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ןמש ילצפ  תיירכל  םיעצומה  םינוש  םימזימל  םירושיא  תלבקל  רודס  ךילהת  רדעיה 
הלשממה ידרשמ  ןיב  םואית  רסוח  ןכו  םיילזונ  םיקלד  תקפהל  רוקמכ  םלוצינלו 

םימזיה לע  םויכ  דאמ  םידיבכמ  היצלוגר -  לש  תיתועמשמ  היעב  רבדב –  םיעגונה 
הילא תיזכרמה  תמכסומה  הנקסמה  וז  לארשיב . הזה  םוחתב  לועפל  םיניינועמה 
. רבוטקוא עצמאב  דחוימ , םיחמומ  - ןויד ךכ  לע  םייקש  היגרנאה " םורופ   " עיגה

ןורוד סכלא  תאמ 
םיקלד תקפהל  רוקמכ  םלוצינלו  ןמש  ילצפ  תיירכל  םיעצומה  םינוש  םימזימל  םירושיא  תלבקל  רודס  ךילהת  רדעיה 

םויכ דאמ  םידיבכמ  היצלוגר -  לש  תיתועמשמ  היעב  רבדב –  םיעגונה  הלשממה  ידרשמ  ןיב  םואית  רסוח  ןכו  םיילזונ 
" היגרנאה םורופ   " עיגה הילא  תיזכרמה  תמכסומה  הנקסמה  וז  לארשיב . הזה  םוחתב  לועפל  םיניינועמה  םימזיה  לע 
ובו טרופמ  "ח  וד אשונב . תומייקה  תוקולחמה  תא  םג  ףיצה  ןוידה  רבוטקוא . עצמאב  דחוימ , םיחמומ  - ןויד ךכ  לע  םייקש 

םידרשמהו םיל  " כנמה םירשל , בורקב  שגוי  םינושה , םיחמומה  ידיב  ןוידב  וגצוהש  םינותנהו  תונקסמה  ןוידה , םוכיס 
. םייטנוולרה

ךרוצה שגדוה  ןוידב  יכ  ןוינכטהמ , ןמסורג  ןושרג  רוספורפ  היגרנאה ," םורופ   " "ר וי רסמ  היגרנאה ," תושדח  ןויארב ל"
 - םינותנ תלבק  םשל  תימורדה , הלפשבש  םלודע  לבחב  ןנכותמה  הז  ומכ  ןמש –  ילצפ  תיירכב  טולייפה  יוסינ  תכירעב 
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תכרעה תשרדנ  ןכ  ומכ  תויתביבסה ." ויתוכלשה  תא  םג  אלא  םיילכלכהו , םיינכטה  םיטביהה  תא  ןוחבל  ידכ  קר  אלו  "
הדובעב . םיליחתמ  ללכבש  ינפל  דוע  ומצע , טולייפל  רשקהב  םינוכיס 

? ןוידב ףתתשה  ימ  -
- ןב תטיסרבינואמו  ןוינכטהמ  יגולואיגה , ןוכמהמ  גיצנ  היגרנאה , דרשממ  םיגיצנ  קלח 4  ולטנ  ןוידב  : " ןמסורג רוספורפ 

IEI ( Israel Energy תרבחמ םיגיצנ  השולש  היגרנא ,) יבאשמ  חותיפ   ) "א מפ תרבחמ  םיגיצנ  השולש  ןוירוג ,
זכרמ גיצנ  ןידו ,)" עבט  םדא   | תתומעו עבטה  תנגהל  הרבחה  ' ) םיקוריה םינוגראה  -' םיגיצנ מ השולש  ( Init iat ives

היגרנא תורבחל  םיקלדה  םוחתב  םיצעוי  םויכ  םהש  םילארשי  ןוא , - בל ירפ  "ר  דו םירמ  ןכו ד"ר  תסנכה , לש  עדימה 
תנגהל דרשמהמ  ונמזוהש )  ) םיגיצנ ןוידל  ועיגה  אל  לארשיב . הזה  םוחתב  םימרוגל  םג  ץועי  יתוריש  םיקפסמו  "ב  הראב

". רצואהו הביבסה 

? ןוידב גצוה  המ  ןמש . ילצפ  יבגל  תקולחמב  םייונש  ףאו  םינוש  םינותנ  שי  -
ךרעב 650 שי  םלועבש  איה  הכרעהה  טפנ . ומכ  םיילזונ  םיקלד  קיפהל  ןתינ  ונממש  ןגורקל  רישע  רוקמ  םה  ןמש  ילצפ  "
יפ הזש  טפנ –  ןוטל  ךרע  הווש  רמולכ  ( – TOE  ) "ן טעש ןוילירט  קיפהל כ-26  ןתינ  םהמש  ולא  םיצברמ  לש  ןוט  ןוילירט 

םיחמומ שי  תקולח . תמייק  וללה  םינותנה  יבגל  קוידב  לבא  םויכ . עודי  םהילעש  טפנה  לש  תוברזרה  ןמ  העברא 
וא טפנ  רחא  םישופיחל  האוושהב  ןמש  ילצפ  רחא  שופיח  תוחפ  שיש  הדבוע  המזגה . הזה  ןיינעב  תמייקש  םינעוטש 

". םלוצינב תילכלכה  תויאדכה  יבגל  תקולחמ  בקע  רקיעב  תאזו  םחפ 

? עודמ -
רוקמכ ינגרואה  רמוחה  תא  בטיה  םהמ  תוצמל  םיעדוי  םאו  ינגרוא  רמוח  תוליכמה  םינבא  םצעב  םה  םילצפה  יכ  "

". החלצה תמאב  היהת  יאדוובו 25%  לש 10%  תלוצינ  יזא  ילזונה -  קלדה  תקפהל 

? לארשיב לאיצנטופה  יבגל  הכרעהה  יהמ  -
שוריפ ינגרוא . רמוח  ןיב 10% ל-25%  םיליכמה  םילצפ  ןוט  דראילימ  לארשיב 300  היגרנאה  דרשמ  תכרעה  יפ  - לע "

ןוילימ  25- כב תמכתסמה  לארשי  לש  תללוכה  היגרנאה  תכירצמ  יפ 1000  ןוידב , הגצוהש  הכרעה  התוא  יפ  לע  רבדה  
". הנשל  TOE

? רבודמ הזה  רמוחה  לוצינל  תוטיש  וליאב  -
היולת םילצפל  העגהה  תלבוקמ . רתויל  תבשחנ  הנושארה  . InSitu תרחאהו –   ExSitu הנוכמ תחאה  םייתש . שי  "

". היירכה תויאדכ  תייגוס  הלוע  ןכל  עקרקה . ינפמ  םירטמ  תואמב  םימעפל  רבודמ  היירכה . קמועב 

? םיטפסופל לעמ  םילצפ  דחוימב  םימייק  לארשיב  רוזא  הזיאב  -
ןיאש ךכ  םיטפסופ –  תקפהל  היירכ –  םיעצבמ  רבכ  אליממ  םש  דרע . דילש  םתור  רושימב  ולגתנ  םילודג  םיצברמ  "

". ןמש ילצפל  קר  דחוימו  ףסונ  היירכ  טקיורפב  רבודמ 

?ExSitu היירכה תטישב  הסנתה  לארשיב  ימ  -
רשאכ תיתלשממ  הרבח  וז  םתור . רושימב  תנשו 2000  ןיב 1982  הלעפ  איה  ךכב . רישע  ןויסינ  שי  "א  מפ תרבחל  "

איה םידבוע . הקיסעה 60  התוליעפ  אישבו  רלוד  ןוילימ  ועקשוה 100  הרבחב  "ל . יכו למשחה  תרבח  םג  הב  תופתוש 
ינגרואה רמוחה  יוצימב  היינשהו  םחפ -  םיפרושש  ומכ  םילצפה  לש  הרישי  הפירשב  דחאה  םייוסינ -  יגוס  ינש  העציב 

למשח תקפהש  ררבתה  ןבאה .  - תילארנימ תלוספ  לש  הלודג  תומכ  תרתונ  םירקמה  ינשב  םינבאה . ךותמ  דבלב 
- וד - ןמחפ תוטילפב  הכורכ  הקפההש  ןכ  ומכ  םחפב . שומישל  האוושהב  הרקי  טעמ  הזה  רמוחהמ  הרישי  הפירשב 

תירפג תוטילפ  יבגל  תאז  תמועל  םיטנוברקה . לש  םתוקרפתה  ללגב  םחפ  תמועל  םיינש  יפ  ידכ   ( CO2  ) ינצמח
םיטפסופ תיירכל  יאוול  רצומכ  הנשב –  ןוט  ןוילימ  יצח  ורכ  הזה  טקיורפב  םינקתב . ודמע  םירועישה  םירחא –  םירמוחו 

דע הקיפמו  ימוקמה , רתאב  המקוהש  המגדה , םשל  הנטק , חוכ  תנחתל  קלד  רוקמכ  ינגרואה  רמוחב  ושמתשהו  - 
ףלא אוה כ-12  לארשיב  למשחה  תרבח  לש  רוצייה  רשוכ  יכ  רוכזל  שי  העשל . רוטיק  ןוט  דועו 50  למשח   6MW םויה

תקפהב יוסינל  ץולח  ןקתמ  "א  מפ תרבח  התנב  ןכ  טאוו . - הגמ תרציימ 1000  תעצוממ  תימחפ  חוכ  תנחתו  טאוו  - הגמ
םויה יחנומב  םיריחמה  היגרנאה  דרשמ  תוכרעה  יפ  - לע םייתנש . ךשמב  ץרוה  העשב , ןוט  דביע 6  אוה  םיקיקזת .

יביטקרטא טלחהב  הזש  תלוספה -  קוליס  תויולע  ןובשחב  וחקלנ  רבכ  ובש  ריחמ  תיבחל –  רלוד   60 םיעיגמ ל -
ןיסורק ןיזנב , ויה : םיירקיעה  םיקיקזתה  רלוד .) ביבס 115-100  התע  ענ  ימלוג  טפנ  תיבח  לש  הריחמ  רשאכ  דחוימב  )

. הזה טקיורפהמ  קסע  ושע  אל  עודמ  יל  ןבומ  אלש  ירה  םיקיודמ  ןכא  וללה  םינותנה  םא  יכ  ריעא  רגסומ  רמאמב  רלוסו .
ושענש םירקחמה  תואצות  לכ  לילכ . הרגסנ  אל  םג  תאז  םעו  הליעפ  הנניא  ףדמ : תרבח  איה  "א  מפ םויכש  אלא 

הלשממה  ." ידרשמו  תופתושה  ידיב  םירומש  הלש  םייוסינה  תרגסמב 

?Insitu-ה היינשה –  הטישה  רבדב  המו  -



תשקבמ הזה  טקיורפה  תא  היירכ . עצבל  ילבמ  ומצע  ץברמהמ  קלדל , ינגרואה  רמוחה  תא  קיפהל  אוה  ןויערה  ןאכ  "
שמתשהל העיצמ  הרבחה  רטמ . לש 300  קמועב  םייוצמ  םיצברמהש  םינעוט  הישנאו  םלודע  לבחב   IEI תרבח עצבל 

". קמועב םייוצמה  םיצברמב  תורישי  קלדה  תקפהל  רוטקאירכ 

? ןוידב  IEI ישנא וחוויד  המו  -
תא םיקהו  לארשיל  הלע  אוה  רגנייו . דלורה  םשב  ידוהי  לש ,"  " תרבח לש  ישארה  ןעדמה  חתיפ  הלש  היגולונכטה  תא  "

תאזה היגולונכטל  יכ  רמואו  "ב  הראב דאמ  קזח  אשונה  תא  ףחוד  רגנייו  בוטרב . לבוי  סדנהמה  םע  דחי  הרבחה 
יכ רובס  םג  אוה  םלודעב . קר  קיפהל  ןתינש  קלד  לש  תויבח  דראילימ  לע 150  רבדמ  אוה  לארשיב . חיטבמ  לאיצנטופ 
הגיצה דוע  קמועב . יוצמ  אוה  לבא  ץראב , רחא  םוקמ  לכב  םייקש  הזמ  רתוי  רישע  אוה  םלודעב  ןמשה  ילצפ  לש  ץברמה 

גוסמ ימלוג  טפנל  הוושמו  תיבחל , רלוד   40- כל עיגת  םילצפהמ  םיקיקזת  לש  רוצייה  תולע  םהיפל  םינותנ  הרבחה 
הגרדממ ילכלכ  רוקמב  תמאב  רבודמ  יזא  הכרעה –  ירה  וזו  ןוכנ –  ןותנה  םא  ןכל  רלוד .) רומאכ 115-100   ) טנרב

". תלוספ קוליסב  קוסעל  ךרוצ  ןיאש  תאזה –  היגולונכטה  לש  היתונורתימ  דחא  הנושאר .

? םלודע טקיורפב  קיפהל  רשפא  תויבח  המכ  -
םשל תוחפל . הקפה , תונש  ךשמב 25  םויב  תויבח  ףלא  קיפהל 50  רשפא  "ר  מק לש 1  חטשמ  הרבחה , יבישחת  יפל  "

ילצפמ הקפהש  ךכ   רלוד . דראילימ  לש 8  תולעב  הנשב , טפנ  תויבח  ןוילימ  "ל 80  וחמ םויה  תאביימ  לארשי  האוושה :
". ונלש יתנשה  טפנה  אובי  לכ  תא  ףילחהל  הלוכי  הזה  הדשהמ  קר  ןמשה 

? ןויכיז הלביק  הרבחה  םאה  -
". תנשמ 1952 טפנה  קוח  יפ  לע  ןכ , "

? לארשיב תיאמצע  הדבעמב  תאזה , הטישה  לש  המגדה  ייוסינ  ועצוב  םאה  -
". עבש - ראבב ןוירוג  - ןב תטיסרבינואב  םייוסינ  וכרענו  לדומ  ץרוה  ןכ . "

? וישכע הרבחה  הצור  המ  זא  -
חפנ םנוד . לש כ-13  יליע  יביטרפוא  חטש  ינמז , יוסינ  הדש  לע  םירבדמ  םה  טולייפ . תצרהל  רושיא  תשקבמ   IEI תרבח "

קלדה תקפה  תא  עצביש  רוטקאירה  הז  רטמ . לש 50  קמועבו  רטמ  לש 6  סוידרב  רדניליצ  אוה  ץברמה  ךותב  םומיחה 
". םמחמהמ רטמ  בשוח ל-9  םוחה  תכלוה  חווט  םינבאהמ . תורישי 

? טולייפה לחה  אל  עודמו  -
טקיורפ תקשה  תא  תבכעמ  תאזה –  תוליעפה  "צ . גב ושיגה  םגו  תסנכה  תדעול  ונפ  םינושה  םיקוריה  םיפוגהש  םושמ  "

". יוסינה

? ןידו עבט  םדא , תתומעו  עבטה  תנגהל  הרבחה  םידגנתמ  עודמ  -
רומישל דעוימ  אוה  קהבומ .) יאלקח  רוזא   ) תיתביבסו תיפונ  הניחבמ  דאמ , שיגר  רוזא  אוה  םלודע  לבחש  םינעוט  םה  "

לכ לע  תילילש  העפשה  ול  היהת  עבטבו , ףונב  עגפי  ןכלו  םיחותפ  םיחטש  תסיפת  עבתי  הזכ  טקיורפ  םיבושיב . ףקומו 
םינעוט וללה  םיקומינה  לכמ  שער . יעגפמל  ששח  םייקו  םוהת  ימ  תורוקמ  םוהיזלו  ריווא  םוהיזל  ששח  שי  רוזאה .
תיתביבס תמהזמו  תויתשת  תריתע  םידבכ  םיקלד  תיישעת  םיקהל  קדצומו  ןוכנ  םא  הלאשה  ללכב  הלוע  םיקוריה ' '

אקווד תאזכ  תינויסינ  תיישעת  םיקהל  ןוכנ  םאה  םגו  ןוכנה . יותיעה  הז  םאה  ללכב , ןמש  ילצפב  קוסעל  עודמ  לארשיב ?
". לקשמ תודבכ  תויגוס  ולא  לארשיב ?

? ןוידה יפתתשמ  ךכ  לע  וביגה  המו  -
, בחרנ ירוביצ  ןויד  ךרענ  אל  םינושה  םידגנתמה  ולעהש  תולאשה  לכ  לע  םורופ  :' -' רורב ב ןפואב  התלעש  הדבוע , "

היגרנאה דרשמל  ומש  תא  ףילחהש  תויתשתה  דרשמש  ררבתה  בייחמ . טלחהב  הזכ  לקשמ  דבכ  אשונש  יפכ 
". הביבסה תנגהל  דרשמה  ומכ  םירחא  הלשממ  ידרשמ  ךכב  ףתיש  אל  לבא   IEI-ןויכיזה ל תא  קינעה 

? הזה אשונב  ירוביצ  ךילהתב  ךרוצ  שי  עודמ  -
תויולעה תא  םינוכיסה , לומ  חוורה  תייגוס  תא  םג  תונוש , תופולח  םיקדוב  תוטלחה  תלבק  לש  ירוביצ  ךילהתבש  ןוויכ  "

תא םינמסמו  תוינידמ  םיעבוק  ךכ  רוביצה . םגו  תונוש  תויושר  תופתתשמ  ובש  הזכ  ןוידב  ךרוצ  שי  םיירוביצ . םיביצקתל 
תורחא תויושר  ףותיש  אלל  התשענ  דרשמה  תטלחהש  ררבתה  תסנכה  תדעוב  ןוידב   . םימלבה תאו  םינוירטירקה 

". םירחאו םייתביבס  םינוכיס  וקדבנ  אל  םגו  תופולח  וקדבנ  אלו 

"צ? גבה תא  שיגה  ימ  בגא : -
םינגהו עבטה  תושר  "ל , קק הביבסה , תנגהל  דרשמה  תופתתשהב  השבגתה  טקיורפל  םינושה  םיפוגה  תודגנתה  "



". לחה םרט  ןוילעה  טפשמה  תיבב  ןוידה  םיקוריה . םיפוגה  ראש  רומאכו 

? ורמא םה  המ  (. Levon  ) ןוא - בל תרבחמ  םיחמומה  ינש  ופתתשה  היגרנאה " םורופ   " תבישיב -
' לש  ' דיגאת "ב , הראב "ל . נה   InSitu-תטיש ה לש  ירחסמ  םושי  םלועב  רחא  םוקמ  םושב  םויה  ןיאש  ונינפל  ונייצ  םה  "

לע הארנכ  ועיבצה  אל  הכ  דע  ולבקתהש  תואצותה  לכ  זאמ 1981 . רבכ  םיכשמנש  םייוסינ  םישוע  תורחא  תורבחו 
יפכ אלו  ידמ , לוז  תמאב  היה  טפנה  ריחמ  רשאכ  התשענ  תילכלכה  האוושההש  ךכ   לע  תדמוע   IEI לבא תילכלכ . תויאדכ 

". םויכ אוהש 

? ןוידהמ ולע  תונקסמ  וליא  זא  -
. תורחא תויושרו  הלשממה  ידרשמ  ןיב  םימואית   ןיאו  רודס  ךילהת  ןיא  הזה  אשונבש  ררבוה  רבכ , ןיוצש  יפכ  "

אלל תרדוסמ , הטלחה  לבקתתש  ינפל  םינוכיסה  ריתע  םלודע  םזימ  עוציבב  תופיחד  םוש  ןיאש  וריבסה  םידגנתמה 
םירוכ רבכ  ובש  םוקמב  ןמש  ילצפ  קיפסמ  שי  תוכלשהה . לכ  תא  ןחביש  בחרנו  קימעמ  ירוביצ  ןוידב  ךרד , ירוציק 

ךות לבא  םינותנה , אולמ  תלבקל  טולייפ  יוסינ  עצבל  ךרוצ  תאז  לכב  שי  רומאכ  שיאל . העירפמ  אל  היירכהו  םיטפסופ 
הנעמ תתל  ידכ  רקיעב  ומצע –  טולייפב  םיליחתמ  ללכבש  ינפל  דוע  םינוכיסה  אולמ  תכרעה  ךות  יתביבסה , אשונל  שגד 

לש ןולשיכה  וא  החלצהה  םיבורקה . םיבושיל  הביבסל , םייופצה  םיקזנה  רבדב  םיקוריה  ןיבל   IEI ןיבש תקולחמל 
תושירדה רואל  םג  עבקי  "צ –  גבה תא  רובעיש  רחאלו  םירושיאה  אולמ  תא  לבקי  רשאכו  םא  ומצע –  טולייפה 

 – תימוקמה הלכלכה  סרה  רוביצה , תואירב  ומכ  וכרעוה  םרטש  תוינוציח  תויולע  ןובשחב  םיחקלנ  רשאכ  תויתביבסה ,
יוסינב יגולואיגה , ןוכמה  יכ  םא   ) רפיווקאה םוהיזמ  ששחה  םימה , תכירצ  תייגוס  הביבסמ , םיבושיה  לש  תיאלקחה – 

היישעת תמקהל  ושרדיי  תויתשת  וליא  ררבל  ךרוצ  שי  ןכ  ומכ  םוהתה  .) יממ  קוחר  היירכה  רוזא  יכ  הלעה  םייק  אוהש 
םגו טפנה  תיישעת  ימב  לופיטל  םיכפש  רוהיט  ינקתמ  תייגוס  םימ , - רוטינ תונחת  םישיבכ , הלבוה , יכרד  תאז –  השדח 

". םירחא םיליער  םילקימיכבו  תירפוגב  לופיטל 

  
תויאדכ תא  קדב  ןמסורג  ןושרג  רוספורפ  תושארב  ןוינכטב  היגרנאה  םורופ  הבוגת :       

לארשיב ןמשה  ילצפ  לוצינ 

רנזיצ היבוט  םש ד"ר 
בוקעל יתכשמהו  תונשב ה-80 , א  \" מפ תוליעפב  תוקומע  ברועמ  יתייה   ) יתעידי בטימל 

תלוספה הרכנ ; וניא  ש  \\\" צפל תחתמש  טפסופה  םתור , רושימב  : * לשמל םיקויד . - יא שי  םתאבהש  חווידב  הירחא )
רפא וז , תלוספ  בגא : טפסופה . תא  שדחמ  תרבוקו  ש , \\\" צפה הרכמב  תנמטנו  תרזחומ  חכה  תנחת  לש  תילרנימה 
ליכ י +  \" חח לש  ןוצרה  רסוחש  ןכתיי  םאה  הסונמו .) קודב  \" ) רשנ  \" טנמצ לש  רכינ  קלח  ףילחהל  הלוכי  ש , \\\" צפ

: הנשב תויבח  ןוילמ  הז כ-15  םויל "\ תויבח  ףלא   50 ? *\" א \" מפ קותישב  דיקפת  קחיש  רשנ "\  \" םע טקילפנוקל  סנכיהל 
אלש םכילעו  יוקל , חווידב  לשכנש  דבכנ  רוספורפ  לע  ינהימת  תאביימ . הנידמהש  תויבח "\ ןוילמ   80 \" תוחפ מ הברה 

הכרבב ול . יוארכ  אשונה  תא  םתקדב 

: ןמסורג רוספורפ  תבושת 

ילצפ תירכל  רשאב  ילע . לודג  ןורתי  ול  שי  ךכבו  תונשב ה-80  "א  מפ תוליעפב  וירבדכ , תוקומע , ברועמ  היה  בתוכה 
םורופ שגפמב  ופתתשהש  "א  מפ ישנאו  םיחמומ  תווצב  ורוקמ  ןויארב  רסמנש  עדימה  םתור –  רושימבש  ןמשה 

תלעפומה טאווהגמ )  6  ) הנטקה תיתמגדהה  חכה  תנחתב  םא  םג  אשונה . תא  בטיה  םיריכמ  םהש  חינמ  ינאו  היגרנאה 
תא םג  לצנל  רשפאש  יאדוב  לודג , הדימ  הנקב  טקיורפ  עצובי  םאש  ירה  םילצפל , תחתמש  טפסופה  תא  םירוכ  ןיא  םויה 

םישמתשמ םא  ןיב  וילעמש , םילצפה  תבכש  תא  ריסהל  שי  טפסופה , תא  םירוכש  םוקמב  םילצפה . תא  םגו  טפסופה 
. ואל םא  ןיבו  היגרנא  תקפהל  םהב 

 . רשנל "י  חח ןיב  ירשפא  טקילפנוק  לע  עדימ  לכ  ידיב  ןיא 
ןתינש תומכ  יהוז  הבתכב , רומאכ  הנשב . תויבח  ןוילימ  אלו 15  ןוילימ , ןה 18  םויל  תויבח   50,000 םיקויד : - יא יבגל 

. ךירצש הממ  רתוי  הנשב –  תויבח  ןוילימ  וז 90  הכרעה  יפל  לבקנ  "ר  מק מ-5  קיפנ   םא  דחא . "ר  מק לש  חטשמ  קיפהל 

, הכרבב

ןמסורג       ןושרג 
  




	פורום האנרגיה במוסד נאמן בטכניון בראשות פרופסור גרשון גרוסמן בדק את כדאיות ניצול פצלי השמן בישראל

