
   

– אלו הם רק חלק  נקי, ערים שקטות, בריאות, חיסכון כלכלי  אוויר 
מהיתרונות של תחבורה ירוקה, שאינה תלויה בנפט.

עזרו לנו להפיץ את הבשורה ולהניע את גלגלי המודעות לפתרונות 
חליפיים בתחום התחבורה. בואו להשפיע על תחבורת העתיד ולעודד 

שינוי אמיתי במדינת ישראל!

מנהלת תחליפי הדלקים במשרד ראש הממשלה, בשיתוף הבצפר, 
קוראת לכם, הפרסומאים הצעירים, להצטרף אלינו ולהפוך את החזון 
לקמפיין פרסומי, בתחרות כרזות שתתפרסמנה בוועידה הבינלאומית 
אביב.  בתל  בדצמבר  ב-3-4   Fuel Choices Initiative של 

ההכרזה על המודעה הזוכה תתקיים במסגרת הוועידה.

רחבה  לחשיפה  ויזכה  ויח”צ,  תקשורתית  בחשיפה  ילווה  הפרויקט 
בוועידה הבינלאומית בנוכחות מאות משתתפים מכל העולם.

תלמידי ובוגרי הבצפר לדורותיהם, 
מנהלת תחליפי הדלקים במשרד 
אתכם! מחפשת  הממשלה  ראש 
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Grounding

מדינת ישראל שמה לה למטרה לצמצם את השימוש בדלק לתחבורה ביותר 
מ-60% בתוך 20 שנה. בהנחיית ראש הממשלה, בנימין נתניהו הוקמה מנהלת 
של  פעילותה  את  ולתאם  למנף  לקדם,  שתפקידה  לתחבורה  דלק  תחליפי 

מדינת ישראל בתחום בכלל המגזרים:
שלטון מקומי, מגזר ציבורי, ממשלה, אקדמיה, תעשיה וסטארטאפים.

כחלק מההתקדמות בתחום, בשנה הקרובה ייכנסו לראשונה לשימוש בישראל 
כלי רכב מונעים בגז טבעי – בדגש על משאיות ואוטובוסים. מדובר בראשיתה 
זרים  אנרגיה  במקורות  התלות  להפחתת  שתוביל  תחבורתית,  מהפכה  של 

ולצמצום פליטות המזהמים.

האתגר העומד בפנינו הוא שכנוע הציבור הרחב ביתרונות שבשימוש בדלקים 
נקיים וזולים יותר מדלקים פוסיליים, מעבר לכלי תחבורה ממונעים על גז או 
חשמל, או כל אלטרנטיבה אחרת שיש לדלקים – כמו רכיבה על אופניים או 

צמצום מספר כלי הרכב על הכביש באמצעות תחבורה ציבורית.

Diving

קהל המטרה הינו הציבור הרחב בכלל, וציבור הנהגים בפרט, שעליו להפנים 
את היתרונות שבשימוש בדלקים חליפיים. בסופו של דבר, נבקש ליצור אצל 
הצרכן הסופי העדפה לשימוש או רכישה של אמצעי תחבורה המונעים על ידי 

דלקים שאינם מבוססי נפט.

המטרה היא לייצר בשוק דרישה שתתן רוח גבית למהלכי הממשלה בנושא 
ותעודד מציאת אלטרנטיבות כדאיות וסביבתיות.

הבריף:



   

Doing

מודעת עמוד )כרזה( – המבהירה חלק או מכלול של היתרונות בתחבורה 
ירוקה/חליפית.

דגשים

    מנהלת תחליפי דלק במשרד רה”מ הינה גוף ממשלתי
    מידע נוסף על התחום ניתן למצוא באתר המנהלת:

 http://www.fuelchoicesinitiative.com/index
php?language=heb

 
הנחיות

    יש לייצר מודעת עמוד ברזולוציה גבוהה, הניתנת להדפסה על  גיליון
 PDF יש להגיש את הכרזות בקובץ    

shivuk@habetzefer.co.il לכתובת    
    את הכרזות יש להגיש עד לתאריך 23.11.2014

    ניתן להגיש כרזות בעברית או באנגלית


