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ןוטמילקא ןיזגמ  יבתכ  תאמ :

למשח קיפהל  רשפאמ  םילקא , תרקבו  היגרנאב  ןוכסיחל  ימואלניב  החמומ  ןולא , רפוע  לש ד"ר  ינשדח  ןויער 
שומישלו הירזיבא ) לולכמו  תינוכמה  לועפתל   ) ימינפ שומישל  הנפוי  רשא  תינוכמה , לש  תויתרגש  תולועפמ 

לש הרדס  חתיפ  ןוטםילקא , ןיזגמו  היגרנא  תונורתפ  טראמס  תרבח  לש  םילעבהמו  םזיה  ןולא , .ינוציח ד"ר 
תטילפ תא  דירוהל  המגמב  תאז  .בכרהמ  תזבזובמה "  " היגרנאב רזוח  שומיש  לע  םייונב  םלוכש  םיטנטפ ,

" םינכרצ  " תבוטל שמתשהל  היגרנאה  תרתיבו  בכרה , שומיש  רובעב  היגרנא  רצייל  קלדב , ךוסחל  ןשעה ,
.דועו םיירחסמ  םיזכרמ  םיתב , שיבכ , תרואת  בוחר , תרואת  ןוגכ : בכרל , ץוחמ  םיפסונ 

םלוע תסיפת  לע  ססבתמ  בכרה ," תייגרנא   " טקיורפב םיחותיפה  תרדס  לש  החנמה  וקה  יכ  רמוא  ןולא  ד"ר 
לע הרימש  ךות  ילאיר , העקשה  רזחהו  דידמ  חוור  תלבק  ורשפאיש  םיגולונכט , םיסכנ  םושייב  תלגודה  תיקסע 

.ןמז ךרואל  הביבסה  תוכיא 

ילכב שומיש  לש  ןויערה   " .ינומה שומישל  הנימז  היגרנא  תרמה  הבישחה : תוטשפב  םיהדמ  ןויערה  ןולא , ירבדל 
בכרה תא  ךופהל  עיצמ  בכרה " תייגרנא   " טקיורפ .םייקה  הבישחה  וקב  ךפהמ  אוה  היגרנא , רוציי  תבוטל  בכר 

לכ לומ  תחא  הרושב  תוינוכמה  ילעב  תא  ביצמ  אוהו  תיפילח , היגרנא  ןרציל  היגרנא  זבזבמו  םהזממ  יטרפה 
רשפאמ םישדחו , םינשי  םיבכרב  תיסחי  לק  ןפואב  עוציבל  ןתינ  גורדשה  יכ  הדבועה   " .ןולא רמוא  היגרנא ," ןרצי 

בכרה לעב  תא  ךפוה  בכרה " תייגרנא   " טקיורפ לעופב , יכרע ." םגו  ליעי  טושפ , ןפואב  הנימז  היגרנא  רצייל 
.תיצראה למשחה  תשרל  היגרנא  תבשהו  רוצייב  ףתושל 

םיבכר ינויליממ  היגרנא  רוצייו  םוהיז  תעינמ 

םיניינעתמ רשא  םייקסע  םיפוג  דצמ  תויקסע , תויורשפאו  תועצה  ןווגמ  םויכ  ןחוב  טקיורפה , םזי  ןולא , ד"ר 
יכ הלוע  ושענש  תונושאר  תויאדכ  תוקידבמ  .בכר  ילכב  יתרגש  שומישמ  למשח  רוצי  לש  םילכלכ  םיטביהב 

םיחוורל עיגהלו  הנימז , היגרנא  לע  םיעדוי  ונחנאש  המ  לכ  תא  תונשל  ןתינ  תיסחי , ההובג  אל  העקשהב 
.דאמ םיהובג  םיילאיצנטופ 

םישרודו ריוואה  תא  םימהזמ  רשא  בכר , ילכ  ינוילימ  םלועה  יבחרב  םייזכרמ  םישיבכב  םיענ  הממי  לכב  "
ךרוצהו תויזכרמה , םירעב  ריוואה  םוהיז  תמרב  תיתוהמה  היילעה  : " ןולא רמוא ד"ר  םתענהל ," הבורמ  היגרנא 

םיססובמה םיטנטפ  תרדס  םינש  ךשמב  חתפל  יתוא  ונברד  תוביטנרטלא , תויגרנא  תאיצמב  רשפתמ  יתלבה 
שומישל תידוחיי  השיג  חתפל  ךדיאמו  בכרה , רובעב  תמהזמו  תזבזובמ  היגרנא  התואב  רזוח  שומיש  לע 

יוניש ינפל  דחא  דעצ  םיאצמנ  ונא  .תמייק  תיגולונכטה  תלוכיה  קפס , אלל  .בכרל  ץוחמ  לא  תרתונה  היגרנאב 
" םיבכרמ ריוואה  םוהיז  תדרוהו  היגרנאה  רוציי  תסיפת  לכב  יתוהמ 

תכירצ תא  םוי  לש  ופוסב  דירוהל  תרשפאמ  בכרה ," תייגרנא   " טקיורפב םיחותיפה  תרדס  יכ  ןולא  ףיסומ  דוע 
ידכ 46 דע  לארשיב )  ) תועיפשמה תוילנויצנבנוק  ריוא  גוזימ  תוכרעמב  ןצקומה  שומישה  בקע  שוקיבה  איש 

םילעפומ םהב  תומח ) תונועב  דחוימב   ) םיבכרל ליבקמב  היגרנאה , קשמ  לע  שוקיבה  איש  תכירצמ  זוחא 
םירוזאה בורב  הרוטרפמטה  תיילע   " .בכרה לש  תינטרפה  היגרנאה  תכירצ  תא  םילעמ  ךכבו  םינגזמה , יסחדמ 
ומצעלשכ ןותנ  םיבכרב , םג  הז  ללכבו  ריוואה , גוזימ  תוכרעמב  רבגומה  שומישה  תא  תדדחמ  קר  ץראה , רודכב 

תוטילפה תמר  לע  תורישי  עיפשמ   ) רבגומ סמוע  בקע  םיעונמה  לש  עצוממה  בוביס  תוריהמ  תא  הלעמה 
.ןולא ןייצמ ד"ר  הממחה ,") טקפאו 
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העקשהה םלשותש  עגרבו  ורשוא , רבכ  םקלחב  וילא  םיעגונה  םיטנטפה  ינויער , חותיפ  בלשב  אצמנ  טקיורפה  "
, תישעמ הדובעב  ליחתנש  עגרמש  ךירעמ  ינא   " .ןולא םכסמ ד"ר ' םושייה ," בלשב  ליחתהל  לכונ  תיקסעה – 

". םישיבכה לע  םיעסונ  היגרנא  - ירציימ - םיבכר הנשכ  ךותב  תוארל  לכונ 

2/2


	פרויקט ייחודי יאפשר הפיכת כלי רכב ליצרני אנרגיה
	מניעת זיהום וייצור אנרגיה ממיליוני רכבים


