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 גז טבעי לתחבורה

 
 מהפכה סביבתית וכלכלית 

 בהישג יד
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 סופרגזחברת 

 1953נוסדה בשנת  •

 

 בבעלות קבוצת עזריאלי  •

 

 אלף לקוחות ברחבי המדינה בכל 400 -משווקת ומפיצה לכ – מ"הגפבתחום  •

 .מסחרי וחקלאי, תעשייתי, ביתי: תחומי פעילות                          

 

  -בתחום הגז הטבעי  •

 הנחת צנרת חלוקה באזור המרכז והעמקים  •

 הסבת מערכות אנרגיה במפעלים לשימוש בגז טבעי  •

 CNG))שיווק והפצת גז טבעי באמצעות רשת חלוקה וגז טבעי דחוס   •

 באלון תבור( CNG)הקמת מתקן דחיסה   •

 ייזום והקמה של תחנות תדלוק בגז טבעי  •
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 ל"סוכנות האנרגיה הבינ: מקור

23%גידול שנתי ממוצע של , ד"גטמליון כלי רכב מונעי  16בעולם נעים כ   
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 הניסיון בעולם מלמד כי הראשונים לעבור לשימוש בגז טבעי הם אוטובוסים עירוניים 

 שני שלבים בהתפתחות -שוק הגז הטבעי לתחבורה 
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 ב  "השימוש בגז טבעי באוטובוסים ציבוריים בארה
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FRITO LAY 

UPS WASTE MANAGEMENT 

 המגזר העסקי כבר החליט –גז טבעי לתחבורה 

 סגמנטים נבחרים –היצע כלי רכב 

LILLE- FRANCE 

LOS  ANGELES 

BIMBO BAKERIES 

 משאיות חלוקה אוטובוסים עירוניים תברואה טכנאים ובלדרים
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 אוטובוסים מונעי גז טבעי בערים מרכזיות בעולם
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 אוטובוסים ראשונים מונעי גז טבעי בישראל 
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 שיפור משמעותי באיכות האוויר בהשוואה לדיזל: השפעה סביבתית 

 גזי חממה  
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 ד"גטפליטות ומזהמים באוטובוס מונע 
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 משמעויות כלכליות

CNG 

 גז טבעי זול בעשרות אחוזים בהשוואה לסולר •

 

 עלויות גבוהות להקמת תחנת תדלוק  •

 

 נדרשת פרמיה לרכב מונע גז טבעי, היצע רכבים •

 
מחייבים  , מחירי סולר נמוכים ועלויות תשתית גבוהות  

 התערבות ותמיכת הממשלה כזרז להצלחה
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 הממשלה כמאיץ תהליך -גז טבעי 

 מתן תמריצים לרכישת והסבת כלי רכב  •

 

 שמירת פערי מיסוי אפקטיביים בין סולר לגז טבעי  •

 

 רשת ביטחון ליזמי תחנות תדלוק  -תמיכה בהקמת תשתיות תדלוק   •

 

 העדפה במכרזים ממשלתיים ועירוניים  •

 

 פישוט מתן אישורים להקמת תחנות תדלוק –רגולציה תומכת   •
 

 רשויות מקומיות
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 שינוע ללקוח מילוי מיכליות  אלון תבור   -תחנת דחיסת גז טבעי 

 פריקה והתחברות לתחנת התדלוק הגעה לעמדת הפריקה בחצר הלקוח

בנגררים בטוחה יותר   ד"גטבבחינה השוואתית שנערכה עבור המשרד להגנת הסביבה נמצא כי הובלת מיכלי 

 אמוניה וכלור, ברום, מימן, ם"גפמהובלת דלקים בהם 

 צינור הגז נמצא בכל מקום והוא כאן ועכשיו -תשתיות 
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 בטיחות כלי הרכב
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 שורה תחתונה

   ניסיון בעולם 

 היצע כלי רכב 

    יתרונות סביבתיים 

    יתרונות כלכליים 

 שרשרת האספקה מוכנה 

 

 הממשלה כמאיץ תהליך 

 


