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 העוקת ילמשחה בכרה תכפהמ המל
?לארשיב

 לארשיב לבא ,הנשב תוילמשח תוינוכמ ינוילימ רוצייל םיכרענ םלועב בכר ינרצי
 ■ ריוואה םוהיז ךשמהל תמרות ךכבו יונישל קושה תא המיאתה אל הלשממה
 תושרו ,ילמשח בכר תניעטל םינקת שוביגל לעפ דרשמה :היגרנאה דרשמ
היצלוגרה תרדסה תא הלא םימיב המילשמ למשחה

 תמרות איה לעופב ,רתוי יקנ ריווא ףאשי רוביצהש גואדל הרומא הלשממהש תורמל

 רוצייב ךוליה םילעמ בכרה ינרצי םלועבש דועב :דואמ טושפ ?דציכ .ריואה םוהיז ךשמהל

 בכרב שומישל המיאתמ היצלוגר הניכה אל הלשממה לארשיב — םיילמשח בכר ילכ

.ילמשח בכרל הניעט תויתשת הרישכה אלו םהזמ וניאש

 ידירביה עונממ לידבהל) םיסובוטואו םייטרפ ,לארשיב םיילמשח בכר ילכ 700–כ שי םויכ

 ,סיילפ רטב תרבח לש תויראש םה םבור .(ןיגוריסל העיסנב רצונש למשחו קלד לע לעופה

 .הפיחב יפותישה בכרה ךרעמ תא הליעפמה ,וג2ראק תרבח לש בכרה יצל םיכייש םקלחו

 תואדו תרשפאמש היצלוגר התיה םא יכ םוחתל םיברוקמ TheMarker–ל ורמא הנורחאב

 תויתשת דצל — יוסימה דעו תיתיבה הניעטה בלשמ — ילמשח בכרב שומישה יבגל

 רבכ רתוי הובג היה הרידחה רועיש ,םינוינחבו םיינוריע ,םיינוריעניב םיבחרמב הניעט

.רתוי םיכומנ ויה םירעה יזכרמב שערהו ריוואה םוהיזו ,התע

 תוטלחהה ילבקמ דצמ הפוחד תוסחייתה שרוד םלועב ילמשחה בכרב שומישב לודיגה"

 ןה עייסי רבדה ןכש ,םדקהב תאז תושעל בושח .ותרדחה תא רשפאתש תוינידמ תעיבקו

 םיילכלכה םיחמומה דחא הנורחאב רמא ,"קשמה לש תילכלכה תלעותל ןהו הביבסל

 םיגיצנ תופתתשהב ,ןוינכטבש ןמאנ לאומש דסומב היגרנאה םורופ לשןוידב םוחתב

 ללכ ,ןד ,םינקתה ןוכמ ,למשחה תושר ,למשח תרבח ,היגרנאה דרשמ ,הרובחתה דרשממ

 םויה םיאנתה" .ביבא לת תטיסרבינואו הקורי היגרנא תורבח דוגיא ,ןולייא יביתנ ,סרוטומ

 ילאיצננופסקא בצקב טעמכ הצואת תורבוצ ילמשח בכרה תוריכמש הדבועה רואל ,םילשב

.ףיסוה ,"הלוע קר בצקהו ,םיילמשח בכר ילכ ןוילימ ינשכ םלועב ורכמנ 2016 ףוס דע —

 ולביק רבכ םקלח ,םיגציימ םה םתוא םינרציה םע וק ורשיי םינאוביהמ קלח יכ הלע ןוידב

 בכרה ינאובימ דחא .םוחתל הסינכה תעמטהו םוסרפ ,קוויש יביצקת ללוכ ,אשונב תויחנה

 תמהזמה תירוביצה הרובחתב בכרה ילכ לומשיח תא ליחתהל ףידע יכ רמא ילמשחה

 בכרה ילכמ 1.5% קר איה תירוביצה הרובחתה ,וירבדל .םירעה יזכרמב רקיעב ,רתוי

 םוהיזל הווש דחא הדובע םוי ךשמב לזיד סובוטואמ טלפנה ריוואה םוהיז ,תאז םע .ץראב

 בכרה ילכמ 1.5% לומשיחש ,ןאכמ .ןיזנבב תוענומה םיעסונ תוינוכמ 33 לש ריוואה

 תפסונ הביס .ריוואה םוהיז תא 31.4%–ב תיחפי לארשיב (ק''א ;םיסובוטואל הנווכה)

 תויתשת תמקהבש תיסחיה תולקה איה תירוביצה הרובחתה ךרד יונישה תא ליחתהל

.הלילה ינוינחב ,יטרפ בכר תמועל םיסובוטואל הניעטה

 ומכ ,ןורתפל םישקו םילודג םימסחב םילקתנ םינאוביכ ונחנא" יכ ןוידב רמא רחא ןאובי

 הלוע ובש אשונ לכ .אשונב םיטלוש אל הרובחתה דרשמב .למשח תרבחו תויתשתה אשונ

."הנקסמל עיגהל ידכ הדעו תמקה שרוד הלאש

"םימרוגה ןיב הלועפ ףותיש לש השק היעב"
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 םיינוריעה םיסובוטואה ייצ לכ תא םיפילחמ ןיסב יכ ןוידב ןייצ הרובחתה דרשמ גיצנ

 לודג ןרצי לכ הפוריאב .םיילמשח םיסובוטוא ףלא 170–כ הב םיעסונ םויכ רבכו םיילמשחל

 ,םיילמשח םיסובוטוא 1,300–כ תשביב ויה 2016–ב — םיילמשח םיסובוטוא חתפמ

 גיצנ ירבדל .םיילמשח םיסובוטוא 6,100 — 2025–לו 2,500 איה 2020–ל תיזחתהו

 ,למשחב םיענומ םיסובוטואה בור ויהי דיתעבש םיחינמ םלועה לכב ,הרובחתה דרשמ

.הניעט תודמעב רוסחמ אוה םיילמשח םיסובוטוא לש הסינכל םוסחמה ,לארשיב םלואו

 ףגא ךרד םג ,אשונב לפטל םישקבתמ דרשמב ונחנא" :רמא הרובחתה דרשמ גיצנ

 תושר ,למשחה תרבח ןיב הלועפ ףותיש לש השק היעב שי לבא ,ףסכ עיקשיש תויתשתה

 בושחה רסמה ןכל .למשח ינקתמ תמקהל םיירוטוטטס םירושיא תונתונש תויושרו למשחה

 לקהל ילבמ ,ומצע ךילהתה תא הברהב לקהל ךירצש אוה ןאכמ תאצל ךירצש רתויב

 ןוינחל לעמ יראלוס גג תנקתה" ,וירבדל ."תוחיטב ,תויסדנה תושירד ,ןמצע תושירדב

."ףסכ תספדהל הנוכמ אוה םיסובוטוא

 תוירחאמ קמחתהל ףידעה ,היגרנאה דרשמב דיקפתב ןהיכ הנורחאל דעש ,ןוידב ףתתשמ

 זא קרו דובעל ליחתמ קושהש דוס אל הז" ,וירבדל .למשחה םוחתב היצלוגרל דרשמה

 קושל חינהל ןוכנ היהי אלש בשוח ינא .המיאתמ היצלוגר תושעל תרכזנ הלשממה

 וא ליפהל לוכיש תויתשת לש אשונ לע רבודמ הפ יכ ,תאזכ הרוצב דובעל ךישמהל

 המגמה תורמל םידרשמ תצוח היצלוגרב ךרוצ שי .תוליעפה לכ תא תולעהל

."היצלוגר־הדל

 המאתה תויהל הכירצ יכ םירובס ,הרבעל התנפוה תרוקיבהמ קלחש ,למשחה תושרב

 ןוכמ גיצנ .ותוירחא םוחתבש םימסחה תרסהל גואדל ךירצ דרשמ לכ יכו םייפוריא םינקתל

 למשח תשר לש תדרפנ הניקתב ,ראשה ןיב ,לפטמ ןוכמה יכ הבוגתב ריעה םינקתה

 דחא בשחתהל ילב דרפנב םילהונמ ךא םירושק םיאשונה" ,וירבדל .ילמשח בכרו המכח

 ילמשח בכרו המכח היגרנא תשרל אלא למשח תשרל קר םיסחייתמ אל רבכ םלועב .ינשב

."אשונב יזכרמ ךבדנ אוה

 אוה יכ ןייצו ,ילמשח בכרל רבעמה תא דדועל הסינ ןוינכטב ןמאנ לאומש דסוממףסונ גיצנ

 המודה ףקיהב למשח ךרוצ ילמשח בכר ,וירבדל .למשחה תרבחל החימצ עונמ תויהל לוכי

 םע למשחה תרבח תא ריאשהל הסנמ המרופרה םא" .תעצוממ םירדח השולש תרידל

 .רמא ,"תתל רשפאש תיקנע םצע תאז הזה םוחתה ,דבלב תכרעמה לוהינו הכלוהה

 ןתינש ךכ הניעט תודמעב דיחא טרדנטס םדקל הכירצ תיתלשממה היצלוגרה ,וירבדל

 יסיטרכ תקילסל המודב םוקמ לכב םינכרצל הקילס תורשפא ,םוקמ לכב ןיעטהל היהי

 ןקחש ןה תוימוקמ תויושר םג .םיאתמ הנומל תיבב רבחתהל ןכרצ לכל תורשפאו ,יארשא

.תירוביצ הניעטב ךרוצה הלוע ןכלו ,הדומצ תיטרפ היינח ןיא םיתבה בורלש ןוויכמ בושח

םילקש ידראילימב סממ תוסנכה ןדבואל ששח

 ימרוגב לופיטה תא רידסהל ידכ רצונש יקנ ריווא קוח תא הלשממה הקקוח 2009–ב

 הניא איה ךכ ,לזידויבל רבעמל תויתשת תמדקמ הניאש יפכ ךא ,םינושה ריוואה םוהיז

.ילמשח בכרל רבעמל תויתשת תמדקמ

 למשחה תושר .םוחתב תוליעפ לש םילחוזו םייתלחתה םיבלשב תאצמנ הלשממה םויכ

 רוכמל תלוכיו תשרל רוביח ילהנ ,הניעט תודמע לש םינקתל היצלוגר שוביג המילשמ

 שרדיי תויפוסה היתוצלמה תא שיגתש רחאל ,תאז םע .הקפסא תונוישר אלל הניעט

 דרשמב םיקלד יפילחתל תושרה ידי לע זכורמ אשונה .תונקתו הקיקח תמאתה לש ךלהמ

 .םיפסונ םימרוגו הרובחתה ,רצואה ,היגרנאה ידרשמ םע תמאותמה הלשממה שאר

 סמ תחנה הרשיא ,היגרנאה דרשמ ןומימב םינקתה ןוכמב םינקת השביג הלשממה ףסונב

 (טולייפ) יוסינב תכמותו ,הנשה רבכ תונתשהל היופצש ילמשח בכר תשיכרב תינמז

.תוידועי תודוקנב םתנעטה ללוכ םיילמשח בכר ילכב שומיש לש הפיח רוזיאב

2020–ב ,היגרנאה דרשמב תישארה תינעדמה ןומימב עצובש ןוינכטה לש רקחמ יפ לע

ל םרפסמ עיגי 2025–ב .םיילמשח בכר ילכ 30,000–7,000 לארשיב תויהל םייופצ

 .תוירקיע תוביס יתשמ עבונ הנש לכב תויזחתה ןיב םוצעה רעפה .277,000–83,000–

 וזש לככש איה הכרעהה ךכיפלו ,תיתלשממ היצלוגר יבגל תואדו רסוח איה תחא הביס
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 תשירפ ,דויצה לש ןקתה תמרמ — םייטנוולרה םיבלשה לכב רתוי רהמ הנכומ היהת

 — םינוינחבו םיפתושמ םיתבב הקילס ךרעמו יוסימ ,תודמעה ילעב יושיר ,הניעט תודמע

ב ,תיזחת התוא יפ לע .הרידחה ץאותו םימזיהו םינכרצה תניחבמ תואדווה רבגת ךכ

 זא דעש החנהב ןוילימ יצחכל עיגהל קשמב םיילמשחה בכרה ילכ רפסמ יושע 2030–

.ולש תנעטנה הללוסה רוציי יכילהת רופישמ האצותכ וריחמ ןטקי

 ילמשחה בכרה לש תוריכמהו רוצייה תומגממ עפשות לארשיל הרידחהש איה היינש הביס

 ליעפהל תויופצו ילמשח בכרל רוציי יווק םויכ תובסמ תוימואלניב בכר תוינרצי .םלועב

 גניסיל תורבח .םתוא קוושל ,לארשיב םינאוביה םהב ,ןהינכוס לע םירבגומ םיצחל

 תורבח ןכלו ,העוסנל רתוי הכומנה תולעה רואל םהב שומישל תדקוממ הרטמ תובשחנ

.קשמב ילמשח בכרב שומישב הגרדמ תציפק ללוחל תויושע הלא

 תכרעמב בוליש ,הניעט יאשונב היצלוגרה תרדסהל ןיתמי הזה ךילהתה לכ םלואו

 השקתי רצואה דרשמש ןוויכמ ,קימעמ ןוידל שרדית סמה תייגוס .יוסימו תיצראה היגרנאה

 תוסנכה ןדבואל ששחמ ,הלעי וב שומישה ףקיהש לככ ילמשח בכר םע יוסימב ביטיהל

 הניעטל רבעמה םע תיחכונה קלדה תכירצ תדירימו בכרה יוסימב םילקש ידראילימב

.תילמשח

"האבה תועטהמ קלח תויהל םידחופ םישנא"

 לביק דרשמה .ילמשחה בכרה םוחת םודיקל םילעופ םה יכ םירמוא היגרנאה דרשמב

 םיכירעמ דרשמב .תוילמשח הניעט תונחת תמקהל 2019–ל לקש ןוילמ 25 לש ביצקת

 היגרנאה דרשמב ונייצ דוע .תוילמשח הניעט תונחת 2,200 דע לש המקה ןממי ביצקתהש

 תושר יכו ילמשח בכר תניעטל םינקת 11 שוביגל דרשמה לעפ תונורחאה םינשב יכ

 תונחת ,היגרנאה דרשמ יפל .הדצמ היצלוגרה תרדסה תא הלא םימיב המילשמ למשחה

.הרובחתה דרשמ תוירחאב ןה םיסובוטואל הניעט

 ונחנאו ,האבה תועטהמ קלח תויהל םידחופ םישנא ,סיילפ רטב לש המוארטה תובקעב"

 חווט םויכ יכ ,ונייצ המגודל .דרשמב ורמא ,"םרובע עדימה אולמ תא קפסל ידכ לעפנ

 ימש ששח ןיאש ךכ ,הללוס לכל םירטמוליק 250–ל עיגמ תילמשח תינוכמ לש העיסנה

 הרבחהמ לבקמ ילמשח בכר הנוקש ימ לכ" .הנממ רוזחל לכוי אל הדובעל רקובב עסונש

 ימב וא ףתושמ תיבב רבודמשכ ,טושפ הז יטרפ תיבב רבודמשכ .תיבב הניעט תדמע

 היגרנאה דרשמ לעופ הז בלשב .דרשמב ונייצ ,"בכרומ רתוי הז ובאטב הינח ול ןיאש

.ףתושמ תיב לש רצחב הניעט תנחת תבצהל םיריידה לכ תמכסהב ךרוצה לוטיבל

"הנשה רבכ — ילמשחה בכרה תרידחב הנפמ"

 ,"לארשיל ילמשחה בכרה תרידחב יתועמשמ הנפמ יופצ ,2018 ,תיחכונה הנשב רבכ"

 לאומש דסוממ סביל ןדיע רקוחהו ןוליא הריפוא 'פורפ TheMarker–ל הנורחאב ורמא

 וצקויש םיביצקתל ףסונב" ,םהירבדל .אשונב םינוידלו םירקחמל םיפתושה ,ןוינכטבש ןמאנ

 םימגד דוע לארשיל סנכיהל םייופצ הנשהו ןומיסאה דרי םינאוביה לש דצב ,אשונל

 סבילו ןוליא וזכירש םינותנ יפ לע ."ףלוג לשו יאדנוי לש הלא םהב םיירלופופ םיילמשח

.לזידב וא ןיזנבב ענומה בכר לש וזמ תישישכ הלועו הלוז ילמשח בכרב העיסנ ,םרקחמב

 תינכות שבגלעצוה ,ןוינכטב היגרנאה םורופ לש ןוידה םותב ושבוגש תוצלמהה שארב

 רקיעב ,תירוביצ הרובחת .לארשיב תיטרפו תירוביצ תילמשח הרובחת תעמטהל תימואל

 תובכרכ תינוריעניב הרובחת םע הבוליש .הליעיו הייקנ ,תילמשח תויהל הכירצ ,תינוריע

 לע ,תוצלמהה יפל .החפשמל בכר ילכ ינשב ךרוצה תא רתייל ףא הלוכי ,תוילמשח

.םיאתמ בוצקתו החלצהל םידדמ ,םייתומכ םידעי לולכל תינכותה

 קשמל תוינכותב תוללכנ תילמשח הרובחת תעמטהל תויזחתה יכ אדוול עצוה ,ףסונב

 ינוניב ,רצק חווטל — ומלשוי יתמ רורב אלו ןהילע דבוע היגרנאה דרשמש — למשחה

 םג ומכ למשחה רוציי רשוכל ןוכנ רבדה .עציהה דצב ןהו םישוקיבה דצב ןה ךוראו

.הקולחהו הכלוהה תויתשתל

 לש תיביסמ הרידחל תירוטלוגר ךרעית למשחה תכרעמש עצוה םישוקיבה לוהינ ךרוצל

 ינוינחו יפוסמ לש םכח לוהינל הז ללכב .יטרפהו ירוביצה םירזגמב תילמשח הרובחת

 םייטרפ בכר ילכל הניעט תודמע לש הבחר הצופתו הריהמ הניעט תודמע ,םיסובוטוא
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 בויחו הניעטה ינוינח יליעפמ ןיב הקילס רשפאתש תיתשת םג תשרדנ .םירוגמ תונוכשב

 ןיינב תוינכות ,ףסונב .היינחה חטשב ויהיש תודמעמ םיפתושמ םיתבב הניעטב םישמתשמ

.הניעט םשל םיילמשח בכר ילכו םיסובוטואל היינח תומוקמ תוצקהל תוכירצ (ע"בת) ריע

 ןוויכ תואדו רצייל עצומ םהיבגל .(ולבה) קלדה לעו בכרה לע יוסימה אוה ףסונ יתוהמ אשונ

 .םייטרפו םיידסומ ,םיילאיצנטופ םישמתשמ עיתרהל לולע םויכ םייקה תואדווה רדעיהש

.2017–ב לקש דראילימ 17–ב תכרעומ בכרה ףנע יוסיממ תוסנכהב הנידמה תולת

סממ רוטפ ולבק ?ילמשח בכר םתינק

 (ICE) ידירביה בכר :םיילמשח בכר ילכ לש םיגוס העבראב רקיעב םיקסוע בכרה םלועב

 המודה (PHEV) ןעטנ־ידירביה בכר ;ילמשח עונמ ודצלו תימינפ הריעב עונמ ללוכה

 (BEV) ילמשח בכר ;למשחה תשרמ הניעטל ןתינו רתוי הלודג הללוס לעב ךא ידירביהל

.הללוסו (FCEV) קלד יאת ידי לע ענומה בכרו ;הללוסו דבלב ילמשח עונמ לעב

 בכרה םוחתב תוריכמל םיצירמת ןיב רשקה תא קדבש ימלועה היגרנאה ןוגרא ח"וד

 ןהבו ,םיכרד ןווגמב םיילמשח בכר ילכב תוכמות תונידמ יכ ןייצ  2016–2015–ב ילמשחה

 התע רבכ תשרדנ ןוגראה יפל ,ןכ ומכ .םינוש םיסממ רוטפו סמ ירזחה ,היינק תוידיסבוס

.םיילנויצנבנוק םיקלד לע לבוקמה סמה םוקמב סמ תייבגל השדח ךרדל תוסחייתה

 םירותיו וא (רלוד 8,500–5,000 לש הבטה) ולבו השיכר סממ רוטפ הקינעמ ןיס ,המגודל

 השיכר סממ רוטפ שי היגוורונב .תולודגה םירעב םניח הינחו הניעט ,העונת תולבגמ לע

 מ"עממ םירוטפ (BEV) דבלב הללוס לע םילעפומה בכר ילכ ףסונבו ,רלוד 11,600 דע

.25% לש רועישב

 ,לשממהמ סמ יוכיז תולבקמ 2010–ב לחה ונקנש BEV–ה תוינוכמ לכ ,ב"הראב

ו BEV–ה לכל רלוד 7,500 :הבטהה ףקיה .הללוסה תלוביק לע ססבתמה

.PHEV–ל רלוד 7,500–2,500–

2020–ב םלועב םיילמשח בכר ילכ ןוילימ 20 דע

 ,תמדוקה הנשל סחיב 60% לש היילע 2016–ב םשר ימלועה תוילמשחה תוינוכמה קוש

 םינש שמח רשאכ ,תאז .ןוילימ ינשמ רתויל עיגה םלועב תוילמשחה תוינוכמה רפסמו

.םייק היה אלו טעמכ קושה ןכל םדוק

 בכר ילכ םה 40%–כ .דבלב תנעטנ הללוס יססובמ םה (60%) םיילמשחה בכרה ילכ בור

 תא ןיעטהל ןתינשו ,למשחו קלד לע לעופה בלושמ עונמ לע םיססובמה םיידירביה

 בכרה קושמ 95%–כ דחי תוקיזחמ תונידמ רשע .ילמשח לבכ תועצמאב םהלש תוללוסה

 ,הינמרג ,תפרצ ,הינטירב ,היגוורונ ,הדנק ,ןפי דצל ,ב"הראו ןיס ןשארבו ,ימלועה ילמשחה

.הידוושו דנלוה

 בכרה יאלמש (IEA) תימלועה היגרנאה תונכוס הפוצ ,םינרצי תורהצה לע ךמתסהב

20–ל 9 ןיב עוני (הלודג הללוס םע תוידירביה ללוכ ,תנעטנ הללוס םע תוינוכמ) ילמשחה

 םיפוצ םיפסונ םישיחרת .2025 דע ןוילימ 70–40–ל עיגיו 2020–ב בכר ילכ ןוילימ

.2030 דע בכר ילכ ןוילימ 200–56

 וו.מ.ב הליבומ קושה תא .םיילמשח בכר ילכ לש םילדומ תורשע 2017–ב ורכמנ הפוריאב

 לש םילדומ תורשע םויכ םיעצומ יניסה קושב .סדצרמו הלסט ,ןסינ ,ןגווסקלופ ,ונר הירחאו

 ,BYD, BAIC, Zotye) םיימוקמ םינרצי ידי לע ןיטולחל טלשנ אוהו םיילמשח בכר ילכ

SAIC, Chery, Zhidou) תויזכרמ בכר תוינרצי .(3%–כ) הלסט לש הנטק תוחכונ םע 

 דעי לע הזירכהש הלסט ןהבו ,ילמשח בכר לש תוריכמ ידעי 2016–ב ומסריפ םלועב

 לש קושל הסינכ לע העידוהש ןגווסקלופו ,2020 דע םיילמשח בכר ילכ ןוילימ לש הריכמ

.2025 דע םיילמשח םימגד 30 תוחפל


