
 עשרה-הכנסת השמונה

 

 עינת וילף  ת הכנסתחברהצעת חוק של  

___________________________________________ 

 

 0210–ב"התשע, יבוא רכבים עם תוסף דלק גמיש הצעת חוק

       

 מטרה והגדרות: 'פרק א  

חוק זה נכתב במטרה לאכוף יבוא של מכוניות אשר יגיברו את התחרות בשוק  .1 מטרה

 .תוך מאמץ להוריד את התלות האסטרטגית של מדינת ישראל בנפט, לקהד

 :בחוק זה .2 הגדרות

           נבנה, אשר תוכנן גלגלים לפחות 4מנועי בעל , רכב פרטי  "רכב מכוסה"  

מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו  8עד  ויועד להסיע

 .ג"ק 3,533עולה על 

זקיק פחמימני נוזלי שהותר לשימוש ברכב מנועי לפי דין או ת  "בנזין"   

מנפחו מתאייד  75%לפחות  ASTM D 86שבבדיקת זיקוק בשיטת 

 ;מעלות צלזיוס 233-ל 33בתחום בין 

 

 :אחד מאלה" ביודיזל"  

אלקליל אסטרים של חומצות שומן -תערובת של חד (1)

ארוכות שרשרת שהתקבלה משמנים צמחיים או משומנים 

 .של בעלי חיים

אלקליל אסטרים של חומצות שומן -תערובת של חד (2)

ארוכות שרשרת שהתקבלה משמן צמחי משומש שנאסף 

 .בישראל או משומן בקר שנאסף מישראל

 

תערובת פחמימנית המכילה מתאן שריכוזו הנפחי עולה על " גז טבעי"  

75%; 

 

  "E85 "– בנזין 15%אתנול ו 85%דלק אשר מורכב מ  .  

  "M85 "– בנזין 15%מתנול ו 85%ב מדלק אשר מורכ. 

 .E85 ,M85, רכב אשר הוסב על ידי יצרנו לנוע בעזרת בנזין –" דלק גמיש"  
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 :  רכב מכוסה אשר –" רכב חייב"  

 ;דיזל-מימן או ביו, הוסב על ידי יצרנו לשימוש בגז טבעי (1)   

 ;מונע על ידי דלק גמיש (2)   

 ;  על ידי חשמל מונע (3)   

מונע על ידי תא דלק אשר מפיק כח ללא שימוש בבנזין או בדלק  (4)   

 ;מבוסס בנזין

 .מונע על ידי מנוע אשר אינו עושה שימוש כלשהו בבנזין (5)   

 סוגי רכב מותרים ליבוא: 'פרק ב  

מכסות ליבוא סוגי 

 רכב

 :קמןיורכבו כדל רכב סך הרכבים המיובאים על ידי יבואן .3

יהיו מסוג רכב חייב עד  אשר ייבא יבואן בשנה מסך הרכבים 53%לפחות   (1)  

 ;2314שנת 

יהיו מסוג רכב חייב עד  אשר ייבא יבואן בשנה  מסך הרכבים 83%לפחות   (2)  

 ;2316שנת 

יהיו מסוג רכב חיים עד  אשר ייבא יבואן בשנה  מסך הרכבים 95%לפחות   (3)  

 .לאחר מכן וכל שנה 2317שנת 

השר יהיה . לחוק 3התחבורה בבקשת פטור מסעיף יהיה יבואן רשאי לפנות לשר  .4 פטור

 .רשאי להעניק פטור ליבואן בהתאם לתקנות שיתקין

 ח"ש 2633דינו קנס בסכום של , 3יבואן רכב אשר אינו מקיים את המכסות בסעיף  .5  עונשין

 .עבור כל רכב אשר אינו עומד במכסה

 3שר התחבורה יתקין תקנות אשר יפקחו על יבוא הרכבים וקבלת פטור מסעיף  .6 תקנותהתקנת 

 .לחוק

ר ב ס ה י  ר ב  ד

הצעת חוק זו שמה לה למטרה לעלות את היצע הרכבים המונעים על ידי דלקים אשר אינם מבוססים באופן 

. וג בנזין לצורך הנעתםרובם הגדול של הרכבים במדינת ישראל מסתמכים על דלק מס, כיום. בלעדי על בנזין

אשר  מהותיתתלות ו תלות אסטרטגית בנפט עצמאות אנרגטית ויוצרת מדינת ישראלו מונעת מות זהסתמכ

אשר במסגרתו  הדרגתי הצעת חוק זו באה להציע מודל. משפיעה באופן תהומי על התנהלותה בזירה הבנילאומית

, לרבות הנעה באמצעות גז, י דלק שונים שאינם בנזיןמונעים על ידי סוגיחויבו יבואני רכב לייבא רכבים אשר 

אשר יחרוג ממכסות היבוא אשר יבואן , לחוק 5על מנת ליישם חוק זה ובהתאם לסעיף . מתנול ואתנול, ביודיזל

 .רכב חורגכלי ח עבור כל "ש 2633יקנס בסכום של  לחוק 3בסעיף  נקבעו
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הצעת החוק המרכזית המעודדת . רונות חלופיים לבנזיןבינלאומית למציאת פת הצעת חוק זו הינה חלק ממגמה

'trs  ats  eOe nepO'מגמה זו באה לידי ביטוי בהצעת חוק 
1
 E oiOב על ידי חבר הקונגרס "אשר הוגשה בארה 

E gs   ונידונה בוועדת אנרגיה ביתית ומסחר של הקונגרס(eites E sgpa e n nieespos) . 

 

 ttp o g to  O Oi ne O :E spga O nsrs ns osחקר שפורסם בספר הצעת חוק זו נכתבה לאורו של המ

tupitgu ats  nuioos  מאתte   taO וn  s  ipo . 

 

 

  

                                                                    
1
 S.1603 -- Open Fuels Standard Act of 2011 (Introduced in Senate - IS) 


