
  

 

 :ידוהה םיילמשחה םיבכרה קושב התוחכונ תא הקימעמ י'גרניפ
 םילודגהמ בכר ינרצי ינש םע הלועפ ףותיש לע הזירכמ

  Maruti Suzuki-ו  Ashok Leylandתורבח , ודוהב םיליבומהו
 

IOP ,תיקנעו י׳גרניפ תולעבב תפתושמה הרבחה 
 םע הלועפ ףתשת Indian Oil תידוהה היגרנאה

 שומיש תניחבל ודוהב תוליבומ בכר תוינרצי
 י׳גרניפ החתיפש ריווא-םוינימולא תללוסב

 םיילמשח םיבכרל
 

 תעמטהו חטש ייוסינ ,סופיט יבא חותיפ םיללוכ הלועפה יפותיש
 םיבכרו םיסובוטוא - םיילמשח םיבכרב י'גרניפ לש הייגולונכטה

 םייטרפ
 

 רש תופתתשהב יגיגח סקט תרגסמב ומתחנ תונווכ יבתכמ
 לע הנוממה ידוהה רשהו ,ץינייטש לבוי ר"ד ,ילארשיה היגרנאה
 בכרה תורבח יתש ילהנמ ןהדרפ הרדנמרהד רמ ,הדלפו זג ,טפנ

 ליוא ןאידניאו י׳גרניפ תלהנהו תוידוהה
 

 
Maruti Suzuki, תרבח לש תב תרבח Suzuki Motor Corporation תינפיה, 

 ינימ ימגדמ ,םיבכר לש בחר ןווגמ הרבחל .ודוהב הלודגה םיעסונה יבכר תינרצי הניה
 .םירלוד דראילימ 11-כ לש תוסנכה 2020-ב המשר ,הרקוי ימגדל
 

Ashok Leyland תינרצי ,ודוהב הלדוגב היינשה םיירחסמה םיבכרה תינרצי הניה 
 תולודגה תויאשמה תוינרצי ןיבמ 10 'סמו ,םלועב הלדוגב תישילשה םיסובוטואה
 .םירלוד דראילימ 3-כ לש תוסנכה 2020-ב המשרש ,םלועב
 



  

 

 תוליבומ בכר תוינרצי םע הלועפה יפותיש״ :י׳גרניפ ל״כנמ ,רייאמ דיוויד ירבדל
 םוחתב תיתימא הרושב האיבמה הליבומ הרבחכ י׳גרניפ לש הדמעמ תא םיססבמ
 םע דחי חכנש ידוהה רשה ,סקטה ךלהמב .טרפב ידוהה קושבו ללכב ילמשחה בכרה
 תחלצהל םורתל ודוה תלשממ לש התוביוחמ תא עיבה תוידוהה בכרה תורבח תלהנה
 אירבו יקנ ,רתוי בוט דיתע קינעהל ןוצרה תאו ,המדיקל ודוה לש תוביוחמה ,םזימה
 .תונידמה יתשל

 תולודגה םיסובוטואה תוינרצימ תחא ,דנלייל קושא םע ןה ,ומתחנש תונווכה ימכסה
 דחיב ,ידוהה קושב הלודגה םיעסונה יבכר תינרצי איהש ,יקוזוס יטורמ םע ןהו ,םלועב
 םישיחממ ,תוילמשח תושקירל קירטקלא הרדניהמ תרבח םע םייקה טקיורפה םע
 .םיבכר יגוס לש דואמ בחר דענמל המיאתמ היגולונכטהש

 ורשפאיו ,בורקה דיתעב ודוה ישיבכ לע ועסיי םינושאר המגדה יבכרש םיווקמ ונא
 ךשמ םע ,הביבסה לע הרימש ךותו םוהיז אלל ודוהב םיעסונ ינוילימ עיסהל ךשמהב
 תולת אלל הריהמ הניעט ,םימוד לקשמו לדוגב םויתיל תוללוסל סחיב רתוי ךורא העיסנ
 " .יתורחת ריחמב לכהו ,למשחה תשרב

 תרשפאמה ריווא-תכתמ תייגולונכט תחתפמה י׳גרניפ תרבח -  2021 ץרמל  16 ,ביבא לת ,לארשי
 יכ םויה תחוודמ ,)ץבאו םוינימולא( תוכתמ םע ישפוחה ריוואהמ ןצמח לש בולישמ למשח תקפה
 )ליוא ןאידניא( Indian Oil תידוהה היגרנאה תיקנעו תילארשיה י'גרניפ תולעבב תפתושמה הרבחה
 Maruti Suzuki India-ו )דנלייל קושא( Ashok Leyland  תורבח םע תונווכ יבתכמ ינשב הרשקתה

Limited )ידוהה קושב תוליבומ בכר תוינרצי ,)יקוזוס יטורמ.  
 

 תללוסב םיירחסמ םישומיש ןוחבל תנמ-לע הלועפ ףתשל םידדצה ומיכסה תונווכה יבתכמ תרגסמב
 תמאתהו חטש ייוסינ ,סופיט-יבא חותיפ ללוכ הלועפה ףותיש .י'גרניפ החתיפש ריווא-םוינימולאה
 .בכרה תוינרצי יתש לש םיילמשחה םיבכרל טרפבו םוצעה ידוהה קושל ריווא-םוינימולאה תללוס
 

 תויאשמב י'גרניפ לש היגולונכטה עמטות ,דנלייל קושא תרבח םע הלועפה ףותיש תרגסמב
 היגולונכטה עמטות יקוזוס יטורמ תרבח םע הלועפה ףותיש תרגסמבש דועב ,םיילמשח םיסובטואבו

 הרדניהמ תרבחל י'גרניפ ןיבש הזל םיפסוותמ וללה הלועפה יפותיש .םיילמשחה םיעסונ יבכרב
 השקירל סופיטבא הנורחאל םלשוה ותרגסמבש ,ודוהב הליבומ בכר תרבח איה םג ,קירטקלא
  .ריווא-םוינימולא תללוסב שומיש השועה תילמשח
 
 תולעבב תפתושמה הרבחה לש התודגאתה תכינחל עוריא תרגסמב ומתחנ תונווכה יבתכמ ינש
 לע הנוממה ידוהה רשה ,ץינייטש לבוי ילארשיה היגרנאה רש וחכנ ובש עוריא ,ליוא ןאידניאו י'גרניפ
 ןאידניא ר"וי ,רייאמ דיוייד י'גרניפ ל"כנמ ,ןודיצ ביבא י'גרניפ ר"וי ,ןהדרפ הרדנמרהד ,הדלפו זג ,טפנ
  .יקוזוס יטורמו דנלייל קושא ,קירטקלא הרדניהמ תורבחמ םיריכב ןכו ,ליוא
 
 

 
 

 :י׳גרניפ תודוא
 
 תריגאו יוביג ,רוצייל תוכרעמ חותיפב תקסועה ,הקוריה היגרנאה םוחתב תלעופה תילארשי הרבח הניה י'גרניפ



  

 

 לש בולישמ למשח תקפה תרשפאמ ריווא-תכתמ תייגולונכט .ריווא-תכתמ תייגולונכט לע תוססובמה הייקנ היגרנא
   .ץבאו םוינימולא - תוכתמ םע ישפוחה ריוואהמ ןצמח
 

 ,םיינויח םינקתמב למשח יוביג :םייזכרמ םימושיי ינש הלו ,היגרנא רוציי תייגולונכט הניה ריווא-םוינימולא תייגולונכט
 הניה ,םדקתמ חותיפו רקחמ בלשב תעכ תאצמנה ,ריווא-ץבא תייגולונכט .םיילמשח םיבכרל חווט תכראהו

  .תשדחתמ היגרנא תריגאל היגולונכט
 םימהזמ טלופ וניא רשא יקנ ןפואב היגרנא תריגאו רוציי תורשפאמ – ריווא-ץבאו ריווא-םוינימולא – תייגולונכטה יתש
  .ינוכסחו םכח ,ליעי ןכו הביבסל
  

 ןוילימ 200 לש םוכס ,הקפנהה תרגסמב הסייגו ביבא לת תסרובב 2021 ראורבפב רחסיהל הלחה י׳גרניפ הרבח
 .אבס רפכב הידרשמב םידבוע 50-כ םויכ הקיסעמ הרבחה .ףסכה ינפל ח״ש ןוילימ 780 לש יווש יפל ח״ש

 


