאסדות בנמלים זמניות תקלותלדוגמא בשל , ההולכה ותשתיות

 משמעותיות תקלות, אמברגו כמו למצבים התייחסות כולל בחירום אספקה ביטחוןזאת,  לעומת

 כשל מצבי וגם מלחמה מצבי ,טבע אסונות, במיוחד ארוכות שביתות, נמלים צנרת בתשתיות

  .גלובלי או אזורי אספקתי

                                                           
106
 International Energy Agency – Oil Market Report - http://omrpublic.iea.org 

107
 .18/3/2013המועצה לביטחון לאומי,  
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דלקים קונבנציונליים דורגו באופן איכותני לפי ההשפעה שלהם על ביטחון הנפט והתחליפי 

 הגורמים )הטוב ביותר(. (3)-)הגרוע ביותר( ל (-3)אספקה בחירום ובשגרה בציון איכותני שבין 

 :הבאים הינם הדלק לסוג ביחס התועלת היקף על המשפיעיםהעיקריים 

 ויכול, לייםקונבנציונ דלקים של האספקה צינורות/ממקורות מנותק הדלק תחליף של היותו .א

 כמעט אופן בשום מושפע יהיה לא פסולת על המבוסס דלק, לדוגמא. אמיתי תחליף לשמש

 אספקה משבר, בנמלים תקלות, אמברגו) אחרים דלקים של אספקה משבר של סוג מכל

פי טחון אספקה של תחליי. גם האפשרות לשמירת מלאים יכולה לסייע לשמור על ב(עולמי

 דלקים.

 ממקור ביודיזל כמו דלקים. האסטרטגית ברמה התחליפי הדלק מקור על ההסתמכות יכולת .ב

 ,המקומי השוק של הכוללת לצריכה ביחס, נמוך שלהם הכולל הייצור פוטנציאל אשר, מקומי

 .משבר בעתות המשקכלל  את לשמש יכול אינם

 לתחבורה שונים : ביטחון האספקה של דלקים23 לוח

 ספקה בחרום מתמשךא טחוןיב ספקה בשגרהאטחון יב והיקף השימוש דלקסוג ה
 0 0 סולר
 0 0 בנזין
 1- נפט -גפ"מ

 מספר מקורות קטן יחסית,
מקורו בזיקוק נפט, הובלה רק 

גפ"מ  ,באמצעות מיכליות
לא מיוצר כמעט ש לתחבורה

  בארץ

-1 
 ייבואתלות ב

 בעיט גז-גפ"מ
מבארות גז המכילים מופק 

 את מרכיבי הגפ"מ

0 
מספר המקורות קטן יחסית, 
, הובלה רק באמצעות מיכליות
לא מיוצר בארץ אך מקורו 

 במאגרי גז ולא נפט

-1 
 ייבואתלות ב

 מתנול
 15%כל עוד לא עובר את ה 

 מתצרוכת הדלקים במשק

1 
ניתן ליצרו בארץ וכן ניתן 

ספקת נפט אלא תלוי ב ,לייבאו
הובלה רק , במאגרי גזאלא 

 במיכליות

2 
 ;בארץ חלופי בין ייבוא לייצור
 ניתן לשמור מלאים

CNG 
 30%כל עוד לא עובר את ה 

 מתצרוכת הדלקים במשק

-1 
מקורו רק במאגרי גז בארץ 

 והפצתו בצנרת בלבד

-1 
מאוד רגיש לבעיות אספקת גז, 

 אך חלופי לנפט
108

CBG  1  
 מקומי במשאבמקורו 

 רציףו"מתחדש" 

3 

GTL 
 30%כל עוד לא עובר את ה 

 מתצרוכת הדלקים במשק

1  
באותה  מיוצר בארץ מגז ומופץ

תשתית של דלקים 
 לייםקונבנציונ

1 
רגיש רק לבעיות אספקת גז, אך 

ניתן לשמור מלאים ומהווה 
 חלופה לבעיות אספקת נפט

 2 0 ביודיזל
 ,חלופי בין ייבוא לייצור בארץ

 ניתן לשמור מלאים

                                                           
 גז(.-)ביו דחוס ביומתאן 108
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 ספקה בחרום מתמשךא טחוןיב ספקה בשגרהאטחון יב והיקף השימוש דלקסוג ה
 2 0 ביואתנול

 ,חלופי בין ייבוא לייצור בארץ
 יתן לשמור מלאיםנ

BTL
109 

בהנחה כי מיוצר בארץ 
 מפסולת

2 
 

3 
מיוצר מחומר בלתי נדלה, ניתן 
לשמור מלאים, חלופי לייבוא 

 נפט
 3 חשמל

יציב ובטוח הוא ייצור חשמל 
 החלופות יחסית לשאר

3 
 יציב ובטוח יחסית לשאר

 החלופות

הדירוג של תחליפי נפט מורכב ולא ניתן להניח שכל תחליף משפר  לעיל 23 לוחבכפי שניתן לראות 

באופן אוטומטי את הביטחון האנרגטי במדינה. כך למשל חלק ניכר מהתחליפים הרלוונטיים 

אם הם יופקו בארץ. לכאורה בשל  GTL-, וכן מתנול וCNG - לישראל יתבססו על גז טבעי

המאגרים הגדולים שהתגלו מול חופי המדינה, לא צפויה פגיעה באספקת הגז, אולם לפחות עד 

צפוי כל הגז לזרום לישראל דרך צינור אחד, ופגיעה בצינור, בין אם בשל תקלה או  2018שנת 

בעי למדינה. נוסף לכך, יש לזכור שבניגוד לנפט חל פגיעה מכוונת, עלולה לפגוע באספקת הגז הט

קושי באחסון גז ושמירה על מלאים אסטרטגיים שלו )אם כי ניתן לשמור על מלאים לאחר שהופק 

 מתנול או סולר סינטטי מהגז(. 

מנגד, לא ניתן להתעלם מכך שהמעבר לתחליפי נפט מגוון את מקורות האנרגיה של המדינה, 

מהווה יתרון. כך למשל אם יימכרו מכוניות היכולות לנוע הן על גז טבעי והן על והגיוון בפני עצמו 

( המדינה תהיה פחות תלויה במקור flex-fuel( או מכוניות הנעות על בנזין ומתנול )bi-fuelבנזין )

אנרגיה יחיד. במקרה של מחסור בנפט ניתן יהיה להגביר את השימוש בתחליפים, ובמקרה של 

 חליפים ניתן יהיה להגביר את השימוש בנפט. מחסור באחד הת

לסיכום, לא ברור האם הסכנה לביטחון אספקת נפט לישראל משמעותית היום, וגם לא כל 

תחליפי הנפט ישפרו בהכרח את ביטחון האספקה. אולם בכל מקרה קיים יתרון אחד ברור 

לות במקור אנרגיה בהגברת השימוש בתחליפי דלקים והוא גיוון מקורות האנרגיה והקטנת הת

יחיד. יתרון זה בולט במיוחד בטווח הקצר בו אין בכלל שימוש בתחליפי נפט, והולך וקטן ככל 

 שהשימוש בתחליפי דלקים נפוץ יותר )וקטן הצורך לגוון את מקורות האנרגיה(. 

 

12.3 יים של מקור הדלקיעילות אנרגטית לאורך מחזור ח 

 הנצרכת לאורך כל מחזור חיי הדלק,יעילות אנרגטית הינה מדד השוואתי לבחינת היקף האנרגיה 

תועלת . עד השימוש הסופי, לק"מ נסועה אחד דרך שלבי ההובלה, העיבוד הזיקוק משלב ההפקה,

זו משקפת את התועלת המקומית אך גם הגלובלית משימור משאבי אנרגיה/שימוש יעיל במשאבי 

לות ימקומיים/עולמיים. ברור כי תחליף דלק ממקור אנרגיה מתחדש נהנה מרמת היעאנרגיה 

 האנרגטית הגבוהה ביותר. 

                                                           
 (Biomass to Liquid).   הפקת דלק באמצעות הפיכת ביומאסה לנוזל 109
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קיימת טענה עם זאת שיעילות אנרגטית אינה תועלת חיצונית, משום שהיעילות צריכה להשתקף 

 במחיר הדלק. לפי טענה זו, ככל שדלק אחד הוא יעיל יותר אנרגטית הרי שמחירו הכולל של

מהשימוש בו, ואם הצרכן עדיין בוחר לעשות שימוש "לא יעיל" המוצר ישקף את העלות הנובעת 

 . 110כנראה שזו ההחלטה הכלכלית הנכונה עבור צרכן זה והוא משלם על כך בהתאם בדלק

לכך היא שהאופן בו היזם  הסיבהלמול זאת יש הגורסים כי טענה זו נכונה באופן חלקי בלבד. 

המשאב, נגזרת ממחיר ההון שלו, השונה, או ראוי שיהיה שונה, ממחיר ההון  מתמחר את נדירות

עבור יזם שמחיר ההון שלו גבוה עקב מבנה המימון שלו,  של המדינה בפרויקט ארוך טווח.

שנים אינה רלוונטית, משום שערכו  30השאלה האם יישאר משאב )לדוגמה גז במאגר לוויתן( עוד 

. לעומת זאת, מחיר ההון של מדינה אמור להיות כזה המשקף 0ף ל הנוכחי של גז זה עבורו שוא

שנים יהיה בעל ערך משמעותי, עבור הדורות  30צדק בין דורי, כך שערכו הנוכחי של הגז עוד 

הבאים. לפיכך, החשש הוא שהיזם אינו מפנים באופן מלא את רנטת הנדירות של המשאב, ולכן 

 . חיצוניתמנקודת ראות המשק, תועלת  שאב היא בחלקה,ת מבחינת ניצול המיעילושניתן לטעון 

, ולקביעה טבעיגז הדלק השונים שמקורם ב היעילות האנרגטית רלוונטית בעיקר לשימוש בסוגי

האם ראוי לתת יתרון לגז שמנצלים אותו באופן ישיר )גט"ד( על פני גז שעובר עיבוד ומאבד 

שיקול העיקרי להעדפת היעילות האנרגטית של (. הGTLאנרגיה לפני שהוא מנוצל )מתנול ומפעל 

ועדת צמח כבר עסקה באופן נרחב טבעי של ישראל גם לדורות הבאים. היא שמירת הגז ה הדלק

 פשרהאשל הגז וכך  לצרכי המדינה, ולהגביל את הייצוא . הוועדה החליטה לשמור גז111בסוגיה זו

 למעשה שימור שיעור ניכר מהגז לשנים הבאות.

 

12.4 מחירי הנפטגיוון מקורות האנרגיה ורגישות הכלכלה לתנודתיות  

כאמור, הנפט כיום מהווה סחורה עולמית ומחירו עולה ויורד בהתאם לביקוש וההיצע. בשנים 

האחרונות מחיר הנפט תנודתי במיוחד, ומחקרים רבים מצביעים על כך שכלכלות רגישות לעליות 

 צריכת של שונים בהיבטים וודאות לחוסר מביאה נפטה מחירי תנודתיותמהירות במחיר הנפט. 

 במשק הנצרכת לתחבורה מהאנרגיה לפחות שחלק בכך מסוימת תועלת קיימת. לתחבורה אנרגיה

 מחוזים להיגזר יכולה זו תועלת, הנפט ממחירי ישירות נגזר אינו שמחירם דלקים על מבוססת

 עבור בנפט תלות אימו( הגז מבוססי התחליפים עבור) קבוע במחיר גז לרכישת טווח ארוכי

 לפי ,משוער מדןולא ניתנת הנפט מחירי לתנודתיות הרגישות מהפחתת התועלת .אחרים תחליפים

וכן על פי בחינה אמפירית של  ,מחיר קיבועשם ל לעתים משולמתש הביטוח פרמיית גובה אמידת

 .הפגיעה בכלכלה בתקופות של עליית מחיר הנפט

, ההשפעה של התלות בתנודתיות מחירי לעילבניגוד לרכיבים אחרים של ביטחון אנרגטי שתוארו 

הנפט נחקרה רבות ואף כומתה. כך למשל מוערך שגמישות התוצר האמריקאי למחיר הנפט 

בתמ"ג  0.044%במחיר הנפט מובילה לירידה של  1%, כלומר עלייה של -0.044עומדת על 

                                                           
110 OECD 2013, TAXING ENERGY USE: A GRAPHICAL ANALYSIS, P.39 

 .2012, משרדית לבחינת נושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי-הוועדה הבין 111
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ול ההסתברות לעלייה במחיר הנפט עם ההשפעה של עליית המחיר . באמצעות שקל112האמריקאי

 ניתן לאמוד את עלות התלות בנפט לליטר.  ,על הכלכלה

מעבר לתחליפי דלקים מאפשר לגוון את מקורות האנרגיה של המדינה וכך כולל שתי תועלות. 

עבר לכך, ראשית המשק יהיה תלוי פחות בנפט, וצפויים פחות משברים מעליית מחירי הנפט. מ

כך רמת  ,המשמשים לתחבורה ככל שהמשק נסמך על מספר רב של מקורות אנרגטיים

ההשפעה של התחרותיות תגדל והיא תשפיע על מחירי הדלקים לתחבורה. עם זאת, יש לזכור כי 

הנה ממגוון עשיר של תחליפי דלקים אך עדיין יסתמך יפרמטר זה מוגבלת מכיוון שגם אם המשק י

דלקים ה, כמעט, לפי מחירי עשויים להתיישרכולם , מחירי הדלקים ם מבוססי נפטדלקי ברובו על

  ות של המוצרים.לשקף את העלויות האמיתיולא  מבוססי הנפט,

יתרון שני וחשוב לא פחות הוא שצרכנים יוכלו לרכוש את הדלק הזול יותר על פי השינויים 

. כך 113( שיכולים לנוע על כמה דלקיםFFV) גמישי תדלוק כלי רכבבמחירים. יתרון זה חל רק על 

וכלו למשל, מחירי המתנול והנפט אינם מתואמים לחלוטין, ולכן כאשר מחיר הנפט יעלה צרכנים י

 .(נפט)שמזוקק מ בנזין וכאשר מחיר הנפט ירד צרכנים יוכלו לרכוש ,מתנוללרכוש 

במסגרת ההשפעות החיצוניות על אף היתרונות הברורים בגיוון אנרגטי, מומלץ לא לכלול רכיב זה 

של תחליפי נפט בשל שתי סיבות. ראשית, לא נמצאו הוכחות שהכלכלה הישראלית רגישה במיוחד 

על מדינות אינה אחידה.  לעלייה במחיר הנפט. מחקרים מגלים שההשפעה של עלייה במחיר הנפט

פחות מעלייה בעוד שארה"ב למשל רגישה במיוחד למחיר הנפט, חלק מהמדינות מושפעות  כך,

במחיר ומדינות המייצאות נפט חוות עלייה בתמ"ג בתקופות של עלייה במחיר. על פי מחקרים 

אין אינדיקציה שהכלכלה הישראלית  ,שערכו סקירה עולמית או אזורית ובחנו גם את ישראל

 . 114רגישה במיוחד למחיר הנפט

התלות בנפט איננה בהכרח התמ"ג רגיש למחיר הנפט, נראה כי ההשפעה של ש במקרהשנית, גם 

השפעה חיצונית. ברור ששימוש מוגבר בתחליפי נפט יקטין את חשיפת המשק לעליות במחיר 

הנפט, אך השימוש ישפיע באופן ישיר גם על כל אחד מהצרכנים הרוכשים את התחליף. כך 

לדוגמא, חברה שבוחרת לעבור למשאיות הנעות על גז טבעי דחוס במקום סולר, מודעת לכך 

שסביר שמחיר הגז הטבעי פחות תנודתי ביחס למחיר הנפט, ולכן במעבר לגז טבעי היא מקטינה 

                                                           
112
 Brown, S.P.A and Huntington, H. G. (2010) - Reassessing the Oil Security Premium. Resources for 

the Future.  
זוכה להצלחה רבה יותר  כלי רכב גמישי תדלוקלפי ניתוח של המכון הישראלי לתכנון כלכלי, משטר המבוסס על  113

  –ים, כפי שניתן ללמוד מהניסיון של ברזיל עם אתנול כיוון שהוא תלוי פחות בשינויים במחירי הדלקים השונ

Ariella Berger (2014), Policy Imperatives for 60% Israeli Oil Independence by 2025, The Israel 

Institute for Economic Planning.  

114 Rasmussen, T. N and Roitman, A. (2011) - Oil Shocks in a Global Perspective: Are they Really 

that Bad? IMF Working Paper –  

 ;מלמד שהצמיחה בישראל כמעט זהה לצמיחה החציונית שנה לאחר זעזוע נפט 6תרשים 

Berument, M.H., Ceylan, N. B. and Dogan, N. (2010) The Impact of Oil Price Shocks on the Economic 

Growth of Selected MENA Countries. Energy Journal, Vol 31 (1) – 
 .נמצא דווקא קשר חיובי אם כי לא מובהק, בין זעזוע נפט לתפוקה בישראל במחקר
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תה, לכן היא בשיקולי החברה ובהחלט כבר מופנמת תועלת זואת החשיפה לעליית מחירי הנפט. 

בבלו. כל עוד כל הצרכנים פועלים באופן רציונלי  ואין צורך לתמחר אותה אינה השפעה חיצונית,

ם את ההשפעה של התלות בנפט, סביר להניח שבאופן מצטבר שיקול זה נלקח בחשבון גם ומפנימי

 ברמה המשקית. 

רים באופן מספק כיוון שהם אינם מכימייתכן שבטווח הקצר, הצרכנים פחות רציונליים עם זאת 

כלי תלויים ב מכיוון שהם חוששים שגם מחירי התחליפים לא יהיו יציבים אואת תחליפי הנפט, ו

לכן ייתכן שבטווח הקצר ראוי ולכן אינם מסוגלים לעבור לתחליפי דלקים.  ,שהם כבר רכשו רכב

אך נראה שתלות זו  ,הנפט בתנודתיות מחיראת התלות  ,במידה מסוימת בגובה הבלו, להפנים

 בטווח הארוך. בבלו אינה צריכה להיות מופנמת

  

12.5 המלצות 

אינה מצביעה על השפעות חיצוניות  ,אנרגטיבחינת הרכיבים השונים של הביטחון ה ,לסיכום

המצדיקות הטבה בבלו בטווח  ,לתחבורהחיוביות משמעותיות וארוכות טווח של תחליפי נפט 

הארוך. אולם כן נמצאו מספר שיקולים שמצדיקים הטבות מסוימות בטווח הקצר בשל גיוון 

להפנים את היתרון במעבר מקשים על הצרכן , שוכן כדי להתגבר על חסמים ,מקורות האנרגיה

 יציבות מחירים ביחס לנפט.  המאפשרים ,לתחליפי נפט

 כיוון שהיתרונות אינם משמעותיים ורלוונטיים בעיקר בטווח הקצר מומלץ  – כלל התחליפים

ת בתחום ואולם התועלשלא לכלול רכיב נוסף בבלו להפנמת תועלת הביטחון האנרגטי. 

ת להטבות ינוקא בטווח הקצר עבור כל התחליפים פוסהביטחון האנרגטי מהוות הצדקה נ

 בהם מוחלט להעניק הטבות אלו. 

 CNG –  לא נמצאה הצדקה להטבות הנובעות מביטחון אנרגטי מעבר להטבות המשויכות

 לכלל התחליפים.

 ראוי לשקול להעניק  –המסוגלים לנוע על דלקים שונים )בעיקר רלוונטי למתנול(  כלי רכב

או באופן ייחודי  ,נעים על כמה דלקים בשל היתרונות שלהם לגיוון אנרגטיה כלי רכבהטבות ל

תועלות אלו אמורות להיות מופנמות בטווח הארוך אלו, אך יש לזכור ש כלי רכבלדלקים ב

בהחלטות הצרכנים, ולכן ההטבות צריכות להינתן לתקופה מוגבלת בלבד במסגרת הטבות 

 הינוקא.

 דלקים שמשפרים את ביטחון האספ( מתנול וקה-GTL )–  עיקר התועלות נובעות מהעובדה

שמתנול ובנזין או סולר סינטטיים ניתנים לייצור גם בארץ מגז טבעי. לכן ניתן לשקול להעניק 

שיקום בארץ, אולם יש להימנע מלהעניק הטבות אלו   GTLהטבות מסוימות למפעל מתנול או

  ים שתורמים פחות לביטחון אנרגטי.מיובא GTL-בבלו כיוון שאז הם יוענקו גם למתנול ו
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 הטבות ינוקא –הטווח הקצר   13

מעבר להפנמת ההשפעות החיצוניות בטווח הארוך, יש לשקול להעניק לטכנולוגיות חדשות גם 

הטבות ינוקא הנחוצות לחדירת תחליפי נפט בטווח הקצר. הדיון על הגנת ינוקא ותיק מאד 

. בעקבות מאמרים של ג'ון סטיוארט מיל וצ'רלס פרנסיס בסטאבל 19-ושורשיו עוד במאה ה

. על 115כדי לבחון אם יש הצדקה להגנה על תעשיית ינוקא Mill- Bastableמקובל להיעזר במבחן 

פי המבחן, הטכנולוגיה צריכה להיות תחרותית בטווח הארוך, וההשקעה בינוקא צריכה להיות 

כדאית למשק, כלומר סך התועלות מחדירת הטכנולוגיה צריכות להיות גדולות מעלויות ההטבה. 

ם יש כשל שוק כלשהו המצדיק הגנת ינוקא, כיוון שללא כשל ביישום המבחן מקובל גם לבחון א

ייתכן שהשוק החופשי יוביל לפתרון אופטימלי. כלומר בעת בחינת הטבות הינוקא יש לבחון את 

 הקריטריונים הבאים: 

  .הטבההללא להתחרות בדלקים קונבנציונליים  תחליפי הנפט יכוליםבטווח הארוך  .1

 .הטבות ינוקא קיימים כשלי שוק שמצדיקים מתן .2

  .הטבות הינוקא משתלמות לאור התועלת למשק מחדירת תחליפי נפט .3

 

13.1 עלויות תחליפי דלקים  

כדי לבחון אם תחליפי הנפט תחרותיים בטווח הארוך )קריטריון הכרחי למתן הטבות ינוקא( חלק 

, מתנול, CNGגז, -זה סוקר את עלויות האספקה של סוגי הדלקים הבאים: בנזין, סולר, גפ"מ, ביו

GTL ,מכיוון שסוגי הדלקים השונים הם בעלי פוטנציאל אנרגטי שונה . 116וביודיזל אתנולביו

. אחידבסיס מחייבת את הבאתם ל ן הדלקים השוניםבי אההשווהרי שליחידת נפח או משקל, 

זה היא ליטר בנזין. מחיריהם של שאר הדלקים מנורמלים בחלק יחידת המידה לייחוס )בנצ'מרק( 

 אנרגטי ליחידה זו.  ערך על מנת שישקפו את מחיר הדלק בעבור שווה)על בסיס אנרגיה או נסועה( 

 , סולר וגפ"מבנזין 13.1.1

של ליטר בנזין  . מחירםביותר בתחום התחבורה בישראל ים הנפוציםהדלקודיזל הם  95בנזין 

חושבו לפי י הדלקים מחיר את אמת המידה להשוואה של שאר סוגי הדלק.וליטר סולר מהווים 

שנלקחו לצרכי השיווק. המחירים בשער בית הזיקוק  סלמחירם בשער בית הזיקוק בתוספת 

תשתיות אתר משרד הב, על פי הנתונים המופיעים 2013ממוצעי המחירים בשנת עבודה זו, הינם 

 . 117השיווק מדווח אף הוא באתר משרד האנרגיה סל. בעבור הבנזין, והמים אנרגיההלאומיות, ה

                                                           
115

 Kemp, M. C. (1960) - The Mill-Bastable infant-industry dogma. The Journal of Political Economy. 

116
 . 2013ת פארטו, אוקטובר על בסיס השוואת מחירי דלקים בעבור עדכון מיסוי ירוק, קבוצ 

117
  –קישורים רלוונטיים בחלק מחירי הדלק, באתר משרד האנרגיה  הרא 

http://energy.gov.il/Subjects/Fuel/Pages/GxmsMniPricesAndTaxes.aspx 
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י הסולר והגפ"מ אינם נמצאים בפיקוח, ולכן לא קיים דיווח מדויק לגבי מרווח השיווק מחיר

, ממחירו בשער בית הזיקוק 23%-יעמוד על כהונח שסל השיווק בעבור סולר וגפ"מ  בעבורם.

 בדומה לסל השיווק בעבור בנזין. 

וח שנים רחב משקפים את סביבת המחירים גם בטו 2013יצוין שמחירי הבנזין והסולר בשנת 

 2015אמנם מחירי הסולר והבנזין בשנת  .2011-2014בשנים  לממוצע מחיריהםיותר, ותואמים 

מטרת סעיף זה היא  ,נפט. עם זאת חביתמחיר ידת עקב יר 2013נמוכים משמעותית ממחירי שנת 

להעריך האם תחליף נפט כלכלי בטווח הארוך, וזאת במסגרת השאלה  על מנת עלויות להשוות

להעניק הטבת ינוקא לתחליף. בהקשר זה הונח שבטווח הארוך מחירי הסולר  מוצדקהאם 

, ולכן ההשוואה מציגה אותם ולא את 2013והבנזין צפויים לשוב לסביבת המחירים של שנת 

 .2015118 שנתהטווח הקצר ב מחירי

 )ש"ח( : מחירי דלקים קונבנציונליים24 לוח

דלקסוג   מקור  
יח' 
 מידה

מחיר ליח' 
  מידה

שווה ערך 
  119ליטר בנזין

מחיר לשווה 
 ערך ליטר בנזין 

 95בנזין 
מחיר בשער בית 

)משרד זיקוק ה
 + סל שיווק האנרגיה(

 3.4 1.0 3.4 ליטר

 3.3 0.9 3.6 ליטר סולר

LPG -גפ"מ  2.7 0.7 3.8 ק"ג 

 

 גז טבעי דחוס 13.1.2

לצרכנים בתחנות גט"ד . מחירו התיאורטי של הבישראל דלק מסחריכ נפוץ איננוכיום גט"ד עדיין 

כלכלי מקיף עבור -טכנונבנה מודל . במסגרת הדוח 120התדלוק חושב במסגרת דוח תחליפי נפט

לאפיין באופן מפורט את שרשרת האספקה, . מטרת המודל היא גז טבעי דחוסשרשרת האספקה ל

כך ליצור תחזית מושכלת  ועל ידי, בהלספק הערכה של המשמעויות הכלכליות לחוליות השונות 

פארטו עודכנו בהתאם  חברת ההנחות במודלים של למחיר הגז כדלק לתחבורה עבור צרכני הקצה.

יר החשמל, ריבית ועוד(. כמו כן, שער הדולר, מחמחיר הגז, לשינויים שנערכו מאז פרסום המודל )

נערכו שינויים נוספים בעקבות התייעצויות עם גורמים שונים בענף הגז הטבעי, כולל הגדלת 

 העלות הראשונית של הקמת התחנה בשל דרישות רגולטוריות שונות. 

בעלי התחנה יזכו לתשואה של שו ,mmbtu121/$ 5.2למשווקי הדלק יעמוד על מחיר גז הונח ש

ות להיות הוצאות לא לוקחות בכניסה לתחום חדש בו עלול שקפת את הסיכון שהחברותהמ 16%

                                                           
ושמגמת  2020 לשנת עד $80 של לרמותמעריכה שמחיר חבית נפט ישוב ( IEA-ה) הבינלאומית האנרגיה סוכנות 118

 העלייה במחיר תימשך גם לאחר מכן;

 IEA (November 2015), World Energy Outlook 2015 

 כמות הדלק שהיא שוות ערך לליטר בנזין על בסיס תכולה אנרגטית. 119

120
 .DHV ,2012-שלב ב', קבוצת פארטו ו –שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל  

 .2015 בספטמבר בכנסת שאושרה הממשלה, של 476מספר  הגז בהחלטה למתווה בהתאם 121
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ונמוך  מוגבלאף  רבות ת תדלוקותחנשל סיכון הש יןיצוצפויות או הכנסות נמוכות מהמצופה. 

)ראה  בשל האפשרות לקבל רשת ביטחון מהמדינה כפי שמוסבר בפרק העוסק בתשתיות יותר

 . של תחנת תדלוק ממוצעת תשואה שנבחר אינו נמוך ביחס לסיכוןהברור ששיעור , ולכן (23  חלקב

 2.11לק"ג. מחיר זה מקביל למחיר של  ש"ח 2.15-נמצא כי המחיר לצרכנים פרטיים יעמוד על כ

 .(9.1.2 כפי שהוסבר בחלק  ,סולר )כאשר ההשוואה מתבצעת על פי נסועהלשווה ערך ליטר  ש"ח

 מתנול 13.1.3

, ומחירו בישראל במתנול לא קיים כיום שימוש מסחרי כדלק תחבורתיגם , CNG-בדומה ל

ת רכלכלי המקיף את כל שרש-תחליפי נפט על ידי מודל טכנו דוחהתיאורטי לצרכנים חושב ב

כחלק מן המודל חושב מחיר הייצור של המתנול במפעל ים. האספקה, בעבור תמהילי דלק שונ

. מחיר המתנול בשער בית המפעל mmbtu/$ 6שיוקם בישראל כאשר עלות הגז טבעי למפעל 

 לליטר.  ח"ש 0.90חושב להיות 

המתנול בצורתו הטהורה לא צפוי לשמש כלי רכב, ולכן המחיר שרלוונטי לצרכן הוא המחיר של 

המחיר לצרכן חושב כממוצע משוקלל של עלות המתנול בתוספת מרווח  מהילת מתנול בבנזין.

 (תוסף הדלק - Methyl tert-butyl ether) MTBEלשיווק מתנול, עלות ממס וכן עלות הבנזין ללא 

כולל שיווק. המחיר גם כולל תוספת עבור שינוע המתנול לחוות דלקים, ערבולו ועלויות תוספתיות 

 ח"ש 1.74על  M75לליטר ומחיר  ח"ש 3-עומד על כ M15בשינוע הדלק הסופי. המחיר הסופי של 

 לליטר. 

 יש לציין שהמחירים מבוססים על תשואה סבירה ליזם שיקים מפעל מתנול. לעומת זאת, מחיר

של ייבוא מתנול יקר יותר, ואם היזם יבחר להשוות את מחיר המתנול למחיר השוק, המחיר 

לליטר, והמחיר בתחנת תדלוק יעלה בהתאם. כלומר ייתכן  ח"ש 1.19בשער המפעל יעמוד על 

 שיהיה צורך בפיקוח מסוים על מחירים כדי להבטיח שהמתנול יהיה תחרותי. 

  (GTLבנזין/סולר סינטטי ) 13.1.4

ותר תחליפי נפט בעבור החלופה הטובה בי דוחשנמצאו ב םמחיריהמבוססים על  GTL-ה מחירי

זיקוק. מחירים אלו מבוססים על הנחת  , מפעל דלקים לתחבורה בחצר ביתGTLלהקמת מפעל 

 . mmbtu/$ 5.5מחיר גז של 

 את מחיר הדלקים שיופק במפעל ניתן לחשב על פי מחיר השוק של נפט, ואכן בעולם לרוב כך

. 122מתומחרים התוצרים ולעיתים אף נלקח עבורם פרימיום, אפילו כשעלות הייצור נמוכה יותר

 ההון למחיר השווה פרויקטאלית תשואהאפשרות נוספת היא בחינת המחיר המינימלי המבטיח 

ושל ליטר  ח"ש 2.27הוא  GTLבמקרה כזה המחיר הצפוי של ליטר בנזין הפרויקט.  של המשוקלל

                                                           
122
 .DHV ,2012-שלב ב', קבוצת פארטו ו –שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל  



 דלק -רק ד' פ 

 

- 102 - 
 

, בפועל סביר להניח שהמחיר יהיה גבוה יותר אלא אם יוטל עליו פיקוח ח"ש GTL 2.32סולר 

 הדוק. 

נמוכה  GTLבעוד הבנזין המיוצר בתהליך זהה לחלוטין לבנזין המזוקק מנפט, הצפיפות של סולר 

לצורך לי. קיימות הערכות שונות לגבי ההבדל בערך האנרגטי, מעט מזו של סולר קונבנציונ

 .123ליביחס לסולר קונבנציונ 0.96ערך אנרגטי של שלסולר סינטטי  הבחינה הוערך

 (CBG) גז-ביו  – ביומתאן 13.1.5

המשמעויות של הקמת מתקנים לטיפול ביולוגי בפסולת אורגנית נבחנו  בשתי עבודות קודמות

. בעבודות אלו לא 124גז ושימוש בו כחמר גלם לייצור חשמל-אנאירובי( על ידי הפקה של ביו-)טיפול

גז לבין העלויות המיוחסות לייצור החשמל. -התקיימה הבחנה בין העלויות הקשורות להפקת הביו

 שינוייםה עריכת חולצה מתוך הנתונים של עבודות אלו על ידי לצרכי תחבורה גז-עלות ייצור הביו

 הן בצד העלויות והן בצד ההכנסות.  המתבקשים

  הופחתו הרכיבים המיוחסים לייצור חשמל כגון גנראטורים, חיבורים לרשת  –בצד העלויות

מנגד, נוספו עלויות שדרוג הגז לאיכות המתאימה לשמש החשמל, תחזוקת ציוד ייצור חשמל. 

 . 125כדלק תחבורתי

  נלקחו  המממנות חלקית את הפקת הגז, מכירת חשמלהכנסות מבמקום  –בצד ההכנסות

 גז. -ביו -התוצר ועל מכירת  בלת תשלום בעבור הטיפול בפסולתמקהכנסות המתקן בחשבון 

יר שמאפס את הערך הנקי של פעילות מתקן ההפקה, בהינתן כמחחושב , כאמור גז-מחיר הביו

 . שהונח במודלהתשלום עבור טיפול בפסולת גובה 

בהרכב ובטיב החומר  יםתלוי ,עלות ההפקהכן שניתן להפיק מטון פסולת אורגנית, ו גז-כמות הביו

גז מפסולת רטובה ממוינת כיוון ששם עלויות הייצור -בחנו את העלויות של הפקת הביוהאורגני. 

 מינימליות, כלומר זוהי דרך הייצור האופטימלית. 

גז מאפייניו דומים מאוד לאלו של הגז הטבעי. בהתאם, הוחלט לבחון את -לאחר שדרוג הביו

גז לאחר השדרוג -. לשם כך עלויות ההפקה של הביוCNG-כ עלויות דלק זה, כאילו ייושם

תחליפי נפט לשם מציאת  דוחשפותח ב CNG-הוזנו למודל ה mmbtu/$ $13.12שעומדות על 

ת לק"ג גז המחיר לצרכן בתחנת התדלוק )תחנת תדלוק מהיר ברשת החלוקה(. על פי המודל העלו

 . ח"ש 3.27-על כ תדגז שיופק מפסולת רטובה עומ-טבעי דחוס על בסיס ביו

                                                           
123
, DME-ו CNG , מתנול,GTLסקירת ספרות,  –שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל  

  .DHV ,2011-קבוצת פארטו ו

124
בדיקה כלכלית של  ;2011הסדרה תעריפית לייצור חשמל מפסולת אורגנית, קבוצת פארטו בעבור רשות החשמל,  

, קבוצת פארטו בעבור משרד האוצר והמשרד להגנת PPPהקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בשיטת 

 .2011הסביבה, 

125
ליפי דלקים לתחבורה מפסולות", חברת "כיוון" ומוסד שמואל נאמן דוח סקירת ספרות "טכנולוגיות להפקת תח 

 .2013עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ספטמבר 
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 ביודיזל 13.1.6

הביודיזל הנפוץ ביותר כיום מופק בתהליך טרנסאסטריפיקציה שבו חומרי הגלם הם שמנים 

בשל הרצון להתרחק מחקלאות ייעודית להפקת שמן לביודיזל ישנה מגמה  אולם(. 1 צמחיים )דור

חומרים מכילי פסולות שמן ושומן, אחרים כמו: עולמית להפקת דלקים דור שני, מחומרי גלם 

תאית כגון גזם, שאריות מזון ופסולות. על אף הפוטנציאל הסביבתי הגבוה בייצור ביודיזל דור 

עדיין איננה  שני, קיימת בעיית איסוף ומיון של הפסולות וכן הטכנולוגיה לייצור ביודיזל מפסולות

  בשלה ונמצאת בשלבי מחקר ופיתוח.

 אשר ביודיזל. הסולר ממחיר גבוה, ליטר/ח"ש 4 -כ הוא לתעשייה בינתיים שנמכר הביודיזל מחיר

 את לייקר עשוי הייצור תהליך כי להעריך ניתן אולם, פ"מו בשלבי נמצא התחבורתי בתקן יעמוד

 .הסופי מחירו

ייחודיות  חיצוניות תועלות סביבתיות נןיצוין כי לביודיזל משמן משומש שנאסף בישראל יש

 (.28 ראה חלק להרחבה ) ת יצורו בראייה משקיתת על כדאיוומשמעותיות, המשפיעו
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 סיכום מידת התחרותיות של התחליפים השונים 13.1.7

ניתן לבחון את התחליפים השונים ביחס לדלק הייחוס שבו הם מתחרים כדי לבדוק אם  ,לסיכום

 .להלן 26 לוחוב 25 לוחיש להם יכולת להתחרות כלכלית בדלק קונבנציונלי. התוצאות מופיעות ב

 )ש"ח( : מחיר הסולר ותחליפי דלקים המתחרים בסולר25 לוח

דלקסוג   מקור  
יח' 
 מידה

מחיר 
ליח' 
 מידה

שווה ערך 
ליטר 
 126סולר

מחיר 
לשווה ערך 
 ליטר סולר

 3.6 1 3.6 ליטר מחיר בשער בית זיקוק + סל שיווק 127סולר

גז -ביו
מפסולת 
 רטובה

מבוסס על עבודת מתקני פסולת 

PPP  ומודלCNG מדוח תחליפי נפט 
 3.27 ק"ג

0.98  
3.21 

CNG 2.11 2.15 ק"ג  128תחליפי נפט דוח 

GTL – 
 סולר

חלופת מפעל דלק לתחבורה בחצר 
מחיר מינימום המבטיח  - בית זיקוק

תחליפי  דוח - החזר השקעה ותשואה
 נפט 

 ליטר
לפחות 

2.3 
1.04  

 לפחות 

2.4 

דיזל ביו
 (2)דור 

משמנים חסר מידע עבור ביודיזל 
 משומשים שיעמוד בתקן התחבורתי

 ליטר
 מעל 

4 
1.12  

 מעל

 4.5 

 

 )ש"ח( : מחיר בנזין ותחליפי דלקים המתחרים בבנזין26 לוח

דלקסוג   מקור  
יח' 
 מידה

מחיר 
ליח' 
 מידה

שווה 
ערך 
ליטר 
  129בנזין

מחיר 
לשווה ערך 
 ליטר בנזין 

 3.4 1 3.4 ליטר + סל שיווק זיקוקמחיר בשער בית  95130בנזין 

M15 מחיר המבוסס על  –תחליפי נפט דוח
תשואה סבירה ליזם, נמוך ממחיר 

 שוק

 3.2  1.09 3 ליטר

M75 2.8  1.60 1.7 ליטר 

GTL – 
 בנזין

חלופת מפעל דלק לתחבורה בחצר בית 
מחיר מינימום המבטיח החזר  –זיקוק 

השקעה ותשואה, נמוך משמעותית 
 תחליפי נפט  דוח -ממחיר שוק 

 ליטר
 לפחות

2.3 
1 

 לפחות

2.3 

 

                                                           
דיזל( או על בסיס גז, סולר סינתטי וביו-נרגיה )ביוכמות הדלק שהיא שוות ערך לליטר סולר על בסיס תכולת א 126

 צריכת דלק )גז טבעי(.

 לשוב צפויים והבנזין הסולר מחירי הארוך שבטווח , מתוך הנחה2013 בשנת מחירי הסולרהמחיר הנו ממוצע  127

 (., סולר וגפ"מבנזין - 13.1.1 )להרחבה ראה בסעיף  2013 שנת של המחירים לסביבת

 בעדכון נתוני מאקרו והתאמת הנחות. 128

 כמות הדלק שהיא שוות ערך לליטר סולר על בסיס תכולת אנרגיה. 129

 לשוב צפויים והבנזין הסולר מחירי הארוך שבטווח , מתוך הנחה2013 הבנזין בשנתמחירי המחיר הנו ממוצע  130

 (., סולר וגפ"מבנזין - 13.1.1 )להרחבה ראה בסעיף  2013 שנת של המחירים לסביבת
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באמצעות התוצאות ניתן לבחון אם תחליפי הדלקים תחרותיים בטווח הארוך, אם כי חשוב לזכור 

 מתייחסות רק למחירי הדלקים ולא לעלות רכישת הרכב או התחזוקה שלו. לעילשהטבלאות 

 גט"ד זול משמעותית מסולר. אמנם עלויות רכב מונע גז טבעי מעט יקרות  – חוסדבעי טז ג

החיסכון בדלק הוא משמעותי מספיק כדי להפוך את הגט"ד  15 יותר, אך כפי שנראה בחלק 

 לתחרותי. 

 GTL –  בנזין וסולר סינטטיים יכולים להתחרות בדלק לעילעל פי התוצאות בטבלה ,

 . ($65-)כאשר מחיר חבית נפט גבוה מכ קונבנציונלי

 והמתנול לא יימכר  וקם בתוך המדינהיזול מבנזין בהנחה שמפעל המתנול המתנול  – מתנול

במחיר השוק העולמי )למשל בזכות פיקוח(. העלות של דלקים מבוססי מתנול נמוכה יותר 

הנעים על מתנול  כלי רכבככל שריכוז המתנול בדלק גבוה יותר. כיוון שעלות התחזוקה של 

מעט גבוהה יותר, דלקים עם מתנול כדאיים כלכלית רק בריכוזים גבוהים יחסית. כך במקרה 

צפוי לעלות כאגורה  M15המתנול יימכר במחיר המבטיח תשואה ליזם ולא במחיר שוק, ש

צפוי להוזיל כל  M100-צפוי להוזיל כל ק"מ בערך באגורה ו M60יותר לק"מ ביחס לבנזין, 

 . 131אגורות 6-ק"מ בכ

 מדור שני עדיין יקרים ביחס לדלקים חלק התחליפים  – תחליפי דלקים ביולוגיים

גם כאשר תחליפים מסוגלים להתחרות בסולר כמו במקרה של גז, כמו כן,  .132םקונבנציונליי

 גז-הביו . השמשת133לחשמל ולא לתחבורהבהם מבחינה כלכלית עדיף לעשות שימוש 

 את להפוך מנת על. לאנרגיה הביומסה השבת תהליך את משמעותית מייקרת דווקא לתחבורה

 אותו לנקות נדרש, הגז לרשת להחדיר שניתן לגז( מתאן 50-75% בין המכיל) גז-הביו

, לכן (.מתאן 98%) טבעי גז של לכזה המתאן שיעור את להביא מנת על וזאת ממזהמים

 או/ו חום לתצורת המפעל בשטח לאנרגיה גז-הביו מושב, המסחריים העיכול מתקני במרבית

 .134חשמל

 

                                                           
131
 .124 'ע -DHV ,2012-שלב ב', קבוצת פארטו ו –שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל  

לייצור ביודיזל משמן משומש שנאסף בישראל ישנן תועלות סביבתיות חיצוניות ייחודיות, המשפיעות על יצויין ש 132

 (.28 כדאיות יצורו בראייה משקית )להרחבה ראה חלק 

133
סקירת תובנות ממחקרים הממומנים ע"י המשרד להגנת הסביבה בתחום הפקת אנרגיה מביומסה בשנים דוח  

 , לשכת המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה.2010-2013

134
שנעשה ע"י חברת "כיוון" ומוסד  סולות"דוח סקירת ספרות "טכנולוגיות להפקת תחליפי דלקים לתחבורה מפ 

 .2013תיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ספטמבר שמואל נאמן עבור משרד התש
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13.2 הצדקה להטבת ינוקא 

הקריטריון השני ההכרחי למתן הטבת ינוקא הוא שקיים כשל שוק שכרגע מקשה על הטכנולוגיה 

החדשה לחדור לשוק באופן עצמאי. הכשל הבסיסי המקשה על חדירת חלק מתחליפי הנפט מכונה 

"אפקט הביצה והתרנגולת". הכינוי נובע מכך שנוצרת תלות בין רכיבים שונים הנחוצים לחדירת 

סוימת וכל עוד רכיב אחד לא הופך לנפוץ יותר, כך גם לרכיבים אחרים קשה יותר טכנולוגיה מ

 לבסס את עצמם. 

סובל במיוחד מחסם זה. כל עוד אין תחנות תדלוק )הביצה(, פחות כדאי לרכוש  גז טבעי דחוס

רכבי גט"ד )תרנגולת(, אך כל עוד אין ביקוש לרכבי גט"ד, לא כדאי ליזמים להקים תחנות תדלוק 

תאימות. האפקט מכונה בספרות אפקט הרשת )או יתרון לגודל הנובע מצד הביקוש( ומתאר מ

מצב בו שווי המוצר תלוי במספר המשתמשים בו. אפקט הרשת יכול גם ליצור תלות בטכנולוגיה 

למשל(  95( כיוון שצרכנים חדשים יתאימו את עצמם לסטנדרט הקיים )בנזין lock-inמסוימת )

יפה ויתקשו לקדם אלטרנטיבה. במקרה של גט"ד מתקיימת למעשה רשת בה שזוכה לתשתית מק

 indirect network effect or cross sideלכל תחנת תדלוק נוספת השפעה חיצונית חיובית )

network effectעל צרכני גט"ד וכך באופן עקיף גם על תחנות תדלוק אחרות. באופן דומה ), 

 ת חיובית על תחנות התדלוק. לציים הצורכים גט"ד השפעה חיצוני

לכן למעשה בשוק הנוכחי יש לדלקים הקונבנציונליים יתרון על גז טבעי דחוס בשל התשתית 

שכבר קיימת לטיפול בדלקים, בעיקר תשתית התדלוק וכן תשתית הטיפול ברכב. הטבה לגז טבעי 

לק תסייע גם דחוס תוביל להשפעות חיצוניות חיוביות. בשל אפקט הרשת, כל הטבה לתחנת ד

ותחנות תדלוק אחרות. כלומר ללא התערבות הממשלה, השקעת היזמים או הצרכנים  כלי רכבל

 תהיה קטנה מההשקעה האופטימלית. 

הנעים על מתנול  כלי רכבאך בצורה הרבה פחות משמעותית.  ,סובל גם הוא מאפקט הרשת מתנול

רגילים ומסוגלים לנוע גם על בנזין, ולכן הצרכנים לא תלויים בתחנת  כלי רכבאינם יקרים מ

תדלוק כדי לרכוש את הרכב. כמו כן, הסבת תחנת דלק למתנול אינה כרוכה בעלויות של הסבת 

 תחנת תדלוק לגט"ד ולכן יכולה להיות כדאית אפילו אם אין עדיין צרכנים רבים של מתנול. 

סובל מחסמים משמעותיים המצדיקים הטבת ינוקא. סולר לעומת זאת, אינו  ,טיתסולר סינ

הביצה "( ולכן אפקט drop-in fuelיכול לשמש כל רכב הנע על סולר רגיל ) GTLהנוצר במפעל 

טי הוא הקושי בגיוס המימון תלא חל לגביו. חסם אחר שעלול להקשות על סולר סינ "והתרנגולת

יו באופן נקודתי, אך לא נראה שמדובר הכרוך בהקמת המפעל. זהו חסם שראוי להתייחס אל

 בכשל שוק. 

 

13.3 להטבות ינוקא המלצות 

 צפוי להיות תחרותי בטווח סובל מכשלי שוק המצדיקים הטבות ינוקא: הוא  חוסדבעי טז ג

)הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית(  משמעותיותהתועלות של גט"ד למשק הארוך, 

 ולכן ראוי להעניק הטבות ינוקא לגז טבעי דחוס. 
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 איננו סובל מכשלי שוק משמעותיים והתועלות שלו פחות משמעותיות  הסולר הסינטטי

לא ניתן ליישם הטבות בבלו לסולר  ,7.1 מהמעבר לגט"ד. מעבר לכך, כפי שהוסבר בחלק 

 לסולר סינטטי הטבות ינוקא בבלו. מומלץ להעניק סינטטי ולכן לא 

 סובל מחסמים מסוימים המקשים על חדירה, אך חסמים אלו פחות דרמטיים  מתנול – מתנול

 יש להפריד בין מתנול בריכוזים נמוכים למתנול בריכוזים גבוהים. ביחס לגט"ד. 

o  נראה ש -ריכוזים נמוכים-M15 לא . כלומר, אינו עדיף כלכלית או סביבתית על בנזין

לאחר תקופת הינוקא יהיה מסוגל להתחרות בדלקים קונבנציונליים  M15ברור אם 

 כדאית למשק.  וגם במקרה שכן, לא נראה שההשקעה לאורך תקופת הינוקא

o  לעומת ה -ריכוזים גבוהים-M15( ייתכן שריכוזים גבוהים יותר של מתנול ,M85 

( יוכלו להתחרות כלכלית בבנזין, אם כי מידת התחרותיות תלויה במחיר הנפט למשל

העולמי, ובאפשרות להגביל את התשואה של מפעל מתנול בישראל. מעבר לכך, 

יגדיל את הגיוון האנרגטי במדינה ובעל פוטנציאל המעבר למתנול בריכוזים גבוהים 

הנעים על ריכוזים גבוהים של  כלי רכבלהפחתת פליטות, אם כי אין עדיין נתונים ל

לא ניתן לבדוק זאת. בכל מקרה נראה שיש תועלות במעבר למתנול  ולכןמתנול 

ה אך תועלות אלו נמוכות מהמעבר לגז טבעי דחוס. באופן דומ ,בריכוזים גבוהים

קיימים גם חסמים שמקשים על מתנול, אך גם חסמים אלו משמעותיים פחות ביחס 

לגז טבעי דחוס. לכן ראוי להעניק הטבות ינוקא מצומצמות למתנול, אך נראה שעדיף 

  (.27.1.2 בסעיף  ולא בדלק )להרחבה ראה רכבהרישוי ל באגרתלמקד הטבות אלו 

 לדלקים ביולוגיים מדור ראשון חסרונות בולטים כיוון שהם גדלים על חשבון  – דלקים-בי

שלב זה בגידולים חקלאיים. בשל כך אין רצון לעודד דלקים אלו ואין סיבה לתת להם הטבות. 

דלקים מתקדמים יותר אינם מסוגלים לרוב להתחרות כלכלית בדלקים רגילים, -נראה שביו

ושלא יעיל להפנות אותם דווקא לסקטור התחבורה, ועל כן לא מומלץ להעניק הטבות ינוקא 

דלקים. אולם, מומלץ להשקיע במחקר ופיתוח של דלקים ביולוגיים לתחבורה, כך שניתן -לביו

תם כאשר יהיה לאותם דלקים אפשרות להתחרות כלכלית בדלקים יהיה לקדם או

 קונבנציונליים. 

יוצא מן הכלל הוא ביודיזל משמן משומש שנאסף בישראל, אשר לייצורו ישנן תועלות 

 (.28 סביבתיות חיצוניות ייחודיות, ועליו חל בלו מופחת במתווה מיוחד )להרחבה ראה חלק 
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 בלו ייחוס והטבות עודפות בבלו  14

כאמור מומלץ לקבוע את הבלו על תחליפי בנזין כגון מתנול או בנזין סינטטי ביחס לבלו על בנזין 

לר. שמירת פער דיזל ביחס לבלו על סולר כגון גט"ד, סולר סינטטי, וביוואת הבלו על תחליפי סו

יחסי בין הדלקים תבטיח שהתועלות הסביבתיות של כל דלק יופנמו גם אם תחול עלייה כללית 

בבלו, למשל כתוצאה משיקולים פיסקאליים, או ירידה בבלו, למשל כדי להקל על יוקר המחיה. 

מאחר שכדאיות המעבר לתחליף  מעבר לכך שמירת פער קבוע תבטיח ודאות מקסימלית לתעשייה

ל מושפעת בעיקר מהפער בין מחירי הדלקים ולא מהמחיר המוחלט. בשלב זה ראוי לעמוד עדלק 

לדלקים קונבנציונליים: הבלו על סולר שעליו תיערך ההשוואה שתי סוגיות בביצוע ההשוואה 

 ומקרים שבהם תחליף נפט יחליף גם בנזין וגם סולר. 

 

14.1 יש לערוך את ההשוואה שאליוהבלו על סולר  

שלא יבוטל הסדר ההישבון, יש להחליט אם לקבוע את הבלו על תחליפי סולר ביחס לבלו במידה 

הסטטוטורי על סולר, לבלו לאחר הישבון שמשלמת קבוצה מסוימת של נהגים או לבלו האפקטיבי 

הוועדה ממליצה לקבוע את הבלו על תחליפים ביחס כבלו הממוצע שמשלמים כל צרכני הסולר. 

 (.2015בשנת  50%ההישבון שמקבלים אוטובוסים ומובילים )הישבון של לבלו על סולר לאחר 

אלו. קביעת הבלו על תחליפים ביחס לבלו  כלי רכבזאת כיוון שתחליפי הסולר מיועדים בעיקר ל

מתעלמת מההחזר שמקבלים הצרכנים על הבלו על סולר, וכך מקשה על יתה יההסטטוטורי 

 התחליפים להתחרות מול הסולר. 

ההטבה ביחס לבלו האפקטיבי )ביחס לבלו הממוצע שמשלמים כל צרכני הסולר(, תשקף קביעת 

בממוצע את ההטבות הסביבתיות אם הצרכנים של התחליף יתפלגו כמו צרכני הסולר. אולם 

אז  ,בפועל אם תחליפי הדלקים מיועדים בעיקר לצרכנים שנהנים מהישבון )אוטובוסים ומובילים(

לא תבוא לידי ביטוי בין מחיר הסולר לאחר הישבון של צרכנים אלו עדיין ההטבה הסביבתית 

למחיר התחליף. יש לציין שהחיסרון המרכזי בקביעת ההטבה ביחס לבלו לאחר הישבון למובילים 

( או 45.5%הוא שצרכנים שזוכים להישבון נמוך יותר )כמו נהגי מוניות שמקבלים הישבון של 

 . בבלו בון, יזכו להטבת יתרנהגים פרטיים שלא זוכים כלל להיש
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 על סולר שביחס אליו יש לקבוע את הבלו על תחליפים : הבלו27 לוח

בלו על סולר 
שאליו תיערך 

 ההשוואה

 -גובה הבלו 
 9/2015-נכון ל

דוגמא: בלו על תחליף עם 
 ח"ש 0.6הטבה סביבתית 

תכולת אנרגיה ואותה 
 (1)שווה ערך ליטר סולר=

 הערות

 ח"ש 2.33 ח"ש 2.93 בלו סטטוטורי
התחליף זוכה לכאורה להטבה אבל 
עדיין יקר יותר מהמחיר של סולר 

 שזוכים להישבון לצרכנים 

 ח"ש 1.4-כ ח"ש 2-כ בלו אפקטיבי 

בממוצע ניתנת לתחליף הטבה 
מדויקת, אך אם התחליף מיועד 
בעיקר לצרכנים המקבלים הישבון 

ומשאיות( ההטבה )למשל אוטובוסים 
 עדיין נמוכה מדי

בלו לאחר 
 ח"ש 0.86 ח"ש 1.46 (50%הישבון )

הטבה מדויקת לאוטובוסים ומשאיות, 
אך במקביל ניתנת הטבת יתר 

בגובה  לצרכנים שאינם זוכים להישבון
 , כגון נהגים פרטיים50%

 

14.2 הטבה עודפת לתחליפי סולר שיחליפו גם בנזין/סולר ללא הישבון 

ההפרדה בין תחליפי סולר לתחליפי בנזין אינה מוחלטת, כך גז טבעי דחוס צפוי בעיקר להחליף 

להחליף בנזין )מקרים הפוכים של שימוש בהם פרטיים ו כלי רכבסולר, אך יכול לשמש גם 

בתחליף בנזין במקום סולר צפויים פחות בשלב זה(. במקרים שתחליף סולר יחליף גם בנזין יינתנו 

 ,ת יתר הן כיוון שמראש הבלו על בנזין יקר יותר, במיוחד במקרה שלא יבוטל ההישבוןלו הטבו

והן כיוון שבנזין גורם לפחות השפעות חיצוניות שליליות ולכן ההטבה הסביבתית שתקבע ביחס 

 "ייהנו" יחס האנרגטי של בנזין וסולר שונה,לסולר תהיה גבוהה מדי ביחס לבנזין. גם כיוון שה

ר מהטבת מס גבוהה מדי כאשר הם יחליפו בנזין. בעיה זו רלוונטית בעיקר לגז טבעי תחליפי סול

דחוס. כמו כן, בתרחיש שלא יבוטל ההישבון, יינתנו הטבות יתר לגט"ד שיחליף סולר המשמש 

מהן ייהנה גט"ד שיחליף בנזין  135מסכם את הטבות היתר 28 לוחצרכנים שאינם זכאים להישבון. 

 או סולר המשמש צרכנים שאינם זכאים להישבון.

 

                                                           
בטווח הארוך הטבות היתר הן מעבר להטבות הסביבתיות; בתקופת הינוקא הטבות היתר הן מעבר להטבות  135

 הסביבתיות והטבות הינוקא.
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כב בכלי ר -סולר ללא הישבוןן/: ההטבות העודפות בבלו לגז טבעי דחוס שיחליף בנזי28 לוח

 פרטיים

דלק  תרחיש
 מוחלף

 בלו
דלק 
מוחלף
)ש"ח/
 ליטר(

תועלת 
  סביבתית

)ש"ח/שווה 
ערך ליטר 

דלק 
 136מוחלף(

שווה ערך 
ליטר דלק 
מוחלף 
 )ק"ג(

גט"ד בלו 
 אופטימלי
)ש"ח/ק"ג(

137 

בלו 
 גט"ד
בפועל 
)ש"ח
/ק"ג(

138 

מיסוי 
 חסר
)ש"ח
 /ק"ג(

הטבת 
מס 

 עודפת 
)ש"ח/
שנה(

139 

ביטול 
 ההישבון

 0 0.00 2.34 2.34 0.98 0.64 2.93 סולר 

 1,492 1.65 2.34 3.98 0.76 0.03 3.06 בנזין 

שמירה 
על 

 ההישבון

 0 0.00 0.84 0.84 0.98 0.64 1.46 סולר 

 2,844 3.14 0.84 3.98 0.76 0.03 3.06 בנזין 

סולר 
בלא 

 הישבון
2.93 0.64 0.98 2.34 0.84 1.49 1,731 

 

14.3 טון 3.5-4.5הטבה עודפת למשאיות במשקל  

הנעים  כלי רכבטון ראויה להתייחסות מיוחדת מאחר שהיא משלבת הן  3.5-4.5קטגוריית משקל 

מהכלים  90%הנעים על סולר שנהגיהם אינם זכאים להישבון, המהווים  כלי רכבעל בנזין והן 

 בקטגוריה. 

טון. כפי שניתן  3.5-4.5מסכם את הטבות היתר מהן ייהנה גט"ד שישמש משאיות במשקל  29 לוח

-לראות בלוח, בתרחיש שנשמר ההישבון על הסולר, ההטבה העודפת משמעותית ועומדת על כ

 .140ח לשנה עבור בעל רכב סולר שאינו זכאי להישבון"ש 3,400

 

                                                           
 גט"ד לעומת דלק מוחלף. 136

בלו דלק מוחלף בהפחתת התועלת הסביבתית של גט"ד לעומת הדלק המוחלף ובהתאמת החלק הקבוע בבלו על  137

 (.16.4 -ו 10.6 בסיס צריכת דלק )כמפורט בחלקים 

ש"ח/ליטר עם או בלא ביטול ההישבון, בהתאמה(  1.46או  2.93בלו סולר שמשלמים בפועל מובילים ומסיעים ) 138

בלו על בסיס צריכת דלק )בלא הטבת בהפחתת התועלת הסביבתית של גט"ד לעומת סולר ובהתאמת החלק הקבוע ב

 (.33 ובחלק  30 לוחובהתאם למתווה כמפורט בהמשך ב 16.4 -ו 10.6 ינוקא; כמפורט בחלקים 

 25,300נוסע בממוצע  דיזל ק"מ בשנה ורכב 16,100נוסע בממוצע  בנזין שרכב ההנחה לפי חושבה עודפת מס הטבת 139

 21.4יעמוד על ויחס ק"מ לליטר סולר  13.5ק"מ לליטר בנזין יעמוד על  בשנה )בהתאם לנתוני למ"ס( ושיחס מ"ק

 )בהתאם לתחזית ביקוש הדלקים של משרד האנרגיה(.

בתקופת הינוקא הטבות היתר הן מעבר להטבות הסביבתיות והטבות הינוקא; בטווח הארוך הטבות היתר הן  140

 אלו מתאפסת.  לכלי רכבמעבר להטבות הסביבתיות; בתרחיש שיבוטל ההישבון ההטבה העודפת 
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במשאיות  -סולר ללא הישבוןשיחליף בנזין/: ההטבות העודפות בבלו לגז טבעי דחוס 29 לוח

 טון 3.5-4.5במשקל 

דלק  תרחיש
 מוחלף

 בלו
דלק 
מוחלף
)ש"ח/
 ליטר(

תועלת 
  סביבתית

)ש"ח/שווה 
ערך ליטר 

דלק 
 141מוחלף(

שווה ערך 
ליטר דלק 
מוחלף 
 )ק"ג(

גט"ד בלו 
 אופטימלי
)ש"ח/ק"ג(

142 

בלו 
 דגט"

בפועל 
)ש"ח
/ק"ג(

143 

מיסוי 
 חסר
)ש"ח
 /ק"ג(

הטבת 
מס 

 עודפת 
)ש"ח/
שנה(

144 

ביטול 
 ההישבון

 0 0.00 2.34 2.34 0.98 0.64 2.93 סולר 

 2,705 1.65 2.34 3.98 0.76 0.03 3.06 בנזין 

שמירה 
על 

 ההישבון

 0 0.00 0.84 0.84 0.98 0.64 1.46 סולר 

 5,156 3.14 0.84 3.98 0.76 0.03 3.06 בנזין 

סולר 
בלא 

 הישבון
2.93 0.64 0.98 2.34 0.84 1.49 3,408 

 

 ,בבלו עודפות להטבות שזוכים כלי רכב בקטגוריות משמעותית"ד גט חדירת שאם תתרחשיודגש 

 .145העודפות ההטבות לתיקון אמצעים סיםהמ רשות תבחן, הסולר הסדר יבוטל לאבמצב בו  או

 

   

                                                           
  גט"ד לעומת דלק מוחלף. 141

142
בלו דלק מוחלף בהפחתת התועלת הסביבתית של גט"ד לעומת הדלק המוחלף ובהתאמת החלק הקבוע בבלו על  

 (.16.4 -ו 10.6 בסיס צריכת דלק )כמפורט בחלקים 

ביטול ההישבון, בהתאמה(  ש"ח/ליטר עם או בלא 1.46או  2.93בלו סולר שמשלמים בפועל מובילים ומסיעים ) 143

בהפחתת התועלת הסביבתית של גט"ד לעומת סולר ובהתאמת החלק הקבוע בבלו על בסיס צריכת דלק )בלא הטבת 

 (.33 ובחלק  30 לוחובהתאם למתווה כמפורט בהמשך ב 16.4 -ו 10.6 ינוקא; כמפורט בחלקים 

ק"מ בשנה  16,000נוסעת בממוצע  בנזין טון מונעת 3.5-4.5שמשאית במשקל  ההנחה לפי חושבה עודפת מס הטבת 144

ק"מ  ושיחסבשנה )בהתבסס על נתוני למ"ס(  מ"ק 27,000נוסעת בממוצע  דיזל טון מונעת 3.5-4.5ושמשאית במשקל 

)בהתאם לתחזית ביקוש הדלקים של משרד  11.6ויחס ק"מ לליטר סולר יעמוד על  7.4לליטר בנזין יעמוד על 

 האנרגיה(.

בין היתר ניתנים להתאמה אגרת הרכב )בתיאום עם משרד התחבורה(, מס קנייה ובלו; ההטבה העודפת לגט"ד  145

 אם הסדר הסולר יבוטל.שיחליף בנזין אינה מנוטרלת במלואה ללא תיקון, גם 



 דלק -רק ד' פ 

 

- 112 - 
 

  מתווה הבלו לגז טבעי דחוס  15

תחליף הנפט שלו נמצאה הצדקה (, הטבות ינוקא –הטווח הקצר ) 13 כפי שהוסבר בחלק 

חלק זה יעסוק באופן חישוב ההטבה,  .גז טבעי דחוס להענקת הטבת ינוקא הוא משמעותית

 אורכה וסייגים הכרחיים.

15.1 אורך ההטבה ועקרונות המתווה 

הטבות הינוקא צריכות להתקיים רק כל עוד אפקט הרשת מקנה יתרון משמעותי לדלק 

קונבנציונלי, כלומר עד שתתקיים תשתית תדלוק מספקת של גז טבעי דחוס. קשה להעריך מראש 

ך התקופה המדויקת הדרושה לבניית תשתית מתאימה, אך עדיין חשוב לקבוע מראש את את אור

גובה ההטבות ינוקא כדי להבטיח ודאות לכל השחקנים בתחום. כיוון שבניית תשתית רחבה של 

עשרות תחנות דלק היא תהליך שצפוי לקחת מספר לא מבוטל של שנים, מוצע להעניק הטבות 

. בהנחה שתהיה חדירה הדרגתית של גז טבעי דחוס, נראה שזמן זה מספק כדי שנים 8-ינוקא לכ

 להבטיח בניית תשתית תחרותית וביטול החסמים המצדיקים הטבה. 

. ההטבה מסונכרנת 2025אורך ההטבה מסונכרן עם יעד הממשלה לצמצום התלות בנפט עד שנת 

ה שרוכשי רכב כבד חדש עם שנים ומבטיח 7-10-גם עם אורך החיים של משאית שעומד על כ

פרסום ההמלצות ייהנו מהטבות ינוקא לאורך כל תקופת ההטבה, וגם סביר שמי שרכש רכב חדש 

 בשנים האחרונות, יספיק להחליף את הרכב בתקופת הטבת הינוקא. 

חשוב להקפיד על מתווה הטבת בלו אשר יורד בהדרגה כדי לעודד במיוחד את הצרכנים 

הנעים על גז טבעי דחוס. הצרכנים הראשונים נתקלים בחסמים  י רכבכלהראשונים שיעברו ל

הגדולים ביותר, וגם מסייעים באופן המשמעותי ביותר לחדירת טכנולוגיה והתגברות על 

 החסמים, ולכן ראוי להעניק להם את ההטבה המקסימלית.

למשל בהולנד  מתווה של עלייה הדרגתית של המיסוי והבטחת תקופת ינוקא מקובל בעולם, ונהוג

 . (3 אוסטרליה )להרחבה על תמריצים בעולם לתחליפי דלק ראה בחלק בו

במידה שיחול בעתיד שינוי שאינו צפוי בבלו על הסולר, מומלץ לעדכן את גובה הבלו על גז טבעי 

 וס בהתאם, כך שגובה ההטבות המומלץ בדוח זה יישמר.דח

15.2 ומתווה הבלו חישוב גובה הטבת הינוקא 

בעוד שמסובך לערוך כימות מדויק של החסמים העומדים בפני חדירת גז טבעי דחוס, ברור 

שלחדירת גז טבעי דחוס תועלת גדולה למשק. גט"ד זול יותר מסולר, והמחיר צפוי להישאר יציב 

הקרובות בשל מאגרי הגז שהתגלו מול חופי המדינה. לכן חדירת גז טבעי דחוס  יחסית בשנים

יתגלגל הלאה כבדים לחסוך בעלויות, ולעיתים קרובות חיסכון זה  כלי רכבתאפשר לצרכני 

. מעבר לכך ללא הטבות הינוקא, לא ניתן יהיה לממש את התועלות במשקלציבור הצרכנים 

ת הסביבתיות מופנמות בנפרד במסגרת ההטבה הסביבתית, הסביבתיות של גט"ד. אמנם התועלו

 אך רק באמצעות הטבות ינוקא תהיה חדירה של גט"ד ומשמעות להטבות אלו.
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תועלת מהטבה זו, אולם עדיין להטבת ינוקא עלות ישנה על כן ברור שיש הצדקה להטבת ינוקא ו

וצה להתגברות על חסמי כלכלית ולכן גובה ההטבה צריך להיות מחושב כהטבה המינימלית הנח

שההשקעה  רצויהתשתית המונעים חדירה של גז טבעי דחוס. הונח שכדי להתגבר על החסמים 

הנובעת מהעלות הגבוהה של משאית הנעה על גז טבעי דחוס ביחס משאית הנעה על דיזל, תוחזר 

ם גורמים בתחום הגז הטבעי, כדי זה נבחר תוך התייעצות של הוועדה עשנים. מספר  3 -כ תוך

שנים לפחות  7-שהמעבר לגז טבעי יהיה כדאי. בפועל, אורך החיים של משאית עומד על כ לאפשר

ולרוב ההשקעה כדאית גם אם תקופת ההחזר ארוכה יותר. אולם ברור שהצרכנים הראשונים 

לו אינם נפוצים כא כליםהנעים על גט"ד לוקחים על עצמם סיכון כל עוד  כלי רכבשעוברים ל

לא קיימת תשתית תדלוק רחבה מתאימה, ועל כן תקופת החזר קצרה יחסית של עדיין בישראל ו

שנים מגלמת את הסיכון של הצרכנים. מעבר לכך תקופת החזר קצרה יחסית מסייעת להתגבר על 

 החסם הפסיכולוגי המונע מעבר לטכנולוגיה חדשה ולא מוכרת. 

 השיורי הערךות רכישת הרכב, עלות התחזוקה, עלות הדלק והתחשיב למשאית התבסס על על

, 146ביחס לרכב קונבנציונלי 25%-. הונח שמשאית הנעה על גז טבעי דחוס יקרה ב(המכירה מחיר)

 כלי הרכב. כמו כן, הונח ששני 147ושעלות התחזוקה גבוהה יותר בפער זהה לפער במחיר הרכב

פחות ק"ג גז טבעי  2%-הנע על גט"ד ייעזר בכ , אבל רכבבשנה ינועו כמות זהה של קילומטרים

של הרכב יוקטן  השיורי הערךיהם ינוע רכב רגיל. לבסוף הונח שדחוס ביחס לליטרים סולר שעל

ויגיע לערך המקסימלי  ,כיוון שעדיין לא יהיה קיים שוק יד שנייה רחב בישראל ,בשנים הראשונות

 .2030148בשוק משוכלל רק בשנת 

גובה הטבת הינוקא. ההטבה חושבה על פי ההפרש הנחוץ בין הבלו על סולר לבלו  בשלב הבא חושב

שמקבלים מובילים,  50%הישבון של בפועל לאחר על גט"ד. הבלו על סולר נקבע בהתאם לבלו 

. גובה הטבת הינוקא נקבע כך 6.1.8.2 מערך זה מופחתת ההטבה הסביבתית שחושבה בחלק 

בעלי שנים ל 3-על כבממוצע שתקופת ההחזר על משאיות תעמוד  יאפשרשמחיר הגט"ד הסופי 

בוצע התחשיב גם  באופן דומה. (17 תרשיםראה ) 2020משאיות שיבצעו את השקעתם עד שנת 

שנים אם ירכשו אוטובוס הנע  3-מסיעים צפויים להחזיר את השקעתם בתוך כעבור אוטובוסים; 

                                                           
146
-שלב ב', קבוצת פארטו ו –דוח תחליפי נפט )שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל  

DHV ,2012של  כלי רכבבמחירי האוטובוסים. במודל לבחינת טכנולוגיות אלטרנטיביות של  20%-( צופה פער של כ

TCO  (Fleet Technology General TCO Model, Version 1.0 נעמד הפער בין עלות משאית נעה על דיזל )

. הדוח מבוסס על נתונים אלו וגם על נתונים 24%-17%למשאית גט"ד עבור משאיות משלוחים בינוניות וכבדות על 

 מעודכנים יותר שהתקבלו בתקשורת ישירה עם יצרני רכב.

147
 TCO (Fleetד ורכבי סולר. על פי המודל של קיימת שונות גבוהה בהערכה לפער בעלות התחזוקה של רכבי גט" 

Technology General TCO Model, Version 1.0 ותלוי בגודל המשאית. דוח תחליפי נפט  33%-7%( הפער עומד על

 Business Case for-עבור משאיות. לעומת זאת, הדוח  7%-עבור אוטובוסים, ו 6%הניח שהפער עומד על 

Compressed Natural Gas in Municipal Fleets, NREL, 2010  ומודלVICE (CNG Vehicle and 

Infrastructure Cash-Flow Evaluationמנגד על פי כלי הרכבגי ופערים בעלויות התחזוקה בין ס ו( מניחים שלא יהי .

  יצרני רכב הפער יכול להיות גבוה מאד.

148
 של החלפת האוטובוס.לא משפיע על תקופת ההחזר אך משפיע על התשואה  השיורי הערך 
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טובוס דומה אושנים אם ירכשו  3.5-על גז טבעי דחוס בתחילת תקופת הטבת הינוקא, ובתוך כ

-2011בשנים ישובו לרמתם הסולר  במידה שמחירי הנפט יעלו ומחירי . לעומת זאת,2020בשנת 

או  להחזיר את השקעתם בתוך כשנתיים, אם ירכשו אוטובוס ומובילים , צפויים מסיעים2014

 .149(17 תרשיםראה ) 2020על גז טבעי דחוס עד שנת  יםהנע משאית

 

   תקופת ההחזר למשאיות ולאוטובוסים גט"ד לפי שנת מעבר ומחירי הסולר :17 תרשים

 

 ומחירי הסולר תשואה למשאיות ולאוטובוסים גט"ד לפי שנת מעבר :18 תרשים

 

                                                           
  38 ובחלק  2015 הסולר ביוני מחירב ,עלויות מחזור חיים של אוטובוס ומשאית - 'ינספח   -37 להרחבה ראה בחלק  149

 .2011-2014 בשנים הממוצע הסולר עלויות במחיר -
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 150ולביטול הסדר הסולר , להטבת ינוקאמומלץ לבלו על גז טבעי דחוסהמתווה ה: 30 לוח

 
מצב 
 קיים

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 בלו סולר

/ליטר(ש"ח)
151

 
2.93 2.93 2.93 2.66 2.34 1.95 2.20 2.45 2.70 2.93 

הישבוןשיעור 
152

 50% 50% 50% 40% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

 למוביליםבלו סולר 

 /ליטר(ש"ח)
1.46 1.46 1.46 1.60 1.76 1.95 2.20 2.45 2.70 2.93 

 למוביליםמחיר סולר 
/ליטר(ש"ח)ללא מע"מ 

153
 

4.07 4.07 4.07 4.21 4.37 4.56 4.81 5.06 5.31 5.54 

 למוביליםמחיר סולר 
/ליטר(ש"ח)כולל מע"מ 

153
 

5.01 5.01 5.01 5.10 5.21 5.33 5.63 5.92 6.21 6.48 

 תועלת סביבתית גט"ד

 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)
- 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

 ינוקא גט"דהטבת 

 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)
- 0.81 0.81 0.75 0.68 0.59 0.49 0.36 0.22 0.00 

 הפרש בלו

 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)
1.45 1.45 1.45 1.39 1.32 1.23 1.13 1.00 0.85 0.64 

 בלו גט"ד
  /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

0.02 0.02 0.02 0.21 0.44 0.72 1.07 1.45 1.85 2.29 

 בלו גט"ד

 /ק"ג(ש"ח)
0.02 0.02 0.02 0.22 0.45 0.73 1.10 1.48 1.89 2.34 

 ללא מע"ממחיר גט"ד 

/ק"ג(ש"ח)
154

 
2.17 2.17 2.17 2.37 2.60 2.89 3.25 3.63 4.04 4.49 

 ע"ממכולל  מחיר גט"ד

/ק"ג(ש"ח)
154

 
2.54 2.54 2.54 2.77 3.04 3.38 3.80 4.25 4.72 5.25 

 

מוצע שהבלו על גט"ד לתחבורה יהיה  (,30 לוח, של מתווה הבלו )2016-2017בשנתיים הראשונות, 

 1.7בה מדובר בבלו בגו 2015 ספטמברצמוד לבלו על גז טבעי לחשמל ולתעשייה. נכון לחודש 

אולם במידה שיוחלט לאמץ את ההמלצות להעלאת הבלו על גז טבעי לחשמל  אגורות לק"ג,

, מוצע שהבלו על גט"ד לתחבורה בשנתיים 155אגורות לק"ג( 21-ולתעשייה )עד לגובה של כ

הראשונות של המתווה יעודכן בהתאם. הותרת הבלו ברמה נמוכה יחסית בשנתיים הראשונות 

עמוקה במיוחד לצרכנים הראשונים,  ההדרגתית רק לאחריהן, תאפשר הטבהוהחלת ההעלאה 

מעותיים ביותר, וזאת תוך אובדן הכנסות מדינה נמוך יחסית שעשויים להיתקל בחסמים המש

                                                           
 .33 ראה בחלק  על הסולר גט"ד בתרחיש ללא ביטול ההישבוןמומלץ לבלו על מתווה ההלפירוט  150

, נקבעו כך שנשמרת השינויים של הבלו על הסולר ושל שיעור ההישבון במתווה ביטול הסדר הסולר שמוצג להלן 151

. כלומר ישנה תוספת הכנסות למדינה מביטול הסדר הסולר רק החל משנת 2016-2020שקילות הכנסות בין השנים 

ת למתווה ביטול ההישבון, בפריסה שונה של עליית הבלו ושל צמצום שיעורי (. ישנן חלופות נוספו32 לוח)ראה  2021

 .2015הבלו נכון לספטמבר  -ח לליטר "ש 2.93ההישבון על פני השנים, המאפשרות תוספת הכנסות משמעותית יותר; 

 שיעור ההישבון המוצע לכל הזכאים למעט תעשייה. – 2018החל משנת  ;שיעור ההישבון למובילים – 2017עד שנת  152

 ח/ליטר(."ש 2.609בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב ) 2015לפי מחיר הסולר ביוני  153

 MMBTU (0.94/5.2$הטבעי  הגז שמחיר בהנחה ,(13.1.2 סעיף  ראה) תדלוק לצרכן בתחנת מחושב ד"גט מחיר 154

 .2015 בספטמבר בכנסת שאושרה 476 מס' בהחלטת ממשלה הגז למתווה בהתאם ש"ח/ק"ג(

 .תעשייהללחשמל ו הבלו על דלקים -נספח ג'  30 בחלק  להרחבה ראה ההמלצה 155
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סים ליישום גביית בלו בתקופה זו תיערך רשות המ בשל שיעורי חדירה ראשוניים בלבד.

תעריף בלו גבוה יותר על שימוש בתחבורה ביחס לתעריף על  והטלת דיפרנציאלי על גז טבעי

, המתווה של מחדש הערכה תיעשה שנה כל בסוףמומלץ כי כמו כן,  שימוש בחשמל ובתעשייה.

 המתווה את להתאים לשקול מוצע נמוך יהיה דחוס טבעי גז של החדירה ששיעור ובמידה

 .ד"גט על הבלו העלאת את ולדחות

 

15.3 עלות ההטבה וסייגים  

העלות  -כאשר מחשבים את עלות ההטבות לגז טבעי דחוס ראוי להבחין בין שתי עלויות 

הפיסקאלית והעלות הכלכלית. להטבת המס השפעה פיסקאלית, על סך הכנסות המדינה, שכן 

צרכנים שעוברים לרכוש גט"ד אינם משלמים את המס המלא המוטל על סולר. כלומר, הפער בין 

הסביבתית  התועלתההטבה בגין מהנובע הן מהטבות הינוקא והן  מחיר הסולר למחיר הגט"ד

. העלות הכלכלית מתארת את שהיא העלות הפיסקאלית בפועל למדינה מביא לירידה בהכנסות

מעבר לתועלת הסביבתית. תשלום זה למעשה זהה להטבה שסך תשלומי המדינה עבור הטבה 

 עבר לגז טבעי דחוס. הפיסקאלית לאחר הפחתת התועלת הסביבתית הנובעת מהמ

ינועו על גז טבעי  כלי רכבלהעריך כמה יש צורך להעריך את העלות של ההטבות בבלו על מנת 

של גז טבעי דחוס, העלות תהיה חדירה הדרגתית תרחיש שמרני שבו בהינתן דחוס. 

 ובסה"כ ,השנים הראשונות 5-בשנה בממוצע ב ח"שמיליון  65-כתהיה בגובה של  הפיסקאלית

 .(31 לוח)ראה שורה מודגשת ב 2016-2023שנים שמונה הב ח"שמיליון  680-כ

מיליון  16ותנוע בין  גבוהה יותר, הפיסקאליתאופטימי יותר תהיה העלות הלעומת זאת, בתרחיש 

בשנתו החמישית; בסך הכול תהיה העלות  ח"שמיליון  358-בשנה הראשונה למתווה ל ח"ש

בתרחיש האופטימי יש פער בין (. 31 לוח) 2016-2023בשנים  ח"שמיליארד  2.1-הפיסקאלית כ

גם  מניח שתרחיש זהמבוטל ההישבון על הסולר לתרחיש ללא ביטולו, כיוון בו חיש שעלויות בתר

 ם בהםנהגיהש נוספות רכבכלי ריות וובקטג חדירה של גט"ד במכוניות הפרטיות הנעות על בנזין

 (.34 ראה בחלק  סדר הסולר)לפירוט העלויות בתרחיש ללא ביטול ה אינם זכאים להישבון

ככל ששיעור הגט"ד שיחליף בנזין גדול יותר כך גבוהות עלויות ההטבה, וזאת משלוש סיבות. 

ראשית, כיוון שהמיסוי על בנזין גבוה מהמיסוי על סולר ולכן ההכנסות שיאבדו גבוהות יותר. 

לכן ברור שהמעבר לבנזין משפיע פחות . כל עוד קיים הסדר ההישבון על סולרהפער גדול במיוחד 

אפשר אותו סכום הטבה יאם יוחלט לבטל את הסדר הסולר ובמקרה כזה  הפיסקאליתעל העלות 

באופן דומה, במקרה שלא יבוטל הסדר הסולר, ככל ט"ד. יצוין שרכישת כמויות גדולות יותר של ג

שנהגיהם אינם זכאים להישבון, כך  כלי רכביחליף סולר בקטגוריות הגט"ד ש שיעורגדול יותר ש

שנית, הנסועה על ליטר בנזין נמוכה יותר ביחס לליטר סולר, ולכן רכב  עלויות ההטבה. גדלות

 בנזין שיעבור לגט"ד יחליף יותר ליטרים של בנזין ולכן שוב צפויה פגיעה גדולה יותר בהכנסות.

ועלת אינו מספק תכמעט שומעבר רכבי בנזין לגט"ד  ,בתית מסולרלבסוף בנזין פחות מזיק סבי

 .לגט"ד רכבי סולרמעבר סביבתית בניגוד ל



 דלק -רק ד' פ 

 

- 117 - 
 

מכך  נובעתש, ומע"מ תוספת הכנסות בגין מס קנייה קוזזה מהעלויותשבתרחיש האופטימי  יובהר

; קנייהמס ב כלי הרכב חייבים שבהןשתהיה חדירת כלי רכב גם בקטגוריות  מונח תרחישב (1: )ש

א וה הקיזוז תוספת הכנסות ז .רכב מונע גט"ד יקר יותר ממקבילו שמונע בסולר או בבנזיןכלי  (2)

המס העודף אף ש כך, .31 לוחב 2022-2024ים בשנהמופיעות גם הסיבה לעלויות השליליות 

טון צפוי להיות נמוך מעלות ההטבה העודפת  4.5כלי רכב מונע גט"ד במשקל עד  ברכישתשישולם 

בחלק שממנה יהנה בעליו של כלי רכב זה )לפירוט על ההטבה העודפת בבלו ראה  ,המצטברת בבלו

 נפרסת מטבעה על פני כל שנות מחזור החיים של כלי הרכב., זו האחרונה (14 

 156(ח"שמיליוני לות ההטבות בבלו לגז טבעי דחוס ): ע31 לוח

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 התרחיש מ.האנרגי
 157)שמרני(

         

 גט"ד שיחליף סולר
 "ג(קל)מ

17 33 49 64 80 99 118 136 155 

 עלות פיסקאלית
 )מלש"ח(

25 49 69 86 100 113 120 118 100 

 בניכוי תועלת סביבתית
 )מלש"ח(

14 27 38 45 48 49 44 30 0 

 תרחיש המנהלת
 158(אופטימי)

         

 גט"ד שיחליף סולר
 ק"ג(ל)מ

11 45 118 240 370 515 665 814 960 

 בנזין גט"ד שיחליף
 )מלק"ג(

0 4 11 23 38 56 74 91 107 

 עלות פיסקאלית
 )מלש"ח(

16 70 168 295 358 416 417 338 124 

 בניכוי תועלת סביבתית
 )מלש"ח(

9 40 91 138 116 80 -17 -193 -503 

)על פי המתווה  מתייחסות לעלויות מהמעבר לגט"ד בלבד לעיל 31 לוחבחשוב לציין שהעלויות 

 מפרט אתלהלן  32 לוח .סדר הסולר, כגון ביטול הדוחמלצות בליתר הה ולא (30 לוחהמוצע ב

 .י המתווה המוצעפ ספת ההכנסות מביטול הסדר הסולר עלתו

 (ח"שתוספת הכנסות מביטול הסדר הסולר )מיליוני  :32 לוח

 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 שנה

תוספת הכנסות
159 0 0 0 0 0 823 1,684 2,588 3,454 

 

                                                           
 .34 ט העלויות בתרחיש ללא ביטול ההסדר ראה בחלק העלויות הן לתרחיש של ביטול הסדר הסולר. לפירו 156

 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. 157

 הממשלה. ראש במשרד הנפט תחליפי מנהלת 158
סולר של רשות המסים ועל פי מתווה מחושב על בסיס תחזית ביקוש לדלקים של משרד האנרגיה ונתוני הסדר ה 159

 ללא שינוי בהסדר הסולר לתעשייה. ;30 לוחהבלו המוצע ב
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 הגבלת גובה ההטבה – סייג א'  15.3.1

בעוד שהטבת הינוקא חיונית כדי לעודד חדירה של גז טבעי דחוס, חשוב להגביל את גובה ההטבה 

. ראשית, יש לוודא שלא תהיה ירידה גדולה ולא צפויה בתקציב המדינה בשל משלוש סיבות

ההטבה, ועל כן ראוי להגביל את העלות הפיסקאלית. שנית, כפי שכבר צוין מבחינה עקרונית ראוי 

הטבת ינוקא כהשקעה של המשק. ההשקעה מחזירה את עצמה לאחר חדירת גט"ד  לחשוב על

בזכות שיפור כלכלי וסביבתי, אך ההשקעה לא כדאית בכל מחיר ועל כן יש להגביל את העלות 

הכלכלית. הגבלת ההטבה חשובה במיוחד בשל אי הוודאות הרבה לגבי העלויות הצפויות של 

, אשר היא לאפשר מסה קריטית של מעבר לשימוש בגט"דמטרת הטבת הינוקא  ,לבסוףההטבה. 

על כדאיות גבוהה מהצפוי  מרמזים ,גבוהים שיעורי חדירה תמיכה. נחוצה עודלא  לאחר השגתה

 מהנדרש. גדולהלשחקנים בשוק, ועל הטבת ינוקא 

. שיעור החדירה שונים חדירה ישיעור לפי בכל שנההפיסקאלית  החשיפהמתאר את  33 לוח

הוא שיעור הגט"ד בשימוש משאיות ואוטובוסים מכלל הגט"ד והסולר שבשימוש מגזרים אלה. 

מיליון  200-, פירושה חשיפה של כ10%ל לדוגמה, הגבלת הטבת הינוקא עד שיעור חדירה ש

 ח"שמיליון  112; בשנים לאחר מכן פוחתת החשיפה עד כדי 2016-2020לשנה בשנים  ח"ש

 . 2024בשנת 

אגורות לשווה ערך  64-הפיסקאלית בניכוי התועלת הסביבתית )כ החשיפהמתאר את  34 לוח

כשהטבת הינוקא מוגבלת עד  לדוגמא, .לעיל ליטר סולר( לפי שנה ולפי שיעור חדירה כמוגדר

; היא 2016-2020לשנה בשנים  ח"שמיליון  126-ל 98זו בין  חשיפה, נעה 10%שיעור חדירה של 

גט"ד לפי ב שיוחלףכמות סולר לפירוט  .טבת הינוקא, עת מסתיים מתווה ה2024מתאפסת בשנת 

 .35 בחלק  53 לוחב ראה שנה ולפי שיעור חדירה )מיליוני ליטרים(

 160של גט"ד חדירההשיעור במקרה ש ,בתקופה האמורה ת הינוקאמומלץ להגביל את גובה הטב

להעלות לדיון  מומלץ בו יעבור שיעור החדירה את גבול עשרת האחוזים,במקרה . 10% יעלה על

 .בשנית את מתווה ההטבהלבחון ו חוזר את סוגיית גובה ההטבה

לשיעור הגט"ד בשימוש משאיות ואוטובוסים מכלל הגט"ד והסולר שבשימוש מגזרים נוסף ב

די שיהיה , כלתחבורה )למעט ביקוש לרכבת( הגט"ד והסולרכל  סך, הוערך שיעור הגט"ד מאלה

  .161אומדן פשוט יותר למעקב

                                                           
 שיעור הגז הטבעי הדחוס שבשימוש משאיות ואוטובוסים, מכלל הגט"ד והסולר שבשימוש מגזרים אלה. 160

 בנזין בכמויות פחותות, לכן למעשה השיעור המקסימלי האפשרי גבוה ממאה אחוז.הגט"ד עשוי להחליף גם  161
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 162(ח"ששיעור חדירה )מיליוני פיסקאלית לפי שנה ו חשיפה :33 לוח

 שנה שיעור חדירה

מהסולר 
והגט"ד 
בשימוש 

אוטובוסים 
 ומשאיות

מסך 
 סולרה
גט"דהו

163
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.0% 1.6% 67 68 67 64 61 57 51 44 34 

4.0% 2.1% 90 91 89 86 81 76 68 58 45 

5.0% 2.6% 112 114 111 107 102 95 85 73 56 

6.0% 3.2% 135 137 133 128 122 114 102 87 67 

7.0% 3.7% 157 160 156 150 142 133 119 102 78 

8.0% 4.2% 180 183 178 171 163 152 137 116 89 

9.0% 4.7% 202 205 200 193 183 171 154 131 101 

10.0% 5.3% 224 228 222 214 203 190 171 145 112 

11.0% 5.8% 247 251 245 236 224 209 188 160 123 

12.0% 6.3% 269 274 267 257 244 228 205 174 134 

 

 162(ח"שפיסקאלית בניכוי תועלת סביבתית לפי שנה ושיעור חדירה )מיליוני  חשיפה: 34 לוח

 שנה שיעור חדירה

מהסולר 
והגט"ד 
בשימוש 

אוטובוסים 
 ומשאיות

מסך 
 סולרה
גט"דהו

163
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.0% 1.6% 38 38 36 33 29 25 19 11 0 

4.0% 2.1% 50 51 48 44 39 33 25 15 0 

5.0% 2.6% 63 64 60 55 49 41 31 18 0 

6.0% 3.2% 75 77 72 66 59 50 37 22 0 

7.0% 3.7% 88 90 84 77 69 58 44 26 0 

8.0% 4.2% 101 102 96 88 78 66 50 29 0 

9.0% 4.7% 113 115 108 100 88 74 56 33 0 

10.0% 5.3% 126 128 120 111 98 83 62 37 0 

11.0% 5.8% 138 141 132 122 108 91 68 40 0 

12.0% 6.3% 151 153 144 133 118 99 75 44 0 

 

                                                           
על בסיס עיבוד תחזית ביקוש לדלקים של משרד האנרגיה; הונח שיחס הנסועה בין ליטר סולר לק"ג גט"ד יישאר  162

 כלי רכבחול שיפור אלו, אולם ייתכן שדווקא י כלי רכבקבוע, כיוון שלא ניתן לצפות את ההתפתחות הטכנולוגית של 

 הנעים על גט"ד, ובמקרה כזה אובדן הכנסות המדינה יהיה גדול יותר.

 )יש שינוי זניח לאורך השנים(; מסך הביקוש לגט"ד וסולר לתחבורה לא כולל סולר לרכבת. 2016חושב לפי שנת  163



 דלק -רק ד' פ 

 

- 120 - 
 

 שינוי ההטבה במקרה של הסבות –סייג ב'  15.3.2

כבדים הנעים על גז  כלי רכב, חשוב לציין שהמודל נבנה מתוך הנחה שלעילנוסף לסייג המצוין 

שעברו הסבה, זאת כיוון שמשרד התחבורה אינו מאשר  כליםחדשים ולא  כליםטבעי דחוס יהיו 

שהסבות יאושרו יש להקטין את . אולם במידה )המונעים בסולר( כבדים כלי רכבביצוע הסבה ל

מוסבים קטנה מתועלת של  כלי רכבההטבות שמוצעות בדוח, כיוון שהתועלת הסביבתית של 

 אלו נתקלים בפחות חסמים שמצדיקים הטבת ינוקא.  כלי רכבחדשים, וכיוון ש כלים
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 סיכום מתווה המיסוי והתייחסות לדלקים נוספים  16

תחליפי הדלקים. עבור הדלקים העיקריים שנסקרו )גט"ד, חלק זה יציג את מתווה המיסוי לכל 

( המתווה יתבסס על שילוב ההטבות לטווח ארוך וטווח קצר כפי שהוסבר בפרקים GTL-מתנול ו

. כמו כן, הפרק מכיל דיון קצר על יתר תחליפי הדלקים, 16.1 הקודמים ובהתאם לנוסחה בסעיף 

 הנפוצים פחות, והמדיניות המוצעת לגביהם.

16.1 נוסחה לחישוב הבלו על תחליף 

 בהתאם לאמור, ממליצה הוועדה על הנוסחה הבאה לחישוב מס הבלו על תחליף נפט:

Taxalt = (Taxref – ECref)/RLE + ECalt – Yanuka/RLE 

  כאשר:

 Taxalt –המיסוי על התחליף 

 Taxref – )בנזין או סולר( המיסוי על דלק הייחוס

 ECref –העלות הסביבתית של דלק הייחוס 

 RLE – שווה ערך ליטר דלק הייחוס

 ECalt –העלות הסביבתית של התחליף 

 Yanuka –יחוס( יגובה הטבת הינוקא )במונחי דלק ה

 

מייצגים את המרכיבים הקבוע והמשתנה  ECaltוהביטוי  RLE/(Taxref – ECref)בנוסחה הביטוי 

בבלו על התחליף, בהתאמה. לפי הנוסחה, הבלו על תחליף יהיה שווה לסכום המרכיבים הקבוע 

 והמשתנה פחות הטבת ינוקא, ככל שתינתן.

 נוסחה זו שקולה לנוסחה:

Taxalt = (Taxref – EB – Yanuka)/RLE 

 כאשר:

 EB = ECref – ECalt*RLE –התועלת הסביבתית 

מומלץ כי במקרה , בהתאם לנוסחה לעיל לאחר קביעת גובה הבלו על תחליפי הנפטיוער כי 

 יעודכן למשל מטעמים פיסקליים, שינוי שאינו צפוי בבלו על הסולר/הבנזין,יחול בעתיד ש

דלק בלו על ההמומלץ בדוח זה בין ה. בכך יישמר הפער גם הבלו על תחליפיהם בהתאם

)במידה  תחליפיו, ויישמרו הטבת הינוקא וההטבה בגין תועלת סביבתיתבלו על לי להקונבנציונ

באופן מפורש, כדי לעדכן את הבלו על תחליף נפט בהתאם להמלצה שלעיל, יש לחלק . שקיימות(

לו בפועל על סולר שמשלמים הייחוס )הבלו על בנזין, על סולר, או הב על דלק את השינוי בבלו

 המרכיב הקבוע

 המרכיב המשתנה  
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לבלו על  המנה המתקבלתולהוסיף את  ,מובילים ומסיעים( בשווה ערך ליטר דלק הייחוס

 .התחליף

 GTL  16.2

אינה מספיקה כדי להצדיק את הבעיות של סולר סינטטי הסביבתית הקטנה יחסית  התועלת

הבלו על סולר מומלץ כי לסולר רגיל וסולר סינטטי. על כן,  היישומיות הצפויות ביישום בלו נפרד

אינם  GTLיש לציין גם שסולר או בנזין המיוצרים בתהליך סינטטי יהיה זהה לבלו על סולר רגיל. 

לות בתחום הביטחון האנרגטי סובלים מכשלי שוק שמאפיינים תחליפים אחרים, וכן שעיקר התוע

 GTL-אם מוענקות הטבות ל ,כןל. ולא מעצם השימוש בדלקבארץ  GTLמהקמת מפעל  נובעות

 בנזין אוו/ סולר למפעל סיוע חבילת כי מומלץ ראוי למקד אותם ברמת המפעל ולא בבלו.

 .להקמה ממשית תכנית בסיס על ,ייעודית תיקבע סינתטיים

16.3 מתנול  

אם ליטר  ,. כךהאנרגיה תכולת פי על מומלץ לקבוע את המיסוי על תערובות מתנול לתחבורה

מהבלו על  49% יעמוד עלעל המתנול הבלו  ,ל ליטר בנזיןשמסך האנרגיה  49% -כ למתנול מכי

לליטר  ח"ש 3.06-מבלו הזהה לבנזין, כ לדוגמא, ,M15את הבלו על , בפועל שינוי זה יקטין בנזין.

 M85 באופן דומה, יקטן הבלו על. לליטר ח"ש 2.82-כ , שהםמהסכום 93%-, לכ2015 ספטמברב

מהווים  M85-ו M15) לליטר ח"ש 1.74, 2015 ספטמברהבנזין, שהם, נכון למהבלו על  57%-ל

 .יימכר בפועל(שדוגמאות בלבד, וניתן יהיה להתאים את הבלו לסוג המתנול שייקבע לו תקן ו

על  סביבתית כעדיף מבחינה לא נמצא זה שדלק כיוון, M15-מעבר לכך לא יינתנו הטבות מס ל

לדלקים המבוססים על שיעורים גבוהים יותר של  .ללא הטבות מס ממנוכלכלי יותר  אובנזין 

מתנול יינתנו הטבות סביבתיות במידה ויוכח שהפליטות של שימוש בדלקים אלו נמוכות 

 זה. בפרקמהפלטות של רכבי בנזין. הטבות אלו ייקבעו על פי המודל שהוצג 

מומלץ לעדכן בהתאם את  (מתנולשל הייחוס  דלק) במקרה שיחול בעתיד שינוי בבלו על בנזין

כאמור ) בין מסי הבלו על שני סוגי הדלק זה דוחעל היחס המומלץ ב לשמור כדי הבלו על מתנול

בבלו על הבנזין, מומלץ  בעתידאם יחול שינוי (. כך, נוסחה לחישוב הבלו על תחליף ,16.1  בסעיף

 (M85 ליטר במקרה של 1.76לחלק את השינוי בשווה ערך ליטר בנזין של תערובת המתנול )

אגורות בבלו  20, מומלץ כי עלייה של לדוגמהלבלו על התערובת. המתקבלת ולהוסיף את התוצאה 

 .M85 אגורות בבלו על 11-על הבנזין, תתורגם לעלייה של כ

16.4 גז טבעי דחוס 

גז טבעי דחוס סובל מכשלי שוק המצדיקים הטבות הינוקא, וההשקעה בו כדאית הן מטעמים 

ה כלכליים והן מטעמים סביבתיים. מתווה המיסוי על גט"ד יתבסס על תועלת סביבתית קבוע

. הבלו 30 לוחב מפורטהטבת ינוקא היורדת בהדרגה כעל אגורות לליטר סולר וכן  63.6בגובה 

לים לאחר הטבת הינוקא המוטל על מוביהתועלת הסביבתית והסופי ייקבע בהתאם להחסרת 

בכמות הגט"ד שהיא שוות ערך לליטר סולר על בסיס צריכת תחולק  הישבון, והתוצאה הסופית
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, בהתאם הבלו מיחידות של ליטר סולר ליחידות של ק"ג גט"דכדי להעביר את ק"ג(  0.98דלק )

 .לעיל לנוסחה המוצעת

 בפועל מובילים שמשלמים סולרהבלו על הבמקרה שיחול בעתיד שינוי בבלו על דלק הייחוס )

בין  זה דוחלשמור על הפער המומלץ ב כדי (, מומלץ לעדכן בהתאם את הבלו על גט"דבמקרה דנן

הבלו ) הייחוס על דלק אם יחול שינוי בבלוכך,  .(16.1  כאמור בסעיף) הדלק מסי הבלו על שני סוגי

למשל מטעמים , כתוצאה משינוי בבלו הסטטוטורי על הסולר למובילים(, לאחר הישבון סולרהעל 

ק"ג(  0.98של גט"ד ), מומלץ לחלק את השינוי בבלו הייחוס בשווה ערך ליטר סולר םפיסקליי

אגורות בבלו הסטטוטורי  20, מומלץ כי עלייה של לדוגמהולהוסיף את התוצאה לבלו על הגט"ד. 

 .למובילים( 50%)כל עוד קיים השבון  אגורות בבלו על גט"ד 10-יה של כעל הסולר, תתורגם לעלי

16.5 ( LNGגז טבעי נוזלי ) 

ות מאד לפליטות של רכב המונע על גז טבעי הפליטות באגזוז של רכב המונע בגז טבעי נוזלי דומ

כמו כן, נמצא כי  , ולכן גם דלק זה ראוי להפחתת הבלו בשל התועלות הסביבתיות שלו.164דחוס

כדי לאפשר ליזמים לקדם גז טבעי נוזלי ולא  .165קיימת כדאיות כלכלית לשימוש בגז טבעי נוזלי

ליצור אפליה בין הטכנולוגיות ראוי להעניק את אותן ההטבות המוענקות לגז טבעי דחוס גם לגז 

 טבעי נוזלי. 

16.6 דלקים -ביו 

כיוון שדלקים ביולוגיים שאינם מדור ראשון עדיין אינם יכולים להתחרות כלכלית בדלקים 

דלקים להפקת חשמל ולאו דווקא לתחבורה, לא -ל יותר להפנות ביוקונבנציונליים, וכיוון שיעי

עם  דלקים, אולם יש מקום להשקיע במחקר ופיתוח שלהם.-מומלץ להעניק הטבות ינוקא לביו

סביבתית, הנובעת בעיקר מהפחתת גזי  חיצונית דלקים קיימת תועלת-מאחר שבשימוש בביו זאת,

דלקים בכמויות -ת יהיו יצרנים שיבחרו לייצר ביוחממה, ראוי להפנימה בבלו למקרה שבכל זא

אגורות  24-דת על כדלק ועומ-תלויה בסוג הביומהפחתת הפליטות מסחריות. התועלת החיצונית 

 . דיזל לתחבורהעבור ביו

ישנן תועלות סביבתיות חיצוניות ביודיזל משמן משומש שנאסף בישראל, יצוין כי לייצור 

 (.28 ת במתווה מיוחד )להרחבה ראה חלק ייחודיות, ועליו חל בלו מופח

16.7 (גפ"מ)גז פחמימני מעובה  

 .(גפ"מגז פחמימני מעובה ) כלי רכב מונעי, 27.4 בחלק ראה 

 

                                                           
164
 Argonne GREET Model - https://greet.es.anl.gov/ 

 בעיקר כלומר, דלק משמעותיים צרכני בקרב רק ביטוי לידי באים בגז טבעי נוזלי בשימוש הטמונים היתרונות 165

 קבוצת ,בישראל התחבורה בסקטור נוזלי טבעי בגז השימוש היתכנותטון;  18 על העולה במשקל כבדות במשאיות

 .2015 מאי, מ"רוה במשרד נפט תחליפי מנהלת עבור פארטו
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16.8 דלקים נוספים  

. לא ניתן לקבוע מראש 166DMEרץ, כגון בעתיד עשויים להתפתח תחליפי נפט נוספים שראוי לתמ

כולל  –מה צריך להיות מתווה המיסוי המדויק על דלקים אלו כיוון שחסר מידע הנחוץ להחלטה 

מומלץ רמת הפליטות של הדלקים, החסמים המאפיינים אותם והתועלות שלהם למשק. אולם, 

ראשית יש לבחון אם . כלומר, להיעזר במודל המוצע בפרק זה לקביעת הבלו של דלקים בעתיד

ניתן להטיל בלו נפרד על אותם דלקים. בשלב הבא יש לקבוע אילו הטבות סביבתיות מוצדק 

להעניק לתחליפים חדשים בהתאם למודל שבאמצעותו חושבו יתר ההטבות. לבסוף, אם הדלקים 

נתקלים בחסמים משמעותיים, אם הם יוכלו להתחרות בדלקים קונבנציונליים ואם השקעה בהם 

כדאית למשק, ראוי להעניק לתחליפים עתידיים גם הטבות ינוקא, תוך הקפדה שלא תהיה פגיעה 

  מופרזת בהכנסות המדינה. 

                                                           
 לתחבורה במשרד האנרגיה, משנת טבעי גז מבוססי נפט תחליפי לקידום המינהלת עבור פארטו חברת של בעבודה 166

2015 "DME - כלכלית כדאיות חוסר נמצא", בישראל אפשרי יישום בחינת לגבי והמלצות בעולם עיקריים שימושים 

-ו CNG, לסולר ביחס נחות DME-ה( מס לפני) מחירו מבחינת, כך .היום הידועים לממצאים בהתאם DME לשילוב

LPG. שבעתיד ככל. ינוקא להטבות ראוי אינו הוא זה בפרק המוצע למודל בהתאם כן על DME לשימוש זמין יהיה 

 הסולר על הבלו פי אנרגטי )על ליחס בהתאמה הסולר על הבלו בגובה בלו עליו להטיל ראוי, לסולר כתחליף בתחבורה

 ח("ש 1.52מתקבל בלו בגובה לר, ליטר סו 0.52-שווה ערך אנרגטי ל  DMEח לליטר, ובהנחה שליטר"ש 2.93, 1.9.15-ב

 נמוכות מהפליטות של רכבי סולר. DME-שיוכח כי הפליטות של שימוש ב ככל לליטר, סביבתית תועלת ובהפחתת
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 תשתיות -' הפרק 

  מבוא  17

עדת במסגרת ו תת צוות תשתיות זה היא לסכם את עיקר ההמלצות של פרקתכליתו של  .א

 , הם:בסעיפי פרק זה. תחומי העיסוק של הצוות, הבאים לידי ביטוי 3מיסוי ירוק 

ידי הוועדה, סקירה של התשתיות הרלוונטיות לדלקים/תחליפי הדלקים שנבדקו על  .1

 הכלים לתמיכה בהם.  ומידת הרלוונטיות של

החיצוניות של תשתיות הדלקים/תחליפי הדלקים העלויות ההעלויות הישירות ו .2

  .(דלקפרק  במסגרתעצמם מטופלות  דלקיםבשימוש ב הקשורות החיצוניות השפעותה)

חליפי דלקים שתיות תשונים האפשריים לתמרוץ/תמיכה בתסקירה של כלי מדיניות  .3

 .בישראל

 על בסיס בחינה של כלים אלו.  מסכמותפירוט המלצות  .4

 :בפרק זה ההמלצות להלן עיקרי .ב

 :להקמת בהוראת שעה מואץ פחת לאפשר .1

 תחנות תדלוק ב-CNG שנים( 8-)הוראת שעה ל; 

 שנים( 4-מתקן ערבול מתנול )הוראת שעה ל; 

 4-ממוחזרים )הוראת שעה ל ושמנים פסולות מבוססי דלקים לייצור מפעל 

167שנים(
. 

 .מענקים להסבת תחנות תדלוק לקליטת תערובות מתנול .2

 .CNG –גז טבעי דחוס ב תדלוקתחנות הקמת רשת ביטחון לתכנית משולבת מענקים ו .3

  

                                                           
 .2016בכפוף לבחינה לגופו של מתקן כנגד הגשת תכנית עסקית; למתקנים שיוקמו החל משנת 167
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 הנסקרים הדלקים ותחליפי דלקים תשתיות סוגי  18

וסוגי התשתיות הרלוונטיות לכל סוג דלק  ג פירוט של סוגי הדלקים הנידוניםמוצ להלן 35 לוחב

ות לשאלה האם מוצגת התייחס ,במקטעי התשתית השונים )ייצור, חלוקה, תדלוק(. כמו כן

  ובאיזה אופן נבחנים אמצעי התמרוץ לסוג הדלק.

 לפי סוג דלק ומקטע תשתית דלקיםה תשתיות: 35 לוח

 דלקסוג 
 כולל) ייצור

 (אחסון
 תדלוק חלוקה

 אמצעי נבחנים האם

 ?בדלק לתשתיות תמרוץ

 אחסון מתקני סולר

 גלם

, ותזקיקים

 ,זיקוק בתי

 יבוא תשתית

 תזקיקים גלם

 (מעט)

+  צנרת

 מיכליות

 כביש

 תחנות

 תדלוק

 קיימות

 הדלקים כלל עבור

קיימת  לייםהקונבנציונ

, מלאה תשתיתית הסדרה

 באמצעי צורך קיים ולא

 נפרדים תמיכה או תמרוץ

 אחסון מתקני בנזין

 גלם

, ותזקיקים

, זיקוק בתי

 יבוא תשתית

 ותזקיקים גלם

 (מעט)

+  צנרת

 מיכליות

 כביש

 תחנות

 תדלוק

 קיימות

 ל"כנ

)גז  מ"גפ

פחמימני 

מעובה( 

 מזיקוק

, זיקוק בתי

 יבוא, תשתית

 מתקני אחסון

 תחנות מיכליות

 תדלוק

  מ"בגפ

הוועדה לא מצאה מקום 

תשתיות המליץ על תמרוץ ל

ל תוואי מיסוי או שינוי ש

הנוגע לתשתיות תדלוק 

 .168גפ"מ לתחבורה

 מ"גפ

מגז 

 טבעי

 יבוא, תשתית

 מתקני אחסון

 תחנות מיכליות

 תדלוק

  מ"בגפ

 כנ"ל 

CNG  גז(

טבעי 

 דחוס(

 קליטת תשתית

 הגז

 צנרת

 +הולכה

 חלוקה

 תחנות

 תדלוק

-CNGב

 בתצורות

 תמיכה אמצעי נבחנים

 .לתחנות ותמרוץ

                                                           
 .(גפ"מגז פחמימני מעובה ) כלי רכב מונעי, 27.4 בחלק להרחבה ראה  168
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 דלקסוג 
 כולל) ייצור

 (אחסון
 תדלוק חלוקה

 אמצעי נבחנים האם

 ?בדלק לתשתיות תמרוץ

 השונות

 

 קליטת תשתית מתנול

מתקני +הגז

ייצור, אחסון 

 מתנול וערבול

 מיכליות

 כביש

 התאמה

 -לתחנות

 מיכלים

, חדשים

 מנפקות

 ומשאבות

 תמיכה אמצעי נבחנים

 התחנות בהתאמת

 התשתית ובמתקני

 מתקן כגון, האחרים

 .מיכלית/ הערבול

GTL קליטת תשתית 

 מתקן+ הגז

 GTL ייצור

 ואחסונו

+ צנרת

 מיכליות

 כביש

 משולב

 ותחליפי

 לתחנה

 קיימת

 של מפורטת מסגרת 

 מתקני של תמרוץ אמצעי

GTL  של מההיקף חורגת 

, המורכבות עקב, זה דוח

 ההשקעה והיקף הגודל

 הרגולציה מסגרת. המדובר

 הקמת שתאפשר הפרטנית

 בנפרד תיבחן  GTL מתקן

ייצור  מתקן ביודיזל

 ואחסון

 מיכליות

+ כביש

 מתקן

 ערבוב

 משולב

 ותחליפי

 לתחנה

 קיימת

ההפקה פחת מואץ למתקני 

ומפסולת  מפסולת שמנים

 בכלל.

-ביו

/ אתנול

BTL169 /

דלקים 

מבוססי 

 פסולת

 ייצור מתקן

 מפסולת

 ואחסון

 מיכליות

+ כביש

 מתקן

 ערבוב

 משולב

 ותחליפי

 לתחנה

 קיימת

 בטכנולוגיה לרוב מדובר

 אינה כיום שכלכליותה

מובהקת ביחס 

  לאלטרנטיבות.

 פחת מואץ למתקני ההפקה

 תשתית קיימת תשתית חשמל

 קיימת

 עמדות

 טעינה,

 תחנות

 החלפת

 סוללה

 נמוכות הטעינה עלויות

. עצמו הרכב לעלות ביחס

 את מהוות לא הן כן על

 העיקרי החסם

 

                                                           
  (Biomass to Liquid).הפקת דלק באמצעות הפיכת ביומאסה לנוזל 169
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 עלות תשתיות דלקים  19

 דלקים תחליפי של והתדלוק הייצור חלק מתשתיות עבור עלויות מספקת הערכת הטבלה להלן

  שנסקרו. מדובר בהערכות הבאות לספק סדרי גודל של העלויות: שונים

1. CNG - החלוקה לרשת המחוברות איטיו מהיר תדלוק תותחנ של ותפעול הקמה עלויות. 

 .ערבול, התאמת תחנה לקליטה מתקן, ייצור מתקן - מתנול .2

 .ייצור מתקן, משומשים שמנים איסוף תשתית - ביודיזל .3

 .ערבול מתקן, ייצור מתקן, חקלאית פסולת איסוף תשתית - ביואתנול .4

5. GTL - זיקוק בית בחצר ומתקן עצמאי מתקן. 

תחנות החלפת סוללה לרכב חשמלי  ,פרטי חשמלי לרכב טעינה עמדות - חשמלי רכב .6

 .plug-inעמדות טעינה לאוטובוס חשמלי  ,עמדות טעינה לאוטובוס קבלי על ,פרטי

 דלקים תחליפי של תשתיות עלות הערכת: 36 לוח

 רלוונטי עבור  הערות תשתית סוג
 עלויות

 הקמה 

 עלויות תפעול

  לשנה

-ב תדלוק תחנת

CNG תדלוק 

 מהיר

 החלוקה רשת

 גז למחיר בהתאם

 MMBTU6.5/$ של

 ("חמלש) 4 ביום כלי רכב 120
170 

1,205 

 171)אש"ח(

-ב תדלוק תחנת

CNG תדלוק 

 איטי

 החלוקה רשת

 גז למחיר בהתאם

 MMBTU6.5/$ של

 אוטובוסים 20

 ביום

2,750 

 (אש"ח)

 (אש"ח) 3,875

 מתקן -מתנול

 ייצור

 BCM 0.425 צורך

 לשנה

 1,445 טון אלף 400

 "ח(מלש)

342.8 

 )מלש"ח(

 מתקן -מתנול

 ערבול

מיליון  5  

 אירו

 מיליון אירו 1

מתנול התאמת 

 תחנה לקליטה

 אירו 7,500  

 לתחנה

עלויות  

תוספתיות 

 זניחות

תשתית  -ביודיזל

איסוף שמנים 

 משומשים 

 50,000 של איסוף

 נעשהה בשנה טון

 גורמים מספר"י ע

 לייצר ניתן מהם

 .טון 30,000"כ סה

דולר  800

 לטון

 

מתקן - ביודיזל

 ייצור 

 5,000של  מתקן  

 3,000טון המפיק 

 החזר. ביודיזל טון

 שנים 4 -ב השקעה

מיליון  1.5-2

 דולר

 

                                                           
מבוסס על נתונים שהתקבלו מחברות העוסקות בתחום ומתכננות להקים תחנות מסוגים אלו, ואומת על בסיס  170

 דר גודל לאומדן עלות הקמת תחנת גט"ד )כמיליון דולר(.מידע ממשרד האנרגיה האמריקאי כהערכת ס
 ;DHV ,2012-שלב ב', קבוצת פארטו ו –שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל  - מקור 171

 יעמודיהיה נמוך יותר ו הדלק למשווקי גז שמחיר הונח היתר ובין, פארטו של במודלים ההנחות עודכנו 13.1.2 בחלק 
 .2015 בספטמבר בכנסת שאושרה 476 מס' בהחלטת ממשלה הגז למתווה בהתאם, MMBTU/$ 5.2 על
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 רלוונטי עבור  הערות תשתית סוג
 עלויות

 הקמה 

 עלויות תפעול

  לשנה

 -ביואתנול

תשתית איסוף 

"ג פסולת ח

 חקלאית 

  

המחיר תלוי בזרם 

הפסולת 

 ובטכנולוגיה

 $/gal0.74 

 מעבודה של

  NREL  

עבור פסולת 

 תירס

 

ייצור  מתקן

 ביואתנול

 ייצור מתקן עבור  NRELדוח של  

 חקלאית מפסולת

 61 של בהיקף

 -בשנה גלון מיליון

/שנה. ליטר 230.5

 תוך השקעה החזר

 שנים 10

 מיליון $ 232

2.5 

/ליטר ח"ש

 עבור גזם

מיליון $  131

 /גלון$2.15או 

ערבול  מתקן

 ביואתנול

 לערבוב זהה הערכה

 מתנול

מיליון  5 

 אירו

 מיליון אירו 1

 GTL מתקן

 זיקוק בית בחצר

 BCM 4.5 צורך ליום חביות 45,000

 לשנה

2.94 

 ליארד ימ

- $65,000 

כושר ייצור ל

 .ליום חבית

 מיליון $ 986

 GTL מתקן

 עצמאי

 BCM 4.5 צורך ליום חביות 45,000

 לשנה

ליארד ימ 4.9

$- 

$110,000 

לכושר ייצור 

 חביתשל 

 .ליום

 מיליון $ 991

 טעינה עמדות

 חשמלי לרכב

 פרטי

 מרטנסשל  מהעבודה

 2011הופמן נוב' 

 ש"ח 8,000  

 לעמדה 

 

 החלפת תחנות

 לרכב סוללה

 פרטי חשמלי

נתוני עבר של  לפי

פלייס.  בטרחברת 

תחנה המשרתת 

 כלי רכב 2,500

 ח"שלמ 1.7 

 לעמדה

 

 טעינה עמדות

-יקבל אוטובוס

 על

 DOE  $8,000של ה  דוח

 לעמדה

 

טעינה  עמדות

לאוטובוס חשמלי 

plug-in 

 180,000   נתוני יבואן

  ש"ח

 לעמדה
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  ייצור תחליפי נפט לתחבורהההשפעות הסביבתיות של מקטע   20

 מתוך. לתחבורה נפט תחליפי של הייצור מקטע של הסביבתיות ההשפעות את סוקר זה פרק

 בשלבי הסביבתיות ההשפעות תיאור איכותי של להלן מובא, לעיל שנסקרו התחליפים מגוון

, סינטטי דלק – הנפט ושל תחליפי, קונבנציונלי דלק של וההפצה ההולכה, האחסון, הייצור

 . 172חשמלי ורכב מ"גפ, דחוס טבעי גז, מתנול

 קונבנציונליים דלקים .א

 -לתוצרים מעובד, גולמי נפט בו זיקוק בבית מיוצרים קונבנציונליים דלקים :ייצור .1

 של להפרדה פיזיקאלי תהליך הוא הזיקוק תהליך. ועוד קרוסין, נפטא, בנזין, סולר

 מזקק הזיקוק בית. מרכיביה של השונות הרתיחה נקודות בסיס על נוזלים תערובת

 .גולמי נפט סוגי של רחב סל

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 תרכובות, חנקן תחמוצות, גופרית תחמוצות בהם מזהמים של לאוויר פליטות 

 לפליטות העיקרי התורם. ועוד ארומטיים-פולי פחמנים, מתכות, נדיפות אורגניות

 הספיקה בשל וזאת, הפצחן במתקן הקטליטי הפיצוח תהליך הוא מזהמים

 לאלו נוספים מזהמים נפלטים הפיצוח בתהליך כי לציין חשוב. שלו הגבוהה

-פולי ופחמנים כבדות מתכות) הדלקים בייצור אחרים בתהליכים הנפלטים

 (.ארומטים

 ומאחסון הייצור בתהליכי ממיכלים מדליפות כתוצאה קרקע זיהוםסיכון ל - 

 כחלק ולא האחסון ובמתקני בצנרת מתקלות נובעות לקרקע דלקים דליפות

 בפרמטרים תלוי אלא הייצור בתהליך תלוי אינו הדליפות שיעור. מתוכנן מתהליך

 עושה זיקוק בית'. וכד האחסון מתקני כמות, הצנרת אורך, התחזוקה רמת כגון

 קיים הגלם בחומר הטיפול שלב כלב ולפיכך, גלם כחומר גולמי בנפט שימוש

 .קרקע לזיהום פוטנציאל

 גדולים הזיקוק מתקני. גדולה שטח צריכת זיקוק לבית – נופי ומפגע שטח תפיסת ,

 .מרחוק לעין נראות לאוויר והפליטות רבות ארובות קיימות וכן

 מרכזיים למסופים עד בצנרת מוזרמים, הזיקוק תוצרי, הדלקים :והולכה אחסון .2

 .התדלוק לתחנות במיכליות מובלים משםו, הגדולות בערים

 :עיקריות סביבתיות השפעות

 של בעיקר) מהצנרת מוקדיות לא מפליטות מורכב ההולכה בתהליך אוויר זיהום 

 המשנעות המשאבות להפעלת הנדרש החשמל מייצור(, נדיפות אורגניות תרכובות

                                                           
תיאורי התהליך וסקירת ההשפעות מבוססת על מספר מקורות מידע, בהם: סקירת ההשפעות הסביבתיות של  172

; שילוב תחליפי 2013מתקנים לייצור דלק נוזלי מגז טבעי, ד"ר חיים רפפורט, עבור המשרד להגנת הסביבה, אוגוסט 

 .2012ופארטו, פב'  DHVMEDנפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל, 
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 ומפליטת לתחנות מהמסופים ההובלה משאיות מתנועת, בצנרת הדלקים את

 בתחנות וכן התדלוק במסופי. מיכליות ופריקת מילוי בשלב נדיפים מזהמים

 מצמצמות אשר דלק אדי למישוב מערכות מותקנות הארץ ברחבי רבות תדלוק

 . אלה משלבים האוויר מזהמי פליטת את

 ההובלה בצנרת מדליפות כתוצאה תהום ומי קרקע לזיהום פוטנציאל קיים 

 .הדלק במסופי ובמיכלים

 נדרשים הפרדה במרחקי עמידה כולל האחסון מתקני של שטח תפיסת. 

 . תדלוק בתחנות לצרכנים מופצים קונבנציונליים דלקים :הפצה .3

 :עיקריות סביבתיות השפעות

 כלי רכב תדלוק בעת דלק מאידוי נדיפות אורגניות תרכובות של לאוויר פליטות .

, הדלק בתחנות הניפוק במערכות אדים מישוב מערכות מותקנות כיום

 .מזהמים פליטת המצמצמות

 בתחנה הדלק ממיכלי מדליפות כתוצאה תהום ומי קרקע לזיהום חשש . 

 את הקובעת 18 א"לתמ בהתאם מוקמות דלק תחנות – מסוכנים חומרים 

 .לאוכלוסיה סיכון למניעת, שונים קרקע משימושי הנדרשים המרחקים

 

 (GTL) יםסינטטי וסולר בנזין .ב

 לדלקטבעי  גז של המרה הינו Gas To Liquid בתהליך סינטטיים דלקים ייצור :ייצור .1

 הדומים דלקים הינם התהליך תוצרי. Fischer – Tropsch בתהליך נוזלי סינטטי

 (. ועוד בנזין, סולר) היצרן צרכי לפי סוגים ובמגוון זיקוק של לתוצרים כימית מבחינה

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 תרכובות, חנקן תחמוצות, גופרית תחמוצות: כגון מזהמים של לאוויר פליטות 

 נובעות אלה פליטות. חמצני דו פחמן של משמעותית פליטה וכן נדיפות אורגניות

 אנרגיה מהשקעת, גדולה חום צריכת לו, בריאקטור syngasה ייצור מתהליך

 – למתקן העזר ומיחידות ושיפורם התוצרים להפרדת מתהליכים, קיטור לייצור

 . מלפיד פליטות צפויות, בנוסף. חשמל וייצור מימן ייצור, חום השבת, חשמל ייצור

 לבית בניגוד. ומאחסון הייצור בתהליכי ממיכלים מדליפות כתוצאה קרקע זיהום 

 ולכן בגז משתמש  GTLמתקן, גלם כחומר גולמי בנפט שימוש העושה זיקוק

 יהיה  GTLמתקן להקמת תנאי. יותר נמוך הגלם מחומר הקרקע זיהום פוטנציאל

 .קרקע זיהום מניעת לעניין המשרד בדרישות עמידה

 מתקנים, רבים תהליכים בעל גדול מפעל הוא סינטטיים דלקים לייצור מפעל ,

 . נופית פגיעה להוות צפוי וכן גדולה מרחבית פריסה לו יש ולפיכך ולפיד ארובות

 מרחקי על שמירה ידרשו ס"חומ סיכוני. טבעי גז הינו הסינטטי לדלק הגלם חומר 

 .הפרדה

 . לתחנות עד ומיכליות למסופים עד הייצור ממתקן צנרת :והולכה אחסון .2
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 : עיקריות סביבתיות השפעות

 המופקים המקבילים לדלקים בתכונותיהם דומים  GTLבתהליך המופקים הדלקים

 כל ללא הקיימים הרכב ובכלי התדלוק בתשתיות לשמש יכולים ולכן הזיקוק מבית

 האחסון במגזר הסביבתיות ההשפעות גם, לכן(. drop-in fuel) בהתאמות צורך

 .הזיקוק בתי לדלקי זהות הינן וההולכה

 .קונבנציונליים לדלקים בדומה התדלוק לתחנות מופצים סינטטיים דלקים :הפצה .3

 :עיקריות סביבתיות השפעות

 המופקים המקבילים לדלקים בתכונותיהם דומים  GTLבתהליך המופקים הדלקים

 כל ללא הקיימים הרכב ובכלי התדלוק בתשתיות לשמש יכולים ולכן הזיקוק מבית

 בדלקים לאלה זהות) עיקריות סביבתיות השפעות(. drop-in fuel) בהתאמות צורך

 (: קונבנציונליים

 כלי רכב תדלוק בעת דלק מאידוי נדיפות אורגניות תרכובות של לאוויר פליטות. 

 בתחנה הדלק ממיכלי מדליפות תהום ומי קרקע לזיהום חשש . 

 

  מתנול .ג

 ערך למתנול. קטליטי ממיר באמצעות טבעי מגז מיוצר( CH3OH) מתנול :ייצור .1

 ייעשה מתנול ייצור. בנזין עם שונים בריכוזים אותו למהול מקובל ולכן נמוך אנרגטי

 של הנפוץ הייצור תהליך. היולתעשי לתחבורה ישמשו ותוצרו שיוקם ייעודי במפעל

 קיטור בתהליכי סינטטי לגז טבעי גז של המרה ידי על מתרחש טבעי מגז מתנול

 מתנול נוצרים מהתהליך כתוצאה. קטליטי ממיר באמצעות הסינטטי הגז של והמרה

 .173מים ואדי

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 ל טבעי גז מומר מתנול ייצור בתהליךsyngas נוזלי מתנול מופק ממנו אשר .

 ייצור, לתהליך הנדרשת אנרגיה ייצור עקב לאטמוספירה ייפלטו אוויר מזהמי

 .הייצור בסיום המתנול מזיקוק וכן תהליכיים חימום מתנורי, קיטור

 תתבצע אלא ,כדלק "(נקי)מתנול " 100% במתנול שימוש ייעשה שלא צפוי בפועל 

 אלו למתקנים. ייעודיים ערבוב מתקני יוקמו כך ולצורך בנזין עם שלו בלילה

(, מסוכן חומר הינו מתנול) ס"חומ סיכוני, שטח תפיסת, קרקע זיהום פוטנציאל

 .לאוויר אדים דליפות

 תתבצע לא מתנול ותערובות מתנול של שהובלה להניח סביר :והפצה הולכה, אחסון .2

עקב הכמויות  כביש כליותמ באמצעות אלא ,הקיימת הדלקים הולכת צנרת באמצעות

                                                           
173 DHVMED  '2012ופארטו, פב. 
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 למתקני דומה אופי בעלי יהיו התדלוק ותחנות הדלקים אחסון מתקני הקטנות.

 .הקיימים הדלקים

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 אדי. האחסון ובמתקני בצנרת ממחברים נדיפות תרכובות של לאוויר פליטות 

 תערובות אך ,בנזין מאשר אוזון ליצירת ריאקטיבים פחות אמנם המתנול

 עלולות ולכן יותר גבוה אדים בלחץ מתאפיינות ובנזין מתנול של נמוכים בריכוזים

 . האידוי קצב את להגביר

 מתנול התאמת) הדליפה היווצרות לפוטנציאל הן להתייחס יש – לקרקע דליפות 

 מוביליות) דליפה של במקרה הסביבתי לנזק והן( הקיימות הדלק לתשתיות

 '(.וכד חיים זמן, בקרקע

 

 (CNG) דחוס טבעי גז .ד

 נדחס, דלק בתחנת מדחס או, דחיסה מתקן באמצעות אשר טבעי גז הוא CNG :ייצור .1

, בהם CNG" ייצור"ל שונים מודלים קיימים. רגילים בתנאים מנפחו 1%-כ של לנפח

 מהיר בתהליך הגז את ודוחסות החלוקה לרשת המחוברות תדלוק בתחנת הגז דחיסת

(. באר 250-300) CNG למנועי המתאים ללחץ( באר 2-מ נמוך) החלוקה מלחץ איטי או

 למאפייני מתאים חשמלי בהספק מדחסים באמצעות נעשית הטבעי הגז דחיסת

 .דחוס טבעי גז לאחסון מאגרים ולעיתים קירור מערכות וכוללים התחנה

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 15-200 של בהספק מדחסים מופעלים דחוס טבעי גז לייצור kw .האוויר זיהום 

 .המדחסים הנעת עבור החשמל מייצור נובע הייצור מתהליך

 המדחסים מפעולת רעש . 

 הפרדה מרחקי על שמירה היתר בין הדורשים ס"חומ סיכוני. 

 לצנרת בסמוך דחוס טבעי גז של מאגר קיים בו במודל רק קיימת CNG הולכת :הולכה .2

 . התדלוק לתחנת במיכליות שינוע נעשה ממנו גבוה בלחץ

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 לפיכך .וטעינה פריקה בעת לתקלה פוטנציאל קיים במיכליות שינוע של במקרה, 

 .מסוכנים חומרים אירוע למניעת כנדרש לפעול יש

 הסביבתיות וההשפעות( התדלוק בתחנות) הדחיסה באתר נעשית CNG הפצת :הפצה .3

 .הייצור לשלב זהות

 

 (מ"גפ) מעובה פחמימני גז .ה

 בישראל אוטומטיבי מ"גפ. ובוטאן מפרופאן מורכב( מ"גפ) מעובה פחמימני גז :ייצור .1

 ההפצה משם, הארץ בחופי במסופים הדלק את פורקות מ"גפ מיכליות. ביבוא מקורו

 .מיכליות באמצעות הינה
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 : עיקריות סביבתיות השפעות

 בישראל. סביבתיים להיבטים התייחסות אין ולכן הארץ לגבולות מחוץ הפקה 

 . לצרכנים מהמסופים במיכליות הובלה :ואחסון הולכה .2

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 כביש במיכליות מ"הגפ בהובלת וכן האיחסון במסופי ס"חומ סיכוני קיימים. 

 כל לרחבי ענפה מיכליות תנועת יוצאת ומהם בנמלים מצויות מ"הגפ מיכלי חוות 

 לפליטות העיקרי המקור הינו המיכליות ממנועי האוויר זיהום, לפיכך. הארץ

 .זה דלק של התשתית מרכיב

 .תדלוק תחנות :הפצה .3

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 על השלכה להם, הפרדה מרחקי על שמירה היתר בין הדורשים ס"חומ סיכוני 

 .קרקע תפיסת

 

 חשמל .ו

 י"ע המוזנת טעינה בעמדת הרכב סוללת את להטעין יש חשמלי רכב להפעלת :ייצור .1

 . ובפחם טבעי בגז בעיקר נעשה בישראל חשמל ייצור. החשמל רשת

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 ייצור בעיקר שכולל כיום הקיים הדלקים מתמהיל חשמל מייצור לאוויר פליטות 

 יורכב ישראל מדינת של הדלקים שתמהיל ככל. וגזיות פחמיותבתחנות כוח 

, מזהמים פליטת לצמצום אמצעים שיותקנו וככל, פליטות מופחתי מדלקים

 . החשמל מייצור הנגרמת מזהמים פליטת תפחת

 עד המתח ירידת תוך החשמל את המובילה והמקומית הארצית החשמל רשת :הולכה .2

 . צרכנים לחיבור המתאים למתח

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 חשמל הולכת מקווי אלקטרומגנטית קרינה. 

 נופי ומפגע שטח תפיסת. 

 .ובבתים בחניונים רכב לטעינת עמדות :הפצה .3

 : עיקריות סביבתיות השפעות

 שטח תפיסת.  
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 התשתיות רכיב של סביבתיות ועלויות פליטות השוואת  21

 לייםקונבנציונ דלקים עבור סביבתיים פרמטרים מספר של השוואתית ראיה מציג זה פרק

 . בהמשך מובאים הנתונים ומקורות החישוב לצורך ההנחות. הקודם בפרק שנסקרו הנפט ותחליפי

 זיהום הינה עלויותיה את לכמת שניתן, הדלקים ייצור בתהליכי העיקרית הסביבתית ההשפעה

 השונים הדלקים של התשתיות מרכיב העיקריים המזהמים פליטת מוצגות הבאה בטבלה. האוויר

 מייצור הנפלט הזיהום עלויות בטבלה מוצגות, בנוסף. בחישוב שנכללו התשתית רכיבי ציון תוך

 . מיוצר דלק טון/ח"ש של במונחים, הקודם בפרק שנסקרו מהדלקים אחד כל והובלת

 דלק סוג לפי התשתיות ברכיב סביבתיות ועלויות לאוויר פליטות: 37 לוח

 דלק

 רכיבי
 תשתית
 הנכללים
 בחישוב

 לאוויר פליטות
 (דלק טון/ג"ק)

 עלויות
 סביבתית
 מפליטות

 תפיסת
 שטח

 צריכת
 מים

  NOX SOX PM CO2 
 /ח"ש)
 (דלק טון

 (דונם)
 /ק"מ)
 (דלק טון

קונבנציו
 174 נלי

 מתקן
, ייצור
 הולכה
 בצנרת

0.2 0.01 0.01 130 22*  0.13 

GTL 175 מתקן 
, ייצור
 הולכה
 בצנרת

1.14 - 0.01 1051 155* 300 0.01 

 מתקן 176 מתנול
, ייצור
 הולכה
 בצנרת

0.2 - 0.01 272 38* 200 0.08 

CNG177 55 403 0.02 0.12 0.25 דחיסה**   

    - - - -  178 מ"גפ

 179חשמל
)לרכב 
 (180פרטי

 ייצור
 חשמל

0.051 
 '/גר
 מ"ק

0.026 
 '/גר

 ק"מ

0.004 
 '/גר
 מ"ק

74 
 '/גר
 מ"ק

0.0102** 
 /ח"ש
 181מ"ק

  

 (להגנת הסביבהיה )המשרד ילתעש חיצוניות עלויות בסיס על מחושב -* 
 (להגנת הסביבהלחשמל )המשרד  חיצוניות עלויות בסיס על מחושב -** 

                                                           
מתייחס  -מיליון טון תזקיקים בשנה 6-עבור בית זיקוק בתפוקה של כ 2013רפפורט  דוחמבוסס על נתונים מ 174

 לדלקים המיוצרים בבית הזיקוק.
ליון טון דלק סינטטי בשנה )ללא אמצעים להפחתת ימ 2עבור מתקן לייצור  2013רפפורט  דוחמבוסס על נתונים מ 175

 פליטות(.
 מתנול. 100%טון מתנול בשנה ומתייחס ל 500,000. למתקן ייצור בהיקף 2013רפפורט  דוחמבוסס על נתונים מ 176
פחם, לאחר הפחתת  30%גז טבעי,  70%פליטת מזהמים מייצור חשמל מבוססת על תמהיל דלקים עתידי של  177

טבעי, קוט"ש לק"ג גז  0.7 ב באר מוערכת 200-באר ל 2-גיה לדחיסת גז מפליטות בת"כ פחמיות. צריכת האנר
 ש"ח/טון. 65פחם מתקבלת עלות סביבתית מפליטות  50%-גז טבעי ו 50%מבוססת על נתוני ספק מדחסים; בתמהיל 

 הסביבתיים. להיבטים התייחסות אין ולכן הארץ לגבולות ברובו מחוץגפ"מ אוטומטיבי מופק כיום  178
 70%ח הפחמיות וכי תמהיל הדלקים הינו ופליטות מייצור חשמל בתחנות הכהונח כי קיימים אמצעים להפחתת  179

 ש"ח/ק"מ. 0.0193 פחם מתקבלת עלות סביבתית מפליטות 50%-גז טבעי ו 50%; בתמהיל פחם 30%גז טבעי, 
 ,27.3.2.1 בחלק  42 לוחראה ב ואוטובוס דיזל CNG  אוטובוס לעומת חשמלי אוטובוס של פליטות להשוואת 180

 .CNG -תועלות סביבתיות מאוטובוס חשמלי בהשוואה לאוטובוס דיזל ו
  לשנה. ח"ש 174 של לרכב עלות מתקבלת, לשנה לרכב מ"ק 16,700 של נסועה בחישוב 181



 תשתיות -רק ה' פ 

 

- 136 - 
 

, שלעיל בטבלה ומוצגת, שנבדקו מהסוגים דלק טון ייצור תשתית של הסביבתית העלות השוואת

 הגבוהה היא סינטטי דלק של הסביבתית העלות. ולמתנול ליהקונבנציונ לדלק עדיפות מראה

 מתקן של הפליטה שנתוני מכך וכן הייצור בתהליך הגבוהה האנרגיה מצריכת ונובעת ביותר

 נתוני. פליטות הפחתת בהם קיימת לא אשר, בעולם קיימים מתקנים על מבוססים הייצור

 יישום לאחר ן"בז של המותר הפליטה שיעור על מבוססים, זאת לעומת, הזיקוק בית של הפליטה

, בישראל  GTLמתקן ויוקם במידה. המחייבת הסביבתית לרגולציה בהתאם פליטות הפחתת

 90% -מ יותר של להפחתה יביאו אשר פליטות להפחתת ייעודיים אמצעים של התקנה בו תידרש

 (.שבהמשך והערות הסתייגויות, בהנחות 4' מס הערה ראה זה לעניין) NOx מפליטות

 בתכולת הבדלים בחשבון מביאה ואינה דלק למסת מתייחסת בטבלה המוצגת ההשוואה כי יודגש

 (. M85 או M15 מתנול דוגמת) באחר אחד דלק מיהול מבטאת אינה וכן, הדלקים של האנרגיה

 ואינן מתייחסות הדלקים של בלבד וההולכה הייצור לרכיב מתייחסות שלעיל ההערכות כי יצוין

 ושינוע הפקה, מכרייה לפליטות גם כמו( Life Cycle Analysis) התחליף של החיים מחזור לכלל

 כריית למקטע כי הראו נפט מבוססי דלקים תחליפי של חיים מחזור מחקרי. המוצא בארץ הדלק

 גזי מפליטות 20%-כ של תרומה הדלק לתחנות והובלתו הדלק ייצור, הובלתו, הגלם חומרי

 שבכלי הפנימיים הבעירה במנועי הדלקים משריפת מפליטה הינם האחוזים 80 יתר, חממה

בפרק דלק, לא  10.5 במודל הסביבתי המשמש לקביעת הבלו שמתואר בחלק  .182עצמם הרכב

( בשל המורכבות שנובעת משונות מקורות well-to-tankנכללו הפליטות הנוצרות עד לאגזוז )

הדלקים ומכימות העלויות, וכיוון שלרוב הדלק ממוסה בנפרד גם בשלב ההפקה. סביר שהעלויות 

יטות בשלב זה מופנמות במחיר הדלק, לפחות בחלקן )לפרטים נוספים ראה חלק החיצוניות מהפל

 10.5.1.) 

 הצריכה התקבלה, GREETה מודל בסיס על, האנרגיה משרד י"ע שנעשה חיים מחזור בניתוח

 האנרגיה כמות, דהינו) הדלק בתחנת במשאבה זמין דלק MMBTUל( BTU) אנרגיה של הכוללת

 ניתן, להלן 19 תרשיםב המופיעות( במשאבה הקיים בדלק אנרגיה יחידת ליצירת המושקעת

 בהשוואה לצריכתם עד ביותר הנמוכה האנרגיה כמות מושקעת מ"והגפ CNG-ה שעבור לראות

 .והבנזין הטבעי הגז מבוססי הדלקים תחליפי לשאר

 הנמוכה האנרגיה מושקעת M15 שעבור לראות ניתן הטבעי הגז מבוססי הנוזליים הדלקים בעבור

 . המתנול הפקת לתהליך ביחס גבוהה הפקתו שיעילות מבנזין עשוי שמרביתו מכיוון, ביותר

 

                                                           
 .NETL, 2008 - מתוךבישראל", הנתונים "ניתוח מחזור חיים של דלקים המיוצרים משרד האנרגיה במסמך  182
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 MMbtu)-ל (Btu דלק סוג לפי שאבהצריכת אנרגיה כוללת משלב הבאר למ: 19 תרשים

 

 .GTLסולר המופק במתקן  FTD- (Fischer-Tropsch diesel) הערה: 

 - החיים מחזור של השונים השלבים לאורך היחסית האנרגיה צריכת של ניתוח באותו נמצא עוד

 זניח חלק והדלק הגלם חומר הובלת בשלב האנרגיה לצריכת כי(, WTP) למשאבה הבאר משלב

 גם הכולל( WTW) החיים מחזור לכל ביחס, כאמור, ובמיוחד האחרים המחזור לשלבי בהשוואה

 .הדלק צריכת את

 

 :והערות הסתייגויות, החישוב בבסיס הנחות להלן

 הדלקים של האנרגטי בערך השונות את בחשבון מביאה אינה ההשוואה כי לציין חשוב .1

 .מסה פי על והינה

 בצנרת הדלקים משינוע המושקעת האנרגיה בסיס על מחושבות מהולכה פליטות .2

 .במשאבות

 .במיכליות הדלקים משינוע פליטות נכללו לא .3

 ללא מופעלים אשר בעולם קיימים מתקנים נתוני בסיס על חושבו  GTLממתקן פליטות .4

 בהתקנת יידרש הוא, בישראל זה מסוג מתקן יוקםש במידה. פליטות להפחתת אמצעים

 עלות. טון/ח"ש 120-ל הסביבתית העלות את יפחיתו אשר( DLN או/ו SCR) אלה אמצעים

 מפליטות בעיקר ונובעת קונבנציונליים ולדלקים שנבדקו לתחליפים ביחס גבוהה עדיין זו

CO2 .באמצעות מתקני  אלה פליטות יאספושי במידהCCS  )הכדאיות תגדל, )לכידת פחמן 

 . בישראל GTL ייצור של הסביבתית

 בריכוזים יימהל דועכי אשר, נקי מתנול לייצור מתייחס מתנול מייצור פליטות תחשיב .5

 .בארץ לי רכבבכ השימוש לצורך בבנזין שונים
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 באר 2 של מלחץ, בלבד בדחיסתו המושקעת לאנרגיה מתייחס CNG-מ הפליטות תחשיב .6

 לפליטות התייחסות אין"(. הנדסה ליר)" מדחסים ספק מנתוני, באר 200 של ללחץ עד

 . ההולכה בצנרת טבעי גז הגלם חומר משינוע

 נכללו לא ,וכאמור, מיובא בישראל לתחבורה מ"הגפ מרבית, האנרגיה משרד נתוני על פי .7

 .תשתית מרכיבי פליטות בתחשיב קיימות לא לכן ,במיכליות משינוע פליטות בתחשיב

 :2013, רפפורט חיים דוח מתוך הנחות

 פליטה נתוני על מבוססים המתקנים של הסביבה על ההשפעה לחישוב הנתונים מקורות .8

 מבתי הפליטות (GREET) אירופאי פליטות וממודל בעולם הקיימים דומים ממתקנים

 .הישראלית הרגולציה הדרישות על מבוססות הזיקוק

 גז הוא אלו מפעלים שני של העיקרי הגלם חומר :טבעי בגז GTL ומפעל המתנול מפעל הזנת .9

 יהיהשיקבע,  מקום בכלהמפעל,  מיקוםארצית.  חלוקה צנרת באמצעות המוזרם טבעי

 אינם זו עבודה במסגרת שנבחנו המיקומים ולכן הארצית החלוקה צנרת לתוואי קרוב

 .לקיים מעבר סביבתית השפעה יוצרים

 מנמל ,חיפה זיקוק לבית הגולמי הנפט הספקת צנרת אורך :בצנרת ומוצרים גלם שינוע .10

א )קו צינור "מקצא באשדוד הזיקוק ולבית מ"ק 7-כ הוא חיים בקרית הגז חוות דרך הדלק

הזיקוק  בתי לשני מייצג צנרת אורך נלקח החישוב לצרכי. "מק 20-כ הואאילת אשקלון( 

 ק"מ. 15
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 דלקים תחליפי תשתיות ועידוד לתמיכה מדיניות כלי  22

 :לתמיכה ועידוד תשתיות של תחליפי דלקיםכלי המדיניות האפשריים  של פירוט להלן

  ממשלתיות מס הטבות .1

 מואץ פחת .א

 קרקע של רכישה במס הפחתה .ב

 חברות במס הטבה .ג

 מכס הקלות .ד

 (למשל ארנונה) מקומיות מס הטבות .2

 ותמיכות מענקים .3

 להקמה ישירים מענקים .א

 מועדפת בריבית הלוואות .ב

 ביטחון רשת .ג

  מינהל קרקעות על ממכרז פטור .ד

  תכנון וקידום סטטוטורי ליווי .4

 קמפיינים -מודעות העלאת .5

 

 :הנבחניםת התאמתם לתחליפי הדלקים דמישל הכלים המוצעים ובחינה של תוצג להלן 

 המוכר מהפחת יותר מהירה בצורה ההשקעה בגין הפחת את לקזז באפשרות מדובר – מואץ פחת

 קצב שהגדלת הרי ,שנה כל 10%-כ של פחת לפי מוכרות בתשתיות השקעות לרוב אם. כיום

 בגין מס לקזז לחברה שיאפשר מה, יותר קצרה בתקופה ההשקעה כל לקיזוז תביא ההפחתה

, בניגוד לשיעור פחת 20%. שינוי הפחת המואץ יהיה לשיעור של יותר קדםמ בעיתוי השקעתה

 הניתן כיום על מרבית ההשקעות הכרוכות בהקמת תחנת תדלוק )לרוב ציוד(. 5-10%ממוצע של 

 בשנים מפעילותה משמעותי רווח יש לחברה (1): ש ככל תגדל המואץ הפחת של האפקטיביות

 יש ולחברה במידה. יותר גבוה הינו התפעול לעלויות ביחס ההשקעה היקף (2; )הראשונות

 לפעילויות או אחרות לחברות ההפסד את להעביר אפשרות לה ואין הראשונות בשנים הפסדים

 .מוגבלת הינה המואץ מהפחת שהתועלת הרי, אחרות רווחיות

 אינוש ובכך, לעודד מעוניין הרגולטור אותן ההשקעות על ממוקד בהיותו הוא הכלי של היתרון

 עיכוב או, תזרים הקדמת הינו המואץ הפחת, דבר של בסופו. מדי גדולה תקציבית חשיפה יוצר

 למדינה. משמעותי ערך בעלת הינה ההטבה ,גבוהה שלהן ההון שעלות לחברות. מס בתשלום

  .יותר הנמוך ההון מחיר עקב מידה באותה גדול נטל מהווה אינה המס תשלום דחיית

. השקעה לכל רלוונטי הוא שכן ,לעיל הנזכרים התשתיות מסוגי אחד לכל מתאים ,עקרונית ,הכלי

 על 20% הינה שיעור פחת של הקיימת החוקית התשתית לפי לייחס ניתן אותה אשר ההטבה היקף
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כי עיקר התשתיות הן נעיר  .משנה חקיקת תיקון נדרש, זאת עם. כיום 10% במקום וציוד מכונות

אץ לא גם בהתייחס למבנים, שעור הפחת המו המבנים הוא שולי, אך וכי משקל ציוד ומכונות,

המוכרים  2-6%שנקבעה לגבי מבנים במפעלים מאושרים, לעומת  , בדומה להגבלה20%יעלה על 

 .כיום על מבנים

 דלקים לייצור מפעל; CNG תדלוק תחנות :להקמת מואץ פחת בהוראת שעה לאפשר מוצע

 .מתקן ערבול מתנול; ממוחזרים ושמנים פסולות מבוססי

 

 מרבית עבור רלוונטי פחות הינו הקרקע על רכישה מס – הקרקע של רכישה במס הפחתה

 של פנימיות בחצרות או אותם להקים היא הכוונה, התדלוק תחנות עבור. הנידונות התשתיות

או  GTLמתקני ייצור גדולים כדוגמת  עבור. קיימות תחנות בשטח או, הרכב ציי או המפעלים

 ,ך או כךמתנול, האופציה המועדפת והישימה בשלב זה היא בחצרות מפעלים גדולים אחרים, וכ

 להקמת מתקנים מסוג זה. ממשיתיה שימוש בכלים אלו עד להבשלת אופצשל  בחינהמוצע לדחות 

 

 משמעותית בהטבה מדובר. התאגיד על המוטל החברות מס של הפחתה – חברות במס הטבה 

 החברה עבור נקי ברווח מדובר. מהפעילות רווח על מס פחות לשלם לחברות המאפשרת בהיקפה

 .תזרימי יתרון המהווה מואץ פחת להטבת בניגוד

 עידוד חוק הוא והדיבידנד החברות מס בשעורי הטבות למתן העיקרית הקיימת הפלטפורמה

 לאופציית, לפיכך. ייצור פעילות הוא ,זה חוק כוח פי על ,בהטבה לזכאות סף תנאי. הון השקעות

 הפעילותש מאחר הקיים בחוק חברות במס להטבה אפשרות כל אין החשמלית והסוללה CNG-ה

 או מהמחזור ומעלה 25% של יצוא ביעדי עמידה הוא נוסף יסודי תנאי. יהיבאופ מסחרית שיווקית

 לחוק 51 בסעיף מוגדרת" מתחדשת אנרגיה". "המתחדשת אנרגיה"ה בתחום המפעל פעילות היות

 ובלבד אחר אנרגיה מקור או ביומסה, הרוח, השמש קרני בניצול שמקורה אנרגיה: "העידוד

 החוק של בקריטריונים עומדות והביואתנול הביודיזל אופצית, לפיכך". מאובן דלק שאינו

ככל שיכללו  ,GTL-וה המתנול לגבי אופציית. תייצאנה לא אם גם החוק להטבות כיום וזכאיות

 23/11/14ועדת השרים לענייני חקיקה מיום  , אךלהיות זכאים להטבות החוקעשויים  ,ייצוא

ייצור  - )א(8סעיף  , החרגה של מפעלים לפי:לעידוד השקעות הוןביקשה להוסיף לסעיפי החוק 

קבע שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים כי ייחשבו כחלק ממכסת הגז  מוצרים שלגביהם

השרים,  ווה רכיב יצור בהם מסוג שייקבעוייצור מוצרים שנפט מה -)ב( 8; סעיף המיועד לייצוא

)א(, 8בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, וזאת בלא לגרוע מהאמור בסעיף 

 לפיכך, הדבר תלוי בהחלטת השרים. בשים לב לפיתוח משק האנרגיה בישראל.

 

 למדינות רלוונטי ואינו ,12% חייבים הוא עד ביבוא מוצרי תעשייה המכס שעור – מכס הקלות

 .מוגבל זה חוק לפי הטבות שניצול מכאן. 0% הוא המכס שעור שלגביהן ב"וארה האירופי האחוד
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 עידוד חוק של הפלטפורמה תחת לרוב ,כיום מוענקים ישירים הקמה מענקי – ישירים מענקים

 :הבאות המתכונות לפי השקעות מענקי מאפשר השקעות מרכז .הכלכלה משרד תחת הון השקעות

 הון השקעות עידוד חוק של המרכזיים הקריטריונים לפי 25% עד של השקעות מענקי .א

 והמקור במידה תהיה זה כלי של הרלוונטיות - (ועוד יצוא, פריפריה, ייצורית פעילות)

 .בקריטריונים יחסית גמישות תהיה וכאשר לעניין יתוקצב הכספי

 ח"מלש 120) טבעי לגז ההסבה של המענקים תכנית כמו, ספציפיות מענקים תכניות .ב

 .(מפעלים 480-ל להספיק שאמור

 -הסביבה להגנת המשרד שקובע הקריטריונים לפי פליטות להפחתת המענקים תכנית .ג

 אלו סכומים. ח"מלש 150-בכ מתוקצבת להיות התכנית אמורה התקציב אישור לאחר

 פליטה של קריטריונים לפי חממה גזי פליטות להפחתת לתכניות מחולקים להיות אמורים

אם כי בשלב זה תכנית זו מוקפאת עקב אי  ,CNG-ל הנראה ככל רלוונטי. מ"לק לטון

 אישור התקציב. 

 משמעותית לו מפחיתהש ביזם וישירה משמעותית תמיכה מהווה שהוא ישיר מענק של היתרון

 .הרווחיות את ומגדילה המזומנים תזרים את משפרת, הסיכון את

 מוגבלים ,ולפיכך, תקציבי נטל מהווים שהם הוא ישירים מענקיםמתן ב החיסרון ,זאת עם

 של הרווחיות את מגדיל למעשה המענק, דבר של בסופו רווחית פעילותבמידה שה נוסףב. בהיקף

 . , עם זאת יש לזכור כי הוא נוטל סיכון לא מבוטלהציבורית הקופה חשבון על היזם

רמת הסיכון הגבוהה,  עקב CNG-בתחנות תדלוק ב ישירים במענקים אפוא, לתמוך מוצע

עם זאת, מוצע  .2016והכדאיות הכלכלית הנשחקת בשל ירידת מחירי הנפט נכון לתחילת שנת 

בהמשך  .ביטחון רשת באמצעותשל התמיכה  ולהציע חלק משמעותילהגביל את היקף המענקים 

 .(23 )ראה בחלק  CNG )מענקים ורשת ביטחון( לתחנותתפורט תכנית התמיכה המשולבת 

בשל הצורך בשימוש בדיספנסר המותאם לעבודה  למדי נמוכה בעלות כרוכה למתנול תחנות תהסב

 אינה ההסבה ביצוע של הכלכלית הכדאיות ,זאת עם. (חנהלת אירו 7,500)עם דלקים אלכוהוליים 

עקב בעיית "הביצה והתרנגולת", כיוון שהביקוש לדלק זה עלול להיות נמוך  ,בין היתר ,מובהקת

 שיהווה תחנות להיקף, ייעודי ציוד ורכישת תחנות בהסבת לתמוך מוצע, לפיכך בשלבי החדירה.

  .ישירים מענקים באמצעות, מינימאלית פריסה

  

 במידה ליזם הכנסות להשלים המדינה של עקרונית הבטחה הינה ביטחון רשת – ביטחון רשת

 אימת כל רלוונטי זה כלי. הנדרשת התשואה את לו המבטיח ההכנסות להיקף יגיע לא והוא

 .זה סיכון להפחית מעוניינת והמדינה ביקוש לסיכוני הקשור וודאות חוסר תחת הינה שההשקעה
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 המדינה. ועוד תיירות ,תקשורת, תחבורה במשק כגון: שונים בענפים נפוץ באופן משמש זה כלי

 הנסיעות והיקף במידה ,השונים במקטעים 6 כביש בבניית ארץ דרך ליזמי ביטחון רשת הבטיחה

 טיסות לספקי ביטחון רשת נוהל קבע התיירות משרד ,כן כמו. מסוים לסף מתחת ירד במקטעים

 .לישראל טיסות של סדירה אספקה להבטיח מנת על רטר'צ

 :הבאים בהיבטים הינם ביטחוןה רשת מנגנון של היתרונות

 מותאם הוא ,לפיכך. ביקוש סיכון קיים בו למצב במיוחד מותאם הביטחון רשת של הכלי .1

 .CNG-ל תדלוק תשתיות בתחום ליזמות במיוחד

 .היזמי הסיכון את משמעותי באופן מפחית הכלי .2

 .מתממש הסיכון בהם במצבים רק אלא, תקציבית בהוצאה בהכרח כרוך אינו בכלי השימוש .3

 הקופה חשבון על" ההפקר מן נהנה" אינו היזם, הפרויקט של גבוהה רווחיות של במצב .4

 .החברתית ברמה ולכן הכלי קביל יותר (חלוקתי צדק של סוגיה) הציבורית

 :כדלקמן הם זה כלי של ,זאת עם ,החסרונות

 .הביטחון רשת ומנגנון התנאים את מדויק באופן לקבוע המחייב מורכב כלי .1

 מימון עלויותמשמעותית  חוסך ואינו בדיעבד ניתן שהוא משום ליזם אטרקטיבי פחות .2

 .)למרות שהוא כן מקטין סיכון(

 . שנתי רב באופן תקציב לשריין המדינה את מחייב .3

)להרחבה על בתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון   CNG-לתמוך בתחנות תדלוק ב מוצע

 (.23 מנגנון רשת הביטחון ראה בחלק 

 

כלי זה, אף שאינו מיסויי או פיסקלי, עשוי להיות אפקטיבי  – ליווי סטטוטורי וקידום תכנון

ביותר על מנת להתמודד עם החסמים הרגולטיביים בתחום התשתיות. אופן ההפעלה של כלי זה 

תשתיות העשוי להיות אקטיבי ביותר )לקיחת אחריות מלאה על הקידום הסטטוטורי של חלק 

כגון תמיכה בוועדות התכנון, פרסום הנחיות תכנון ומדריכים נידונות( ועד להפעלה מתונה יותר ה

י זה יופעל במידת הצורך על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים כל אימת שיזוהה חסם וכיוצ"ב. כל

 רגולטיבי.

 

פעילות זו במסגרת החדרה של דלקים חדשים, אשר לכלול  מוצע – קמפיינים - העלאת מודעות

  ."גולתהביצה והתרנ"הליך הדחקתם עשוי לסבול מבעיית 
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 פרק תשתיות – ועלויות תקציביות סיכום המלצות  23

ההמלצות המרכזיות  בודת הצוות נבחנו מספר רב של כלי מדיניות. בחלק זה יפורטובמסגרת ע

עם תיאום בתחליפי דלקים. המלצות אלו באות במקביל ו בתשתיותליישום כלים בתחום התמיכה 

על הצורך בהטבות אחרות במקטעים הנוספים של תחליפי  המצביעהעבודת הצוותים האחרים, 

 ההמלצות: יודלק(. להלן עיקר הדלקים )רכב

 פחת מואץ  .א

 :להקמת בהוראת שעה 20%בשיעור של  מואץ פחת לאפשרמומלץ 

 .שנים( 8-)הוראת שעה ל CNG-ב תדלוק תחנות .1

 .שנים( 4-)הוראת שעה ל מתקן ערבול מתנול .2

 .183שנים( 4-)הוראת שעה ל ממוחזרים ושמנים פסולות מבוססי דלקים לייצור מפעל .3

 

 עלות תקציבית של אמצעי הפחת המואץ

     :במתן פחת מואץ לתחנות התדלוק מרכזיות הנחות

 שאין חברות עבור. משיקה פעילות באמצעות הפחת את לקזז תאפשר החברות רווחיות .1

    .יותר קטנה תהיה ההשפעה משיקה פעילות להן

   ראשונות. שנים בשלוש קיזוז אין בו מצב המדמה שני תרחיש נלקח .2

 .10%184הקיים הוא  הממוצע הפחת שיעור .3

 .20%הונח ששיעור הפחת המואץ המקסימלי יהיה  .4

 לוחב ראה) נוספים שיעורי היווןהעלות חושבה גם בהנחת  אך ,5% הונח שיעור היוון של .5

משמעותי יותר מאשר העלות למדינה,  סכום ההטבה כי עבור מקבלי ההטבה יצוין(. 38

 מכיוון שמחיר ההון שלהם גבוה יותר.

                                                           
 .2016בכפוף לבחינה לגופו של מתקן כנגד הגשת תכנית עסקית; למתקנים שיוקמו החל משנת  183

 .ואביזרים לקרקע שמתחת ברכות לרבות הדרכים בצידי למשאבות 184
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   )ש"ח( CNG לתחנות המואץ הפחת הטבת של הכוללת העלות: 38 לוח

 תרחיש אי קיזוז בשלוש שנים ראשונות קיזוז הכנסות מלא תרחיש

 

 שיעור היוון
 

 שיעור היוון

 8% 5% 2% מספר תחנות 8% 5% 2% מספר תחנות

1 44,433 93,721 127,533 1 27,764 56,455 73,999 

5 222,165 468,605 637,665 5 138,820 282,275 369,995 

10 444,330 937,210 1,275,330 10 277,640 564,550 739,990 

20 888,660 1,874,420 2,550,660 20 555,280 1,129,100 1,479,980 

30 1,332,990 2,811,630 3,825,990 30 832,920 1,693,650 2,219,970 

50 2,221,650 4,686,050 6,376,650 50 1,388,200 2,822,750 3,699,950 

 

ת , המתבטאתחנות, עלות ההטבה למדינה 30-לבה הטניתן לסכם שבתרחיש סביר של מתן 

 שנים. 5-מלש"ח על פני תקופה של כ 2.8-ל 1.7באיחור הכנסות ממסים, תנוע בין 

עלויות ספציפיות עבור פחת מואץ למתקנים נוספים לא ניתנות לאומדן בשלב זה עקב חוסר 

 הוודאות והיעדר המידע לגבי הקמתם של מתקנים אלו.

 

מענק מומלץ להעניק  – תחנות תדלוק לקליטת תערובות מתנול להסבת מענקים תתכני .ב

 מגובה ההשקעה. 50%בשיעור של 

 

 עלות תקציבית של מענקים לתחנות לקליטת מתנול

 הנחות:

 .(50%*  אירו 7,500אלף ש"ח לתחנה ) 15 -מענק של כ .1

 .לצורך החדרה לשוק -תחנות ראשונות 50 -מענק ל .2

 שנים. 5-על פני תקופה של כמלש"ח  1-כ -סך הכל עלות המענקים

 

  CNG-ב תדלוק תחנותהקמת ל תכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון  .ג

בתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון על בסיס  CNG-ב לתמוך בתחנות תדלוקמומלץ 

 :185העקרונות הבאים

 התמיכה תורכב משני מרכיבים נפרדים:.1 

מלש"ח לתחנה אשר תתחיל את פעולתה  1 עד תמיכה בצורת מענק של מענק:.א 

 . יל לספק גז ללקוחות()תתח

תחנת התדלוק לא תגיע להיקף מכירות של גז טבעי היה ו :מנגנון רשת ביטחון .ב 

  .לתמיכה שנתית היא תהיה זכאיתלתחבורה, דחוס 
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 מלש"ח.  50 עד סה"כ התמיכה המאושרת עקרונית לצורך התכנית עומדת על סכום של.2 

חיבור לרשת ) פר סוגים של תחנות תדלוקתתאפשר תמיכה במסבמסגרת המנגנון .3 

ם זאת, . ענה המחוברת לצינור או תחנת בת )מתכונת אם בת(החלוקה וההולכה, תח

תחנה סטנדרטית בתדלוק  בסיס השקעה הונית שלהתמיכה שתינתן תהיה אחידה על 

 מהיר, ותצטרך לעמוד במפרט מינימאלי שיוגדר.

 ,ידרש, ככל שתתדלוק הנכללת במסגרת התכניתלתחנת  יכה שנתית במסגרת המנגנוןתמ.4 

 .בתחנה( דחוס חנה )מכירת גז טבעילהפעלת התתחל בשנה הראשונה 

 . תמיכת התכנית תתבצע על בסיס שנתי.5 

התמיכה השנתית תאושר בסוף כל שנה, כאשר הכמות הנמכרת על ידי התחנה באותה  .6 

 קול הקוראנורמטיבי לשנה זו, כפי שיוגדר במסגרת ההמכירות העה לרף שנה אינה מגי
  .לתכנית185

 75%תערבות" )דהיינו גובה התמיכה השנתית יחושב כמכפלת ההפרש בין כמות "רף הה.7 

מהמכירות בפועל הנורמטיביות לאותה שנה( לבין הכמות הנמכרת באותה שנה בפועל, 

ח לק"ג("ש 0.82)  .10%, המבטיח תשואה של  בהחזר הון נורמטיבי לק"ג

, כך ינוכה בכל שנה גובה המענק שניתן לתחנה עם הפעלתה מן התמיכה השנתית.8 

לצורך הדוגמא, תחנה למעשה תינתן רק לאחר מספר שנים ) שהתמיכה השנתית הלכה

שתהיה זכאית למלוא התמיכה השנתית לפי רשת הביטחון תחל לקבל תשלומים על 

 .(שנים 4-כ בסיס רשת הביטחון לאחר

שנים בלבד ממועד תחילת הפעלת התחנה, ותיבחן  7רשת הביטחון תהיה תקפה למשך .9 

 כל שנה בפני עצמה.

ב החזר ההון השנתי הנורמטיבי המחושמ 50%-סה"כ הפיצוי השנתי יעמוד על לא יותר מ .10

 .לק"ג( סכום החזר ההוןמוכפלת ב לאותה שנהת מות המכר הנורמטיבי)כ

יופעל מנגנון תיעדוף  ביטחון,הרשת התחנות שייכנסו לתכנית המענקים ולצורך בחירת  .11

מיקום התחנה  (2) ;השירות המוצע בתחנה (1) :לפי קריטריונים. הקריטריונים כוללים

יתכנות של המידת הבשלות וה ,סטטוס התכנית (4) ;תרומה לתחרות (3) ;והנגישות אליה

 .התחנה המוצעת

 

 CNG-ב תדלוק לתחנות ביטחון רשתו מענקים תקציבית של מתווה משולב עלות

תכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון לתחנות חשיפה של תשלומי ה סה"כ תוצגלהלן 

 שנים. 7במהלך  CNG תדלוק 

                                                           
 האנרגיה:טיוטה של הקול הקורא לתכנית ופירוט עקרונותיה ניתן למצוא בקישור הבא באתר משרד  185

http://energy.gov.il/informationforpublic/tenders/documents/tender_7_16.pdf 
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 ש"ח() CNG-ב תדלוק תחנות להקמת ומענקים ביטחון רשת תכנית של חשיפה עלות:39 לוח

ים סה"כ התשלומ
השנתיים בסיכון 

 ה המוצעובמתו
 תחנות 20 תחנות 10 תחנות 5 תחנה 1

1 1,000,000 5,000,000 10,000,000 20,000,000 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 230,000 1,150,000 2,300,000 4,600,000 

6 492,000 2,460,000 4,920,000 9,840,000 

7 615,000 3,075,000 6,150,000 12,300,000 

 7-סה"כ חשיפה ב
 46,740,000 23,370,000 11,685,000 2,337,000 לא מהוון ,שנים

 7-ב סה"כ חשיפה
 38,736,000 19,368,000 9,684,000 1,937,000  5%-מהוון ב ,שנים

 

 רשת הביטחוןתכנית של תשלומי  המקסימלית, סה"כ החשיפה 39 לוחכפי שניתן לראות ב

סכום זה עומד על  5%שנים, כאשר בהיוון של  7מלש"ח לתחנה במהלך  2.5-היא כ והמענקים

 מלש"ח. 2-כ

הינו עקרוני וכי ייתכנו שינויים במתודולוגיה ובעקרונות  ילהמוצג לעיובהר כי המתווה 

התכנית המוצעת, כמו גם בפרמטרים שנקבעו לתכנית וביניהם: כמות התחנות שיוכלו 

להשתתף בהסדר, טווח השנים בה תוצע רשת הביטחון, רף ההתערבות, גובה ההחזר 

 ואחרים. המקסימלי השנתי מתוך סך החזר ההון הנדרש
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 רכב  -ו'  פרק

 מבוא  24

24.1 כללי 

נכון להיום, מרבית כלי הרכב בישראל ובעולם מונעים בבנזין או סולר. עם זאת, מערכות הנעת 

כלי רכב, גם אלה המשתייכות לטכנולוגיות המסורתיות, הופכות ליותר ויותר יעילות עם הזמן. 

ביטוי לכך ניתן למצוא בעובדה כי צריכת הדלק של כלי רכב משפחתיים בממוצע לקילומטר 

משמעותית במהלך העשור הראשון של המאה הנוכחית, ועמה חלה הפחתה  ירדהנסיעה 

וסביבתיים מציבים אסטרטגיים . עם זאת, יעדים כלכליים, משמעותית בפליטת המזהמים

 דרישות חדשות בתחום הנעת כלי רכב.

ההשלכות הסביבתיות  על פי ,הינה אפיון סל טכנולוגיות ההינעצוות רכב מטרת פעילות 

הקיימות והמתהוות  טכנולוגיותה שלהן, ובכך לאפשר קביעת אמצעים לעידוד תוהאסטרטגיו

ועדה התמקדה בטכנולוגיות הזמינות או בכאלה שיהפכו לזמינות ובשוק. משיקולי ישימות ה

 בחמש השנים הקרובות. 

 

24.2 אפשריים מיסויים כלים 

רכב בעל רמות שיטת מיסוי המעניקה הטבות מס ל 2009בתחום רכבי נוסעים פועלת מאז שנת 

זיהום נמוכות, תוך הענקת הטבות מיוחדות לטכנולוגיות הנעה מתקדמות ובהן רכב היברידי 

(HEV ,PHEV) 186ורכב חשמלי . 

אינם קיימים בתחום הרכב  ,בכלי רכב קליםשיטת המיסוי הירוק שקיימת פתרונות דומים ל

שקיים  וןוומכיטון( לא מוטל מס קניה,  4.5שעל כלי רכב כבדים )שמשקלם עולה על מכיוון  ,הכבד

קושי להתייחס לכל סוגי הרכב הכבד, בהם קיים גיוון צורות וגדלים רב יותר בהשוואה לרכב 

 . נוסעים, בצורה אחידה, בעת קביעת דרגות זיהום אחידות

מוגבלים לפחת  הכבד ם מיסוי הרכבלפיכך, האמצעים לעידוד טכנולוגיה כזו או אחרת בתחו

של משרד התחבורה. אמצעים  כלי רכבעל  רישויהאגרות  –מואץ, מכסים ובראיה מרחיבה יותר 

)כפי שנעשה בעבר בנוגע למוניות ורכבי סיור(, יש  מתקדמים"כבדים" יותר והענקת הקלה לכלים 

רבים מדובר בהרכבה  בזהירות ותוך שימת דגש על היבטים תפעוליים, שכן, במקרים לשקול

 מקומית ולא ביבוא כלים מוגמרים.

                                                           
גלגלי ניתן יהיה לתכנן וליישם רפורמה דומה, לאחר השלמת מנגנון רישום דגמים ודיווח נתוני -בתחום של רכב דו 186

 יום ממס קניה.גלגליים חשמליים פטורים כבר ה-כלים דו פליטות, אשר נמצא בתהליך בנייה.
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לחילופין, ניתן לעודד שימוש בטכנולוגיות בדרך עקיפה כגון: מיסוי דלק, הטבות להקמת 

קת מימון יצור ערכות הסבה, סבסוד ישיר לתחבורה ציבורית והענלתשתיות, הטבות ליבוא/

 וסבסוד למיזמים פרטיים.

, במקרה של שילוב צורות על רכבי נוסעים כנית המיסוי הירוקלהבדיל מהנתונים שהנחו את ת

הנעה חדשות מתעוררות בעיות סבוכות יותר. בעוד שצורות ההינע החדשות תורמות לסביבה 

 חלק ,ולצמצום התלות בנפט, הן סובלות ממגבלות טכנולוגיות וממגבלות תשתית. בשל כך

 ,וספקי התשתית ציי רכב גדוליםוק דוגמת מובילי שצריך להיות מכוון כלפי לעידודן מתוכנית 

 , ובתוך מגבלות התקינה והמסחר.דודילע זכוישטכנולוגיות בתקווה שיוכלו להשפיע על פיתוח 

 

24.3 תקינה ורגולציה 

תקינה  הם להפחתת צריכת האנרגיה ופליטת המזהמים מתחבורהעיקריים האמצעי המדיניות 

. דיפרנציאלי לפי רמת הזיהום והטלת מיסוי ,המתבססת על התקדמות טכנולוגית ,מחמירה

 אולם אין ,במדינות אירופה מדיניות התקינה זוכה לתמיכה נרחבת ומועדפת על פני הטלת מסים

ניהם חשובים, והשילוב בי שני האמצעים עיל יותר.יאמצעי  אתקינה הי לראות בכך הוכחה כי

ר כי בשונה מאירופה, בישראל אין יש לזכו .187מלוא היתרונות שמביאה הטכנולוגיה תורם להפקת

גמישות בשימוש הרבה יותר צורך לתאם את מדיניות המס עם מדינות אחרות, דבר אשר מקנה 

 בכלים מיסויים, וכי ניסיון העבר מוכיח כי למדיניות מס יש השפעה ניכרת על התנהגות השוק.

אוויר לציי רכב  הוראות לצמצום זיהום להגנת הסביבה פרסם המשרד 2014בשנת  ין כייצו

במסגרת פעילות המשרד לצמצום זיהום אוויר מכלי , 188כבדים כלי רכב 100 -חזיקים יותר מהמ

בהפחתת פליטת חלקיקים  . ההוראות מתמקדות בעיקרןרכב, כחלק מהוראות חוק אוויר נקי

של  מכלי הרכב 3% לפחות לפיויעד  , וקובעותהשפעתם על בריאות הציבור בשללאוויר נשימים 

 .2020חברה יעשו שימוש באמצעי הנעה חלופיים עד לשנת 

 

 

  

                                                           
187 Ajanovic, 2011. 

קישור לדף האינטרנט הכולל את נוסח ההוראות באתר המשרד להגנת הסביבה:  188

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=150e6519b5fb0e4f 
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 בתחליפי נפטמערכות הינע  מיפוי  25

  הוועדה דנה בטכנולוגיות הבאות:

 ;כלי רכב המונעים בדיזל ובנזין .1

 ;מתנול בריכוזים שונים .2

 ונוזלי; גז טבעי דחוס )גט"ד( .3

 (;GTLדלקים סינטטיים שמקורם גז טבעי ) .4

5. DME (די מתיל אתר); 

 ;דלקים לתחבורה-ביו .6

 .כלי רכב היברידיים וחשמליים .7

 הבאים:פי הקריטריונים -בחן את הטכנולוגיות הפוטנציאליות עלהצוות 

 הפחתת פליטת המזהמים שנפלטים מהאגזוז )המכונה גם  – תכונות סביבתיותtank-to-
wheel). 

  בעי, אנרגיות אם מדובר בגז ט בין – מיובאים )נפט ותוצריו(צמצום התלות במקורות אנרגיה
 .יגיות שמייעלות שימוש בדלק מסורתמתחדשות או טכנולו

 היצע הכלים בשוק ואפשרויות הסבה של כלים קיימים )לרבות עלויות  – זמינות טכנולוגית
 ההסבה כאמור(.

 או שמא ניתן לקדם את  ,האם מתקיימת בעיית "הביצה והתרנגולת" – דרישות תשתיתיות
 .189הטכנולוגיה באופן הדרגתי תוך שימוש בתשתיות קיימות

 האם קיימות השלכות בטיחותיות בשימוש שוטף או בעת תקלה. – בטיחות 
 

 .190ההיבטים הנ"ל נשקלו אל מול עלויות ההטמעה של הטכנולוגיה וכדאיות המעבר אליה

ה האם לקדם טכנולוגיה כזו או אחרת, בהחלט משמעותימשקל  ניתן לשני הפרמטרים הראשונים

 טריונים הם בגדר חסמים אפשריים.כי הם היעדים וכל יתר הקרי

מציון מקסימלי של  ,הטכנולוגיות כאמור בהתאם לקריטריונים שנבחרומיפוי יוצג להלן  40 לוחב

 ."-"+++" עד מינימלי "

                                                           
 הצדקה להטבת ינוקא. 9.2ראה פרק דלק,  189

 והלאה. 10 להרחבה ראה בפרק דלק מסעיף  190
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 על פי מאפיינים טכנולוגיות של מערכות הינעמיפוי : 40 לוח

 -מתאים ל טכנולוגיה
תועלת 

 סביבתית

עצמאות 

 אנרגטית

זמינות 

 טכנולוגית

זמינות 

 תשתיות
 בטיחות

 +++ +++ +++ - - רכב כבד וקל דיזל/בנזין

מתנול, 

 191אתנול

מהילה רכב קל )לא 

 קיים ברכב כבד(
 +++ + 192+/- + לא ידוע

 גז טבעי

 דחוס

 - - ++ ++ +++ רכב כבד

 - - ++ ++ + רכב קל

 גז טבעי

 נוזלי
 - - ++ ++ +++ רכב כבד

 DME 

 )יעודי(

רכב כבד עם מנועי 

 דיזל 
++ ++ - - - 

היברידי/ 

PHEV 

 

רכב קל, אוטובוסים 

)במקרה של 

אוטובוס פחות 

רלוונטי בשל תוספת 

המחיר מול תועלת 

אנרגטית וסביבתית 

 (193מוגבלת 

+ + + /+++- +++ 

 +++ - + + +++ רכב קל, אוטובוסים חשמלי

 

  

  

                                                           
 אתנול. 10%ההשוואה מתייחסת לתערובת בנזין ואתנול המכילה מעל  191

המשווקים בעולם )ציון +(. בהתייחס למתנול טרם משווקים דגמים  FFVבהתייחס לאתנול קיימים מגוון רכבי  192

 (.-מותאמים בעולם המערבי )

193 VOLVO ,מפעיל תח"ץ גרמני. דוח 
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 בתחליפי נפט ינעטכנולוגיות הסקירת   26

26.1 מתנול 

טבעי בצורתו המקורית לצרכי למתנול קיים יתרון מובנה על גז טבעי, וזאת מפני שהשימוש בגז 

תחבורה מצריך שינויים מהותיים בכלי הרכב ובתשתיות. מאידך, תכונות המתנול, המופק מהגז 

 הטבעי, דומות לתכונות הבנזין ולכן דלק זה הינו בעל פוטנציאל רב להוות תחליף נפט לתחבורה

נמוכה במעט מהנצילות המאפיינת ייצור  ,70%194-היא כ נצילות תהליך הפקת המתנול הקלה.

והשימוש בו עשוי לפתור מספר בעיות הכרוכות בשימוש ישיר בגז טבעי לתחבורה בנזין וסולר, 

 בהן: 

 הנמוכה של הגז הטבעי הנפחית הצפיפות האנרגטית; 

 תשתיות גז; 

 התלקחותהפחתת הנזק במקרה  -בטיחות; 

 195גבלות של חניה בחניונים מקוריםהיעדר כל ה. 

 (M15) 15%תערובת מתנול בריכוז  26.1.1

לכלל הבנזין  15%הערכות ראשוניות, הוספת מתנול בריכוז  על פי תיאור כללי ובשלות טכנולוגית:

המשמש לתחבורה תתרום לכלכלה, למשק האנרגיה ולמעמד של ישראל כמדינה מובילה בתחומי 

תערובות דלקים ב שימוש מתיר ,כמו התקן האירופאי ,הישראליוהסביבה. כיום התקן האנרגיה 

ברחבי העולם בתערובות דלקים לאורך השנים מתנול. בין המחקרים הרבים שנעשו  3%של עד 

השימוש בתערובות דלקים בעלות  השלכות לגבי דעים דותאח אין ,מתנול בריכוזים שונים-בנזין

הפרסומים ניתן להסיק כי השימוש בתערובות חלק מ(. מ15%-נמוך מריכוז נמוך של מתנול )

דלקים בעלות ריכוז נמוך של מתנול מביא לשיפור תהליך הבעירה במנוע ולהעלאת הנצילות 

 פרסומיםמנגד, מזהירים . 196ואינו דורש ביצוע התאמות כלשהן בכלי הרכב ,התרמודינמית שלו

בחלקי מנוע  ל לגרום לקורוזיה ולשחיקה מוגברתמתנול עלו-שהשימוש בתערובות בנזין אחרים

 . 197ומערכת הדלק

                                                           
 נצילות התהליך מוגדרת כיחס בין תכולת האנרגיה בחומר הגלם לתכולת האנרגיה של הדלק הסופי שמיוצר.  194

 .27.2.6 )ראה בסעיף  אסדרה לאחר מקורים לחניונים רכב כלי כניסת תתאפשר ד"גט של במקרה שגם אף על 195

196 Impact of alcohol-gasoline fuel blends on the performance and combustion characteristics of a SI 

engine, 2010, FUEL; Study of spark ignition engine fueled with methanol/gasoline fuel blends, 2007, 

Applied Thermal Engineering; The use of methanol as motor vehicle fuel, 1984. 

 ;הטכניון, 2008, בעולם רכב לכלי מתחדשים בדלקים שימוש ניסיון על סקר 197

Alternative Fuels for Vehicle Fleet Program, AFV-FDP, 1997, Ford; Alcohol use in engines, 1984, 

W.B. Earl. 
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 ,אם כתוצאה ממחסור בידע הנדסי וחוסר תמימות דעים בקרב החוקרים והמפתחיםלעת עתה, 

 הרחבת השימוש בדלקים אלכוהוליים ,וסביבתיות כלכליות-מסיבות פוליטיות כתוצאה ואם

 מתמקדת באתנול. בעולם

 ההשפעה לבדיקת חלוץ מבחן ערכו ,והגנת הסביבה התחבורה ימשרד של בליווי, האנרגיה משרד

 במטרה והתשתית הרכב מכלולי על( 15%) מתנול של נמוך בריכוז דלקים בתערובת השימוש של

 לרשות העומדים הטבעי הגז במצבורי שגלום האנרגטי בפוטנציאל ומהיר יעיל לשימוש להביא

 במערכת שונים ברכיבים לפגוע עשוי נמוך מתנול ריכוז גם כי מלמדות המבחן תוצאות. ישראל

 כדוגמת ופלסטיק גומי חלקי לבין המתנול מולקולות תגובה כימית בין של כתוצאה בעיקר, הדלק

 ריכוז בעלת בתערובת שהשימוש נראה לא, מאידך. ומזרקים צנרת, הדלק משאבת, הדלק מיכל

 החלקים את למפות קשה. הפליטה ובמערכת( מתכות) המנוע בחלקי לפגיעה תביא מתנול של נמוך

 הרכב צי שברמת ודאיו הספציפי הדגם ברמת אם, למתנול מחשיפה כתוצאה להיפגע שעלולים

. הדלק במערכת התאמות ללא M15 בתערובת להשתמש ניתן שלא היא המסקנה כן-על, הקיים

 בהליך הכרוכות והעלויות, במתנול לעמידותם הדלק מערכת חלקי שבמיפוי המורכבות בשל

 .מטעמו מי או הרכב יצרן י"ע להיעשות צפויות אלה התאמות, ההסבה

" )ללא drop-in fuel" -כ M15 -ושלילת האפשרות בשלב זה לשימוש ב, הניסוי תוצאות לאור

 שלב M15 בשימוש אפשרי בתערובת רואה התאמות במערכת הדלק( בצי הרכב הקיים, הצוות

 באמצעות להנעה מותאמים אשרFFV (Flex Fuel Vehicles ) ברכ כלי פיתוח בתהליך ביניים

 .198יש פוטנציאל לתועלת משקיתשימוש בהם , של(M85) של מתנול גבוה בריכוז תערובות

 

אסדרה בצד הרכב ובצד התשתיות.  M15-בהתאם לאמור לעיל, יצריך השימוש ב בשלות תשתית:

יש לבצע התאמות בתשתית הניפוק הקיימת ולוודא, למשל, כי המיכל המיועד בתחנת הדלק 

חברות הדלק המקומיות,  מאחר שתכנון תחנות הדלק נעשה בידי מתאים לאגירת התערובת.

ת לא אפשר לבחון את תאימות כל הרכיבים ולהחליף את אלה שיימצאו לא מתאימים. התערוב

מתנול -. עלות הסבת דיספנסרים קיימים לשימוש בתערובת בנזיןהארצית תוזרם בצנרת הדלק

 . $3,000-5,000-מסתכמת ב( 15%)

במסגרת הניסוי שהתנהל בחסות משרד האנרגיה, נבדק השימוש בתערובת  תרומה סביבתית:

פליטות המזהמים . בבדיקות נמצא כי JRCמתנול בריכוז נמוך במעבדות הרכב של -בנזין

דומות לאלה של מנוע המופעל  M15( ממנוע המופעל בתערובת HC, CO, NOX, PMהמנוטרים )

עליה בפליטת אלדהידים, בתהליך שריפת המתנול מלווה , . מנגדולעיתים אף נמוכות ממנו בבנזין

תוצרי שריפה המסוכנים לבריאות, שאינם מנוטרים במסגרת תקנות זיהום האוויר מרכב 

נראה כי מערכת הממיר הקטליטי, שאחד  עם זאת, כחיות, שכן הם ייחודיים לבעירת מתנול.הנו

                                                           
 .הצדקה להטבת ינוקא 13.2 להרחבה ראה חלק  198
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מתפקידיה לחמצן את הפחמימנים הנפלטים בעת השימוש בבנזין, מטפלת בפליטת האלדהידים 

רק לכלי רכב שאושרו לכך על ידי יצרן  בישראל צפוי להיות מאושר M15השימוש בדלק ביעילות. 

א קיימים כיום כלי רכב העומדים בתקינה מערבית שאושרו על ידי יצרן הרכב לשמכיוון הרכב. 

לא ניתן כיום לקבוע ברמת וודאות מספקת מה תהיה מידת , M15לעשות שימוש בתערובת 

 על פליטות מזהמי האוויר מהרכב. M15ההשפעה של השימוש בתערובת 

הליכי הבעירה בצילינדר, על תכונות המתנול משפיעות בצורה חיובית על ת תרומה אנרגטית:

עומס החום במנוע ועל תזמון המנוע. לכן, אף שערך ההיסק של התערובת נמוך מזה של בנזין 

 ל את תכונותיו העדיפות של המתנולנפגע. יתרה מזאת, מנוע שיתוכנן לנצ הרכב לאתקני, הספק 

ת את פליטות גזי וכתוצאה מכך גם להפחי בעל נצילות גבוהה יותר ממנוע בנזיןעשוי להיות 

 .החממה

 (M85) 85%תערובת מתנול בריכוז  26.1.2

קיימת הסכמה מלאה בדבר הצורך בהתאמת המנוע ומערכת  תיאור כללי ובשלות טכנולוגית:

(. משרד האנרגיה נתן 20%-גבוה מהדלק לשימוש בתערובות דלקים עם ריכוז גבוה של אלכוהול )

אתנול -ובות בנזיןלהפעלה בעזרת תער במקור שתוכננו ,חסותו לניסוי הבוחן התאמת כלי רכב

 Flex Fuel Vehicle. כלי הרכב הללו מכונים בנזין-לתערובות מתנול ,(E85) 85% בריכוז גבוה של

(FFVהאתנול .)לתחבורה  כתחליף נפטמשמש , כמו המתנול, גם הוא ממשפחת האלכוהוליים ו

האתנול כדלק לתחבורה נבעה  לפתח את בעולם בריכוזים שונים מזה עשרות שנים. הבחירה

. בישראל אין משאבים )כגון גידולי סוכר ותירס( הוא מופק שמהםבעיקר מזמינות המשאבים 

בעל נצילות נמוכה ועלותו גבוהה מזו של הפקת  הוא להפקת אתנול )הליך הפקת אתנול מגז טבעי

טבעי, הניסוי,  בדלקים המופקים מגזהשימוש  את מתנול מגז טבעי(. על כן, ובמטרה להרחיב

תערובת בעזרת אתנול( מותאמי )  FFVכלי רכב הפעלת ההשלכות של את גם בוחןשהוזכר לעיל, 

M60  כמות החום הנפלטת בשריפה ) בריכוז זה ערך ההיסק .בנזין( 40%-מתנול ו 60%)המכילה

שאליה תוכנן המנוע. עבודת  E85דומה לערך ההיסק של תערובת M6 0 תערובתשל  (של ק"ג חומר

עמידות לסביבת מתנול ויספקו ביצועים  FFVהמחקר מסתמכת על ההנחה כי המערכות ברכבי 

שזה האחרון הוא דומים לאלה שתוכננו אליהם. ההבדל בתכונותיהם של האתנול והמתנול 

ולה בין קיים הסכם שיתוף פע ,לניסויבמקביל  "תוקפני" יותר למתכות ולמוצרי גומי ופלסטיק.

המותאם לתערובות מתנול  FFV בנושא פיתוח של כלי רכב FCAממשלת ישראל ליצרן הרכב 

 .199(85%בריכוז גבוה )עד 

התאמה של רכיבי התשתית M85 -, יצריך השימוש בM15-בדומה לשימוש ב בשלות תשתית:

על רשימת ציוד תדלוק להתבסס לסביבת מתנול בעזרת המפרטים שבידי חברות הדלק. ניתן 

ציוד  אך יצויין כי ,(הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית) EPA-שפרסם ה E85מותאם 

                                                           
 .27.1.1 להרחבה ראה בחלק  199
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. הארצית התערובת לא תוזרם בצנרת הדלק. לא בהכרח יתאים גם למתנול המתאים לאתנול

נמצאות תחת בחינה  E85 - FFVברכבי M85 -התועלות הסביבתיות והאנרגטיות של השימוש ב

 סוי המתואר לעיל.בני

. FFVמייצור רכב שאינו יקר להיות צפוי אינו  FFVייצור רכב שלב הפיתוח,  בתום הפרשי עלות:

רכיבי מערכת  ההחלפה שלעלויות בשל  מעשית עשויה לא להיותהסבת כלי רכב קיים לעומת זאת, 

לא תהיה יקרה יותר מתחנת דלק  M85הקמת תחנה דלק חדשה מותאמת לשיווק הדלק. 

בתחנה  E85קונבנציונלית. משרד האנרגיה האמריקאי מעריך כי עלות הוספת מיכל חדש לשיווק 

בתחנות רבות קיימים מיכלים ריקים )כגון מיכלים ששימשו  .$50,000-70,000200קיימת תהיה 

 .M85-אוקטן( וקיים מקום מתאים להתקנת מיכל יעודי ל 96בעבר בנזין 

 

26.2 טבעי דחוס  זג 

 (גט"ד) גז טבעי דחוס הנעת כלי רכב פרטיים באמצעות 26.2.1

שימוש בגט"ד להנעת כלי רכב אפשרי במנועים ייעודיים אשר  תיאור כללי ובשלות טכנולוגית:

( וכן קיימת האפשרות Bi-fuel/Dedicated) בלבד או גט"ד ובנזין תוכננו להפעלה באמצעות גט"ד

או דיזל להנעה בעזרת גט"ד. ההסבות מתאפיינות בהתאמה להסב כלי רכב בעלי מנוע בנזין 

פשוטה למנוע הקיים וכוללות הוספת מערכת דלק ייעודית האחראית על אכסון והזרמת הגז אל 

 המנוע. 

-או דו: מנועים ייעודיים יתאפיינו בנצילות גבוהה יותר מאשר מנועים מוסבים תרומה אנרגטית

גבוה משמעותית מזה של בנזין, ולכן מנועים  (130) טבעימהסיבה שמספר האוקטן של גז דלקיים 

ויהיו בעלי יחס דחיסה גבוה  המתוכננים מראש להפעלה בגט"ד ינצלו לטובה תכונה זו של הגז

דלקיים, -המונעים בגט"ד במדינות המערב הם דוהפרטיים . אף על פי כן, מרבית כלי הרכב 201יותר

אלה לא מתקיים ניצול מלא של היתרונות מוסבים, ובכלים אם בין אם מקוריים ובין 

של כלי רכב פרטיים מונעי גט"ד ייעודיים נמוך, בשל פריסת הפוטנציאליים של גט"ד. ההיצע 

 תשתיות שאיננה מספקת את הנהג הפרטי הממוצע.

להשוות  )ארה"ב( ביצעה סדרת מבחנים במטרה : המעבדה הלאומית לאנרגיהתרומה סביבתית

בין פליטת המזהמים של כלי רכב ייעודיים להנעה בגט"ד ובין הפליטה מכלי רכב מוסבים. 

                                                           
200 Handbook for Handling, Storing, and Dispensing E85 DOE, 2006. 

201
יחס  דלק ופליטת המזהמים הנגזרות מכך.יחס הדחיסה הינו פרמטר המשפיע רבות על נצילות המנוע ועל צריכת ה 

ועי דיזל הוא הסיבה העיקרית לנצילות העדיפה של מנועי הדיזל על פני מנועי הבנזין הדחיסה הגבוה המאפיין מנ

Sonntag, 1998).) 
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במבחנים נמצא כי פליטת המזהמים מכלי הרכב הייעודיים נמוכה משמעותית מהפליטות מכלי 

 . 202הרכב המוסבים

טת מערכות הטיפול בגזי הפליטה ופעולת המנוע התקינה של כלי רכב חדשים מביאים לפלי

מזהמים נמוכה יחסית כקבוע בדרישות התקינה. בהשוואת דגמי כלי רכב מתגלה כי ההבדלים 

ומונע בבנזין, ובין פליטת  5בפליטת המזהמים ממנוע הצתה חשמלית, העומד בתקני יורו 

המזהמים שתתקבל מהנעתו של אותו מנוע בגט"ד )לאחר הסבה( יהיו קטנים ויתבטאו בעיקר 

 .203כמות הפד"חב 10-20%בהפחתה של 

יצויין כי בשקלול (. THCתקבל עלייה בפליטת הפחמימנים הכוללת )עשויה להלעומת זאת, 

והעלויות החיצוניות שלהם, עדיין  THCמול  CO2הערכים הממוצעים של כמויות המזהמים 

 תיתכן השפעה סביביתית חיובית, אם כי לא גבוהה במיוחד.

ירידה ביעילות מערכות הטיפול בגזי הפליטה חלה  פנימיתבעל מנוע בעירה  רכב כליכל  לאורך חיי

וכתוצאה מכך רמת הזיהום הנפלטת מכלי הרכב עולה. תכונות  ,וכן בלאי במערכות הדלק וההינע

ולכן פליטת המזהמים  ,הגז הטבעי מאפשרות בעירה טובה יותר משל בנזין בחלל הצילינדר

על כן, מנוע ומערכות הקצה יאבדו מיעילותם. התהיה נמוכה יותר גם כאשר  )במיוחד הפחמימנים(

 רכב כלי של הסביבתיים כתוצאה ישירה מבעירת הדלק בביצועים הזמן עם שהירידה מכיוון

ט"ד גהסביבתיים שמתקבלים מהשימוש ב נותהיתרוהרי ש, ד"גט לרכבי ביחס יותר גבוהה רגילים

 כלי הרכב.להנעת כלי רכב בעלי מנוע הצתה חשמלית גדלים עם התיישנות 

מהנתונים האנרגטיים וההשלכות הסביבתיות שהוצגו עולה כי התועלת הגדולה ביותר שתתקבל 

(. הסבתם Dedicatedמשימוש בגז טבעי במגזר התחבורה תתקבל בשימוש בכלי רכב ייעודיים )

של כלי רכב חדשים בעלי מנוע הצתה חשמלית להנעה בעזרת גט"ד אין בה משום יתרון מעבר 

כמו  פי רוב ההסבה איננה מאושרת ע"י יצרן הרכב.-שבשימוש במשאבים מקומיים ועללתרומה 

כן, מחקרים מצביעים על כך שהסבות מנועים שאינן מתבצעות כהלכה מובילות להגברת פליטות 

עם זאת, עקב הזמינות המוגבלת הצפויה ולשם עידוד החדירה של  .204מזהמי האוויר מהרכב

התחבורה יאפשר הסבת כלי רכב בעלי מנוע הצתה חשמלית  משרדהמוצר למגזר התחבורה, 

 להנעה באמצעות גט"ד. 

פרטיים מונעי גט"ד יצריכו רשת תחנות תדלוק ארצית בהתאם לצרכי  כלי רכב: בשלות תשתית

לתחנת תדלוק ולאיכות הגז. עם זאת, עלות התחנה  יםישראלי ניםתק םמינהגי הרכב הפרטי. קיי

תדלוק קונבנציונליות. כמו כן, נדרש לערוך ריענון בטיחות בנושא גז טבעי גבוהה יחסית לתחנות 

לגורמים המקצועיים ולכוחות ההצלה, להכשיר כוח אדם ומוסכים לטיפול במערכות הגז 

 ולהתאים חניונים ציבוריים.

                                                           
202 Sonntag,  .1998  
203 Honda Civic; Skoda Octavia, Skoda Citigo; EPA GHG calculator. 

204
 Vonk, W.A., Verbeek, R.P., Dekker, H.J. (2010). Emissieprestaties van jonge Nederlandse 

personenwagens met LPG en CNG installaties. TNO-rapport MON-RPT-2010-01330a, Delft, 

Netherland, p.26 (in Dutch).  
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 5,000-10,000-דלקי מקורי תהיה כרוכה בתוספת עלות של כ-: רכישת כלי רכב דוהפרשי עלות

שעשויה להתקבל כתוצאה מהפחתת הפליטות במסגרת המיסוי  )תוספת זו גבוהה מההטבה ח"ש

. עלויות התחזוקה דומות לעלויות התחזוקה של כלי ח"ש 10,000-15,000-הירוק(. עלות ההסבה כ

 רכב מונע בנזין.

 (גט"דבגז טבעי דחוס )להנעה  )דיזל( הסבת כלי רכב בעלי מנוע הצתה עצמית 26.2.2

 דלקית סולר/גט"ד-כבדים יכולים להיות גם בעלי הנעה דו כלי רכב: אנרגטיתתרומה סביבתית ו

(dual fuel)דלקי-. להבדיל ממנוע בנזין דו (bi fuel) שבו ההנעה נעשית בעזרת אחד מהדלקים ,

בלבד )בנזין או גט"ד(, במנועי דיזל, בהם הצתת התערובת בצילינדר נעשית שלא בעזרת ניצוץ אלא 

פתח בחלל הצילינדר, יש צורך מתמיד בהזרקת סולר. הגט"ד מוזן דרך כתוצאה מהלחץ המת

סעפת היניקה ומחליף חלק מהסולר המוזרק. אחוז הגז מסך תערובת הדלקים משתנה בהתאם 

דלקית סולר/גט"ד -למצבי העבודה של המנוע. יצרני הרכב אינם עושים שימוש בטכנולוגיה דו

דלקית ברכב קיים. הסבות אלה אינן -ל להנעה דודיזוהיא משמשת בעיקר לצורך הסבת מנועי 

דלקית -מאושרות ע"י יצרן הרכב. הנתונים הקיימים אינם מעידים שלשימוש בהנעה דו

 סולר/גט"ד השפעה חיובית על פליטת המזהמים או על היעילות האנרגטית של כלי הרכב.

י מנוע דיזל להנעה אגף הרכב במשרד התחבורה בחן האם לאפשר הסבתם של כלי רכב כבדים בעל

גט"ד. בבחינה השוואתית לפליטות שבשימוש בסולר לעומת השימוש -בעזרת תערובת של סולר

 דלקית נרשמו מגמות דומות לאורך המבחנים השונים:-תערובת דוב

 חמצני;-חד-עליה של פי שתיים בפליטת הפחמן 

 ;אין שינוי משמעותי בפליטה של חנקן חד חמצני 

  חמצני;-החנקן הדובפליטת  30%ירידה של 

  (;50עליה משמעותית בפליטת הפחמימנים )פי 

 ;אין שינוי משמעותי בפליטת חלקיקים נשימים 

 .ירידה קלה בביצועי המנוע 

מבחינת צריכת הדלק לא נרשמה ירידה בצריכה המסית ובהתחשב בכך שערכי ההיסק של גז 

ירידה בנצילות המנוע עקב טבעי וגז פחמימני גבוהים מזה של סולר )ליחידת מסה(, מסתמנת 

 השימוש בתערובת. מגמות אלה יימשכו לאורך כל חיי כלי הרכב.

דלקית אין השפעה -להסבת כלי רכב כבדים בעלי מנוע דיזל להנעה דוכי נמצא על סמך הנתונים, 

חיובית על פליטת המזהמים או על היעילות האנרגטית של כלי הרכב. יתרה מכך, קיים חשש כי 

ה וההתערבות במערכת הדלק תביא לפגיעה בביצועי המנוע ובמערכת הטיפול בגזי הליך ההתקנ

במיוחד בפליטת החלקיקים המאפיינת את מנועי  הפליטה אשר תוביל לעליה בפליטת המזהמים,

הדיזל, חלקיקים אלה מהווים את הסיכון הבריאותי החמור ביותר. על כן, בקבוצת כלי הרכב 

 משרד התחבורה יאשר .להנעה בגט"דלי רכב ייעודיים שתוכננו הכבדים, יהיה נכון לעודד כ
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פליטת המזהמים לאחר ההסבה אינה רק אם  דלקית-מנוע דיזל להנעה דו דגם רכב בעל הסבת

 .205עולה על רמת הפליטות טרם ההסבה, בהתאם לדרישות משרד התחבורה

 אירו. 15,000 – 10,000דלקית הנה -: עלות הסבת רכב כבד להנעה דוהפרשי עלות

 ייעודיים (גט"ד) גז טבעי דחוסמנועי  הנעת כלי רכב כבדים ואוטובוסים באמצעות 26.2.3

: הפליטות המאפיינות כלי רכב בעלי מנוע דיזל הן המסוכנות ביותר לבריאות תרומה סביבתית

. כמות הפליטות של כלי רכב כבדים גבוהה בשל 206ואף הוגדרו כגורם מסרטן לבני אדם האדם

הרב הדרוש לשם הנעתם. במקרה של אוטובוסים ומשאיות עירוניות, הזיהום משקלם והעומס 

 נפלט בלב אוכלוסייה צפופה והנזק הבריאותי רב מאד.

לאוטובוסים ולמשאיות בעלי מנוע גט"ד ייעודי צפויה להיות תרומה סביבתית גדולה בזכות 

של מו כן, למעבר כ (.PM) נשימים חלקיקים ושל NOX)תחמוצות חנקן )משמעותית של  הפחתה

חיוביות. אוטובוסים ומשאיות  ואסטרטגיותמגזרי תחבורה אלה להנעה בגט"ד השלכות כלכליות 

בעלי מנוע גט"ד ייעודי יצרכו כמות אנרגיה דומה למקביליהם המונעים בסולר ויאפשרו שימוש 

 במשאב מקומי.

ות חלוקה )מחזורי ומשאי , משאיות איסוף אשפה: אופי הנסועה של אוטובוסיםבשלות תשתית

של מספר תחנות תדלוק  יחסית נסיעה ומסלולים קבועים( מאפשר הקמת תשתית מצומצמת

עה באמצעות גט"ד. ככלל, הנעת תחבורה להנ למתאימים ביותרבספיקה גבוהה, ולכן הופך אותם 

הצפיפות  אמנם בדיזל. תחבורה ציבוריתבגט"ד נחשבת לחלופה היעילה ביותר להנעת  ציבורית

מאפשר את הטווח המושג  אך ,טווח הנסיעה של המשאית את מקטינההאנרגטית של הגט"ד 

 .ין שהמרווח בין תדלוקים יקטן(בישראל )יצו תובלההת ומשאילמרבית  דרשתנסועה היומית הנה

לציי תובלה הנעים בצירים קבועים שבהם תיפרס רשת תחנות  אופטימאליתהנעה בגט"ד  על כן,

 צית.תדלוק אר

דלקיים כאחד יצריכו ריענון בטיחות -בדומה לרכבי גט"ד פרטיים, רכבי גט"ד כבדים ייעודיים ודו

בנושא גז טבעי לגורמים המקצועיים ולכוחות ההצלה, הכשרת כוח אדם לטיפול במערכות הגז 

 והתאמת סביבת העבודה במוסכים לגט"ד.

: מחיריהם של כלי רכב כבדים מונעי גט"ד )אוטובוסים, משאיות תובלה ומשאיות הפרשי עלות

עלויות התחזוקה  ואילושל מקביליהם המונעים בסולר,  מאלה 25%-15%-בחלוקה( גבוהים 

ותקופות השירות שלהם דומות. עלות תחנת תדלוק גבוהה יחסית לעלות תחנת תדלוק 

תחנות תדלוק משותפות המקבצות מפעילי ציים הקמת יתרון לקונבנציונלית. לפיכך, יש 

                                                           
 -באתר משרד התחבורה דחוס טבעי בגז להנעה רכב כלי להסבת חובה דרישות 205

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3239:gtd-

hasava&catid=183:rechev-gaz-t-c&Itemid=358 

206
 World Health Organization, "IARC: DIESEL ENGINE EXHAUST CARCINOGENIC" (2012) 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf
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המיוצרים ע"י יצרן כלי רכב כבדים  לא משווקים 2015נכון לשנת מתאימים ומשתמשים נוספים. 

 דלקית סולר/גט"ד. -בעלי הנעה דוכ הרכב

 

 LNG 26.3

: מערכות הרכב דומות למערכות הגט"ד, למעט מיכל האגירה תיאור כללי ובשלות טכנולוגית

פתרון לבעיית טווח הנסיעה  יכול לספק LNG -וץ לאכסון הנוזל. השימוש בהקריוגני הנח

ף תחנות תדלוק שבשימוש בגט"ד ולכן מתאים במיוחד לציי תובלה הנעים בנתיבים בהם רצ הקצר

 8מול  22מזו של גט"ד ) 3זל גבוהה פי כמעט הצפיפות האנרגטית של הגז המונהגט"ד אינו מספק. 

זל נשמר ניתן להאריך את טווח הנסיעה מבלי להגדיל את נפח האכסון. הנומגה ג'אול לליטר( ולכן 

 .162C מינוס של סביב לחץ אטמוספרי ובטמפרטורה

ההשלכות האנרגטיות )ברכב(, ומאחר ש  CNG-וה  LNG-: בשל הדמיון מערכות התרומה אנרגטית

ד, אין מקום זהות לאלה המתקבלות בהנעה בעזרת גט" LNG -וסביבתיות המתקבלות מהנעה ב

 יכולות לשרת CNGלהתייחסות נפרדת בתחום הרכב. ההמלצות המובאות לגבי משאיות מונעות 

 .LNG -גם את ה

מצבורים  יבשתית ואגירת-וח לצרכי הובלה ביןמשמש כמצב צבירה נ  LNG-: הבשלות תשתית

 .טות למצבו הגזי ומוזרם בצנרת הגז הטבעילאומיים. בשלב הצריכה הנוזל עובר התפש

מוזרם בצנרת קריוגנית ייעודית יקרה מאד ולכן לא נהוגה הזרמתו בצנרת  LNG: מגבלת תשתית

 לטווחים ארוכים אלא שינוע באמצעות מיכליות.

. תחנה לדחיסת גז טבעי ת: עלות הקמת מתקן הנזלה גבוהה בהרבה מעלות הקמהפרשי עלות

שמש כתחנת תדלוק אך מספר קיימת האפשרות הטכנולוגית להקמת מתקן הנזלה קטן שיכול ל

 המתקנים הללו מועט בשל עלותם הגבוהה.

 

 GTL 26.4

 Gas Toסינטטיים שמופקים מגז טבעי בטכנולוגיה: דלקים תיאור כללי ובשלות טכנולוגית

Liquids (GTL )- סולר  .סולר ודס"ל םבתהליך ה יםהמופקהעיקריים  ים, הדלקנכון להיוםGTL ,

. פיתוח התהליך הכימי מיועדים לסולר רגילה מנוע הצתה עצמיתמתאים לשימוש בכלי רכב בעלי 

ולכן  ,גבוהה זה יאפשר לרקוח גם דלק הדומה בתכונותיו לבנזין. איכות הסולר המתקבל בתהליך

הפחתה ולהביא ללינדר יהשימוש בו צפוי לשפר במידה מסוימת את תהליך הבעירה בחלל הצ

בפליטות ( עשוי להביא להפחתה 100%) GTLך קטנה בפליטות. שימוש בדלקים שמקורם בתהלי

ככל שאמצעי הטיפול בגזי פליטה משתפרים, כך קטנה  מזהמים, בעיקר של חלקיקים נשימים.

עשויה  (Euro 6. החמרת התקינה )GTLהתועלת הסביבתית שבשימוש בסולר המופק בתהליך 
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ל התייחסות דומה לזו בצד הרכב סוג דלק הנ"ל מקבלצמצום התועלת הסביבתית. על כן, ביא לה

 דיזל קונבנציונליים.\של בנזין

צפויים  GTL, תוצרי תהליך 2035מנתונים שמפרסם מרכז המידע הממשלתי האמריקאי, עד שנת 

 למלא אחוזים בודדים בלבד מצריכת הדלקים לתחבורה.

ת , לא נמצאו דרישות ייחודיומכון התקנים הישראליעבודה שנעשתה ע"י על פי : בשלות תשתית

לעדכן האם יש צורך  לבחוןבתשתית הקיימת. יש  GTLשימוש בסולר שמקורו בתהליך ללהזרמה ו

קיימים בעולם תקני  שיכיל מפורשות סוג דלק זה. על מנת סולר לתחבורהעבור תקן ישראלי 

 .GTLאיכות ייעודיים לסולר 

. יצוין כי הליך גז טבעימקורו במאפשר שימוש במשאב מקומי מאחר ש GTL: תרומה אנרגטית

 (. 50%-ההפקה בעל נצילות נמוכה )כ

ות נמוכה למול שימושים בעל נצילההפקה תהליך גבוהה.  עלות הקמת המפעל: הפרשי עלות

 .אחרים בגז טבעי

 

26.5 כלי רכב היברידיים וחשמליים 

 ( פרטייםHEVהיברידיים ) כלי רכב 26.5.1

טכנולוגיית הינע שהולכת והופכת : כלי רכב היברידיים מייצגים תיאור כללי ובשלות טכנולוגית

מהיצרנים החברים בברית יצרני  30%לפופולרית יותר ויותר במדינות אירופה וצפון אמריקה. 

( מציעים דגמים היברידיים ויש הסכמה כי שימוש בטכנולוגיה היברידית מהווה ACEAהרכב )

זאת בשילוב עם  אחד האמצעים להעלאת היעילות האנרגטית של כלי הרכב ולהפחתת הפליטות,

 שיפור נצילותם של המנוע ומערכות העברת הכוח והפחתת משקל כלי הרכב.

 30%פחות דלק ובהתאמה פולט  30% -כ : כלי רכב היברידי צורךתרומה סביבתית ואנרגטית

פחות מזהמים לעומת כלי רכב בעל מאפיינים דומים. ההפחתה תלויה בדגם הרכב ובמאפייני 

, התועלת הגבוהה ביותר תתקבל בתנאי נסועה עירונית בה נדרש הספק נמוך, על פי רובהנסועה. 

מבחינה סביבתית יש חשיבות מיוחדת להפחתת  וזמני עצירה ארוכים. שימוש רב בבלמים

 הפליטות באזור העירוני המאוכלס ועל כן יש בטכנולוגיה זו תועלת ממשית.

יותר  מערכת הנעה היברידית גבוהותכב בעל : עלות הרכישה ועלות התחזוקה של רהפרשי עלות

בעבור  $3,400מרכב בעל מנוע בעירה פנימית בלבד. בארה"ב ניתנו הטבות פדרליות בגובה של עד 

(. כעת המדינות רשאיות לתת נקודות מס בעבור כלי רכב 2011מכסת חדירה למשך חמש שנים )עד 

ה בנתיבים מהירים ופטור מאגרה שהוגדרו פחותי פליטות כמו גם הטבות נוספות כגון חניה, תנוע

מגדיר קבוצת מיסוי לכלי רכב בישראל . המיסוי הירוק אך לא ניתנות הטבות פדרליות ,שנתית

)זאת במסגרת  30%מס הקניה בקבוצה זו עומד על ו *(,2רידיים חסכוניים )דרגת זיהום היב

 (.2017הוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת 
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 ( פרטייםEVחשמליים ) כלי רכב 26.5.2

( רואים בהנעה חשמלית בעזרת ACEA: בברית יצרני הרכב )יאור כללי ובשלות טכנולוגיתת

בשלב מערכות אגירת אנרגיה )בטכנולוגיה זו או אחרת( חלופה אפשרית למנוע הבעירה הפנימית. 

ת ו)תשתי סוללות וקבלים - זה, עדיין קיים חוסר וודאות ביחס לביצועי מערכות אגירת האנרגיה

 .נסיעה, אורך חיים( יחטעינה, טוו

: רכב חשמלי מחייב הקמת תשתית תומכת. מאחר שמדובר ברשת חשמלית, אין מגבלות תשתית

. ש"ח 4,000-8,000טעינה נקודתיות שעלותן  נקודותבעיית זמינות )אזורית( ומדובר בפריסת 

 עמדות הטעינה.ו חשמלירכב הפעלה של הבוא ודרישות הי אסדרה שלבישראל קיימת 

)כגון: חניה, החיצונית ההשפעה למעט פליטת המזהמים והרעש, : תרומה סביבתית ואנרגטית

. בנוגע לזיהום, רכב ( של רכב חשמלי דומה לזו של רכב בעל כל הנעה אחרתתאונות דרכיםגודש, 

 פליטת המזהמים עקב השימוש ברכב תלויה במאפייני מערך ייצורו ,חשמלי נטול פליטות ישירות

 כמו כן, קיימת עלות של טיפול בסוללות )מיחזור( לאחר תקופת השימוש.. פקתוהחשמל ואס

ועוצמתו עולה עם הגברת המהירות.  ,הרעש הנוצר בתנועת רכב נובע בעיקרו מחיכוך הצמיגים

אך אין  ,לכל קטגוריית כלי רכבהמותרת הכוללת קיימות דרישות המגבילות את רמת הרעש 

את  תהפחילצפוי  . שימוש ברכב חשמליבפרט לרכב חשמליוהינע לסוג ה בדרישות אלה התייחסות

 וההבדל עשוי להתבטא במהירויות נמוכות.  ,בלבד מהמנועהרעש 

היתרון הגדול ביותר של כלי רכב חשמליים הוא צמצום זיהום האוויר במרכזי האוכלוסין. הסטת 

מאות מטרים הינה אחד ח בגובה של והזיהום ממרכזי הערים בגובה הקרקע לארובות תחנות הכ

הכלים היעילים ביותר לשיפור איכות האוויר בריכוזי האוכלוסין. בנוסף, השימוש בכלי רכב 

ח חדשות נעה וחשמליים מתאפיין ביעילות אנרגטית גבוהה יותר. הנצילות האנרגטית של תחנות כ

כלי רכב חדישים  בעוד שגם ח הפועלת במחזור משולב(,ו)תחנת כ 58%-)תחנה קיטורית( ל 40%בין 

. ככל שיגבר השימוש בגז טבעי ובמקורות אנרגיה 30%-אינם מגיעים לנצילות אנרגטית הגבוהה מ

 מתחדשים לייצור חשמל כך גם התועלות הסביבתיות והאנרגטיות של כלי רכב חשמליים יעלו.

בה בארה"ב הונהגה תכנית פדרלית לעידוד רכישת רכב חשמלי אשר לפיה רכב חשמלי יזכה בהט

כלי רכב לכל יצרן. נוסף על התוכנית הפדרלית, רשאיות  200,000וזאת עד מכסה של  $7,500של 

בהתאם לתכנית המיסוי הירוק, רכב חשמלי  ,בישראלינות לתקן תכניות עידוד מקבילות. המד

 אינו מחויב במס קניה.כלל בלבד. אופנוע חשמלי  10%נהנה ממס קניה בשיעור של 

ד לעלות הגבוהה של מנועי בעירה פנימית ומערכות העברת כוח )הצתה : בניגוהפרשי עלות

חשמלית או דיזל(, עלות המנועים החשמליים אינה גבוהה ומחיר רכב חשמלי )ללא מצבר( עשוי 

להיות נמוך מזה של רכב קונבנציונלי. מאידך, עלות המצבר, שמוערכת בעשרות אלפי שקלים 

ש(, מתווספת לעלות הרכב הקונבנציונלי ומייקרת את /קוט"$400-בהתאם לקיבול האנרגיה )כ

הרכב. אופיים של מנועים חשמליים מאפשר עלות תחזוקה נמוכה בהשוואה לרכב בעל מנוע 

בעירה פנימית )מדובר במאות שקלים בודדות בשנה לרכב ממוצע(. יצוין כי אורך חיי הסוללה 
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כמובן שהידיעה שאי שם כב. בטכנולוגיה המוצעת היום קצר ממחצית תקופת השרות של ר

במהלך חיי הרכב יהיה צורך בהחלפת סוללה על כל המשתמע לעניין העלויות, מהווה גורם מרתיע 

בעיני המשתמש הפוטנציאלי, וזאת בנוסף למגבלות הטכנולוגיות הקיימות בכל הנוגע לטווח 

 הנסיעה. 

מהירה המאפשרת, הוזלה של יצוין כי תחום הסוללות החשמליות מאופיין בהתפתחות טכנולוגית 

ותר בעלות טכנולוגיה "וותיקה", אך התייקרות, בשלב זה, בתחום הטכנולוגיות המתקדמות י

 קיבולת אנרגטית גבוהה.

 .2017עד לסוף שנת  10%על כלי רכב חשמליים נקבע שיעור מס קנייה מופחת של 

 

 ( פרטייםPHEVהיברידיים נטענים ) כלי רכב 26.5.3

: כלי רכב היברידי נטען הוא קונספט צעיר )דגמים ראשונים יצאו טכנולוגיתתיאור כללי ובשלות 

( שנועד לגשר בין דרישות הנהגים לבין הביצועים המוגבלים של הרכב החשמלי. 2011לשוק בשנת 

מצאי הדגמים המוצעים מוגבל מאד. להבדיל מכלי רכב היברידיים, שמתאפיינים בסוללה בעלת 

יברידיים נטענים מצוידים בסוללות בעלות קיבולת המאפשרת נסועה קיבולת נמוכה, כלי רכב ה

( בעזרת המנוע החשמלי בלבד. הטווח החשמלי האופטימלי ק"מ 100-כשל עשרות רבות של ק"מ )

 ק"מ להבטחת יכולת נסועה יומית ממוצעת. 70-יהיה כ

ה לזו של רכב : טעינת הרכב ההיברידי הנטען מחייבת שימוש בתשתית זהבשלות ומגבלות תשתית

מכיוון שהרכב בעל מנוע בעירה פנימית ניתן להשתמש ברכב גם בהעדר תשתית. חשוב  , אךחשמלי

לזכור כי יעילות מירבית תתקבל בטעינת הרכב, כך שאין לראות באפשרות השימוש במנוע 

טעינה. אין כדאיות כלכלית וכמובן גם לא תועלת סביבתית הבעירה תחליף לפריסת תשתית 

אך  אל, כאמור, קיימת האסדרה הנחוצה,טית ברכישת רכב יקר ושימוש בו כרכב רגיל. בישרואנרג

, במקביל לחדירתם של כלי רכב היברידיים נטענים, יש בפועל פריסת עמדות הטעינה דלה. על כן

 .ובמקומות ציבוריים לפתח תשתית טעינה בסיסית כגון עמדת טעינה במקום חניית הקבע

ב חשמלי נטען יהיה נטול פליטות ישירות במצב הנעה חשמלית ויפלוט : רכתרומה סביבתית

הפליטות תלויה בקיבולת המצבר, ברמה דומה לרכב רגיל בזמן הנסיעה על בנזין. רמת מזהמים 

 .וואספקתהחשמל בינעירוני( ובמאפייני מערך ייצור \באופי הנסיעה )עירוני

מלי( תתקבל בטעינת הרכב והנעה שברובה : יעילות מקסימלית )כזו של רכב חשתרומה אנרגטית

 חשמלית. 

: בהיותם כלי רכב היברידיים, עלות הרכישה ועלות התחזוקה של כלי רכב הפרשי עלות

כלי רכב אלה ל מנוע בעירה פנימית בלבד. מאחר שהיברידיים נטענים גבוהות מאלה של רכב בע

מחירם גבוה אף מזה של רכב מצוידים הן במנוע בעירה והן במצברים בעלי קיבולת גבוהה, 

/קוט"ש(. לקיבולת הסוללה יש השפעה רבה על $400חשמלי )בהתאם לקיבול האנרגיה ולפי 

מצריך קביעת קריטריון אנרגטי  כן עידוד סוג הנעה זההפחתת הפליטות והיעילות האנרגטית. ל

ירוק נקבע מס במסגרת המיסוי השיבדיל בין קבוצת כלי רכב זו לקבוצת כלי הרכב ההיברידיים. 
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וסוללה בעלת  100הציון הירוק שלו אינו עולה על ש ,על רכב היברידי נטען 20%בשיעור  קניה

בהטבה . מדובר (2017)זאת במסגרת הוראת שעה שתוקפה עד סוף שנת  kWH 3קיבולת מעל 

 מבטיח יעילות אנרגטית גבוהה ותרומה סביבתית.קריטריון שהניתנת בעבור  ,משמעותית

 

 ציבורית עירונית היברידית וחשמליתתחבורה  26.5.4

 תהיברידיהנעה   1.6.6.62

במרבית הדגמים ו ים כיום אוטובוסים בעלי הנעה היברידית,: קיימתיאור כללי ובשלות תשתית

הפועלת בסל"ד משתנה כעזר  ,העירוניים מדובר במערכת הנעה חשמלית מקבילה למנוע הדיזל

 ינו במיטבו( והפחתת העומס. למנוע הדיזל בתחום הסל"ד הנמוך )התחום בו המנוע א

: בערים רבות נבחן השימוש בטכנולוגיה היברידית כאחד האמצעים להפחתת תרומה סביבתית

הפליטות ממגזר התחבורה הציבורית. מחד, תחבורה ציבורית עירונית היברידית מציעה שיפור 

 הנשימיםבצריכת הדלק ובפליטת המזהמים. מאידך, עדיין קיימת בעיית החלקיקים  25%של 

 , היצע הדגמים מצומצם ועלויות הרכישה והתפעול גבוהות. הנובעים מפעולת מנוע הדיזל

חברת "קווים" בחנה את עלות ההפעלה הכוללת של אוטובוס היברידי  2012: בשנת הפרשי עלות

מתוצרת "וולוו" מול עלות ההפעלה הכוללת של אוטובוס מונע דיזל גם הוא מתוצרת "וולוו". 

מעלות אוטובוס דיזל וכי עלות  30%-עלות הרכישה של אוטובוס היברידי גבוהה ב נמצא כי

מזו של אוטובוס דיזל. התועלת הסביבתית והשיפור בצריכת הדלק  70% -התחזוקה גבוהה ב

אינם מקזזים את הפרש העלויות. המאזן תואם נתונים שהתקבלו ממפעיל תח"ץ גרמני, שלפיהם 

מזו של אוטובוס  20% -יברידי לאורך תקופת השירות גבוהה בהעלות הכוללת של אוטובוס ה

 דיזל.

 )סוללות( תחשמליהנעה   1.6.6.61

( עדיין גבוהות בליםקועלויות מערכות אגירת האנרגיה )סוללות  :תיאור כללי ובשלות תשתית

 אגירת עלות כיום .207, אך נמצאות במגמת ירידהבהתחשב בביצועים אל מול אוטובוס דיזל

 .2020 בשנת KWH/$200-250 דילכ לרדת וצפויה KWH/$400 -כ על עומדת חשמלית אנרגיה

 נדרשת תשתית טעינה מספקת.  :בשלות תשתית

: תרומתו הסביבתית של אוטובוס חשמלי הנע בכרך עירוני גדולה תרומה סביבתית ואנרגטית

בהתייחס לפליטת המזהמים והרעש, שכן לרכב חשמלי אין פליטות ישירות ורמת הרעש הנלוות 

 לפעולת המנוע שלו נמוכה מאד. 

(, ח"באלפי שכישת אוטובוס חשמלי לעומת דיזל )רלכדאיות  תחשיב) 44 לוחראה ב: הפרשי עלות

 .27.3.2.2 בחלק 

                                                           
207

 IEA (November 2015), World Energy Outlook 2015. 



 רכב -רק ו' פ 

 

- 163 - 
 

 (Supercapacitors) על-קבליהנעת   1.6.6.62

על. האנרגיה -: חלופה שלישית היא תחבורה ציבורית מונעת קבליתיאור כללי ובשלות תשתית

הטעינה מתבצעת בתוך זמן קצר בזמן אגרת בקבלים שבהם מצויד האוטובוס, והחשמלית נ

יע את האוטובוס מעמדה שהאוטובוס חונה בסמוך למקור המתח. האנרגיה הנאגרת מספיקה להנ

על אוגרים פחות -. אף שקבלישל הקבלים טווח הנסיעה בין העמדות תלוי בקיבולאחת לשנייה, ו

ומאפשר טעינה מהירה. כמו כן, משך  100אנרגיה מאשר מצברים בתחבורה, הספקם גבוה עד פי 

לא ש , וייתכן אףחזורי הטעינה עשויים להיות גדולים יותר מהמקובל במצבריםהחיים ומספר מ

תידרש החלפה של הקבלים לכל אורך תקופת השרות של האוטובוס. קיימים עשרות סוגים של 

 על.-קבלי

על דומות -: תרומותיו הסביבתית והאנרגטית של אוטובוס מונע קבליתרומה סביבתית ואנרגטית

  .מלילאלה של אוטובוס חש

: הטכנולוגיה צעירה וקיים מספר מצומצם של פרויקטים ניסיוניים בשלות ומגבלות תשתית

בעולם. בהעדר ניסיון, אופטימיזציה של המערכת ושל סביבת העבודה קריטית ביותר להערכת 

. כמו כן, נדרשת תשתית טעינה ייעודית צפופה הדורשת אסדרה ואישורים ולמיצויה היעילות

 תפעולית בשל התלות בעמדות הטעינה לאורך הנתיב מתאפיינת בחוסר מודולריותסטטוטוריים ו

 . או בשתי תחנות הקצה

 אירו.  250,000-כהיא על -: עלות הרכישה העודפת של אוטובוס מונע קבליהפרשי עלות

 

 DME 26.6

 .1.5 ראה חלק 

 

26.7 סיכום 

, החלופות העומדות בפנינו בתחום של הטכנולוגיות הזמינות בטווח הקרוב הטכנולוגיתבראיה 

 היברידי; ; GTL;CNG\LNG\דיזל\בנזין רכב בעלי סוגי ההינע הבאים:הכלי  את כוללות

בשל דלות  אסטרטגיתים מבחינה אינם רלווטידיזל )אתנול וביו )היברידי נטען(;  PHEVחשמלי;

כלי רכב  גבוה;לשימוש עם מתנול בריכוז )רכב גמיש תדלוק(   FFV(;חומר הגלם להפקתם בישראל

  בעתיד.במידה שהשימוש בהם יאושר  – מתנול בריכוז נמוךבתערובות עם שימוש "רגילים" 
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 פרק רכב – כלי עידוד והמלצות  27

שעשויים לתרום לצמצום השימוש בתוצרי  ,בפרקים הקודמים נסקרו טכנולוגיות ההינע והדלקים

למגבלות נפט להנעת כלי רכב. הסקירה התייחסה ליתרונות שמציעה כל אחת מהחלופות כמו גם 

 עלויות העודפות.ול הישימות, לדרישות התשתית

השימוש בתחליפים  את שבעזרתם ניתן לעודד ,תפעולולבפרק זה מוצגים הכלים הנוגעים לרכב ו

 טכנית.שהוצגו בסקירה ה

 

27.1 תערובות מתנול 

 מתנול בריכוז נמוך 27.1.1

. חל איסור להשתמש 208מתנול הוא בעיקר גיוון המקורות-היתרון בשימוש בתערובות בנזין

לתערובת. עד  יצרן לתאימותםהו בכלי רכב אשר לא ניתן בעבורם אישור מפורש מות אלבתערוב

ילה מתנול בריכוז תערובת המככה יצרני הרכב טוענים כי רכביהם לא תוכננו להנעה באמצעות 

את לא יתירו הם סביר כי ו המשתמע מכך משפטית ובטיחותית,על  ,(3%)גבוה מזה שבתקן 

 השימוש בתערובות בדגמים ישנים מתוצרתם.

קרייזלר( -)קבוצת פיאט FCAהרכב יצרן ממשלת ישראל על מסמך הבנות עם חתמה  2015בשנת 

בשלב הראשון מתנול.  תערובות המונעים באמצעותוק( תדל )רכב גמיש FFVפיתוח רכבי  לקידום

החברה ו ,הפיתוח צפוי להסתיים תוך כשנהכאשר , M15לשימוש בתערובת פרטי יותאם רכב 

תהליך פיתוח במקביל יחל אלה בישראל.  כלי רכבהיא עתידה למכור  2016כבר בשנת ציינה כי 

 FFVרכבי  .85%של  גבוה, עד לשיעור לי ריכוז מתנולבעל יכולת תדלוק בדלקים בע FFV רכב

. 2018צפויים )על פי החברה( לעלות על הכביש כבר בשנת  סוגלים לתדלק בריכוז מתנול גבוההמ

 כאמור, 3%בעלי אחריות יצרן לתדלק בריכוזי מתנול העולים על  כלי רכבכי כיום אין  יןיצו

פות כי חברות נוס ניתן לצפות מונעי מתנול. כלי רכבמהווה חלוץ בנושא פיתוח  ופרוייקט זה

 ליקונבנציונ רכב של לצרכן במחיר הפרש להיות צפוי , לאכמו כן יצטרפו בטווח זמן קצר גם כן.

 איזה דלקרכב שיעניק לו את האפשרות לבחור ב לרכוש עשוי להעדיף ולכן הצרכן FFV רכב לעומת

זו עשויה  בחירה אפשרות בין אם בנזין ובין אם מתנול וזאת בהתאם למחיר במשאבה. ,לתדלק

 .209במשקלתרום ליציבות מחירי הדלקים 

 המלצות:

  15 -מס להטבות מומלץ לא להעניקM,  מעבר להפחתה בבלו בהתאם למשקלו האנרגטי של

M15 כלכלי  אועל בנזין  סביבתית כעדיף מבחינה לא נמצא זה שדלק כיווןמ, ביחס לבנזין
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רק  M15רואה בשימוש אפשרי בתערובת  שהוועדהומכיוון  ,210ללא הטבות מס ממנויותר 

אשר מותאמים להנעה באמצעות תערובות בריכוז  FFVכלי רכב  שלב ביניים בתהליך פיתוחכ

 .M85)גבוה )

 יבואן רכב יציג נתוני פליטות תוך שימוש ב באותם מצבים בהם מומלץ כי-M15  ברכב

ירוק לפי התוצאות המיסוי ההטבת את רכב יקבל המאושר על ידי היצרן לדלק זה, ה

 בתעודת הפליטות.

 

 מתנול בריכוז גבוה 27.1.2

ת כדאיות כלכלי, עשויות להיות M15לעומת (, מתנול 85%תערובות בריכוזי מתנול גבוהים )

ואין מתווה  ,ממשלת ישראל בוחנת שיתופי פעולה בתחום המתנול כדלק אוטומטיבי למשתמש.

 אין מספיק נתונים לזיהוי בשלב זהברור לאופן השימוש ולדרישות הטכנולוגיות והרגולטוריות. 

למרות  המונעים בדלק קונבנציונלי כלי רכבלעומת  M85תועלות סביבתיות משמעותיות ברכבי 

בתית . במידה וכן תוכח בעתיד תועלת סבישמבחינה תיאורטית ניתן לצפות שיהיו תועלות כאמור

תהיה . עיקר התועלת 211בפרק דלק למודל המוצג, בהתאם מוצע לבחון מתן הטבהשל דלק זה, 

וליציבות מחירי הדלקים במשק. האנרגטי אשר עשוי לתרום לביטחון  גיוון מקורות האנרגיה,

 השפעה בענף הרכב העולמי. ללפיתוח מקומי ו ישנו פוטנציאל ,בנוסף

", למתנול בריכוזים גבוהים ראוי להטבות ינוקא המלצות, "13.3 כפי שהוסבר בפרק דלק בסעיף 

, מאחר שהתועלות מהשימוש בו והחסמים ביחס לגט"ד מצומצמותלהעניק הטבות ינוקא 

היכול לנוע גם על   FFVבאגרת הרישוי לרכב, אך עדיף למקד הטבות אלו יחסית יםנמוכלחדירתו 

85M  וגם על בנזין, ולא בדלק. מתן הטבת ינוקא ברמת רכבFFV תעודד את הצרכנים לרכוש רכב ,

, לפי המחיר הזול יותר במשאבה 85M -ין לבין תדלוק בהמאפשר גמישות בחירה בין תדלוק בבנז

 -מאחר שבאופן זה התמריץ אינו ניתן בבלו, ולכן אינו משפיע על מחיר הבנוסף, בנקודת זמן. 

85M נמנע סבסוד של דלק באופן שמטה את הצרכן לבחור בו ללא הצדקה כלכלית. למעשה מתן ,

את הצרכן שתהיה לו האפשרות להשתמש הדלק מאפשר לתמרץ ההטבה ברמת הרכב ולא ברמת 

לשיקול הכלכלי בבחירת  , אך מבלי להכווין אותו להשתמש דווקא בו אלא לפעול בהתאם85M-ב

 סוג הדלק.
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היכולים   FFVרכבי  ה לשוק שללמתן הטבת ינוקא שתעודד חדירנבחנו שתי אפשרויות  ,לפיכך

לרכב  השנתית קצובה באגרת הרישויאו ריכוזים גבוהים יותר של מתנול: הפחתה  85M לנוע על

 והפחתה קצובה במס הקנייה על הרכב.

שני יתרונות עיקריים על פני הפחתה במס הקנייה. ראשית, ההטבה  להפחתה באגרת הרישוי יש

מועברת במלואה ישירות לצרכן הסופי, ונמנע החשש הקיים במקרה של הטבה במס הקנייה, 

של הטבה במס  העיקרית רכן. שנית, מאחר שהמטרהשהיבואן לא יגלגל את ההטבה למחיר לצ

)חיצוניות(, אין היא הכלי המתאים במקרה זה. לעומת זאת, עלות סביבתיות וקנייה היא לשקף ת

חסרון אפשרי להפחתה באגרת הרישוי הוא אפקטיביות נמוכה יותר של ההטבה מאחר שהיא לא 

צרכן בבואו לרכוש רכב )כאשר ביטוי ישיר במחיר הרכב, ולכן היא שקופה פחות ל מקבלת

 מתחשבים בהיבט ההתנהגותי והפסיכולוגי ולא רק ברציונליות(. 

 

 המלצות: 

 ,השנתית רישוי המומלץ לתת הטבה באגרת  לאור היתרונות והחסרונות של השיטות שנבחנו

בסכום גובה ,   )    M85) המאפשר שימוש בריכוז מתנול גבוה )רכב גמיש תדלוק(  FFVלרכב

)ובכל מקרה לא מעבר לגובה האגרה בפועל של אותו דגם( בשנתיים  2לקבוצת מחיר האגרה 

 כחצי מגובה האגרה בשנתיים הבאות., ובסכום של FFV -מתחילת יבוא רכבי ה הראשונות

שהתועלות במעבר למתנול בריכוזים גובה ההטבה נמוך מההטבה הניתנת לגט"ד, מכיוון 

פחותים ביחס  לשוק ון שהחסמים לחדירת מתנולגבוהים נמוכות מהמעבר לגט"ד, ומכיו

המאפשרים שימוש   FFVההטבה תיכנס לתוקף החל מתאריך תחילת יבוא רכבי .212לגט"ד

אשונה ייהנו שיכנסו בשנה הר כלי רכב. (2018)מוערך בשנת  או גבוה מכך 85%בריכוז מתנול 

רביעית בשנה ה שנתיים; -בשנה השלישית  ;שנים 3 -השנייה  בשנה שנים; 4מההטבה לאורך 

יזכה להטבה, כפי שמופיע  ה לאארכב שיכנס בשנה חמישית מתחילת היבוא והל; שנה אחת -

 להלן: 41 לוחב

 (ש"חב) M85 - גבוה בריכוז מתנולמונע  FFV לרכב רישויה באגרת טבהגובה הה: 41 לוח

 סה"כ 2021 2020 2019 2018 )שנת רישום /שנת תקציב(

2018 1,400 1,400 700 700 4,200 

2019 - 1,400 700 700 2,800 

2020 - - 700 700 1,400 

2021 - - - 700 700 
 בפועל.)*( גובה ההטבה לא יעלה על סכום האגרה 

   (.85Mמונעי מתנול )  FFVיחל יבוא רכבי 2018)**( בהנחה שבשנת 

                                                           
 (.להטבות ינוקא המלצות)13.3 (; הצדקה להטבת ינוקא) 13.2  להרחבה ראה בפרק דלק בסעיפים: 212
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 ח"שמיליון  19 -כשנים מוערכת ב 4על פני הטבה של ה והמהוונת הכוללת העלות התקציבית

 .(32 ראה חלק  לתחשיב)

  וכדי לסייע להתגבר על חסמים פסיכולוגיים במעבר  ,צרכניתעל מנת להגביר מודעות

מומלץ לבצע פעילות הסברתית מצד משרדי ממשלה  לטכנולוגיה חדשה ולא מוכרת,

 .ם לשוקתהליך חדירת ובמשך M85-המותאמים לשימוש ב FFVרכבי יבוא , טרם רלוונטיים

 

27.2 (גט"דגז טבעי דחוס ) 

 טון( 4.5רכב כבד )מעל  27.2.1

שעבורם המעבר להנעה בגט"ד הכי רכב ה, כלי 213י בדיקת כדאיות שנעשתה ע"י חברת פארטופל

הפרש עלות הרכישה בין רכב כבד מונע דיזל ובין רכב  ואוטובוסים.משתלם הנם משאיות כבדות 

 -כעשויה להעלות את מחיר הרכב בסכום של , והעלות הנוספת 15-25%214מונע גט"ד הינו  כבד

טון אינם מחויבים במס קניה,  4.5כלי רכב שמשקלם הכולל עולה על . מאחר ש215ש"ח 150,000

המשתמשים בכלי רכב אלו זוכים אין עבורם תוספת מס בגין העלות הנוספת של הרכב. יצוין כי 

 . , דבר אשר פוגע בתמריץ לעבור לסוג דלק אחרלהישבון על הסולר

מונע  העלות הנוספת של רכב כבד שוקללה ,בלו על גט"דבהמלצת הוועדה לגובה הטבת ינוקא ב

 37 בחלק  יםמופיעברמת הכלי הבודד  ות שנעשויכדא י. תחשיב216()אשר נבחר כקבוצת יחוס גט"ד

 . 38  ובחלק

. היות בקטגוריה האמורה לכלי רכבץ בנוסף להטבה בבלו, נבחנה אפשרות של מתן פחת מוא

לסייע במימון למרבית החברות שאינן  עשוימדובר בהשקעה התחלתית גבוהה, פחת מואץ ש

חשש כי ההטבה תאפשר דחיית מס רווח הון לאורך שנים ללא  אמנם ישנונמצאות בהפסד. 

על ידי ) הצדקה, באמצעות מכירת רכב ורכישה של רכב חדש תחתיו לפני תום תקופת ההפחתה

עם לפקודת מס הכנסה המאפשר דחיית רווחי ההון בעת חילוף נכס(.  96יישום הוראות סעיף 

, ולכן ניתנת כהטבת ינוקא על מנת לסייע בחדירה לשוק החשש מוסר מאחר שההטבה ,זאת

                                                           
 איכותיח וניתו כלכלי מודל :ב' אל, שלבהתחבורה בישר טבעי במערך גז נפט מבוססי תחליפי פארטו "שילוב דוח 213

 .2012, קבוצת פארטו, ספטמבר -GTL -"ל, ומתנו , CNGהדלקים לתחליפי

אירו,  17,000-20,000 –תוספת עלות לרכב גט"ד הנה כמופיע להלן: איווקו סטרליס  שוניםמידע מיצרנים  ל פיע 214

לפי פיאט וגם  20-30%פער  -משאית כבדה , במחיר אוטובוס 10%פער של  –ופיאט  MANאירו;  35,000 –אוטובוס 

 .146והערת שוליים  15.2 ; להרחבה ראה חלק kenworth 25-30%לפי 

 .2015 הסולר ביוני מחירב ,עלויות מחזור חיים של אוטובוס ומשאית - 'ינספח   37 להרחבה ראה חלק  215

 .חישוב גובה הטבת הינוקא 15.2 ; בלו ייחוס והטבות עודפות בבלו 14 ראה חלקים:  216
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שנים  4לתקופה של בהוראת שעה ( 20%)במקום  25%פחת מואץ של  . עלות הטבתמוגבלת בזמן

 .217למשאית חלוקה ח"ש 3,000 -ובכ לאוטובוס ח"ש 7,500 -מוערכת בכ

 

 המלצות:

 כפי שמפורט , הטבה בבלולעידוד הוא המומלץ  לכן האמצעי, על רכב כבד לא מוטל מס קנייה

  .218בהמלצות פרק דלק

 הניתנת מראשה של הטבה שגובה בעוד :יתרון נוסף ישלמתן הטבה באמצעות הבלו ין כי יצו

 אלי או דו דלקידו )למשל רכב היקף השימוש בגט"ד בפועלתלוי באינו קנייה, מס כהטבה ב

מאפשר  באמצעות הבלוחלק משמעותי בדלק קונבנציואלי(, מתן ההטבה  שעדיין יתדלק

הלימה גם מאפשר ובכך  ,לבין היקף השימוש בגט"ד בפועל בין היקף ההטבה הניתנתהלימה 

  .219בפועל שמתקבלת התועלת הסביבתיתלהיקף 

  בעי טז מונעי ג טון 4.5מעל  ולמשאיות לאוטובוסים 25% בשיעור להעניק פחת מואץמומלץ

  שנים על מנת לסייע בחדירה לשוק. 4לתקופה של  חוס,ד

 טון 3.5-4.5רכב במשקל  27.2.2

מתוכם הם רכבי דיזל  25,000טון.  3.5-4.5כלי רכב פעילים במשקל  27,000 -בישראל רשומים כ

בניגוד לכלי רכב כבדים אשר אינם חייבים במס קנייה,  ל סולר.ן עמהם מקבלים הישבו 10%ורק 

 הטבת המיסוי הירוק.מסגרת איננה נכללת בהיא ו 72%קניה בשיעור של קבוצה זו מחויבת במס 

, נוצר מצב שדגם המונע בגז טבעי חייב בתוספת מחושב כשיעור מעלות הרכבמאחר שמס הקנייה 

 להלן דוגמה לי, בגין מס הקנייה על תוספת העלות.לו הקונבנציונמקבימס קנייה בהשוואה ל

יאט פבנזין: איווקו דיילי, \מונע סולרבין דגם מקביל מחיר )יצרן( בין רכב מונע גט"ד ל להפרש

  .אירו 4,500-6,500 -דוקאטו

לדגם נלקחה בחשבון תוספת העלות  בבלו על גט"ד המומלץיצוין שבמסגרת חישוב גובה ההטבות 

חישוב ההפחתה המומלצת בבלו בוצע בעבור השימוש העיקרי המשוער ם מאחר שאולמונע גט"ד, 

 3.5-4.5בקטגוריית משקל  כליםלרוכשי הרי שכבדים אשר אינם חייבים במס קנייה,  כלי רכב -

מכיוון שלפער זה מתווסף  מלבד פער המחירים במחירי היבוא, לכאורה עלות נוספת קיימתטון 

 .220קונבנציונלי ש"ח שהנו מס הקנייה על תוספת העלות לעומת דגם 14,000-כ מס קנייה

 

                                                           
  .Iveco Stralis (diesel) -ההערכה מבוססת על עלות משאית מונעת גט"ד מקבילה ל 217

 .גז טבעי דחוס 16.4  בסעיף - סיכום מתווה המיסוי והתייחסות לדלקים נוספים 16  ראה בחלק 218

עדה לבחינת מתכונת המיסוי הרעיון של מיסוי אופטימלי המתחשב בנסועה בפועל מקבל ביטוי גם במטרות "הוו 219

 ליצור מנת בשימוש ברכב, על התשלומים נטל עיקר את למקד בענף הרכב". וועדה זו בוחנת מהלך רב שנתי שמטרתו

 (.9.1 החיצוניות )להרחבה ראה בחלק  העלויות של יותר טובה הפנמה

 בקטגוריה משמשים בעיקר עוסקים, לא נכלל מע"מ בחישוב סכום המס בגין תוספת העלות; שכלי הרכבבהנחה  220

 .2015יוני -על פי ממוצע ינואר 4.4שקל -מונח שער חליפין אירו
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רכב גט"ד מתקבל כי  ,221ק"מ 27,000 -כ היא אלה כלי רכבנסועה שנתית של הבהנחה שעם זאת, 

 בשנה, ח"ש 3,400-כ של משמעותי בסכום הטבה עודפת בבלו, יקבלגם טון  3.5-4.5בקטגורית 

, בעוד הבלו על גז שבון על הסולריבקטגוריה אינם זכאים לה כלי הרכבנובעת מכך שרוב בעלי ה

)להרחבה ולתחשיב  טבעי נקבע ביחס לבלו על סולר לאחר הישבון שמשלמים מובילים ומסיעים

לתועלת הסביבתית ולהטבת הינוקא בבלו  . יודגש שהטבה עודפת זו היא מעבר(14.3 בחלק ראה 

כבדים מקבלים הפחתה בבלו רק בגין  כלים ,אלו בין כה וכה, וכי לעומתם כלי רכבל ניתנתגם ש

תתקבל לאורך כל חיי הרכב, ותימשך גם  בבלו . ההטבה העודפתהטבת ינוקא ותועלת סביבתית

 עודפים(. זאת כנגד תוספת מס ח"ש 34,000-כשנים:  10 )למשל לאורך סיום תקופת הינוקאלאחר 

 .ח"ש 14,000 -כשל  ברכישה כאמור חד פעמית

מעבר לכך, נבחנה אפשרות של מתן פחת מואץ לכלי רכב בקטגוריה האמורה. היות שמדובר 

בהשקעה התחלתית גבוהה, פחת מואץ עשוי לסייע במימון למרבית החברות שאינן נמצאות 

שנים מוערכת  4( בהוראת שעה לתקופה של 20%)במקום  25%הפסד. עלות הטבת פחת מואץ של ב

 ש"ח לרכב. 2,000 -בכ

 

 המלצה:

  חוס,דבעי טז מונעי גטון  3.5-4.5במשקל  לכלי רכב 25% בשיעורלהעניק פחת מואץ מומלץ 

  שנים על מנת לסייע בחדירה לשוק. 4לתקופה של 

 מונעי גט"ד, טון  3.5-4.5רכב במשקל  הטבה נוספת במס הקניה לכלי להעניקלא  מומלץ

, אשר תקוזז רק חלקית על ידי מס הקנייה הנו מהטבה עודפת בבלו על גט"דיימאחר שהם 

 בגין תוספת העלות לרכב מונע גט"ד.

 טון( 3.5)עד  דלקי-רכב פרטי דו 27.2.3

אוויר הנגרמות כתוצאה הום המיסוי הירוק במתכונת הנהוגה כיום בא למסות את עלויות זיה

פחמן מהשימוש ברכב פרטי לפי עקרון "המזהם משלם". אחד המזהמים המשוקללים במדד הוא 

פחות  20%-10%-דלקי בעל מנוע הצתה חשמלית המונע בגט"ד יפלוט כ-(. רכב דוCO2) חמצני-דו

פד"ח מאשר בעת הנעתו בבנזין. במסמכי התקינה מדווחים ערכי הפליטה בכל מצב בנפרד )הנעה 

 בנזין(. \בגז

הבסיסי פחות הטבה קצובה לפי הציון  םמחירמ 83%ם חייבים במס קנייה בשיעור כלי רכב פרטיי

יה מחושב הירוק, בניגוד לכלי רכב כבדים אשר אינם חייבים במס קנייה. מאחר שמס הקני

נייה המונע בגז טבעי חייב בתוספת מס ק רכב פרטי מצב שדגם כשיעור מעלות הרכב, נוצר

 לי, בגין מס הקנייה על תוספת העלות. בהשוואה למקבילו הקונבנציונ

                                                           
 ק"מ. 24,400טון היא  3.5לפיהם הנסועה השנתית במשאיות עד , 2013בהתבסס על נתוני למ"ס לשנת  221
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אירו, לעומת רכב בנזין מדגם  1,500-ב בנזין פרטי דו דלקי מוערכת בכתוספת העלות הגולמית לרכ

 20%- 10%( בעבור הפחתה של 7קנייה שיינתן לדגם חציוני )רמת זיהום . הזיכוי במס ה222מקביל

מס הקנייה ש מכאן. 223ח"ש 3,000-בגובה של כבפליטת הפד"ח )מצב הנעה בגז בלבד( הוא 

  .224ח"ש 4,000-כוהמע"מ בגין תוספת העלות לרכב פרטי מונע גט"ד מסתכמים ב

לדגם  תוספת עלותנלקחה בחשבון  בבלו על גט"ד המומלץבמסגרת חישוב גובה ההטבות  ,אמנם

כבדים אשר אינם חייבים במס  כלי רכבמונע גט"ד, אולם מאחר שקבוצת הייחוס בחישוב היא 

 ש"ח כאמור, 4,000-כבגובה  נוספת תוספת עלותישנה לכאורה  פרטיים כלי רכבקנייה, לרוכשי 

 בנציונלי.על תוספת העלות לעומת דגם קונ והמע"מ מס הקנייה בגין

כבדים )אינם חייבים במס  כלי רכבתוספת המס בגין העלות הנוספת, שאינה קיימת בבהתחשב ב

, מעבר להטבה במיסוי מפצה הטבה נוספתהפרטיים  כלי הרכבל להעניק לכאורה , יש מקוםקנייה(

ק"מ,  16,000-אלה היא כ כליםעם זאת, בהנחה שהנסועה שנתית של  ירוק, שתעודד הצרכן.

 ח"ש 1,500-כ בסכום משמעותי של יקבל הטבה עודפת בבלו דו דלקי פרטירכב גט"ד  ל כימתקב

ההטבה העודפת  .225אם ההסדר לא יבוטל ח"ש 2,800-כ או ,בשנה אם יבוטל הסדר הסולר

הבלו על גז טבעי נקבע ביחס לבלו על הסולר הנמוך מהבלו על הבנזין; נגרמת ממספר סיבות: 

ק"ג  , שלו לא זכאים בעלי רכב פרטי;226ביחס לבלו על הסולר לאחר הישבוןהבלו על גז טבעי נקבע 

התועלת הסביבתית במעבר מסולר  ם של סולר;גט"ד מחליף יותר ליטרים של בנזין ביחס לליטרי

, עד כדי לגז טבעי, שמגולמת בבלו על הגז הטבעי, נמוכה משמעותית במעבר מבנזין לגז טבעי

 .זניחה

היא מעבר לתועלת הסביבתית  טון, 3.5-4.5, בדומה להטבה לרכב במשקל שהטבה עודפת זו יודגש

כבדים מקבלים  כלי רכב ,לעומתם כלומר אלו. כלי רכבניתנת גם לולהטבת הינוקא בבלו ש

 מידי שנה ההטבה העודפת בבלו תתקבלהפחתה בבלו רק בגין הטבת ינוקא ותועלת סביבתית. 

-15,000 -כ שנים: 10 של לאורך)למ ום תקופת הינוקאתימשך גם לאחר סילאורך כל חיי הרכב, ו

, ח"ש 4,000 -זאת כנגד תוספת מס חד פעמית ברכישה כאמור של כ עודפים(, ח"ש 28,000

 שמקזזת חלקית את העיוות.

                                                           
 .יצרן פיאט 222

רשות המסים ראה דוח "מיסוי ירוק",  –לי רכב דרגות הזיהום הקיימות במיסוי ירוק של כ 15מתוך  7דרגת זיהום  223

 .2010לישראל, 

 מוגדר טון 3.5 עד רכב) מ"מע לחוק 1 תקנה על בהתבסס מ,"מע גם נכלל העלות תוספת בגין המס סכום בחישוב 224

על פי  4.4שקל -; מונח שער חליפין אירו(פרטי רכב ברכישת הוצאות ניקוי על איסור( )א) 14 ועל תקנה( פרטי כרכב

 .2015יוני -ממוצע ינואר

225
 .סולר ללא הישבוןן/: ההטבות העודפות בבלו לגז טבעי דחוס שיחליף בנזי28 לוחראה  

226
  .5.2 חלק  ראה להרחבה 



 רכב -רק ו' פ 

 

- 171 - 
 

 :המלצה

  דחוס בנזין/גז טבעידלקי -רכב פרטי דוכלי ל במס הקנייה נוספת הטבה להעניקמומלץ לא ,

תקוזז רק  אשר ,טבה עודפת משמעותית בבלו על גט"דבקטגוריה ייהנו מה כלי רכבמאחר ש

  .תוספת המס בעת רכישת הרכב חלקית על ידי

  בהם יכול להיות שמבין שני סוגי הדלק  הנמוכים הפליטה נתוני הירוק יחושב לפיהציון

 הרכב )ככל שהיבואן יציג כאלו(. מונע

 (גט"ד) גז טבעי דחוס שרותי התחזוקה בכלי רכב המונעים בעזרת 27.2.4

גט"ד דומה לנהוג כלי רכב המונעים ב של םחייההתקופתי ואורך אופי הטיפול, מרווח הטיפולים 

בכלי רכב המונעים בדלקים שמקורם בנפט. עם זאת, מוסכי השירות בהם מטופלים כלי רכב 

קן ישראלי תהמונעים בגט"ד חייבים לעמוד בדרישות בטיחות ייחודיות הנובעות מתכונות הגז. 

 מגדיר אמצעי הבטיחות לתא עבודה לטיפול ברכב מונע גט"ד. 6293

( טיפול במכלולים שאינם 1רכב מונע גט"ד ייבדל לשני סוגי טיפולים: מתן שירותי תחזוקה ל

( טיפול במערכת הגז 2קשורים במערכת הגז )כגון פחחות, צמיגאות, חשמל, מתלים וכו'(; 

 ורכיביה. 

 אינם קשורים במערכת הגזטיפול במכלולים ש  1.616.62

מערכות הרכב השונות נמצאות ריכות תא עבודה ייעודי, אך מאחר שעבודות אלה אינן מצ

ובשל סוגי העבודות האופייניות )הקרנת חום, הפעלת כוחות פיזיים,  ,בסמיכות למערכת הגז

פירוק רכיבים וכד'(, על המנהל המקצועי לעבור השתלמות בנושא בטיחות גט"ד. ההשתלמות 

תהווה הכשרה מספקת לביצוע פעולות תחזוקה במערכות הרכב השונות מבלי לגרום לפגיעה 

 הוראות בטיחות במקרה חירום.פי ולפעולה על במערכת הגז, לזיהוי דליפות, 

נכון להיום, כלי רכב המונעים בגט"ד יהיו מנועים מלקבל שירות במוסך שאינו בעל הסמכה 

על כל המשתמע בנוגע לתא העבודה ולהסמכות הדרושות. זאת גם אם הטיפול לא נוגע  ,לגט"ד

עלול כב מונע גט"ד ישירות במערכת הגז. המחסור במוסכים המורשים לביצוע טיפולים כלליים בר

  בחדירה של כלי רכב מונעי גט"ד.לפגוע 

 המלצה:

 תוכנית ההשתלמויות התקופתיות בהטיפול הכללי ברכב מונע גט"ד  נושא מומלץ לכלול את

, על מנת לאפשר מתן שירותי תחזוקה שאינם נוגעים מוסךב המנהלים המקצועיים של

 למערכת הגז לכלי רכב מונעים גט"ד בכל המוסכים.

יודגש כי הריענון מיועד לאפשר טיפול שאינו במערכת הגז. מתן שרותי תחזוקה במערכת הגז 

 תהיה מחויבת בהשתלמות מקיפה וסביבת עבודה ייעודית.
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 מערכת הגז בכלי רכב המונעים בגט"דטיפול ב  1.616.61

דרישות התקן יידרש לעמוד ב ,טיפולים במערכת הגזבו יבוצעו  שירותי תחזוקהמוסך מורשה ל

נהלי לביצוע פעולות תחזוקה, ול, ח אדםושרד התחבורה בכל הנוגע להסמכת כנחיות מובה

בטיחות בזמן העבודה על הרכב ושהייתו במוסך. המנהל המקצועי וצוות העובדים יהיו בעלי 

 ההסמכה הדרושה לביצוע טיפולים במערכת גט"ד ברכב.

ת אוורור המתאימים לסביבה תא העבודה צריך להיות מצויד במערכת חשמל, כלי עבודה ומערכ

 באמצעי התראה כנגד הצטברות מסוכנת של גז. ונפיצה 

 :המלצה

 תא העבודה הייעודי הנדרשהקמת מימון חלקי של חלוץ ל ימענק לבחון בהתאם לצורך מתן, 

עלות תא  חדשים.\לצורך טיפול במערכות גז בכלי רכב מונעים גט"ד במוסכים קיימים

 .ח"ש 50,000-100,000-בהעבודה מוערכת 

 בדיקת תקינות תקופתית 27.2.5

תקני הבטיחות לרכיבים. בנוסף, על פי מערכת הגז ומיכל הלחץ ברכב מונע גט"ד ייבדקו תקופתית 

מטעמי בטיחות, משרד התחבורה ממליץ לבצע בדיקת תקינות תקופתית למערכת הגז בסמוך 

תבוצע בדיקת תקינות למערכת למבחן השנתי לרכב )טסט(. לפני המבחן השנתי, אחת לשנתיים, 

הגז במוסך מורשה לביצוע שרותי תחזוקה במערכת הגז לרכב המונע בגט"ד. במידה והמערכת 

תמצא תקינה, ינפיק המוסך אישור תקינות בעבור הרכב; ביצוע המבחן השנתי במכון הרישוי 

 .יום ממועד המבחן השנתי( 30יהיה רק בהצגת אישור תקינות מערכת הגז בר תוקף )

מועד וסוג  .להיבדק באופן מקיף במשך תקופת השימוש נדרש בטווח הארוך, יש ומיכל הלחץ

 התקנים ובהתאם לסוג המיכל. על פי יםהבדיקה נקבע

 המלצה:

 באמצעות הנחה של למערכת הגז לרכב מונע גט"ד, שנתית -דובדיקת התקינות האת  דלסבס

השנתית )אשר מהווה כמחצית מעלות הבדיקה שתתבצע פעם  רישויהת באגר ח"ש 70

 .שנים 4, לתקופה של בשנתיים(

 (גט"ד) גז טבעי דחוס חניית כלי רכב מונעים 27.2.6

מצפיפות האוויר ולכן די בתנועת אוויר טבעית בכדי הגז הטבעי )במקרה של דליפה( נמוכה צפיפות 

ניונים סגורים יש להבטיח כי אמצעי למנוע הצטברות של גז בריכוז המהווה סכנה. במקרה של ח

 של מספקים כנגד הצטברות של גז טבעי במקרה )אם בהסעה טבעית או מאולצת( יהיו האוורור

 .דליפה. יודגש כי בכדי למנוע הצטברות מסוכנת אין צורך לאוורר את כלל החלל

 :המלצה

 גט"ד בחניונים ציבוריים ומקורים. חניית כלי רכב מונעים סדירלא 
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27.3 חשמלית והיברידית הנעה 

 כלי רכב פרטיים בעלי הנעה חשמלית והיברידית 27.3.1

במסגרת המיסוי עותיים כלי רכב פרטיים בעלי הנעה חשמלית והיברידית מקבלים תמריצים משמ

 תהוכן הפחבהתאמה  30% -ו 10%בגובה  בשיעור מופחת הירוק במתכונתו הנוכחית )מס קנייה

מדיניות והתמריצים ומעדכנת אותה מעת לעת, בהתאם סים בוחנת את רשות המ (.בשווי השימוש

 להתפתחויות בשוק הרכב ולהצדקה הכלכלית שלהם.

 מדיניות מיסוי מתוכננת 

  30%מופחת של  קנייה שיעור מס לכלי רכב היברידייםהוראת השעה המעניקה היום, 

 (. בתום התקופה יבחן הנושא מחדש.2015-2017שנים ) 3 -הוארכה ל

 רכבכלי  עבורPlug In  יה הוארכה ההטבה של מס קנ (לרכב חיצוני חשמל ממקור )הנטען

. בתום תקופת ההטבה יבחן המשך מדיניות המיסוי (2015-2017שנים ) 3 -ל 20%בשיעור 

 בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה וחדירתה לשוק.

 2017עד לסוף שנת  10%הוארכה ההטבה של מס קניה בשיעור  בנוגע לכלי רכב חשמליים, 

החדירה של טכנולוגית בין היתר, מאחר ש ,30%על יעמוד שיעור המס  2020-2018ובשנים 

 .227הינע זו בשנים הקרובות צפויה להיות זניחה

  המעדכנות את זקיפת שווי השימוש בכלי רכב בעלי טכנולוגית אושרו תקנות  2015בחודש יולי

יקבלו הפחתת שווי   Plug Inכלי רכבכלי רכב חשמליים ו. על פי התקנות הנעה מתקדמת

 ש"ח, 500הפחתה בגובה של יקבלו ואילו כלי רכב היברידיים  ,ש"ח 1,000שימוש בגובה של 

 .2017בדצמבר  31-עד לבהוראת שעה 

ההצדקה הכלכלית למתן ההפחתה כאמור מבוססת על שני יסודות: ראשית, מחיר המחירון 

רגיל, דבר אשר מגדיל את שווי של רכב היברידי או חשמלי גבוה מזה של רכב משפחתי 

השימוש המחושב כאחוז מהמחירון; שנית, השימוש השוטף ברכב היברידי או חשמלי הנו 

ברשות המסים ומשרד האוצר ימשיכו לעקוב אחר חסכוני יותר הודות לחיסכון בדלק. 

התפתחות המחירים ועלויות השימוש בכלים אלה על מנת לבחון האם ובאיזה היקף להמשיך 

 ה.פחתה בשנים שלאחר סיום הוראת השעההאת 

 אוטובוס חשמלי והיברידי 27.3.2

 מוגבל. הכלים היצעחשמליים אינו מפותח בעולם והאוטובוסים השוק 

                                                           
 בתוקף יישאר התמריצים לפיהן: מתווה 1מיסוי ירוק ל משרדית-מומלץ שלא לסטות מהמלצות הוועדה הבין 227

 לטעינת על חשמל מס להטיל הרכב; מוצע כלי רכישות מסך 20% על יעלו לא פליטות נטולי רכב כלי שרכישות בתנאי

 דלק לתחבורה, וזאת על מנת שלא סוגי על המשולם הבלו סכום על יעלה לא מקרה בכל אשר, חשמלי רכב מצברי

 רגיל. לרכב בדומה שליליות חיצוניות השפעות של שורה שיוצר, ברכב חשמלי עודפת נסועה לעודד
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  CNG -תועלות סביבתיות מאוטובוס חשמלי בהשוואה לאוטובוס דיזל ו  1.626162

חיצוניות של זיהום אוויר מאוטובוס חשמלי נלקחו העלויות הלצורך השוואת  - זיהום אוויר

. 228פליטות בייצור חשמל מהדוח של פרופ' בקר שהוכן בהזמנת המשרד להגנת הסביבההמקדמי 

פחם בשיעור של  ביצור חשמל תמהיל דלקים הנחת פליטה חושבו בשני אופנים: לפיהמקדמי 

, כתרחיש גז טבעי 50% -פחם ו 50%תמהיל דלקים של הנחת לפי ו 40%229וגז טבעי בשיעור  60%

עם התקנת אמצעי להפחתת פליטות. לצורך השוואת הפליטות הישירות של  ,בעתיד אפשרי

אשר פותח ע"י  +VERSIT -ודיזל נעשה שימוש במקדמי פליטה ממודל ה CNGמזהמים מאוטובוס 

. 230בעיבהולנד. זאת בעקבות עבודתה של חברת פארטו על תחליפי נפט מבוססי גז ט TNOחברת 

 -המודל משמש כמודל רגולטיבי של ממשלת הולנד לבחינת פליטות לאוויר מתחבורה. מודל ה

VERSIT+ "למזהמים שונים  231הינו מודל פליטות סטטיסטי המכמת פליטות "אמיתיות

-(, דוNOX(, תחמוצות חנקן )COתחמוצת הפחמן )-(, חדHCמתחבורה כדוגמת פחמימנים )

 -(. המודל מבוסס על יותר מCO2תחמוצת הפחמן )-( ודוPMים )(, חלקיקNO2תחמוצת החנקן )

כלי רכב שונים שנבחרו באקראי לאורך השנים. מרכיב  3,200 -מדידות שנעשו ביותר מ 20,000

חשוב . 232מרכזי של המודל הוא התייחסות לדינמיקת הנהיגה בפועל על פי מחזורי נהיגה שונים

בהולנד וכי לא בוצעה התאמה לתנאי הנסיעה לציין כי המודל מבוסס על מדידות שנעשו 

 בישראל. 

 דיזלו CNGויות חיצוניות של אוטובוס חשמלי, לתחשיב על הפליטה מקדמי: 42 לוח

 סוג אוטובוס 
NOx SO2 PM CO HC CO2 

 ילומטר/ ק םגר -מקדם פליטה 

בתמהיל דלקים  -אוטובוס חשמלי
 0.946 0.060 1.877 2.100 גז טבעי 40% -פחם ו 60%

 
893.7 

בתמהיל דלקים  -אוטובוס חשמלי
 0.875 0.052 0.421 0.603 גז טבעי 50% -פחם ו 50%

 
844.3 

 0.900 ()*(5)יורו  CNGאוטובוס 
 

0.030 
 

0.030 1140.0 

 1125.0 0.030 0.109 0.110  4.810  ()**(5)יורו  אוטובוס דיזל

 0.900  ()**(6)יורו  אוטובוס דיזל
 

0.060 0.109 0.030 1125.0 

 .6יורו   CNG)*( טרם קיימים נתונים לאוטובוס  

 TNO.הולנדית החברה הלפי נתוני מחקר של )**(  

                                                           
 .2012בישראל", פרופ' ניר בקר, ינואר  ותעשייה אוויר מתחבורה זיהום של החיצוניות העלויות חישוב" 228

 חשמל לייצור הייצור במקטע ששימשו הדלקים סוגי לפי לישראל החשמל בחברת הייצור התפלגות שיעור פי על 229
 ;60% בשיעור שימש ופחם 40% בשיעור שימש טבעי גז, 2015 ביוני 30 ביום שנסתיימו החודשים בששת

 ;3' עמ, 2015 יוני - ינואר תקופתי דוח, כספיים דוחות, מ"בע לישראל החשמל חברת

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/isa_2_2015.pdf  

שלב ב': מודל כלכלי וניתוח איכותי  דוח"שילוב תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במערך התחבורה בישראל",  230
 .2012, משרד האנרגיה והמים, ספטמבר DHV, קבוצת פארטו, GTL -, מתנול וCNGלתחליפי הדלקים 

231
 Real world emission. 

 
 .2011משרד להגנת הסביבה, נובמבר עבור הלשימוש בגז טבעי לתחבורה,  בדיקת יעילות סביבתית וכלכלית232

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/isa_2_2015.pdf
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של פרופ' בקר.  דוחההעלויות החיצוניות הנגרמות מזיהום אוויר מתחבורה וייצור חשמל נלקחו מ

וגז טבעי  60%פחם בשיעור של  חשמל ביצורזיהום עולה כי בתמהיל דלקים המהשוואת עלויות 

 50%ובתמהיל דלקים של  CNGיותר מאוטובוס  11% -אוטובוס חשמלי חוסך בכ 229 40% בשיעור

ן של אוטובוס חשמלי מתבטא בנסיעה נטולת . היתרו26% -גז טבעי פער זה יגיע לכ 50% -פחם ו

פליטות על הכביש, שאומנם גורמת לפליטות מזהמים, אך בגובה רב בארובות ביצור החשמל ולכן 

 .בהרבה בעלות נמוכה

 233()אלפי ש"ח בהשוואה לאוטובוס דיזל CNGשל אוטובוס חשמלי/ ת זיהוםסכון בעלו: ח43 לוח

 אוטובוס דיזל סוג אוטובוס 
 5יורו 

 אוטובוס דיזל 
 6יורו 

 54 383 40%; גז טבעי 60%פחם בתמהיל  - אוטובוס חשמלי

 106 435 50%; גז טבעי 50%פחם בתמהיל  - אוטובוס חשמלי

 16 345 )*( (5)יורו  CNGאוטובוס 

 .6יורו   CNG)*( טרם קיימים נתונים לאוטובוס  

נטול פליטות על הכביש, אוטובוס היותו לאוויר וההפחתת זיהום יתרון בנוסף לין שיצו – רעש

 .אחרים אוטובוסיםביחס ל נוספות חיצוניותללא רעש מנוע ובכך חוסך עלויות  חשמלי נע

 CNGכדאיות כלכלית של רכישת אוטובוס חשמלי לעומת אוטובוס דיזל ואוטובוס   1.626161

שלאורך חיי האוטובוס הסוללה תוחלף בהנחה . מאוטובוס דיזל רגיל 2 -אוטובוס חשמלי יקר כפי

עדיין ובהתחשב בחסכון בעלויות תחזוקה ועלויות תפעול, רכישת אוטובוס חשמלי  ,פעם אחת

רכישה מותנית בהנחות רבות הות כדאי(. להלן 44 לוח ראהכדאית לאורך חיי האוטובוס ) אינה

כמו מחיר הסולר שירד בצורה משמעותית לאחרונה, מחיר החשמל שגם ירד, אך בצורה מתונה 

, 234לליטר( ח"ש 5.09) 2011-2014 בשניםממוצע הסולר המחיר  בהנחת. נוספיםובנתונים  ,יותר

אינו עולה בקנה תקבל עדיין משעם זאת, הרווח תוצאה שונה והרכישה תהפוך לכדאית. מתקבלת 

הוודאות ברכישת טכנולוגיה חדשה. כמו כן, מדובר -מידה אחד עם רמת הסיכון והחשיפה לאי

בעלויות מימון מאוד גבוהות. מסיבות אלה יש צורך בתמריצים מיסויים על מנת לעודד יבוא 

 אוטובוסים חשמליים לארץ.

                                                           
 על מידע הכולל הסביבה להגנת המשרד האינטרנט באתר לדף להלן קישור; 2015 לשנת מעודכנות זיהום עלויות 233

 :חשמל ולייצור לתחבורה הזיהום עלויות
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx. לתחבורה הזיהום עלויות 

 .בקישור שמופיע כפי, העדכון מקדם בעזרת עודכנו עירונית
 השבון. 50%מחושב ובלו לאחר  שיווק מרווח בתוספת ן"בז בשער 2011-2014 בשנים הממוצע הסולר מחיר 234

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
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 (ח"באלפי שכישת אוטובוס חשמלי לעומת דיזל )רלכדאיות  תחשיב: 44 לוח

 הפרש חשמלי דיזל  

 707- 1,692 985 עלות רכישת אוטובוס 

 678 366 1,044 עלות האנרגיה )*(

 90- 90   )**(  ארון טעינה

 263 198 461 עלויות תפעול, אחזקה ותיקונים )*(

 269- 269   עלות החלפת סוללה

 45 165- 120- מחיר מכירה

 80- 2,450 2,370 שנה 12 -סה"כ עלות ל
 שנה )אורך חיי האוטובוס(. 12 -)*( בהיוון ל

 )**( יותקן בחניון של אוטובוסים.

 :44 לוחב כדאיותהתחשיב ההנחות ומקורות הנתונים ל

  1,692 פי נתוני היבואן הנו-וללא מע"מ, עלמכס  כולל תשלוםאומדן עלות אוטובוס חשמלי 

 (. 2015)נכון לשנת  ח"שאלף 

  הישבון  50%לאחר ובלו  בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב 2015ביוני  סולרהמחיר– 

 לליטר. ח"ש 4.07

  עלויות תפעול והנחות על צריכת דלק באוטובוס דיזל עירוני התבססו על נתוני חברות

 מפעילות אוטובוסים עירוניים בישראל.

  עלויות אחזקה ותיקונים באוטובוס חשמלי ומחיר ארון טעינה לטעינת אוטובוס חשמלי

דגמים של אוטובוס חשמלי נלקחו על סמך נתוני יצרן של אוטובוס חשמלי. בשל מיעוט ה

 נתונים אלה הנם הערכה ראשונית בלבד.

  צריכת חשמל לטעינת סוללה באוטובוס חשמלי מתבסס על תוצאות הניסוי של אוטובוס

 .קוט"ש לק"מ( 1.6) חשמלי ע"י מפעיל קווים עירוניים בארץ

  2015לספטמבר  לפי תעריף של חברת החשמל –מחיר חשמל. 

  ממפעילות קווים עירוניים בישראל.  -ק"מ 55,000 -אוטובוס עירוני שנתית ממוצעת שלנסועה 

  5%שער הריבית להיוון. 

 

 בחינת תמריצים מיסויים לעידוד יבוא אוטובוסים חשמליים והיברידיים   1.626162

 ם זאת, על יבוא ממדינות שאין עימן. ע0%הנו  בישראלמס הקניה ברכישת משאית או אוטובוס 

 . 7%הסכמי סחר קיים מכס בשיעור של 

אחת הדרכים האפשריות לתמרץ יבוא אוטובוסים חשמליים באמצעות הטבות מס הנה קביעת 

. העלאת שיעור הפחת מגדילה את הוצאות החברה לצורכי חישוב רווח לפני מס בשנים פחת מואץ

 ות במספר שנים. הראשונות של רכישת הנכס, וע"י כך מאפשרת דחיית חלק מתשלומי מס חבר
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ההוצאה שמוכרת לצורכי חישוב מס כוללת אך ורק פחת על נכסים שמומנו ע"י החברה. לפיכך, 

 חברות שרוכשות אוטובוסים מתקציב ממשלתי לא יוכלו להינות מהטבת פחת מואץ.

חברות שיוכלו לנצל את ההטבה במלואה יוכלו להשתמש בה לכיסוי עלויות המימון ברכישת 

לעומת  33%ההטבה המתקבלת מקביעת פחת מואץ בשיעור שניים מהרגיל.  -כפי אוטובוס יקר

 ח לאוטובוס חשמלי."אלף ש 20 -מסתכמת בכ ,20%בשיעור פחת הקיים היום ה

על משאיות היברידיות  25%נקבע פחת מואץ של  1יצוין שעקבות המלצות דוח מיסוי ירוק 

 .235בתקנות מס הכנסה

(, מדובר בטכנולוגיה ים)אוטובוס ומשאית חשמליורה ציבורית תחבבמקרה של כלי רכב כבדים ו

צעירה, יקרה וחסר ידע בנוגע לביצועים ולדרישות התפעוליות, על כן ההמלצות מסתמכות על 

 מעט הנתונים שקיימים היום.

 :המלצות

 שנים 4 של לתקופה חשמליים אוטובוסים רעבו 33% של מואץ פחת לקבוע מומלץ. 

  הסכמי סחר לתקופה  ןאוטובוס חשמלי ממדינות שאין עמ של יבואמכס לפטור ממומלץ

 . , לאחר תיאום עם משרד הכלכלהשנים מתחילת היבוא 4מוגבלת של 

  בשלב זה לא מומלץ לקבוע פחת מואץ עבור אוטובוסים היברידיים, כיוון שטכנולוגיה זו אינה

תונים המעידים על . עם זאת, בעתיד, במידה שימצאו נ236מוכחת ככדאית מבחינה כלכלית

ולאחר בחינה וקבלת חוות דעת של משרד התחבורה,  כדאיות כלכלית ובשלות טכנולוגית,

 עבור אוטובוסים היברידיים. 25%ניתן לבחון קביעת פחת מואץ של 

 

27.4 (גפ"מגז פחמימני מעובה ) כלי רכב מונעי 

הסבת כלי רכב . 2015237 נכון לחודש אוקטובר כלי רכב מונעים גפ"מ 17,700 -בישראל רשומים כ

, ונראה שהיא אף יכולה מובהקות חדשים ומשומשים לגפ"מ אינה מובילה לתועלות סביבתיות

זאת מכיוון שהמנוע המקורי לא יועד לנוע על גפ"מ והעברתו  ,להוביל להחמרת הפליטות של הרכב

ופי לפליטות לסוג דלק אחר תוך שינויים מכאניים מביאה לפעולה לא אופטימלית. המדריך האיר

ומעלה המוסבים לגפ"מ  4מתחבורה ממליץ להתייחס לפליטות של כלי רכב העומדים בתקן יורו 

 . 238חסרכזהות לפליטות של הרכב המקורי, ומציין שסביר שזוהי הערכת 

                                                           
 (.V(יא.)3.)III, תוספת ב', פריט 1941בהתאם לתקנות מס הכנסה )פחת(,  235

 .26.5.4.1 תחשיב מפעילים מקומיים, להרחבה ראה חלק  על פי 236

 ה.בהתאם לנתוני משרד התחבור 237

238
 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013. Part B. 1A3b Exhaust emissions 

from road transport. Section 3.4.3.3. 
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 ,239מופק מתהליך זיקוק הנפטהוא כיוון שמ, נפטמקור אנרגיה תחליפי ל הגפ"מ גם אינו מהווה

, הביטחון האנרגטי לא חלות לגביו. היום מתקיימת בשוליים הסבה לגפ"מולכן התועלות בתחום 

מכיוון שהמיסוי על גפ"מ נמוך משמעותית ביחס למיסוי על בנזין ולכן  קיימת בעיקרשאף היא 

מנקודת ראות הפרט קיים חיסכון בעלויות דלק, דבר שאיננו נכון כאשר ההסתכלות היא ברמה 

 משקית. 

 בשימוש מ"גפ של החיצוניות העלויות את משקף אינו לתחבורה מ"גפ על כיום המוטל הנמוך הבלו

 שמחד, והסקה לבישול מ"גפ על נמוך בלו על לשמור הצורך היא נמוך נותר שהוא הסיבה. ברכב

 החלשות השכבות י"ע גם נצרך ומאידך, בתחבורה בשימוש שקיימות חיצוניות עלויות מייצר אינו

 מ"גפ על נפרד בלו לאכוף בפועל ניתן לאדנה בנושא והסבירה כי  1ירוק עדת מיסוי ו. באוכלוסייה

 גם להסקה או לבישול המיועד מ"בגפ שימוש להיות שעלול מאחר, לבישול מ"גפ מול לתחבורה

 בתחום מס בעבירות ולעלייה מ"הגפ סוגי שני בין למהילות יגרום שונה שמיסוי ומאחר, רכב בכלי

ששוק הגפ"מ לתחבורה ושוק ההסבות צומח היום בישראל בעיקר . משמעות הדבר היא 240הדלק

 בשל עיוות מס הנובע מקושי טכני לאכוף בלו נפרד.

מ ב בנזין לבין כלי רכב שהוסבו לגפ"השוואה בין סך המיסוי השנתי המוטל על רכ מציג 45 לוח

תחת הנחה של פריסת מס הקניה על ערכת ההסבה על פני שלוש ומעלה(,  4)העומדים בתקן יורו 

ק"מ בשנה בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  16,200 -וכן כי רכב נוסע כ ,שנים

 .ש"ח בשנה 4,750 -המיסוי מסתכם בכמהלוח ניתן ללמוד שהפרש 

 (ומעלה 4עבור דגמי יורו )ההפרש במיסוי רכב בנזין ורכב גפ"מ : 45 לוח

מס' ק"מ  סוג רכב
ממוצע לשנה 
 )לרכב פרטי 
 (241לפי למ"ס

 לשנה צריכת ליטרים
  :)לפי

  בבנזין;ליטר/ק"מ  1/10
 (ליטר/ק"מ בגפ"מ 1/9

מס קנייה  בלו בש"ח
מערכת 
 הסבה

  סה"כ

   4,951 1,620 16,200 בנזין
  87   115 1,800 16,200 גפ"מ
 4,749  87- 4,836   פער
 

                                                                                                                                                                      
 (European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union that its task is to provide 

sound, independent information on the environment). 

 חלק גדול מהגפ"מ האוטומטיבי בישראל. 239

 .2008משרדית למיסוי ירוק, -הוועדה הבין דוחלהרחבה ראה ב 240

 15.8 לעומת, מ"ק אלף 23.6בממוצע  נסעו בגז המונעים פרטיים רכב כלי, 2014 בשנת יוער כי על פי נתוני הלמ"ס 241

עם זאת לצורך החישוב הונח נתון שמרני של מספר הק"מ  .המונעים בבנזין פרטיים רכב כלי שנסעו בממוצע מ"ק אלף

 , גם עבור רכב גפ"מ וגם עבור רכב בנזין, ועל כן הפער המחושב שמרני.16,200הממוצע עבור כל סוגי הרכב הפרטי, 

 http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2015n/27_15_254b.pdf 
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, 4ים בתקינה מוקדמת יותר מיורו עולה שאף בדגמים העומד 1מבדיקת הוועדה למיסוי ירוק 

התועלת המקסימאלית בחיסכון זיהום אוויר למשק מהסבת רכב בנזין לגפ"מ, היא לכל היותר 

כלול הבלו המשולם למדינה משימוש בגפ"מ לעומת שימוש בבנזין )בהנחה ש .240בשנהש"ח  100

עם מס הקנייה המשולם בגין ערכת ( סוגי הרכב עבור שני בשנה לרכב פרטי של מספר ק"מ ממוצע

, מראה שבגין הסבת רכב גפ"מ נגרם למדינה הפסד והחיסכון בזיהום אווירההסבה לגפ"מ 

כמובן בשנה.  ש"ח 4,500 של לפחות בגובהשאינו מכוסה בתועלת סביבתית,  סיםממהכנסות 

נה, וניתן גדול יותר לקופת המדי אף ק"מ בשנה גורם להפסד הכנסות 16,200-רכב הנוסע יותר מש

 .241מבצע נסיעות רבות ולכן ההסבה יותר משתלמת בעבורולהניח כי מי שבוחר לבצע הסבה 

  המלצות:

  ,להפסיק הענקתעל מנת לא לפגוע בהכנסות המדינה ממסים, ועל מנת לאור האמור לעיל 

הרישוי  אגרתלהעלות את  מומלץחיצונית(,  השפעההטבת מס לא מוצדקת )שאינה משקפת 

 באופן תיעשה האגרה העלאת כי מוצע .ש"ח 4,500 -ב מ"בגפ המונעים רכב כלי עלהשנתית 

  לוח להלן:ב המפורט מתווהל בהתאם, פי תאריך עלייה לכביש על הדרגתי

 מ"לגפ הסבה שעבר לרכב השנתית האגרה סכום להעלאת : מתווה46 לוח

 תאריך עלייה לכביש  עםרכב  תאריך תחילה

 1.1.2017 -עד ל

 תאריך עלייה לכביש 

 1.1.2017 -החל מ

1.1.2017 1,500 4,500 

1.1.2018 3,000  

1.1.2019 4,500  

 

 אמצעי האכיפה במכוני הרישוי כנגד התקנות מערכות גפ"מ ללא  את להגביר מומלץמקביל ב

 רישום. ללא רישוי ו

  ,אישור תקינות של מוסך מורשה גפ"מ מומלץ לחייב כלי רכב מונעי גפ"מ בהצגתכמו כן 

 ., על מנת להבטיח את בטיחות כלי רכבכתנאי לביצוע מבחן שנתי

  

  



 3מיסוי ירוק  -נספחים  

 

- 180 - 
 

 נספחים

והתפתחויות  2008משנת  1מיסוי ירוק עדה לווהמלצות ה -נספח א'   28

 מפרסומןשחלו 

 242בנוגע למיסוי סוגי דלקעיקרי ההמלצות 

המס המוטל על המזוט. את השינוי מומלץ לבצע באופן הדרגתי ובאופן  גובהיש להעלות את  .א

 דיפרנציאלי שיבטא את ההבדלים בין סוגי המזוט השונים. 

להמשיך את הסדר הסולר המעלה את גובה המס על סולר לתחבורה. יש לשאוף למניעת יש  .ב

בהתאם לנתוני  , באמצעות מתן אפשרות להחזרי מס,ביתית פגיעה בצרכני הסולר להסקה

 צריכה מוכחים.

שיעור המס המוטל על פחם. יש לשקול דיפרנציאציה בשיעור המס המוטל  תאהעלשקול יש ל .ג

ותו )בדומה למזוט( ובהתאם לשיעור הפליטה מהמתקן שבו נעשה בו על הפחם בהתאם לאיכ

 שימוש.

 אין לשנות באופן מהותי את שיעור המס המוטל על גפ"מ וגז טבעי.  .ד

גובה הבלו גבוה ביחס לעלות החיצונית , למרות ש95אין לשנות את המיסוי על בנזין באוקטן  .ה

ניות נוספות כמו רעש, גודש, נזק . זאת משום שלא נלקחו עלויות חיצומזיהום אוויר בלבד

לתשתית. מומלץ לערוך עבודה משלימה שתאמוד את שיעור העלויות החיצוניות הנובעות 

 מהשימוש בבנזין ובסולר לתחבורה.

 

 242עיקרי ההמלצות בנוגע למיסוי דלק ממקורות מתחדשים

לפטור או להפחית את המס לחמש שנים לפחות על דלק ממקורות מתחדשים לצרכי תחבורה;  .א

ההטבה תינתן גם לאחר תקופה זו כל עוד אין דרישת חובה בתקן הישראלי לשימוש בדלק 

 ידתסים בתאום עם יחשבון או החזר מיינתן באמצעות הי ממקורות מתחדשים. הפטור

 סים.הביצוע ברשות המ

 לא להטיל מס על שימוש בשיטות שהוכחו כיעילות להפחתת צריכת הדלק מתחבורה. .ב

                                                           
ח ודלהרחבה ראה ב. 2008סעיף זה הן ההמלצות ההיסטוריות מהדוח משנת יובהר שההמלצות המופיעות ב 242

 .2008משרדית למיסוי ירוק, -הוועדה הבין
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 ביודיזל

במס הקניה בין סולר לבין ביודיזל יישמר גם בעתיד וכך יהיה תמריץ  ח"ש 1.9בגובה של  פער .ג

כלכלי ליזמים השונים לייצר ביודיזל. על מנת לשמור על פער אחיד מוצע כי מס הקניה/ הבלו 

 ללוח להלן:על הביודיזל יעלה בהדרגה בהתאם 

  243(ח"בש) ביודיזל ועל דיזל על בלו גובה

 2010ספטמבר  2009ספטמבר  2008ספטמבר  2008עד ספטמבר  

 2.2 2.2 1.9 1.6 גובה הבלו על הסולר 

 2.2 0.3 0 0 גובה הבלו על ביודיזל 

 0 1.9 1.9 1.6 הפער בגובה הבלו

 5% 3% 2% 0% חובה מנדטורית בסולר

 

מוצע כי יהיה פחת מואץ על כל הציוד שיידרש ליזמים השונים בהקמת המפעל לייצור  .ד

 ביודיזל. 

הייצור  דייל לייצר ביודיזל, נדרשת כמות גדולה של שמן. כמות שלא ניתן לספק עעל מנת  .ה

המקומי בלבד. לכן מוצע לפטור ממכס שמן שישמש אך ורק לייצור ביודיזל אם באמצעות 

 פטור מותנה או באמצעות פיגול השמן, כך שלא יוכל לשמש כלל למאכל. 

 5%ולאחר שאחוז חובת המהילה יהיה  מוצע כי בהדרגה תחול חובת מהילת סולר בביודיזל .ו

תהיה חובת  2008תבוטל הטבת המיסוי הניתנת לביודיזל. מוצע כי החל מחודש ספטמבר 

ולבסוף בחודש  3%, החל מחודש ספטמבר חובת המהילה תהיה 1.5%מהילת ביודיזל של 

 , וההטבה במיסוי תבוטל.5%, תהיה חובת מהילה של 2010ספטמבר 

 אתנול

יש לבדל אתנול המיועד לתחבורה לעומת אתנול המיועד לשתייה שעליו מוטל מיסוי גבוה  .ז

 יחסית ולפטור ממס קניה לתקופה של חמש שנים. 

 גז-ביו

 .2008-2015גז בעינו לשנים -המלצת הוועדה היא כי יש להשאיר את הפטור הקיים על ביו .ח

                                                           
ח ודלהרחבה ראה ב. 2008יובהר שההמלצות המופיעות בסעיף זה הן ההמלצות ההיסטוריות מהדוח משנת  243

 .2008משרדית למיסוי ירוק, -הוועדה הבין
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 תחליבי דלק

אך היות ושיעור  ,רים שכיום אינם ממוסיםמוצע לפטור ממס את מרכיב המים. מדובר במוצ .ט

( 20%ל  10%יש להגדיר מהו אחוז המים )כאמור בין  ,המס נקבע בעת אספקת הדלק ללקוח

 (, ולפטור מרכיבים אלו ממס.3%-1%והחומרים המחלבים )

 להקמת מתקני הייצור והניפוק של התחליבים. 100%לאפשר פחת מואץ בשיעור  .י

 

 (2008) 1למיסוי ירוק  דלקים מאז פרסום מסקנות הוועדה התפתחויות במיסויעיקרי ה

 פחם 

הוחלט להעלות את הבלו המוטל על פחם )קוקס וקוקס  16.07.10-בהחלטת ממשלה מיום ה

נוכח התועלת , זאת 2012נוספים בשנת  ש"ח 34-, וב2011לכל טונה בשנת  ש"ח 34-למחצה( ב

וד ביעדי ובייצור חשמל, ונוכח הצורך לעמלמשק מהפנמת העלויות החיצוניות בצריכת דלק 

הפעימה השנייה ואילו  2011הפעימה הראשונה יושמה בתחילת שנת . 2012-2011התקציב לשנים 

 45.86: הוא 01.09.2015-נכון ל על פחם שיעור הבלו המוטל ועדת טרכטנברג.לא יושמה בהמלצות 

 לטון. ש"ח

 

 ביודיזל

 לאלף לליטר.ש"ח  2,890.15בלו בגובה של  31.08.2015 -ל וטל נכוןהעל ייצור ביודיזל 

מכיל הוראת שעה שנקבעה בהמלצת ועדת הכספים  2004-צו הבלו על דלק )הטלת בלו(, התשס"ד

ש או משומן בקר , על ביודיזל המופק משמן צמחי משומ2011של הכנסת, לפיה עד סוף שנת 

לאלף ליטר, בדומה למס המוטל על שמן  ח"ש 28.68ל בלו מופחת )בגובה של הנאספים בישראל, ח

מינראלי ממוחזר(. מטרת הוראת השעה הינה לעודד את איסוף השמנים ושומן הבקר בישראל 

הוראת השעה למטרת הפקת הביודיזל ולהעניק "הגנת ינוקא" למפעלים שהוקמו לצורך זה. 

במהלך תקופה זו, נערכה בדיקה של המשרד להגנת הסביבה בה הוארכה מספר פעמים, כאשר 

בפליטות של ביודיזל המיוצר משמן משומש שנאסף נמצא כי התועלת הסביבתית בחיסכון 

לטון ואילו התועלת בייצור ביודיזל  ח"ש 340-רות ממסעדות ובתי מלון מוערכת בבישראל ישי

קיים לטון )נכון להיום לא  ח"ש 1,300-מהביוב וממטמנות, מוערכת במשמן משומש, שנאסף 

בשקלול התועלות הסביבתיות מייצור הביודיזל משני המקורות ייצור ביודיזל משומן בקר(. 

לאלף ליטר. בשל  ח"ש 1,454.29-המתוארים, התועלת הסביבתית של ייצור הביודיזל מוערכת ב

, דהיינו במקום ח"ש 1,454.29-להפחית את הבלו על ביודיזל ב 2015ביולי  1-מהבצו כך הוחלט 

 לאלף ליטר.  ח"ש 1,435.86בלו יהיה לאלף ליטר, ה ח"ש 2,890.15

הבלו יישאר בגובה של  למשך שנתייםכי קובעת בענף, הוראת השעה בכדי ליצור וודאות לעוסקים 

לאלף ליטר, ובשלוש השנים שלאחר מכן הוא יועלה באופן מדורג בשלושה שלבים; כך,  ש"ח 28.68

 לאלף ליטר. ש"ח 1,435.86יעמוד הבלו על  2019 לספטמבר 1-ברק 
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, במידה ויהיו עדכונים לגבי גובה התועלות החיצוניות, ייבחן שוב גובה הבלו השעהבתום הוראת 

 בהתאם.

 7% של בתערובת שימוש מאפשרים תחבורה ולסולר הסקה לסולר הישראלים התקנים כי יצוין

 דלק תערובת על מוטל, 2004-ד"התשס(, בלו הטלת) דלק על הבלו צו לפי, זאת עם. בסולר ביודיזל

ים לנוכח הצורך למסות כל תערובת דלק בבלו המקסימאלי קי .244לליטר ח"ש 3.06 בשיעור בלו

סים והתמודדות עם פרשיות דלק גדולות, בהן התבצעו מהילות של ניסיון העבר של רשות המ

לדלק. צורך זה מקבל משנה תוקף במקרה של דלקים תקניים עם חומרים רבים שאינם נחשבים 

ביודיזל מאחר שהבלו המוטל עליו כיום זניח ביחס לבלו על סולר, דבר המגדיל את התמריץ 

 על המס להטבת ערך שוות הטבה של הענקה לאפשר מנת על למהילות לא חוקיות ולהונאות.

 ביודיזל על גם, יללע השעה בהוראת שמתוארת בישראל שנאסף משומש משמן המיוצר ביודיזל

מהמשרד להגנת  כספי מענק מתן של או הישבון הסדר של יישום נבחן, יחסי באופן בסולר הנמהל

מתן ההטבות בצורה  משרדים אלה עשויים לפקח על .הסביבה או לחילופין ממשרד האנרגיה

סים, תוך בקרה על מקור השמן המשמש לייצור הביודיזל טובה יותר מאנשי המקצוע ברשות המ

 על היותו שמן שנאסף, בהתאם לתנאים לקבלת ההטבה.ו

 

 תחליב סולר

תחליב סולר הוא דלק המיוצר מתערובת של סולר, מים וחומרים כימים הקרויים חומרים פעילי 

קום שתי שכבות במ מיםוסולר מ יצירת פאזה רציפה של נוזל המורכבתשטח, שתפקידם לגרום ל

. הימצאות המים בתחליב הסולר גורמת לכלי הרכב המשתמשים בתחליב סולר נוזל נפרדות

להקטין את פליטת החלקיקים המזהמים וכתוצאה מכך להפחית את זיהום האוויר ביחס 

 לשימוש בסולר נקי.

עת נכון לכתיבת דוח זה קיימת טיוטת הצעה לצו אשר תובא לחתימת שר האוצר בעניין קבי

תעריף בלו על ייצור תחליב סולר בישראל, ומתן הקלה בתשלום הבלו על השימוש בו וזאת 

 בעניין זה. על פי טיוטת הצו מוצע כדלקמן:  13.01.08מיום  2935בהתאם להחלטת ממשלה מס' 

מדובר בדלק ידידותי לסביבה, מוצע לקבוע הקלות בתשלום הבלו על שימושים בכלי רכב מאחר ש

להפחתה בזיהום האוויר. ההקלות יינתנו באמצעות מנגנון הישבון, וזאת משיקולים אשר יביאו 

 אשר נועדו להביא לאכיפה יעילה של מתן ההטבה. 

לכל המאוחר. בשל כך  2009תחליב הסולר נועד לשימוש בכלי רכב ישנים אשר שנת ייצורם היא 

 שנים.  6ך מוצע לקבוע את ההטבה באמצעות הוראת שעה אשר תישאר בתוקף במש

על המוטל בלו את ה שילמויזכו יצרני התחליב אשר למשך ארבע שנים  ,תיקון המוצעעל פי ה

מתעריף הבלו, כל עוד התחליב שיוצר משמש לכלי רכב  16%תחליב הסולר, להישבון של 

 ,ד להישבון בלו במסגרת הסדר הסולרמסחריים, אוטובוסים ורכבי עבודה אשר זכאים בנפר

                                                           
 .2015נכון לחודש ספטמבר  244
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בכלי להשיב למשתמשים  בצו . במקביל מוצע13%הישבון בשיעור של לחר מכן, נתיים שלאובש

 בלו אשר שילמו על תחליב הסולר, באותו שיעור בו ניתן להם הישבון בגין שימוש בסולר.  ,אלו רכב

 

 מזוט

 הוחלט כדלקמן: 25.08.2013245של הממשלה מיום  707החלטה מספר ב

הסביבה  על שר האוצר, בהתייעצות עם השר להגנתבמטרה להפחית את זיהום האוויר, להטיל 

למיסוי ירוק, לקבוע  תמשרדי-ביןומסקנות הוועדה ה 2935 מס'ובהמשך להחלטת הממשלה 

ובפרט סוגי מזוט שונים, באופן  שיעור מס דיפרנציאלי, שיופעל בהדרגתיות, על סוגי דלקים שונים

בהם ויעודד את השימוש בדלקים  שישקף את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות כתוצאה מהשימוש

עד היום, החלטה  לדלקים דומים. המקובל בעולםמזהמים פחות, הכול בשים לב לגובה המיסוי 

 זאת לא יושמה.

 

  

                                                           
245
 .בנושא תכנית לאומית למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בישראל 
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 חישוב העלויות החיצוניות מזיהום אוויר בפועל -נספח ב'   29

 חישוב העלויות החיצוניות בפועל

בעת חישוב ההטבות הסביבתיות עבור תחליפי נפט התמקד הדוח בפליטות הצפויות משימוש 

באמצעות הצלבה של נתונים שונים ניתן גם לחשב את העלויות עם זאת, בדלקים בעתיד ועלותם. 

של פליטות היסטוריות בפועל. תחילה חושבו סך הפליטות מכל מקור דלק באמצעות נתונים של 

. עבור כל מזהם הוכפלה הכמות בעלות החיצונית של אותו 246סטטיסטיקההלשכה המרכזית ל

כדי לחשב את  247. לבסוף העלות המצטברת חולקה בכמויות הדלק שנצרכו2015מזהם לשנת 

, עבור חלק מהדלקים קיימים 2011העלות החיצונית הממוצעת ליחידה. הטבלה מעודכנת לשנת 

(, אולם כיוון שלא ניתן היה 20 תרשיםבוסולר מוצגים נתונים מעודכנים יותר )נתונים עבור בנזין 

 לעדכן את הנתונים עבור כל הדלקים הוחלט להציג את כל הנתונים עבור אותה שנה. 

 

 248(2011)לשנת  יהום אוויר בפועל של דלקים שוניםיות מזחיצונ עלויות: 47 לוח

 דלק
 סך עלויות 

 (ח"ש)מיליוני 
 עלות לטון 

 (ש"ח)
עלות לקילוליטר 

 (ש"ח)
 765 1,021 2,572 בנזין

 1,461 1,739 3,959 סולר תחבורה )ללא רכבת(
 592 705 483 סה"כ סולר הסקה

 536 233 ה וביתי(יגפ"מ )תעשי
 

      249376 1,342 גז טבעי 
 520 650 17 קרוסין )ביתי ומסחרי(

 1,545  1,154 גופרית 0.5% מזוט
 

  2,194 787 גופרית 1.0% מזוט
 726 9,166 פחם 

 
  6,532 סך הכל בנזין וסולר

 
   20,278 סך הכל 

 

                                                           
246
 פליטות משריפת דלק, לפי סוג דלק, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -השנתון הסטטיסטי לישראל  

247
)בהפחתת צריכת רש"פ וצריכת רכבת ישראל(, נתוני צריכת פחם  2011מינהל הדלק  -נתוני צריכת תזקיקי נפט  

  רשות הגז. -חברת החשמל, נתוני צריכת גז טבעי  -פחם וכמויות פליטה מ

248
 .2011, יתר הנתונים מעודכנים לשנת 2012הנתונים עבור בנזין וסולר עודכנו לשנת  

249
(, וזאת כיוון שרוב הגז שימש את 2011עבור גז טבעי החישוב מבוסס על נתונים של חברת החשמל )דוח סביבתי  

ן שצפוי שהעלות החיצונית הממוצעת תעלה ששיעור גדול יותר של גז ישמש את חברת החשמל באותה שנה. יש לציי

)במונחי עלות  2012 כזית לסטטיסטיקה עבור צריכה בשנתהלשכה המר כך, בחישוב עם נתוני .והתחבורה התעשייה

ח "ש 463התעשייה והחשמל עומדת על קטורי (, העלות החיצונית שכוללת את ס2015 מזהמים של שנת חיצונית של

 לטון גז טבעי.
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  עבור בנזין וסולר 2001-2012השפעות חיצוניות בפועל מזיהום אוויר, נתוני 

של בנזין וסולר חושבה גם עבור שנים קודמות, במונחי הממוצעת לליטר  העלות החיצונית

מקובעת כדי שניתן  של המזהמים )העלות החיצונית 2015שנת ל של מזהמים העלויות החיצוניות

מונחים כספיים, מבלי להתייחס לשינוי אותם את הפליטות ליחידה ב על פני השנים יהיה להשוות

 שחל בשווי של הזיהום(. 

 2000-2012 בשנים לליטר בנזין וליטר סולר בפועל, מפליטות : עלויות חיצוניות20 תרשים

 (2015במונחי עלויות מזהמים בשנת  )באגורות לליטר,

 

שחלה ירידה דרמטית בפליטות בעשור האחרון. הירידה נובעת ממעבר  20 תרשיםניתן לראות ב

כלי מרגולציה והן ממיסוי ירוק של  הן חדשים המזהמים פחות, ומושפעת בין השאר כלי רכבל

 .רכב
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 תעשייהלהבלו על דלקים לחשמל ו -נספח ג'   30

הדוח מתמקד בסקטור התחבורה, אך ברור שיש קשר ישיר בין הבלו על דלקים לתחבורה  עיקר

. כך למשל, כאשר מומלץ להטיל בלו גבוה יותר בסקטור ולתעשייה לבלו על דלקים לחשמל

עבור גז טבעי יש להחיל מנגנון מורכב לגביית בלו דיפרנציאלי. בחלק זה יוצגו בקצרה  תחבורהה

 וי ירוק של דלקים לחשמל ותעשייה. עדה למיסוהמלצות הו

 250תעשייהל: עלויות חיצוניות של דלקים לחשמל ו48 לוח

 לטון בש"ח עלות חיצונית לטון בש"ח בלו דלק

 726 46 פחם 

 357 251לאחר התקנת סולקנים -פחם

 376252 17 גז טבעי

 1,545 15 גופרית 0.5% מזוט

 2,194  גופרית 1.0% מזוט

 536 119 גפ"מ

. עם לטון השוואה עם שיעור המסהלפי טון דלק לצורך מתבטאות יצויין כי העלויות החיצוניות 

ניתן להפיק מדלק מסויים נובעת גם מכמות האנרגיה ש זאת, הכדאיות הסביבתית לשימוש בדלק

ובנוסף, נצילות ייצור  ,זה. לדוגמא, תכולת האנרגיה בטון גז טבעי כמעט כפולה לעומת טון פחם

החשמל מגז טבעי גדולה בעשרות אחוזים מאשר מפחם. לכן, אין ספק לגבי הכדאיות הסביבתית 

  עומת פחם.לייצור חשמל מגז טבעי ל

מלמדים על פער גדול מאד בין העלויות החיצוניות לבלו, כלומר כיום מחירי  לעילהנתונים 

ורמים, והפנמת העלויות יכולה להגדיל את הדלקים אינם משקפים את הנזק החברתי שהם ג

היעילות הכלכלית במשק. מעבר לכך בשל הצריכה הגדולה של דלקים לחשמל, העלאת הבלו 

 תאפשר להגדיל באופן משמעותי את הכנסות המדינה וכך להקטין מסים מעוותים אחרים. 

מעלות גזי  50% כדי לא להעלות את יוקר המחייה באופן משמעותי בבת אחת מומלץ להפנים רק

. בעוד שראוי להפנים 2021מהעלות החל משנת  100%החממה במחיר בבלו בטווח הקצר, ולהפנים 

את מלוא עלות גזי החממה מכל הסיבות שהוסברו בדוח, ניתן להצדיק הפנמה הדרגתית של 

                                                           
250
נספח ב'   29 בחלק  הנתונים חושבו באמצעות מקדמי פליטה של חברת החשמל וכן על פי המתודולוגיה שהוסברה 

 .בפועלחישוב העלויות החיצוניות מזיהום אוויר  -

251
מגופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן על בסיס נתונים של המשרד להגנת הסביבה  85%הונח שהסולקנים יפחיתו  

 וחברת החשמל.

252
(, וזאת כיוון שרוב הגז שימש 2011עבור גז טבעי בלבד החישוב מבוסס על נתונים של חברת החשמל )דוח סביבתי  

עור גדול יותר של גז ישמש ששיכאת חברת החשמל באותה שנה. יש לציין שצפוי שהעלות החיצונית הממוצעת תעלה 

העלות החיצונית של  )במונחי 2012כך, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור צריכה בשנת  את התעשייה.

 ח לטון גז טבעי."ש 463התעשייה והחשמל עומדת על  העלות החיצונית שכוללת את סקטורי(, 2015מזהמים לשנת 
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. 253עדיין לא הפנימו באופן מלא את עלות גזי החממה OECD-העלות כיוון שחלק ממדינות ה

 50%)עד להפנמת שנים  5קצר באופן הדרגתי על פני בנוסף, מוצע לממש את העלאת הבלו בטווח ה

מיתון של מעבר התעשייה לגז טבעי, וכדי לא לפגוע בפעולות על מנת למנוע  (,מעלות גזי החממה

  .צולתמרהמדינה 

ט, אחרת עם העלאת הבלו על פחם וגז טבעי, הכרחי להעלות גם את הבלו על גפ"מ ומזויחד 

מערכת המיסוי תסיט את המשתמשים דווקא לעבר הדלקים המזהמים יותר, ולמפעלים יהיו 

פחות תמריצים לבצע הסבה לגז טבעי. לכן חושבה עלייה בבלו על גפ"מ, ששקולה במונחי אנרגיה 

 .מינימלית השפעתה על מחיר הגפ"מ למשקי הביתוש ,לעלייה בבלו על גז טבעי

 )ש"ח לטון(לחשמל ולתעשייה  וגפ"מ פחם להעלאת הבלו על גז טבעי, הצעה: 49 לוח

 דלק

  2020 -בהבלו 

 מעלות גזי חממה 50%הפנמת 

 (254בשנה 20% הדרגתיתהעלאה  2020עד )

 2021-הבלו החל מ

 מעלות גזי חממה 100%הפנמת 

 376 213 גז טבעי

 357 216 פחם

 448 299 גפ"מ

שיעור המס הנמוך המוטל על מזוט כיום מהווה עיוות מס סביבתי וכלכלי שספג ביקורות רבות 

. עד כה, לא בוצעה העלאה של המס על המזוט עקב הרצון OECD -מגורמי סביבה ואף מארגון ה

לא לפגוע בתעשיה כל עוד אין תחליף זמין למזוט בשוק המקומי. בשנים האחרונות החלו מפעלים 

שת הגז הטבעי. עם זאת, ניכר כי המס הנמוך על המזוט מעכב את כדאיות החיבור של להתחבר לר

המפעלים לגז. על מנת לצמצם את זיהום האוויר עקב שריפת המזוט, וכדי לעודד את המעבר לגז 

הטבעי מוצגת בזאת הצעה לתכנית למיסוי מזוט. צרכני מזוט הסמוכים לרשת חלוקת הגז יוכלו 

נים מרוחקים יוכלו לקבל גז טבעי דחוס במיכליות או להשתמש בדלקים להתחבר אליה, וצרכ

 גופרית. 0.5%נקיים יותר כגון גפ"מ, סולר או מזוט 

 )ש"ח לטון( 2016-2023שנים ב מזוטהעלאת הבלו על ל הצעה: 50 לוח

 2023 2022 2021 2020 2019255 2018 2017 2016 דלק

 1,545 706 371 195 103 54 29 15 גופרית 0.5%מזוט 

 2,194 1,286 613 292 139 66 32 15 גופרית 1%מזוט 

 

                                                           
253
 Taxing Energy Use: A Graphical Analysis, OECD, 2013 

 מעלות גזי חממה(. 50%)לפי  2016-מומלץ להחיל כבר באת הפנמת העלות החיצונית של פחם בבלו  -למעט פחם  254

 או הטבעי הגז חלוקת לרשת מפעלים לחיבור זמינה תשתית קיימת אם רק תתבצע 2019 משנת החל המס העלאת 255

 .דחוס טבעי לגז
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 על דלקים לחשמל ותעשייה עליית הבלו תהשפע

 בחישוב שנתי( 2016בשנת  ח"שמיליארד  2.2-הכנסות המדינה צפויות לגדול בכ( . 

 ינוי דרסטי בצריכת דלקים. הביקוש לחשמל ודלקים קשיח יחסית ולכן לא ניתן לצפות לש

בטווח הארוך לאור הפנמת העלויות במחיר הדלקים ניתן לצפות להחלטות שקולות אולם, 

יותר בקרב הצרכנים בצריכת דלקים, חשמל או מוצרים התלויים בהם ולירידת הזיהום 

 והתחלואה בהתאם. 

 עדיין, בשל 2020בשנת  18% -העלאת הבלו על גז טבעי תייקר את מחיר הגז לתעשייה בכ .

האפשרויות להתחבר לגז טבעי התשומות של תעשייה יכולות להיות זולות ממה שהן היו לפני 

-ממחיר הסולר ל 57%-אם מחיר הגז הטבעי נמוך ב ,האפשרות להתחבר לגז טבעי. כך למשל

MMBTU256כלומר, עדיין יהיה כדאי למפעלים 49%-כ , לאחר השינוי הפער יעמוד על .

להשתנות. העלאת המס להתחבר למערכת הגז הטבעי ופונקציית הייצור שלהם לא אמורה 

ההדרגתית על המזוט )הדלק הפוסילי המזהם ביותר( תעודד אף היא את המעבר לגז הטבעי 

גם ש , כךביחס לעולם, מחיר הגז הטבעי בישראל נמוך )הדלק הפוסילי הנקי ביותר(. לבסוף

. מכל הסיבות האלו לא נראה 257יחסיתלפני וגם אחרי ההתייקרות הצפויה המחיר יהיה זול 

שתהיה פגיעה משמעותית בתעשייה, וכן לאור העובדה שהממשלה במקביל ממשיכה לעודד 

 חיבור של מפעלים לגז טבעי באמצעות מענקים שונים. 

  3%-וב 2016בשנת  8% -במשק בכהעלאת הבלו על גז טבעי ופחם תייקר את מחיר החשמל 

-. יש לציין שלפני השינוי תעריף החשמל במדינה נמוך יחסית למדינות ה2020נוספים עד שנת 

OECD258, בין השאר כיוון שהבלו האפקטיבי על חר השינוי התעריף לא יהיה גבוה, וגם לא

 . 259דלקים לחשמל אינו גבוה במדינה

 משקי בית המתבססים על גפ"מ לבישול  להעלאת הבלו על גפ"מ השפעה רגרסיבית על

 1-2%ולהסקה, אולם ההשפעה עצמה לא צפויה להיות גדולה. ייקור הגפ"מ יוביל לעלייה של 

 ח"ש 55-. בהתחשב בכך שמשק בית ממוצע מוציא כ2020260בשנת  בעלות הגפ"מ למשק בית

                                                           
256
דלק תיאורטי שאינו בפיקוח על פי משרד האנרגיה, בתוספת בלו לאחר הישבון  המחיר של סולר מבוסס על מחיר 

על פי המדריך לגז טבעי של רשות  2013-ומרווח שיווק מינימלי. המחיר של גז טבעי מבוסס על המחיר ממוצע ב

  האנרגיה בתוספת דמי חלוקה והולכה.

257
 - יותר רק מארה"ב, קנדה וניו זילנד שיש עליהן נתונים המחיר יהיה יקר OECD-בהשוואה למדינות ה 

OECD/IEA – Energy Prices and Taxes, Quarterly Statistics, First Quarter 2014. 

258
 Ibid.  

259
 Taxing Energy Use: A Graphical Analysis, OECD, 2013. 

260
מחירי גפ"מ לצרכן הביתי באתר משרד האנרגיה  ש"ח על פי 140-ומד על כעק"ג  12הונח שמחיר בלון גז של  

 http://energy.gov.il, 2015דצמבר -בתקופת אוקטובר
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י יש בחודש, אם כ ח"ש 2-, ההשפעה על משק בית ממוצע עומדת על כ261על גפ"מ בחודש

ירושלים לקחת בחשבון שההשפעה תהיה גדולה יותר על משקי בית באזורים קרים כמו 

 המסיקים את הבתים בגפ"מ. 

 

 גז-ביו

( המופקת בתהליכים ביולוגיים שונים CO2-גז מורכב בד"כ מתערובת גזים )בעיקר מתאן ו-ביו

ממוצרי פסולת )שפכים עירוניים, אשפה ביתית, שאריות צמחיות מתעשייה וכיוצ"ב(. בדוח 

גז היתכנות -. לאור העובדה שלביו2015גז עד לשנת -לפטור ביו הומלץ 1הוועדה למיסוי ירוק 

לויות החיצוניות , שהשימוש העיקרי שלו הוא בסקטור החשמל והתעשייה )שם הע262כלכלית

הוועדה  ,ועל מנת לעודד הפקת גז מפסולת ומשפכים ות הסביבתיות שלובשל התועל, נמוכות יותר(

 גז-ביו מבלו לפטור הוחלט 2015 בדצמבר 30-מה בצו .גז-להחיל פטור ממס על ביוראוי מצאה כי 

 31-ל עד שנים 5-ל שעה הוראת במסגרת, בישראל שנאספו מפסולת או מביומסה שמקורו

 .2020 בדצמבר

 

 

                                                           
261
 על פי סקר ההוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  

, וטכנולוגיה כלכלה אשכול, גולדפרב אור", וחקלאית עירונית מפסולת אנרגיה הפקת של כלכליים היבטים" 262

 הסביבה. להגנת המשרד
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  חיצוניות כלכלי של השפעות ניתוח -נספח ד'   31

 וביקוש היצע בעקומות שימוש באמצעות מודגם חיצוניות השפעות של המקובל הכלכלי הניתוח

 הינה הצרכנים שמטרת בעוד, הרווח מיקסום הינה היצרנים מטרת תחרותי בשוק. תחרותי בשוק

 בנקודת נקבע המחיר, עקרוני באופן. התקציב לאילוצי בכפוף, מוצרים מצריכת התועלת מיקסום

 עקומת לבין( בשוק למוצר היצרנים היצע את המתארת עקומה) ההיצע עקומת בין המפגש

של עלויות  ההיצע עקומת תחרותי בשוק(. למוצר הצרכנים ביקוש את המתארת עקומה) הביקוש

 אולם, שליליות חיצוניות השפעות בעל מוצר של היצע עקומת משקפת - private cost -פרטיות 

, זאת לעומת. המוצר מצריכת הנגרמים החיצוניים הנזקים של העלויות נכללות לא זו בעקומה

 מוצר אותו של היצע עקומת מבטאת - social cost -הכוללת עלויות חברתיות  ההיצע עקומת

( כספיים במונחים המבוטאות) השליליות החיצוניות ההשפעות של העלויות את כוללת היא כאשר

 העלויות כולל, המוצר של העלויות כל את למעשה, משקפת, זו עקומה. במוצר משימוש הנגרמות

 עלות חישוב בעת המוצר של היצרנים ידי על נכללות לא אשר, השליליות החיצוניות ההשפעות של

 בין במפגש המחיר כי לראות ניתן 21 תרשיםב .אותן משלמים אינם שהם מכיוון וזאת, המוצר

 שנקבע מהמחיר נמוך( Pp,Qp בנקודה) היצע של עלויות פרטיות עקומת לבין הביקוש עקומת

 (.Ps, Qs בנקודה) העקומה שכוללת עלויות חברתיות לבין הביקוש עקומת שבין במפגש

 השליליות ההשפעות את יפנימו שהיצרנים באופן העקומות שתי בין הפער על לגשר דנוע המס

 צריך האופטימאלי המס לכן. היצרן של המוצר מעלויות חלק יהוו ואלה במוצר משימוש הנגרמות

 עקומת הכוללת עלויות חברתיות לבין העקומה בין המפגש. העקומות שתי בין הפער בגובה להיות

 כי לראות ניתן. המס הטלת לאחר בשוק שנקבעים והכמות המחיר את משקפת הכללית הביקוש

, מס שכולל מחיר הינו( Ps, Qs בנקודה) והביקוש ההיצע עקומות בין במפגש שנקבע המחיר

 ברמה, יותר נמוכה תהיה המס הטלת אחרי המשקל בשיווי והנצרכת המיוצרת והכמות

 . הציבור לכלל האופטימאלית

 תחרותי בשוק חיצוניות השפעות: 21 תרשים
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 (M85) גבוה בריכוז מתנול FFV לרכבי רישוי באגרת הטבה -' הנספח   32

 :)בש"ח( לאחר הפחתת הטבה לרכב סכום האגרה

 שנה
אגרה רגילה 

 (2)קב' 
 אגרה מופחתת סכום ההפחתה)*(

2018 1,377 1,400 - 

2019 1,377 1,400 - 

2020 1,377 700 677 

2021 1,201 700 501 

 .אגרה בפועללסכום המופיע בטבלה, אך לא מעבר הה בגובה יהי המקסימלי סכום ההטבה)*(
 .  (M85מונעי מתנול ) )רכב גמיש תדלוק(  FFVיחל יבוא רכבי 2018בהנחה שבשנת ( *)*
 

 :משוער זרם כניסות

 2021 2020 2019 2018 (/שנת תקציב שנת רישום) 

 700 700 700 700 2018שנה 

 500 500 500 500 1דגם 

 200 200 200 200 2דגם 

 2019שנה 

 
3,000 3,000 3,000 

 1דגם 

 
1,100 1,100 1,100 

 2דגם 

 
400 400 400 

 3דגם 

 
1,000 1,000 1,000 

 4דגם 

 
500 500 500 

 2020שנה 

  
4,000 4,000 

 2021שנה 

   
5,000 

 12,700 7,700 3,700 700 סה"כ 

 

 הטבה לרכב:

 סה"כ 2021 2020 2019 2018 (/שנת תקציב שנת רישום)

 4,200 700 700 1,400 1,400 2018שנה 

 2,800 700 700 1,400 - 2019שנה 

 1,400 700 700 - - 2020שנה 

 700 700 - - - 2021שנה 

 

 :עלות ההטבה

 2021 2020 2019 2018 (/שנת תקציב שנת רישום)

 490,000 490,000 980,000 980,000 2018שנה 

 2,100,000 2,100,000 4,200,000 - 2019שנה 

 2,800,000 2,800,000 - - 2020שנה 

 3,500,000 - - - 2021שנה 

  980,000 5,180,000 5,390,000 8,890,000 
 

 .(5%)בהנחת ריבית  ח"מיליון ש 19-כ -שנות הטבה  4-מהוונת ב סה"כ עלות תקציביתלסיכום: 
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 שבון עם/ללא ביטול הה יםבתרחיש /סולרבלו על גט"דהמתווה -'ונספח  33

  סדר הסולרביטול הלא /לבתרחישים עםוסולר  גט"דהטבת הינוקא והבלו על מתווה : 51 לוח

 
מצב 
 קיים

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 הסולרעם ביטול הסדר 
263

          

  בלו סולר
 /ליטר(ש"ח)

2.93 2.93 2.93 2.66 2.34 1.95 2.20 2.45 2.70 2.93 

הישבוןשיעור 
152

 50% 50% 50% 40% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

 למוביליםסולר בלו 
 /ליטר(ש"ח)

1.46 1.46 1.46 1.60 1.76 1.95 2.20 2.45 2.70 2.93 

למובילים ללא מחיר סולר 
/ליטר(ש"ח) מע"מ

153
 

4.07 4.07 4.07 4.21 4.37 4.56 4.81 5.06 5.31 5.54 

למובילים כולל מחיר סולר 
(/ליטרש"ח) מע"מ

153
 

5.01 5.01 5.01 5.10 5.21 5.33 5.63 5.92 6.21 6.48 

 גט"ד סביבתיתתועלת 
 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

- 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

 גט"ד הטבת ינוקא
 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

- 0.81 0.81 0.75 0.68 0.59 0.49 0.36 0.22 0.00 

 הפרש בלו
 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

1.45 1.45 1.45 1.39 1.32 1.23 1.13 1.00 0.85 0.64 

 גט"ד בלו
/שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

 
 

0.02 0.02 0.02 0.21 0.44 0.72 1.07 1.45 1.85 2.29 

 גט"דבלו 
 /ק"ג(ש"ח)

0.02 0.02 0.02 0.22 0.45 0.73 1.10 1.48 1.89 2.34 

 ללא מע"מט"ד מחיר ג
(/ק"גש"ח)

154
 

2.17 2.17 2.17 2.37 2.60 2.89 3.25 3.63 4.04 4.49 

 ע"ממכולל  ט"דמחיר ג
(/ק"גש"ח)

154
 

2.54 2.54 2.54 2.77 3.04 3.38 3.80 4.25 4.72 5.25 

           ללא ביטול הסדר הסולר

  בלו סולר
 /ליטר(ש"ח)

2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 

 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% הישבוןשיעור 

 למוביליםסולר בלו 
 /ליטר(ש"ח)

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 

למובילים ללא מחיר סולר 
(/ליטרש"ח) מע"מ

153
 

4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 

למובילים כולל מחיר סולר 
(/ליטרש"ח) מע"מ

153
 

5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 

 גט"ד סביבתיתתועלת 
 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

- 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

 גט"ד הטבת ינוקא
 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

- 0.81 0.81 0.75 0.68 0.59 0.49 0.36 0.22 0.00 

 הפרש בלו
 /שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

1.45 1.45 1.45 1.39 1.32 1.23 1.13 1.00 0.85 0.64 

 גט"ד בלו
/שווה ערך ליטר סולר(ש"ח)

 
 

0.02 0.02 0.02 0.08 0.15 0.24 0.34 0.46 0.61 0.83 

 גט"דבלו 
 /ק"ג(ש"ח)

0.02 0.02 0.02 0.08 0.15 0.24 0.35 0.47 0.62 0.84 

 ללא מע"מט"ד מחיר ג
/ק"ג(ש"ח)

154
 

2.17 2.17 2.17 2.23 2.30 2.39 2.50 2.62 2.78 3.00 

 ע"ממכולל  ט"דמחיר ג
(/ק"גש"ח)

154
 

2.54 2.54 2.54 2.61 2.69 2.80 2.92 3.07 3.25 3.50 

                                                           
 .9/2015-הבלו נכון ל -2.93ליטר(; ₪/ 2.609בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב ) 2015לפי מחיר הסולר ביוני  263
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  סדר הסולרלא ביטול הל/עם עלות ההטבות בבלו על גט"ד -' זנספח   34

 (ח"ש מיליוני) הסולר לא ביטול הסדרים עם/לבתרחישגט"ד בלו להטבות  עלות: 52 לוח

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 תרחיש מ. האנרגיה
264)שמרני(

 

 גט"ד שיחליף סולר
 "ג(קל)מ

17 33 49 64 80 99 118 136 155 

 עלות פיסקאלית
 )מלש"ח(

25 49 69 86 100 113 120 118 100 

 בניכוי תועלת סביבתית
 )מלש"ח(

14 27 38 45 48 49 44 30 0 

 תרחיש המנהלת
 265)אופטימי(

         

 גט"ד שיחליף סולר
 ק"ג(ל)מ

11 45 118 240 370 515 665 814 960 

 גט"ד שיחליף בנזין
 )מלק"ג(

0 4 11 23 38 56 74 91 107 

          עם ביטול הסדר הסולר

 עלות פיסקאלית
 )מלש"ח(

16 70 168 295 358 416 417 338 124 

 סביבתיתבניכוי תועלת 
 )מלש"ח(

9 40 91 138 116 80 -17 -193 -503 

          ללא ביטול הסדר הסולר

 עלות פיסקאלית
 )מלש"ח(

16 70 178 347 498 624 699 701 575 

 בניכוי תועלת סביבתית
 )מלש"ח(

9 40 101 190 256 288 265 170 -52 

 

  

                                                           
264
 .של משרד האנרגיה תחזית ביקוש לדלקיםמבוסס על עיבוד  

 הממשלה. ראש במשרד הנפט תחליפי מבוסס על עיבוד תרחיש חדירת תחליפי דלקים של מנהלת 265
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 גט"ד לפי שיעור חדירהב שיוחלףכמות סולר  -' חנספח   35

 266גט"ד לפי שנה ולפי שיעור חדירה )מיליוני ליטרים(ב שיוחלףכמות סולר : 53 לוח

 שנה שיעור חדירה

 מהסולר
 והגט"ד

בשימוש 
אוטובוסים 

 ומשאיות

מסך 
 הסולר

והגט"ד
267

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.0% 1.6% 47  47  48  49  50  51  51  51  53  

4.0% 2.1% 62  63  64  65  66  67  68  68  70  

5.0% 2.6% 78  79  80  81  83  84  85  85  88  

6.0% 3.2% 93  95  96  98  99  101  102  102  105  

7.0% 3.7% 109  110  112  114  116  118  119  119  123  

8.0% 4.2% 124  126  128  130  132  135  136  136  141  

9.0% 4.7% 140  142  144  147  149  152  153  153  158  

10.0% 5.3% 155  158  160  163  165  169  171  171  176  

11.0% 5.8% 171  174  176  179  182  186  188  188  193  

12.0% 6.3% 186  189  192  195  198  202  205  205  211  

  

                                                           
 זית ביקוש לדלקים של משרד האנרגיה.על בסיס עיבוד תח 266

 )יש שינוי זניח לאורך השנים(; לא כולל ביקוש סולר לרכבת. 2016חושב לפי שנת  267
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 המנהלת לתחליפי נפט ותרחישי חדירה לישראל יעדי  -' טנספח   36

 )להלן במשרד ראש הממשלה הכינה המנהלת לתחליפי נפט 5327ממשלה  במסגרת החלטת

שממחישים כיצד תיתכן הפחתה בשיעורים משמעותיים של משקל  ,תרחישי חדירה (המנהלת

בעת קביעת ועדה והנפט כמקור אנרגיה לתחבורה בישראל. תרחישים אלה היו לנגד עיני ה

תרחישים אכן יעדים בעדה לא יבטיחו שהומדיניות המיסוי, אולם חשוב לציין שהמלצות הו

החלטת ליעדים, בהתאם ל יתקיימו, וזאת מכיוון שנלקחו בחשבון שיקולים נוספים מעבר

 פיסקאלית. ם והשפעה הממשלה, דוגמת בחינה כלכלית של התחליפי

 

36.1 עקרונות כלכליים, הנחות יסוד והערות 

המעבר לחלופות אנרגיה תחבורתיות יגיע בראש ובראשונה מתוך כדאיות כלכלית מובהקת 

לחברות ולצרכנים, תוך קיום רגולציה ותקינה שיאפשרו את פתיחת השוק למגוון פתרונות אנרגיה 

 חלופיים בתחבורה.

 מדיניות

  מיסוי גז טבעי ומתנול מותאם ליחידת אנרגיה ישתלב במדיניות למיסוי הדלקים הקיימת

סים מדלק יפגע באופן משמעותי בסך גביית המכיום בישראל )מיסוי ירוק( באופן שלא 

 בישראל. 

  יושלם המהלך של הסבת רכבות הנוסעים בישראל להנעה חשמלית. 2020עד שנת 

 הערכות

ת בנזין ודיזל המשלימה את תרחישי החדירה, עבור סוגי כלי הרכב בכל תרחיש מתוארת צריכ

, צריכות בנזין ודיזל אינן משתנות. עודפים של בנזין ודיזל GTLהשונים. בתרחישים הכוללים 

 ( יופנו לייצוא.GTL)ממפעלי בתי זיקוק/ 

 מונעי דיזל כלי רכב

עבור כלי רכב הצורכים כמויות כאמור, מבחינה כלכלית, שימוש בגז טבעי לתחבורה כדאי ביותר 

גדולות של דלק. מרבית הסולר בישראל נצרך על ידי כלי רכב כבדים המונעים בדיזל, כגון משאיות 

כי דווקא במגזרים אלו, המונעים  המנהלת מניחהואוטובוסים, ומופעל בציי רכב גדולים. 

 יינים:משיקולי עלות, יתבצע מעבר מהיר וחד לשימוש בגז טבעי בשל מספר מאפ

איננה  CNGבניגוד לארה"ב ולאירופה, מגבלת המרחק בישראל לרכבי  מרחקי נסיעה: .1

, ופריסה של מספר מועט יחסית של תחנות תדלוק ארציות יכול לספק מענה למרבית קריטית

 צירי הנסיעה.

לציי רכב גדולים הממוקמים ומתניידים בקרבת המפעלים הגדולים ואזורי  גישה לגז: .2

זיים בישראל יש גישה לתשתית גז טבעי ולכן יוכלו להפעיל תחנות תדלוק התעשייה המרכ

 פנימיות.
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רוב הנסועה נעשית על ידי המשאיות החדשות, ולכן הכדאיות בקרב התפלגות הנסועה:  .3

רוכשי המשאיות החדשות תהיה גבוהה אף יותר, והתחלופה המהירה של משאיות, תביא 

 .CNGראל לכיוון של פתרונות לתחלופה גבוהה של כלל צי המשאיות ביש

 מונעי בנזין כלי רכב

עבור רכבי בנזין פרטיים השימוש במתנול לתחבורה בריכוזים גבוהים כדאי כלכלית בשל מחירו 

 .268הכולל, הנמוך מחלופת הבנזין

, וקיימת בטווח הקצר יחסיפרטיים מונעי גז טבעי היא עדיין גבוהה באופן  כלי רכבעלותם של 

בעלי  כליםמגבלה אפקטיבית של פריסה ראשונית של תשתיות תדלוק, ולכן הכדאיות תהיה עבור 

 –מונעי גז טבעי  כלי הרכבנסועה גבוהה ביותר. הכדאיות תגבר עם ירידת המחירים ושיפור מגוון 

 מגמות מוכרות וצפויות בתחום.

 חשמליים כלי רכב

עדיין לא הגיעה לכדאיות כלכלית י הוא טכנולוגיה חדשה בשוק שלמבחינה כלכלית, רכב חשמ

מלאה ודורשת סבסוד ממשלתי )בישראל ניתן הסבסוד דרך מס קנייה מופחת(. אנו מעריכים כי 

החשמליים לשוק הישראלי והעולמי ממספר  כלי הרכבבהמשך העשור הנוכחי תואץ חדירת 

 סיבות:

עם עולם הרכב  היכרות הציבורתגביר את  Plug-in Hybridחדירת רכבי ההיברידי חשמלי  .1

 חשמליים.  כלי רכבהחשמלי, ותאפשר כר פורה לחדירת 

ורכיבים נוספים תביא עימה לירידה של מחירי  התפתחות טכנולוגיות אגירת אנרגיה .2

 כלי הרכב, שיגרמו לירידת מחיר משמעותית של כלי הרכבהסוללות ולהוזלת עלויות ייצור 

 הקרוב.החשמליים בעשור 

להיצע גדל והולך מגוון של יישומים ופתרונות תחבורה חשמליים נוספים ייכנסו לשוק, ויביאו  .3

לנסועה עירונית ולהארכת טווח בנסיעה בינעירונית, ובכך ינגישו את  של חלופות חשמליות

 החשמליים להיקף שימוש נרחב יותר. כלי הרכב

רכיב מרכזי בהפחתת פליטות גזי חממה,  חשמליים יהוו כלי רכבתגבר, ו המודעות הסביבתית .4

 מזהמים ורעש, כמו גם הזדמנות להשפיע על מרקם החיים העירוני.

ביותר. ניצולת האנרגיה הנדרשת לק"מ הנה בין רבע צריכת האנרגיה של רכב חשמלי היא יעילה 

 לשליש מהאנרגיה הנדרשת ברכב מנוע בעירה פנימי. 

 חשמליים פרטיים ואוטובוסים )בעיקר עירוניים(. כבכלי רמתייחסים לחדירה של  התרחישים
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 רכבות )דיזל(

(, ועד סוף העשור הן צפויות כולן 85%רוב תצרוכת הדלק ברכבות בישראל היא ברכבות נוסעים )

לעבור להנעה חשמלית. אנחנו מניחים כי רכבות המשא ימשיכו לפעול על בסיס דיזל ממקור נפט, 

 הן מצד דלקים ביולוגיים והן מצד הגז הטבעי.  –למרות האלטרנטיבות 

 מטוסים )דלק סילוני(

ניחים כי יימשכו מגמות הפחתת פליטות הפחמן במגזר התעופה האירופאי, ותהודק אנו מ

הרגולציה האירופאית לחיוב טיסות העוברות בשמי אירופה לשימוש בדלק סילוני ממקורות 

מתחדשים, וצופים כי הן ישפיעו באופן משמעותי על מרבית הטיסות היוצאות והנכנסות למדינת 

והמשך גידול עד  2020ה מתונה של דלקים ממקור ביולוגי כבר בשנת ישראל. המנהלת מניחה כניס

. חלק ניכר מדלק סילוני זה יופק במדינת ישראל ממספר מקורות עצמיים מבוססי 2025לשנת 

 חומרי גלם מקומיים.

להערכתנו אפיק מרכזי של הביודיזל יהיה בדלק סילוני, בשל נושאי רגולציה, מגמות עולמיות, וכן 

רשות שדות התעופה,  –הכלכלית של שימוש בדלק זה למקור גדול ולא מבוזר, כגון ההיתכנות 

חברת חשמל וכדומה. מקורות כאלה לא מצריכים הקמת תשתית חדשה ייעודית. אולם ייתכן 

מויות הדלקים הביולוגיים שיהיה גם מקום לשילוב ביודיזל בשוק התחבורה המקומי. עם זאת, כ

 ק הסילוני.מוצגים כאחוז מהדלבישראל 

 

36.2 אופי החישוב והצגת התרחישים 

 רכבי דיזל

כדלק חלופי לתחבורה מבוסס על ניתוח נפרד של ארבעה פלחים  CNGחישוב אחוז החדירה של 

 שונים של צי הרכב המקומי המבוסס על דיזל:

 מהסולר. 32%, הצורכות 269טון( 3.5אלף משאיות קלות )עד  276 -כ .1

מהסולר )כאשר  40%, הצורכות 269אלף משאיות כבדות 23 -אלף משאיות בינוניות וכ 49 -כ .2

 רובו נצרך במשאיות כבדות(.

 מהסולר. 18%אלף אוטובוסים, הצורכים  15 -כ .3

 מהסולר. 10%אלף מוניות, מיניבוסים וכלי רכב פרטיים מונעי דיזל הצורכים  100 -כ .4

תחל בצי משאיות החלוקה, משאיות כבדות ואוטובוסים  CNGמונעי  כלי רכבכי חדירת  מונח

ציי הרכב  28המחייבת מעבר של  וזאת בהלימה עם הוראת המשרד להגנת הסביבהעירוניים 

                                                           
 .2011על פי נתוני למ"ס  269



 3מיסוי ירוק  -נספחים  

 

- 199 - 
 

עד ינואר  3%ו 2018עד ינואר  2%, 2016מכלל הצי עד יולי  1%בישראל להנעות חליפיות, הגדולים 

  .270זה גם בציי הרכב הפרטייםיף דלק ובהמשך נראה שימוש בתחל ,2020

לצורך החישובים איננו מניחים שינוי משמעותי בקצב כניסת רכבי דיזל חדשים, וכן הנחת המשך 

 בצריכת הסולר. 1%גידול של 

 

 בתרחיש הגבוה:

בקרב ציי  2016החל משנת בשיעור של אחוזים בודדים  CNGשל  היקפי חדירה המנהלת חוזה

לכלל פלחי רכבי הדיזל, לאחר שהחברות יפנימו את הכדאיות האוטובוסים, שילכו ויתרחבו 

שיוביל הכלכלית הכרוכה במעבר. דפוס החדירה מדומה למקל הוקי )קצב גידול אקספוננציאלי( 

משקל תחליפי הדלקים במגזרים אלו )משאיות קלות ובינוניות,  2025להערכתנו לכך שבשנת 

מכלל צריכת  20% -כ פרטיים המונעים בסולר( יעמוד על כלי רכבאוטובוסים, מיניבוסים, מוניות ו

 , לפי החלוקה הבאה:הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו

  טון(  3.5משאיות קלות )עד– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי  2%יחליף

 לשנה זו.

  משאיות בינוניות וכבדות– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי  11%יחליף

 לשנה זו.

  אוטובוסים– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 4%יחליפו 

  מוניות, מיניבוסים– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 2%יחליף 

  כלי רכב פרטיים– CNG  בורה הצפוי לשנה זו.מכלל צריכת הדלק במשק התח 1%יחליף 

 

 בתרחיש הנמוך:

  טון(  3.5משאיות קלות )עד– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי  1%יחליף

 לשנה זו.

  משאיות בינוניות וכבדות– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה  4%יחליף

 זו.

  אוטובוסים– CNG  הצפוי לשנה זו.מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה  2%יחליפו 

  מוניות, מיניבוסים– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 1%יחליף 

  כלי רכב פרטיים– CNG  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 1%יחליף 
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 פרטיים )בנזין(  כלי רכב

לגבי תאימות צי חישוב אחוז החדירה של מתנול כדלק חלופי לתחבורה מבוסס על מספר הנחות 

 הרכב המקומי לתמהילי מתנול ובנזין.

אשר  (Flex Fuel Vehicles)גמישי תדלוק  כלי רכבאנו מעריכים שיחל ייבוא  2016החל משנת  .1

 .M15-יאפשרו שימוש ב

 Flex-Fuelגמישי תדלוק ) כלי רכביגדל משמעותית היקף היבוא של  2018החל משנת  .2

Vehiclesאשר יאפשר שימוש ב )-M85. 

אחראים לכשני  כלי הרכבהתפלגות צריכת הדלקים והנסועה איננה אחידה, כאשר שליש מ .3

החדשים הנקנים מתאפיינים בנסועה גבוהה יותר  כלי הרכבשלישים מצריכת הדלק, ומרבית 

מהממוצע. עקב כך אנו צופים כי שיקול גמישות התדלוק יהיה רכיב משמעותי בשיקולי 

 חדשים. כלי רכבהקנייה של 

בעלי היקף נסועה  כלי רכבמצי הרכב הפרטי יהיה מבוסס גז טבעי, בפרט  4% -כ 2025נת בש .4

 גבוה מאוד. 

מסך צי הרכב, ולצורך החישוב  10%-חדשים מהווה כיום כ כלי רכבהקצב השנתי של כניסת  .5

 איננו מניחים שינוי משמעותי בנתון זה.

 בצריכת הבנזין בישראל. 2.5%המשך גידול של  .6

 

בתרחיש  – 2025יהיו היקפי חדירה רחבים של תמהילי מתנול, בשנת  להערכת המנהלתלפיכך, 

 הגבוה:

 מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 6%פרטיים יהווה  כלי רכבמתנול ב 

 מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 2%פרטיים יהווה  כלי רכבאתנול ב 

 

 בתרחיש הנמוך: – 2025בשנת 

 מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 3%פרטיים יהווה  כלי רכבמתנול ב 

 מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. 2%פרטיים יהווה  כלי רכבאתנול ב 

 

 פרטיים: כלי רכבשימוש בגז טבעי ב

יים שישמש במגזר כלי הרכב הפרט( CNG)בתרחיש הגבוה, סך הגז הטבעי להערכת המנהלת 

 -מכלל הדלקים הנצרכים בשנה זו. בתרחיש הנמוך יהווה תחליף דלק במגזר זה כ 4% -יהווה כ

 מכלל הדלקים בשנה זו. 2%
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 פרטי, אוטובוסים  –חשמליים  כלי רכב

  –בתרחיש גבוה  – 2025בשנת  להערכת המנהלת

 מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי  1% -חשמל עבור אוטובוסים יהווה תחליף ל

 .לשנה זו

  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי  3% -פרטיים יהווה תחליף ל כלי רכבחשמל עבור

 .לשנה זו

 

  –בתרחיש נמוך  – 2025להערכת המנהלת בשנת 

 מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי  0.5% -חשמל עבור אוטובוסים יהווה תחליף ל

 .לשנה זו

  מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי  2% -פרטיים יהווה תחליף ל כלי רכבחשמל עבור

 .לשנה זו

 רכבת )דיזל(

יועברו כל רכבות  2025נעשית על ידי רכבות נוסעים. עד שנת  רכבות להנעת מצריכת האנרגיה 85%

חשמלית. בשל תכניות הפיתוח הגדולות של תשתיות הרכבות בישראל הנוסעים לשימוש בהנעה 

בצריכת האנרגיה להנעת רכבות  8%והעלייה המתמדת בהיקפי הנסועה, אנו מניחים גידול של 

 בישראל.

  ,מכלל  2%החשמל עבור הרכבת יחליף ועבור הרכבת אין הבדל בין התרחיש הגבוה והנמוך

 .2025צריכת הדלק במשק התחבורה לשנת 

או   LNGלהשתמש אף הן בדלק חלופי כדוגמת כמו כן, לא מן הנמנע כי רכבות המשא יועברו

DME. 

 )דלק סילוני( ם בשימוש תחבורה קרקעית ואוויריתדלקי-ביו

 -דלקים תוכל להגיע להיקף של כ-סך הכמות מייצור מקומי של ביו 2025בשנת להערכת המנהלת 

זאת בהתבסס על טכנולוגיות קיימות או כאלה המצוייות בשלבי פיתוח  ,טון דלק 55,000

דלקים מגוונים וכוללים גידולי אנרגיה מצד אחד -מתקדמים. חומרי הגלם שישמשו לייצור ביו

בין הפסולות ניתן נות, קיקיון, ג'טרופה, אצות ועוד. ופסולת מצד שני. בין גידולי האנרגיה ניתן למ

 שמנים וביומאסה שאריתית ופסולת חקלאית עירונית.למנות פסולות ממקור 

)אין הבדל בין תרחיש  2025המנהלת מעריכה כי היקפי החדירה של דלק ממקור ביולוגי, בשנת 

מכלל צריכת הדלק במשק התחבורה הצפוי לשנה זו. נציין  3% -גבוה לנמוך בקטגוריה זו( יהווה כ

ועל כן עיקר צריכת הדלק הביולוגי ישמש מגזר  כי למגזר התחבורה האווירית אין חלופות אחרות

 זה כדלק סילוני ביולוגי. 
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 (GTLמתקן ליצור דלקים סינטטיים )

 לאחר בחינת מספר תרחישים להקמת מפעל לייצור GTL  נראה כי בתחילה ייבנה מפעל פיילוט

צרכו הדלקים שי מכלל 3% -כ חביות ביום המהוות 3,000גל לייצר בעל גודל קטן יחסית המסו

המפעל בעל יכולות גמלון פשוטות יחסית הכרוכות בהוספת מודלים . מאחר ש2025בשנת 

מודולים  3בתרחיש הגבוה יתווספו עוד  2025תפעוליים נוספים, המנהלת מעריכה כי עד שנת 

מכלל הדלקים. בתרחיש הנמוך  15% -כ חביות ליום המהוות 16,000יע לכדי וכושר הייצור יג

מכלל הדלקים הנצרכים  7.5% -כך שכושר הייצור יגדל לכדי כ ,ל אחד נוסףיתווסף רק מודו

 . 2025בשנת 

 תרחיש ה- GTL כולל בתוכו שימוש ב- BTL (Biomass to Liquid). 

 

  2025סיכום תרחישי מנהלת תחליפי דלקים באחוזים מסך כלל הדלקים בשנת : 54 לוח

 תרחיש נמוך )%( תרחיש גבוה )%( סוג

CNG 24 11 
 5 8 (ואתנול)מתנול 
 4 6 )כולל רכבת( חשמלי

 3 3 דלקים-ביו
GTL 15 7.5 

 30.5 56 סך הכל
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 2015 הסולר ביוני מחירב ,עלויות מחזור חיים של אוטובוס ומשאית - 'ינספח   37

 (שנות החזר 3שנה ) 12ויפעל  2016. עלויות מחזור חיים של אוטובוס שיירכש בשנת 1לוח 

 
 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 שנה

(3)
 

אוטובוס 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 תחזוקה )אש"ח(עלות 

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 

 2.89 2.89 2.89 2.89 2.70 2.45 2.20 1.95 2.34 2.66 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.40 0.50 0.50 הישבון

 5.50 5.50 5.50 5.50 5.31 5.06 4.81 4.56 4.37 4.21 4.07 4.07 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 159.18 159.18 159.18 159.18 153.68 146.44 139.21 131.94 126.37 121.79 117.91 117.91 עלות דלק )אש"ח(

 211.18 211.18 211.18 211.18 205.68 198.44 191.21 183.94 178.37 173.79 169.91 1154.91 עלות כוללת )אש"ח(

אוטובוס 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1132.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 )אלפי ק"מ(נסועה 

 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

 2.30 2.30 2.30 2.34 1.89 1.48 1.10 0.73 0.45 0.22 0.02 0.02 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.45 4.45 4.45 4.49 4.04 3.63 3.25 2.89 2.60 2.37 2.17 2.17 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 126.31 126.31 126.31 127.41 114.57 103.01 92.18 81.91 73.83 67.17 61.55 61.55 עלות דלק )אש"ח(

 181.56 181.56 181.56 182.66 169.82 158.26 147.43 137.16 129.08 122.42 116.80 1249.55 עלות כוללת )אש"ח(

 20.01 29.63 29.63 29.63 35.86 40.18 43.78 46.78 49.28 51.37 53.11 94.64- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 214.02 204.52 189.46 173.34 156.10 133.77 106.99 75.78 40.09 0.15- 45.01- 94.64- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2015מחיר הסולר ביוני  (1)
שאושרה בכנסת  476ש"ח/ק"ג( בהתאם למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס'  0.94) MMBTU/5.2$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015בספטמבר 
 שלו. השיוריערך המ 80%-ב 2027אלף ש"ח בהתאמה, וכי אוטובוס גט"ד יימכר בתום שנות פעילותו בשנת  138-וכ 120-כ השל אוטובוסי סולר וגט"ד יהי)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)



 3מיסוי ירוק  -נספחים  
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 שנות החזר( 4.4שנה ) 12ויפעל  2021. עלויות מחזור חיים של אוטובוס שיירכש בשנת 2לוח 

 
 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 שנה

(3)
 

אוטובוס 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.70 2.45 2.20 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.31 5.06 4.81 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 153.68 146.44 139.21 עלות דלק )אש"ח(

 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 205.68 198.44 1176.21 עלות כוללת )אש"ח(

אוטובוס 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1132.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 1.89 1.48 1.10 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.04 3.63 3.25 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 114.57 103.01 92.18 עלות דלק )אש"ח(

 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 169.82 158.26 1280.18 עלות כוללת )אש"ח(

 47.66 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 35.86 40.18 103.97- עודפת )אש"ח(עלות  

 
 142.07 119.42 104.36 88.25 71.01 52.56 32.81 11.69 10.91- 35.09- 66.41- 103.97- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2015מחיר הסולר ביוני  (1)
שאושרה בכנסת  476ש"ח/ק"ג( בהתאם למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס'  0.94) MMBTU/5.2$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015בספטמבר 
 שלו. השיוריערך המ 100%-ב 2032 אלף ש"ח בהתאמה, וכי אוטובוס גט"ד יימכר בתום שנות פעילותו בשנת 138-וכ 120-של אוטובוסי סולר וגט"ד יהיו כ)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 



 3מיסוי ירוק  -נספחים  
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 שנות החזר( 5.6שנה ) 12ויפעל  2026. עלויות מחזור חיים של אוטובוס שיירכש בשנת 3לוח 

 
 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 שנה

(3)
 

אוטובוס 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 160.29 עלות דלק )אש"ח(

 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 212.29 1197.29 עלות כוללת )אש"ח(

אוטובוס 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1132.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 127.41 עלות דלק )אש"ח(

 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 182.66 1315.41 עלות כוללת )אש"ח(

 47.66 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 118.12- עודפת )אש"ח(עלות  

 
 112.60 89.96 74.90 58.78 41.54 23.09 3.35 17.77- 40.38- 64.56- 90.44- 118.12- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2015מחיר הסולר ביוני  (1)
שאושרה בכנסת  476ש"ח/ק"ג( בהתאם למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס'  0.94) MMBTU/5.2$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015בספטמבר 
 שלו. השיוריערך המ 100%-ב 2037אלף ש"ח בהתאמה, וכי אוטובוס גט"ד יימכר בתום שנות פעילותו בשנת  138-וכ 120-של אוטובוסי סולר וגט"ד יהיו כ)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 

 



 3מיסוי ירוק  -נספחים  
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 שנות החזר( 2.7שנים ) 7ותפעל  2016. עלויות מחזור חיים של משאית שתירכש בשנת 4לוח 

 
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 שנה

(3)
 

משאית 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 (ללא מע"מ ,עלות השקעה )אש"ח

 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 )ש"ח/ליטר( ללא מסיםלצרכן מחיר סולר 
(1)

 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 

 2.45 2.20 1.95 2.34 2.66 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.25 0.40 0.50 0.50 הישבון

 5.06 4.81 4.56 4.37 4.21 4.07 4.07 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 97.29 92.48 87.65 83.95 80.91 78.33 78.33 עלות דלק )אש"ח(

 120.49 115.68 110.85 107.15 104.11 101.53 476.53 עלות כוללת )אש"ח(

משאית 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

 1.48 1.10 0.73 0.45 0.22 0.02 0.02 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 3.63 3.25 2.89 2.60 2.37 2.17 2.17 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 68.44 61.24 54.41 49.05 44.63 40.89 40.89 עלות דלק )אש"ח(

 93.24 86.04 79.21 73.85 69.43 65.69 534.44 עלות כוללת )אש"ח(

 5.90- 29.65 31.64 33.30 34.69 35.84 57.91- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 74.41 78.34 57.20 33.06 5.88 24.42- 57.91- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 ;2015מחיר הסולר ביוני  (1)
ובהתאם למתווה הגז  MMBTU/5.2$( בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2מחיר גט"ד מחושב בתחנת תדלוק )להרחבה ראה סעיף ( 2)

 ;2015שאושרה בכנסת בספטמבר  476בהחלטת ממשלה מס' 
אלף ש"ח בהתאמה, וכי משאית גט"ד תימכר בתום  133-וכ 106-של משאיות סולר וגט"ד יהיו כ)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 שלה. השיוריערך המ 55%-ב 2022ת פעילותה בשנת שנו

 



 3מיסוי ירוק  -נספחים  
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 שנות החזר( 4שנים ) 7ותפעל  2021. עלויות מחזור חיים של משאית שתירכש בשנת 5לוח 

 
 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 שנה

(3)
 

משאית 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.70 2.45 2.20 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 5.54 5.54 5.54 5.54 5.31 5.06 4.81 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 106.48 106.48 106.48 106.48 102.10 97.29 92.48 עלות דלק )אש"ח(

 129.68 129.68 129.68 129.68 125.30 120.49 490.68 עלות כוללת )אש"ח(

משאית 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

 2.34 2.34 2.34 2.34 1.89 1.48 1.10 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.49 4.49 4.49 4.49 4.04 3.63 3.25 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 84.64 84.64 84.64 84.64 76.11 68.44 61.24 עלות דלק )אש"ח(

 109.44 109.44 109.44 109.44 100.91 93.24 554.79 עלות כוללת )אש"ח(

 20.24 20.24 20.24 20.24 24.38 27.25 64.10- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 42.54 29.06 14.63 0.82- 17.34- 38.63- 64.10- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2015מחיר הסולר ביוני  (1)
ש"ח/ק"ג( בהתאם  0.94) MMBTU/5.2$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015ספטמבר שאושרה בכנסת ב 476למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס' 
אלף ש"ח בהתאמה, וכי משאית גט"ד תימכר בתום  133-וכ 106-כ השל משאיות סולר וגט"ד יהי)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 שלה. השיורימערך  80%-ב 2027ת פעילותה בשנת שנו

 



 3מיסוי ירוק  -נספחים  
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 שנות החזר( 5.2שנים ) 7ותפעל  2026. עלויות מחזור חיים של משאית שתירכש בשנת 6לוח 

 
 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 שנה

(3)
 

משאית 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 (, ללא מע"מ)אש"חעלות השקעה 

 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 106.48 106.48 106.48 106.48 106.48 106.48 106.48 עלות דלק )אש"ח(

 129.68 129.68 129.68 129.68 129.68 129.68 504.68 עלות כוללת )אש"ח(

משאית 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64 עלות דלק )אש"ח(

 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 109.44 578.19 עלות כוללת )אש"ח(

 46.76 20.24 20.24 20.24 20.24 20.24 73.51- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 40.64 9.48 4.95- 20.39- 36.91- 54.59- 73.51- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2015מחיר הסולר ביוני  (1)
ש"ח/ק"ג( בהתאם  0.94) MMBTU/5.2$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015ספטמבר שאושרה בכנסת ב 476למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס' 
ימכר בתום תגט"ד  משאיתאלף ש"ח בהתאמה, וכי  133-וכ 106-כ הסולר וגט"ד יהי של משאיות)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 .השל השיוריערך המ 100%-ב 2032בשנת  השנות פעילות
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 2011-2014 הסולר הממוצע בשנים במחיר ,עלויות מחזור חיים של אוטובוס ומשאית - "אנספח י  38

 (שנות החזר 1.9שנה ) 12ויפעל  2016. עלויות מחזור חיים של אוטובוס שיירכש בשנת 1לוח 

 
 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 שנה

(3)
 

אוטובוס 
 ולרס

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.70 2.45 2.20 1.95 2.34 2.66 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.40 0.50 0.50 הישבון

 6.56 6.56 6.56 6.56 6.33 6.08 5.83 5.58 5.39 5.23 5.09 5.09 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 189.84 189.84 189.84 189.84 183.24 176.00 168.76 161.50 155.93 151.35 147.46 147.46 עלות דלק )אש"ח(

 241.84 241.84 241.84 241.84 235.24 228.00 220.76 213.50 207.93 203.35 199.46 1184.46 עלות כוללת )אש"ח(

אוטובוס 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1132.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

 2.34 2.34 2.34 2.34 1.89 1.48 1.10 0.73 0.45 0.22 0.02 0.02 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.66 4.66 4.66 4.66 4.20 3.80 3.41 3.05 2.77 2.53 2.34 2.34 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 132.15 132.15 132.15 132.15 119.31 107.75 96.92 86.65 78.58 71.91 66.29 66.29 עלות דלק )אש"ח(

 187.40 187.40 187.40 187.40 174.56 163.00 152.17 141.90 133.83 127.16 121.54 1254.29 עלות כוללת )אש"ח(

 44.82 54.44 54.44 54.44 60.67 65.00 68.60 71.60 74.10 76.18 77.92 69.83- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 424.91 403.62 375.95 346.33 314.65 276.86 233.55 184.64 130.02 69.53 2.99 69.83- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2011-2014מחיר הסולר הממוצע בשנים  (1)
למתווה ובהתאם  $100שמחיר חבית נפט ישוב לרמות מחיר של  ש"ח/ק"ג(, בהינתן 1.11) MMBTU/6.1$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015שאושרה בכנסת בספטמבר  476הגז בהחלטת ממשלה מס' 
 שלו. השיוריערך המ 80%-ב 2027אלף ש"ח בהתאמה, וכי אוטובוס גט"ד יימכר בתום שנות פעילותו בשנת  138-וכ 120-כ השל אוטובוסי סולר וגט"ד יהי)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)
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 שנות החזר( 2.3שנה ) 12ויפעל  2021. עלויות מחזור חיים של אוטובוס שיירכש בשנת 2לוח 

 
 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 שנה

(3)
 

אוטובוס 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 ק"מ(נסועה )אלפי 

 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.70 2.45 2.20 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.33 6.08 5.83 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 183.24 176.00 168.76 דלק )אש"ח(עלות 

 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 235.24 228.00 1205.76 עלות כוללת )אש"ח(

אוטובוס 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1132.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 1.89 1.48 1.10 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.20 3.80 3.41 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 119.31 107.75 96.92 עלות דלק )אש"ח(

 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 174.56 163.00 1284.92 עלות כוללת )אש"ח(

 72.48 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 60.67 65.00 79.15- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 352.96 318.53 290.85 261.24 229.55 195.65 159.37 120.56 79.03 34.59 18.41- 79.15- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2011-2014הסולר הממוצע בשנים מחיר  (1)
ובהתאם למתווה  $100ש"ח/ק"ג(, בהינתן שמחיר חבית נפט ישוב לרמות מחיר של  1.11) MMBTU/6.1$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015שאושרה בכנסת בספטמבר  476הגז בהחלטת ממשלה מס' 
 שלו. השיוריערך המ 100%-ב 2032אלף ש"ח בהתאמה, וכי אוטובוס גט"ד יימכר בתום שנות פעילותו בשנת  138-וכ 120-של אוטובוסי סולר וגט"ד יהיו כיר המכירה( )מח השיורי ערךההוערך כי  (3)
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 שנות החזר( 2.8שנה ) 12ויפעל  2026. עלויות מחזור חיים של אוטובוס שיירכש בשנת 3לוח 

 
 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 שנה

(3)
 

אוטובוס 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 985.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 ק"מ(נסועה )אלפי 

 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 189.84 דלק )אש"ח(עלות 

 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 241.84 1226.84 עלות כוללת )אש"ח(

אוטובוס 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1132.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 55.25 עלות תחזוקה )אש"ח(

 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 132.15 עלות דלק )אש"ח(

 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 187.40 1320.15 עלות כוללת )אש"ח(

 72.48 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 54.44 93.31- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 323.49 289.06 261.39 231.77 200.09 166.19 129.91 91.09 49.56 5.12 42.43- 93.31- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2011-2014הסולר הממוצע בשנים מחיר  (1)
למתווה ובהתאם  $100שמחיר חבית נפט ישוב לרמות מחיר של  ש"ח/ק"ג(, בהינתן 1.11) MMBTU/6.1$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

  ;2015שאושרה בכנסת בספטמבר  476הגז בהחלטת ממשלה מס' 
 שלו. השיוריערך המ 100%-ב 2037בתום שנות פעילותו בשנת אלף ש"ח בהתאמה, וכי אוטובוס גט"ד יימכר  138-וכ 120-של אוטובוסי סולר וגט"ד יהיו כ)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)
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 שנות החזר( 1.8שנים ) 7ותפעל  2016. עלויות מחזור חיים של משאית שתירכש בשנת 4לוח 

 
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 שנה

(3)
 

משאית 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

 2.45 2.20 1.95 2.34 2.66 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.25 0.40 0.50 0.50 הישבון

 6.08 5.83 5.58 5.39 5.23 5.09 5.09 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 116.92 112.12 107.29 103.59 100.55 97.96 97.96 עלות דלק )אש"ח(

 140.12 135.32 130.49 126.79 123.75 121.16 496.16 )אש"ח(עלות כוללת 

משאית 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

 1.48 1.10 0.73 0.45 0.22 0.02 0.02 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 3.80 3.41 3.05 2.77 2.53 2.34 2.34 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 71.58 64.38 57.56 52.20 47.78 44.04 44.04 עלות דלק )אש"ח(

 96.38 89.18 82.36 77.00 72.58 68.84 537.59 עלות כוללת )אש"ח(

 10.59 46.13 48.12 49.79 51.17 52.32 41.43- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 169.47 162.42 129.52 92.81 52.17 7.48 41.43- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2011-2014מחיר הסולר הממוצע בשנים  (1)
ש"ח/ק"ג(, בהינתן  1.11) MMBTU/6.1$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015שאושרה בכנסת בספטמבר  476למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס' ובהתאם  $100יר של שמחיר חבית נפט ישוב לרמות מח
אלף ש"ח בהתאמה, וכי משאית גט"ד תימכר בתום  133-וכ 106-משאיות סולר וגט"ד יהיו כשל )מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 שלה. השיוריערך המ 55%-ב 2022שנות פעילותה בשנת 
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 שנות החזר( 2.2שנים ) 7ותפעל  2021. עלויות מחזור חיים של משאית שתירכש בשנת 5לוח 

 
 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 שנה

(3)
 

משאית 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.70 2.45 2.20 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 6.56 6.56 6.56 6.56 6.33 6.08 5.83 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 126.12 126.12 126.12 126.12 121.73 116.92 112.12 עלות דלק )אש"ח(

 149.32 149.32 149.32 149.32 144.93 140.12 510.32 עלות כוללת )אש"ח(

משאית 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

 2.34 2.34 2.34 2.34 1.89 1.48 1.10 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.66 4.66 4.66 4.66 4.20 3.80 3.41 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 87.79 87.79 87.79 87.79 79.26 71.58 64.38 עלות דלק )אש"ח(

 112.59 112.59 112.59 112.59 104.06 96.38 557.93 עלות כוללת )אש"ח(

 36.73 36.73 36.73 36.73 40.87 43.74 47.62- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 137.61 113.14 86.95 58.93 28.95 6.74- 47.62- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2011-2014מחיר הסולר הממוצע בשנים  (1)
 ש"ח/ק"ג(, בהינתן 1.11) MMBTU/6.1$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015שאושרה בכנסת בספטמבר  476למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס' ובהתאם  $100שמחיר חבית נפט ישוב לרמות מחיר של 
אלף ש"ח בהתאמה, וכי משאית גט"ד תימכר בתום  133-וכ 106-כ השל משאיות סולר וגט"ד יהי)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 שלה. השיורימערך  80%-ב 2027ת פעילותה בשנת שנו
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 שנות החזר( 2.6שנים ) 7ותפעל  2026. עלויות מחזור חיים של משאית שתירכש בשנת 6לוח 

 
 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 שנה

(3)
 

משאית 
 סולר

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 צריכת דלק )ק"מ/ליטר(

 ללא מסים )ש"ח/ליטר(לצרכן מחיר סולר 
(1)

 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 בלו סולר )ש"ח/ליטר(

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 הישבון

 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 מחיר סולר כולל בלו )ש"ח/ליטר(

 126.12 126.12 126.12 126.12 126.12 126.12 126.12 עלות דלק )אש"ח(

 149.32 149.32 149.32 149.32 149.32 149.32 524.32 עלות כוללת )אש"ח(

משאית 
 גט"ד

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.75 (, ללא מע"מעלות השקעה )אש"ח

 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 24.80 עלות תחזוקה )אש"ח(

 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 נסועה )אלפי ק"מ(

 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 צריכת דלק )ק"מ/ק"ג(

 ק"ג()ש"ח/ללא מסים לצרכן מחיר גט"ד 
(2)

 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 

 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 ק"ג()ש"ח/בלו גט"ד 

 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 ק"ג()ש"ח/מחיר גט"ד כולל בלו 

 87.79 87.79 87.79 87.79 87.79 87.79 87.79 עלות דלק )אש"ח(

 112.59 112.59 112.59 112.59 112.59 112.59 581.34 עלות כוללת )אש"ח(

 63.24 36.73 36.73 36.73 36.73 36.73 57.02- עלות עודפת )אש"ח( 

 
 135.70 93.56 67.38 39.36 9.38 22.70- 57.02- )אש"ח( מהוונת עלות מצטברת

 בשער בז"ן בתוספת מרווח שיווק מחושב; 2011-2014מחיר הסולר הממוצע בשנים  (1)
 ש"ח/ק"ג(, בהינתן 1.11) MMBTU/6.1$(, בהנחה שמחיר הגז הטבעי 13.1.2 מחיר גט"ד מחושב לצרכן בתחנת תדלוק )ראה סעיף ( 2)

 ;2015שאושרה בכנסת בספטמבר  476למתווה הגז בהחלטת ממשלה מס' ובהתאם  $100שמחיר חבית נפט ישוב לרמות מחיר של 
ימכר בתום תגט"ד  משאיתאלף ש"ח בהתאמה, וכי  133-וכ 106-כ הסולר וגט"ד יהי של משאיות)מחיר המכירה(  השיורי ערךההוערך כי  (3)

 .השל השיוריערך המ 100%-ב 2032בשנת  השנות פעילות
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