
יקת
הזמנים:כלקולהקויא95אוקטןלליטרוקל26.7

דלקמחיריתחתשנאנקיםהישראליםביןמסעיומן

למצבהגענואיךמביניםשלאהמומחיםמטורפים,

כולםעלגזששמהאחת,וממשלההזההאבסורדי

f# $**

מולאשוש

גוילירותאיורים:
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TS1$$לשמ!TS1$$לשמ־שהוצמדהרשמיתמדבקההייתהזאתהתחלה

$DN2$!לשמ$DN2$העזלאואישפרטיתמכוניתכלשלהקדמיתשה

עלשמתנוססתהאותכיידעוכולםפיה.אתלהמרות^^^

בתכליתאסורשבובשבועהיוםאתמסמלתהמדבקה

ההג־הייתהכךכדיעדהפרטי.ברכבלנסועהאיסור

בלה

$TS1$ההגבלה$TS1$

$DN2$ההגבלה$DN2$,לארכבוונתפסאותהלהפרשהעזשמיחמורה

ממשלותשלדרכןהייתהזאתטסט.לעבורהיהיכול

הכיפוריםיוםומלחמתקרשמבצעאחריישראל

שהטילוהעולמיהנפטאמברגובעקבותבדלקלחסוך
^^^^^^^^^^^

הערביות.הנפטיצרניות

מבעבעהתיכוןכשהמזרחכיום,בישראל.הדלקבתחנותמאזזרםבנזיןהרבהאבל

והספיקהבבנגזיבמהומותנתליתנתניהוממשלתשחקים,מרקיענפטחביתומחירכולו

כלשיאאתשרשמההאחרונה,להעלאהערבשנה,פעמייםהדלקמחיריאתלהעלותכבר

מלא(.בתדלוקשקלים57.7עצמיבתדלוק95אוקטןבנזיןלליטרשקלים26.7הזמנים:

לליטר.שקלים3.7ל־7.6ביןעלעומדסולרליטרשלהאפקטיביהמחירגם

אותועלה2009ינוארשלוהרחוקיםהיפיםשבימיםנזכירהפרופורציותבשבילרק

הדלקבתחנותהנקובהמחירהיהשעברהבשנההזהובזמןשקלים;57.4בנזיןליטר

התחבורהמחיריישירות:מושפעברכבמחזיקשאינומיגםלליטר.שקלים96.6

הדלקכשמחירמזנקים.והסחורותהמזוןמחירילעלות,עתידיםהציבורית

נפגעים.כולםעולה,

ההשפעהלגביבחלקןהמוצדקותהממשלהטענותשלמרותאלא

ממחציתיותרעדייןהדלק,מחירעלהתיכוןבמזרחהמהפכותשל

כלומר:למסים.הולכתהתדלוקבתחנתמשאיריםשאתםשקלכל

ליטרכלשעולה26.7ה־מתוךשקליםכארבעהלוב,לאלוב,כן

מועמדהאדוןמע״מ.ועודבלושנקראדלקמסבכללהם

כן.דווקאישראלממשלתאליהם.קשורלאכללקדאפי

היחסיהגורםבהגה,האוחזיםשלהמזללמרבהואגב,

בשערהירידההואמאיבחודשההתייקרותלמיתון

עתהלעמודהיהעלולהדלקמחירכן,אלמלאהדולר.

לליטר.שקליםתשעהסביב

אשעלעומדתהציבוריתהמחאהבינתיים

חתומיםאנשיםאלפיעשרותכמהישקטנה.

כמההיובפייסבוק,מחאהבקבוצותופעילים

שס־לומרשקשהמחאהצעדתוגםהפגנות

חפה

$TS1$שסחפה$TS1$

$DN2$שסחפה$DN2$כברהזההלחץגםאבלההמונים.את

נתניהובלבד:חלקיתכיאםהצלחה,נחל

העלה)ואזהמחירמהעלאתבתחילהנסוג

הדלקוחברותהיום(;שללשיאאותו

העדכוןאתלהקפיאבינתייםהחליטו

שהבי־עדגובות,שהןבעמלההשנתי

קורת

$TS1$שהביקורת$TS1$

$DN2$שהביקורת$DN2$תתמתן.בהןשמוטחת

תפרוץ,האמיתיתשהמחאהעד

למסעהשבועיצאנובכלל,אם

לליטר.שקלים26.7ה־בארץ

אתומכרשנשברהסטודנטבין

הסביבהלאיכותלשרהרכב,

מחי־אתאוהבלאהואשאפילו

רי

$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$;לפסי־המומחהביןהבנזין

כולוגיה

$TS1$לפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$לפסיכולוגיה$DN2$,שמסבירכלכלית

בסךהואהזההמחירלמה

כסף,לגבייתתרגילהכל

שמ־החברתיים,לפעילים

שוכנעים

$TS1$שמשוכנעים$TS1$

$DN2$שמשוכנעים$DN2$מסמרעורשזה

שבהםהכואביםואחד

האזרחיםשביןביחסים

שלהם.לממשלה
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שמכרגודנטהסוי

׳והסוזוקי־את

הדלקעלהמסאתמשלםאביטןאמיר

ברגליים.מחדש.בוקרכל

במכמורת,ימיתביולוגיהלומדאביטן

לפניערברשפון.שכורבצריףגראבל

שלהגאהבעליוהיההואחורשיםכמה

לגמואלושאיפשרמשומש,סוזוקירכב

אבליום.מדיוחזורהלוךהק״מ50את

אביטןלהאמיר,החלוהדלקשמחירימאז

כלולרכובהסוזוקיאתלמכורנאלץ

״איןוחזרה.מכמורתעדאופנייםעלבוקר

שכראתלישיממןמישאיןכךהורים,לי

אתוכמובןהמחיה,הוצאותאתהלימוד,

השחי־״בעקבותאומר.הואהדלק״,מחיר

טה

$TS1$השחיטה$TS1$

$DN2$השחיטה$DN2$אתלמכורנאלצתיהדלק,מחירישל

אניגראנישבובמקוםרב.בצערהרכב

המשפ־אתלבקרכדירכב,להחזיקחייב

חה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$סתםלצאתאולטיילקניות,לעשות

לעמודיכולתילאאבלחברים.עםלבלות

יותר״.בזה

פתאום?קרהמהלמה?

כסטודנט,שליהמשכורתמתוך״כי

הייתיאםדלק.עלרקמוציאהייתיחצי

כברזובשבוע,לפעמיםפעםביןמתדלק

פע־ארבע־חמשקחישקל.500שלהוצאה

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$כסף.המוןזהשקל,250כפולבחודש

אזעבדתימרוויח?כברסטודנטוכמה

000,3שלמשכורתעםבמסעדה,כברמן

ממשכורתחייםאיךייאמןלאזהשקל.

שפשוטסטודנטיםעודמכיראניכזאת.

לאהםכישלהם,מהרכביםלהיפרדנאלצו

הדלק.בהוצאותעומדים

באופןמסלהטילמחליטהאוצר״משרד

שהואשאולהאמיןנשארולישרירותי,

אוהחלשות,בשכבותמתחשבלאכנראה

אתעצמהעללקחתרוצהלאשהמדינה

לעשי־שרקאינטרסלהשישאוהסבסוד,

רון

$TS1$לעשירון$TS1$

$DN2$לעשירון$DN2$ברכב,לנסועאפשרותתהיההעליון

מיהיום60וה־50ה־בשנותשהיהכמו

כמוחיפשוטהיי־טק,משכורתלושאין

קבצן״.

warnהחשבון

לפ־לעבוראזרחיםמעודדתהממשלה

ריפריה,

$TS1$,לפריפריה$TS1$

$DN2$,לפריפריה$DN2$.וחצי/שעהשעה/״רקובצדק

הבי־מעמדוחלוםמתל־אביב״,שעתיים

ניים

$TS1$הביניים$TS1$

$DN2$הביניים$DN2$עבודהוהמשךשפויבמחירביתעל

הזההחלוםאבללהתגשם.יכולבמרכז

שעהה״רקאםכלכלי,לסיוטלהפוךעלול

מהמש־כבדכךכלנתחנוגסמתל־אביב״

כורת,

$TS1$,מהמשכורת$TS1$

$DN2$,מהמשכורת$DN2$גםבו,לעמודאפשראםשספקער

שג־״מיהציבורית.בתחבורהשבוחריםמי

רים

$TS1$שגרים$TS1$

$DN2$שגרים$DN2$מרגישיםבמרכזועובדיםבפריפריה

אומרהדלק״,מחיריעלייתאתהרבההכי

בעמותתוםמנכ״לחברתיפעילמלמד,רן

משפחותמיליוןלכרבעהמסייעתידיר,

בכ־מטפלים״אנחנוהארץ.רחביבכל

30

$1ST$30$1כבST$

$2ND$30$2כבND$הםמתוכםאחוז45בשנה,אישאלף

דיורעםבעיותלהםוישהביניים,ממעמד

וצריךבפריפריהשגראדםומשכנתאות.

כךעלמקבלולאלעבודהק״מ60לנסוע

בבעיה.נמצאמהעבודה,מלאכספיהחזר

מה־לצאתלוכדאיאםפעמייםחושבהוא

בית.

$TS1$.מהבית$TS1$

$DN2$.מהבית$DN2$במעמדשישהיחידההפגיעהלאוזו

הביניים״.

עוד?מה

העלייהשלהמשמעותחלקם״עבור

הפנאי.בחייפגיעההיאהדלקבמחירי

למכורשנאלציםאורכבלהםשאיןאנשים

יכוליםלאהחרשותהגזירותבגללאותו

הםכסף,להםאיןתרבות.לעצמםלהרשות

בעיר,ובילוייםתרבותלצרוךנוסעיםלא

הכלכלהגלגליאתמניעיםלאהםאז

שלהארוךולטווחכולםשלהואוההפסד

הממשלה״.

יותר?נמוכיםעשירוניםלגבימה

שומעיםאנחנוהמחיה,יוקרסך״בגלל

שהםלנושאומריםאנשיםויותריותר

יותרמההשאלהעםיוםכלמתמודדים

לק־אוחשמלחשבוןלשלםוהכרחי:חשוב

נות

$TS1$לקנות$TS1$

$DN2$לקנות$DN2$?בסופר?אוכלאומיםחשבוןתרופות

לנסועלאאובאוטובוסלעבודהלנסוע

מוכרתהייתהשלאתופעהוזאתבכלל?

נוצרזהכל2003ב־ביביגזירותמאזלנו

שוויוני״.לאבמסמדוברכי

מש־העשיריםגםהרישוויוני?לאלמה

למים

$TS1$משלמים$TS1$

$DN2$משלמים$DN2$דלק.עליותר

ועובדבפריפריהשגרמיאבל״נכון,

אתמרגישיםהחלשהמעמרבניאובמרכז

בשרם״.עליותרהרבההזההמס

ן|אביטאמיר

S3SS3SE1B

mwJMtn

g*mjygg=*^

rrVyzAnyzriNO

מיליוןכשניישמספרים:כמההנה

עו־שנהבכלבישראל.פרטיותמכוניות

לים

$TS1$עולים$TS1$

$DN2$עולים$DN2$כליאלף200ל־150ביןהכבישעל

uuw\לד״ר

חלהכוומההכנסות,

להודיעלעשות?לה

עולההדלקשמחור

אץמהווםלמחר.

זדאפו"זשרל/¥ום

פחות.הרבהנגרעיםאבלחרשים,רכב

לתוךזורמותביוםמכוניותמיליוןכחצי

בערב.ממנהויוצאותבבוקרתל־אביב

ומומחהסוציולוגרבינוביץ׳,רניפרופ׳

תל־אביב,מאוניברסיטתסביבהלענייני

עו־ממוצעתמשפחתיתמכוניתכימספר

ברת

$TS1$עוברת$TS1$

$DN2$עוברת$DN2$״אבלבממוצע,בחודשק״מ003,1כ־

שמשפיעהיחידיהגורםאינוהדלקמחיר

לא״.אוהפרטיברכבנשתמשאם

כן?מהאז

הש־20ב־הנגישות.גורםגםלו״נוסף

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$כמיליוןישראלהעבירההאחרונות

ראש־העיןשהם,מודיעין,לפרוורים:איש

אלטרנטי־להםסידרהלאהיאאבלוכי.

בה

$TS1$אלטרנטיבה$TS1$

$DN2$אלטרנטיבה$DN2$.שיצאושמהרגעאנשיםאלולתחבורה

המדי־גורלואתגורלםאתקשרומהעיר,

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$.עבדיםאותםהפךחייהםאורחלרכבם

סתםלאזהחברתית,שמבחינהכךלרכבם.

המחירהמחיראתלאנשיםשמעלים

המספעםברירה.להםשאיןלאנשיםעולה

לשכבותכשרקוהגיוני,סוציאליהיההזה

עלישירמסנחשבוזהרכב,היההעליונות

המצב״.לאממשכברזההיוםמותרות.

הפ^כולוגיה

ביבי7￼

אנשיםהרבהכךכלשאםזהאיךאז

ההעלאותזאתבכלהדלק,ממחירסובלים

מהמכ־שביטטלד״ריחסי?בשקטעוברות

ללה

$TS1$מהמכללה$TS1$

$DN2$מהמכללה$DN2$,ולפסיכו־ההוןלשוקמומחהלמינהל

לוגיה

$TS1$ולפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$ולפסיכולוגיה$DN2$הדלקעלשהמסטועןמשקיעים,של

הממשלה״.שלפסיכולוגי״תרגילהוא

אומרת?זאתמה

שלשלמהפסיכולוגיתתיאוריה״יש

בדרךארםשאומרת:שכלית׳׳חשבונאות

אחדלסכוםקטניםסכומיםמחברלאכלל

שבכלמודיעהיהשביבינניחגדול.יותר

הכנסה,מסשקל300עודנשלםשנהסוף

התנ־המוןומעורראחתבבתמגיעהיהזה

גדות.

$TS1$.התנגדות$TS1$

$DN2$.התנגדות$DN2$המסאתמעלההואאםזאת,לעומת

לכלשיוצאכךאגורות,בכמההדלקעל

שקל,300אותםאתבדיוקלשלםאחד

כיזהה.אינהההשפעהקצת,פעםכלאבל

אחת.בבתמורגשולאבקטנהזהפה

הממשלהלממשלה.נוחהחלופהזו״אז

לעשות?להקלהכיומההכנסות,מחפשת

שאפ־מםזהעולה.הדלקשמחירלהודיע

שר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$בש־צריךולאלמחרמהיוםלהעלות

בילו

$TS1$בשבילו$TS1$

$DN2$בשבילו$DN2$משהו:ועודואישורים.בכנסתועדות

וכולםלהעלים,שאי־אפשרמסגםזה

משלמים״.

ללוב?קשראיןאז

שוםאיןתירוצים.מחפשת״הממשלה

לקדאפי״.קשר

הצרכנים?עלישפיעזהאיך

הנסי־בהרגלימהותישינוייהיה״לא

עה,

$TS1$,הנסיעה$TS1$

$DN2$,הנסיעה$DN2$לאהםהאנשיםכיוגםחלופה,איןכי

מעכשיולנסועחושביםלאהםרציונליים.

עלההדלקמחירכיהציבוריתבתחבורה

לנסועכלכליתמבחינהיותרנכוןוכי

סטטוס.זהרכבפינוק.זהרכבבאוטובוס.

הע־במקוםלחניהישירותלהגיעזהרכב

בודה,

$TS1$,העבודה$TS1$

$DN2$,העבודה$DN2$באוטובוס״.לשםלהגיעבמקום

התחתונה?השורהמהאז

כשהםכסףעלחושביםלא״שאנשים

אוטו״.קונים

המונהזה

שדופק

בשטחפסיכולוגי,לאפסיכולוגי,כן

והםיסמוגרפיםשינוי.מרגישיםכאמור

הםהדלקמחיריעלייתאתמידשחשים
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שרשרת״,בתגובתהולך״זההמוניות.נהגי

תחנתומנהלמוניתנהגטבת,אסימסביר

מביאההסולר״עלותבבית־שמש.מוניות

לא־גורםוזההמוניות,בתעריפילעלייה

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$מיבינינו,כיפחות.בהןלהשתמש

אנשיםבעיקראלובמוניות?היוםנוסע

עוליםחרדים,זהאםהנמוכות,מהשכבות

להחזיקיכוליםשלאקשישים,אוחדשים

לפניפעמייםחושביםהםהיוםאזרכב.

ההתייקרותמאזהיד.אתמרימיםשהם

בביקוש״.הירידהאתמרגישיםאנחנו

מסתדרים?אתםאיולגביכם?ומה

הת־תעריפיגםעולה,הדלק״כשמחיר

חבורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$חושביםוכולםעוליםהציבורית

בפועל,אבלמתעשרים,המוניותשנהגי

הנסי־במחירהעלייהמזה.מפסידיםאנחנו

עה

$TS1$הנסיעה$TS1$

$DN2$הנסיעה$DN2$לאבשנה,פעםשמתעדכנתהמונה

יוצאשבפועלכךהסולר.מחיראתחופפת

לינשארובנטוהסולרעליותרמשלםשאני

הייתההסולרעלההוצאהפעםכסף.פחות

אחוז20זההיוםהמונית.עלמההוצאהזניחה

הוותיקיםהנהגיםמהיודעתאתמההוצאה.

אומרים?״

מה?

והיוםבמטבעות,תידלקנו90ה־״שבשנות

200)שלהאדומיםבשטרותמתדלקיםאנחנו

שנגיע?״רוציםעורלאןש״מ(.שקל

המתדלקיםזוף

סופגים הכ￼

עלייתבגיןהציבורימהזעםגדולחלק

עצמן.הדלקלחברותמופנההדלקמחירי

״מר־שנקראמרכיבישהדלקמהירבתוך

ווח

$TS1$״מרווח$TS1$

$DN2$״מרווח$DN2$,אתהחברותגוזרותשממנוהשיווק״

והמש־הגדולהמרכיבאיננוזהרווחיהן.

מעותי

$TS1$והמשמעותי$TS1$

$DN2$והמשמעותי$DN2$המסיםכאמוראלוהדלקבמחיר

אומלליםמתדלקיםמעטלאאבלדווקא

ככההדלק.בתחנותהנהגיםזעםאתספגו

וזמיןקליותרמתדלקעללהתעצבןזה,

הכנסת.מוללהפגיןלעלותמאשר

״מר־גםולכןבפיקוח,מוצרהואהבנזין

ווח

$TS1$״מרווח$TS1$

$DN2$״מרווח$DN2$"הואכזה.הואהחברותשלהשיוול

פיעלבשנה,פעמייםכללבדרךמתעדכן

עדבאירופההשיווקבמרווחיהתנודות

המחאהשבעקבותאלאמסוימת.לתקרה

באפריל,האחרוןהעדכוןבוטלהציבורית

אגורותשלושעודשלעלייהנמנעהובכך

להקלמשנועדיותרהזה,המהלךבמחיר.

ישנולאהללוהאגורותשלושהאזרחעל

ציבור.ביחסיתרגילבעיקרהואהרבה

הפתעההפתעה,שבגללההסיבהזו

אתאוהביםממשלאהדלקבחברותגם

הבנ־במחיר״הזינוקהאחרונות.העליות

זין

$TS1$הבנזין$TS1$

$DN2$הבנזין$DN2$הדלק,הברותעםמיטיבשאינורקלא

אריה,יוסימסבירעליהן״,מכבידאףאלא

״סונול״,)״פז״,הדלקחברותאיגודמנכ״ל

איןעסקית,״מבחינהאלון״(.ו״דור״דלק״

במחיר״.מהעלייהתועלתשוםלנו

תסביר.

אתומכפילמזנקהדלקמחיראם״גם

לכך.קשורהלאשלנוהעמלהעצמו

עמלתאתלפתחנולגלגלשניסומאחר

בוטללדעתיהצדקהבחוסרהשיווק

גדלובתחנהשהעלויותאלאשלה.העדכון

מו־מלבדהיחידיםאנחנוגבוה.והמיסוי

צרי

$TS1$מוצרי$TS1$

$DN2$מוצרי$DN2$אתהמדינהעבורשגוביםומלטטבק

עליומשלמיםאבלהדלק(,על)המסהבלו

אנ־התדלוקמיוםימיםעשרהבתוךמיד.

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$אבללמדינה,המסאתלהעבירחייבים

כרטיסיעלויותאתגםעלינושישמכיוון

ככלמהעסקהכאחוזהמחושבותהאשראי,

עמלהמשלמיםאנחנועולה,הדלקשמחיר

יותר״.גבוהה

בביקוש?ירידהחשיםאתםובשטח,

הביקושרמתעולה,שהמחיר״ככל

למשל,השנה,שלהראשוןברבעוןיורדת.

בביקושירידותשניםזהלראשונהנרשמו

האחרוןלרבעוןבהשוואהלתחבורה,לדלק

לעלייהזהאתמייחסיםאנחנו2010של

שנ־נהגהריהדלק.במחירהדרמטית

כנס

$TS1$שנכנס$TS1$

$DN2$שנכנס$DN2$עללאהמתדלק,עלכועסלתחנה

מרוויחים,לאשאנחנורקלאאזהממשלה.

נפגעים״.גםאנחנו

כבר,yuנו,

יש
׳ך

ירוק

אתלראותדווקאשמנסיםמיישאם

מחי־העלאתשלהחיובייםהצדדים

רי

$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$,חלקם.לפחותאוהירוקים,הםהדלק

אזהרהאותהםהמאמיריםהדלק״מחירי

אופירהר״רקובעתמאיתנו״,אחדלכל

וסביבהטבעמשאבילניהולמהחוגאילון

איכותתחוםומנהלתחיפהבאוניברסיטת

בטכניון.נאמן״״שמואלבמוסדהסביבה

לזיהוםבנפט,שלנולתלותתזכורת״זוהי

לה־וגםנושמיםוילדינושאנחנוהאוויר

שפעות

$TS1$להשפעות$TS1$

$DN2$להשפעות$DN2$הדלקלשריפתשישהגלובליות

תורםבישראלהתחבורהסקטורבמנוע:

הח־גזיפליטותמכללחמישיתלכמעט

ממה.

$TS1$.החממה$TS1$

$DN2$.החממה$DN2$,להשפעותגםלהתייחסצריךוכמובן

בשטחיםהפגיעהכמונוספות,סביבתיות

כבישים,לסלולהצורךבגללהפתוחים

זיהוםמהתחבורה,שנגרםהרעשהשפעות

וכר״.מדלקיםוהקרקעהמים

בהעלאתחיובייםדבריםרואהאתאז

המחיר?

צרי־הגבוהיםהדלקמחירי״בעיקרון,

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$האישיתהתפיסהלשינויזרזלשמש

בנפטהתלותהפחתתלטובתוהלאומית,

אתתגדילבמחירההעלאההפרטי.וברכב

הז־לשמששיכולמההמדינההכנסות

דמנות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$שלשבסופורבים,תחומיםלמינוף

בדלק.השימושאתיפחיתודבר

התנהגות.שינויינראהאנחנו״בנוסף,

*•-־31~^
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11
מהנדמ

$TS1$מהנדמ$TS1$

$DN2$מהנדמ$DN2$הדלקשמחירעדליטבק,דודהרכב

משהו?לעשותאפשריירד,

שבנסי־לדעתלמשל,כדאי,בוודאי.״כן,

עות

$TS1$שבנסיעות$TS1$

$DN2$שבנסיעות$DN2$לוקחיותר.גבוהההדלקצריכתקצרות

שלו,העבודהלטמפרטורתלהגיעזמןלמנוע

למרחקיםלכןדלק.יותרנשרףובינתיים

אופ־אוברגלהליכהלשקולכדאיקצרים

ניים״.

ומרחקים

$TS1$אופומרחקים$TS1$

$DN2$אופומרחקים$DN2$?אחרים

הטיפוליםאתלעשותלהקפיד״צריך

בג־נכוןאווירלחץעללשמורבזמן;לרכב

לגלים;

$TS1$;בגלגלים$TS1$

$DN2$;בגלגלים$DN2$לבדוקההילוכים,מערכתאתלבדוק

להוציאוגםוכוי.סתוםהאווירפילטראם

דבריםאלוכימיותרים,דבריםמהבגאז׳

הדלק״.תצרוכתעלשמשפיעים

לרכביעברואנשיםשיותרצופהאתה

היברידי?

אמנםזהלהיברידי.עברתיאניגם״כן.

מקבליםאבלרגיל,בנזיןמרכביותריקר

מעודדתהיאכימהמדינה,מסהטבותעליו

מזהםפחותשהואבגללכזה,רכבקניית

ועדיף״.כדאיהואולכןאוויר

אגמי?שישלהחשמליהרכבעםומה

נטו״.חשמלימצוין,״רכב

פחות?עכשיוייסעואנשיםלדעתך,

היאהסיבהרכבים.פחותיקנולאוגם״לא,

אלטרנטיבית״.ציבוריתתחבורהשאין

כמהזהמה

12
מישהועםלדברביקשנולסיכום

הדלקמחירלמהשיסבירהאוצר,ממשרד

משברבתקופותיותרנמוךשנשאר

הז־כלשללשיאזינקבהרבהקשות

מנים

$TS1$הזמנים$TS1$

$DN2$הזמנים$DN2$שלשאנשיואלאעכשיו.דווקא

לקוניתתגובהלהעבירבחרושטייניץ

נו־האחרונההדלקמחירי״עלייתבלבד.

בעת

$TS1$נובעת$TS1$

$DN2$נובעת$DN2$בעו־הנפטמהירימעליותבעיקרה

לם״,

$TS1$,בעולם״$TS1$

$DN2$,בעולם״$DN2$כתוצאה״וזאתהאוצר,ממשרדנמסר

במ־הערבי.בעולםהאחרוניםמהאירועים

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$בקו־המדינה,שמפעילההשיקולים

בעה

$TS1$בקובעה$TS1$

$DN2$בקובעה$DN2$בחרההיאשלה,המיסוימדיניותאת

עליותרגבוהיםבשיעוריםמסיםלהטיל

כדיבהםבשימוששישמוצריםצריכת

הציבור״.ולבריאותלסביבהלהזיק

של״הפחתהמרומז;באיוםמקנחיםואז

לאהבנזיןעלבמםאגורותעשרותכמה

לצרכן.במחירומשמעותילשינויתביא

תגיעהמדינהלקופתעלותהזאת,עםיהד

שקלים,מיליארדיערמיליוניםלמאות

תקציבימקורלהםלמצואצורךשיהיה

הממשלהשלשירותיםחשבוןעלחלופי,

לאזרחיה״.

shosh-m@yedioth.co.il

שהציבורכשראיתידלק.ליטרשלמחירו

הח־מתקומם,ולאבחולראשואתטומן

לטתי

$TS1$החלטתי$TS1$

$DN2$החלטתי$DN2$פראייר.להיותממשיךלאשאני

את׳לעצורבשםבפייסבוקקבוצהפתחתי

אלף16כיוםשמונההדלק',מחיריעליית

ולאטוקבקיסטיםבעיקראלואבלאיש,

מחאהלמפגןיצאנובינואראקטיביסטים.

לי־צעדהעשינושבועייםאחריראשון,

רושלים

$TS1$לירושלים$TS1$

$DN2$לירושלים$DN2$גםוהפגנוהאוצר,מולהפגנהעם

והורידנבהלביביאזובחיפה.בתל־אביב

שהמהומותחששכיבמחיראגורות23

שובהואנרגע,כשהציבוראבליתלקחו.

המחיר״.אתהעלה

עשית?מהאז

לקחתיהמחאה:שלהבאלשלב״יצאנו

ממגדל־ברגלשאצעדוהודעתיחברייאת

העמק

$TS1$ממגדלהעמק$TS1$

$DN2$ממגדלהעמק$DN2$.אר־צעדנוחודשלפנילתל־אביב

בעה

$TS1$ארבעה$TS1$

$DN2$ארבעה$DN2$,צעדנו,בבוקרק״מ.30לאורךימים

בשדות״.ישנובלילה

גלים.מדייותרעוררלאזח

במהלנונתנהלאהתקשורתהפעם

שניהיומאזבחסר.לקהזהולכןגדולה,

שהש־בכנסתהכלכלהבוועדתדיונים

תתפתי

$TS1$שהשתתפתי$TS1$

$DN2$שהשתתפתי$DN2$,הצי־מהתודעהחוץאבלבהם

בורית,

$TS1$,הציבורית$TS1$

$DN2$,הציבורית$DN2$,אשעלנשמרהמאבקלצערי

קטנה״.

רבות

היסטריה11

הדלק?עוריזנקכמהבסוף?יהיהמהאז

בט־דולר200ל־יגיעלאנפטחבית״מחיר

ווח

$TS1$בטווח$TS1$

$DN2$בטווח$DN2$,מומ־וינקלר,אוןפרופ׳פוסקהקרוב״

חה

$TS1$מומחה$TS1$

$DN2$מומחה$DN2$התי־המזרחשלכלכליתלהיסטוריה

כון

$TS1$התיכון$TS1$

$DN2$התיכון$DN2$ימשיך״והעולםחיפה.מאוניברסיטת

זמן״.הרבהעודבנפטתלוילהיות

זה?אתקובעאתהמהסמךעל

למיתוןיגרמורמותבכאלה״מחירים

וירידתביקושיםולירידתחדשעולמי

לירידתטבעיבאופןתביאהביקושים

מה־לכךדוגמאותכמהלנוישמחירים.

עבר.

$TS1$.מהעבר$TS1$

$DN2$.מהעבר$DN2$שלהממוצעהנפטמחיר2008ביולי

באוקטוברלחבית.דולר131היהאופ״ק

לחבית.דולר40ל־עדירדהמחיר2009

גבוה,כשהמחירכיקופץ?השוקולמה

מחוץמדינותואזלהפקה,יותרנכנסים

במ־העלות.מעלנפטמפיקותלאופ״ק

קביל,

$TS1$,במקביל$TS1$

$DN2$,במקביל$DN2$הביקושעולהשהמחירככל

פוחת״.

לנפטגדולביקושעדייןישעובדתית

בעולם.

ממשיךבעולםלנפטשהביקושנכון״זה

עיקראבלאחוזים,שניעד5.1ב־לגדול

שהןוהודו,סיןאסיה:במזרחהואהגידול

נפט״.זולה:אנרגיהעלוטסותטסות,

לעשות?אפשרזאתבכלמהאז

עצמאותבארץלייצרצריכים״אנחנו

אנרגיהגז,חשמל,שיותרכמהאנרגיה:

להש־האחרים.עללסמוךופחותסולרית,

תמש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$חש־ברכבאוהיבריריותבמכוניות

מלי.

$TS1$.חשמלי$TS1$

$DN2$.חשמלי$DN2$בעולםקיימותהאלההטכנולוגיות

דגש.יותרלהןלתתוצריךשניםהרבה

במתכונתכייקרה,זהאםהיאהשאלה

שלגדוליםריכוזיםבישראלישכסף.למים

ראש־העץקסם,רמת־החייל,כמועוברים,

כמובהסעהיחדמתארגניםהיושאםוכר,

כסףדלק,חוסכיםהיופעםנהוגשהיה

יתאר־שהעובריםרוצהאניאוויר.וזיהום

גנו

$TS1$יתארגנו$TS1$

$DN2$יתארגנו$DN2$וכויגדולותבהברותממשלה,במשרדי

ומילכך.ניצניםשיששומעכברואני

נח־הדלקמחיריעלייתבזכותאולייורע?

זיר

$TS1$נחזיר$TS1$

$DN2$נחזיר$DN2$פעםשהיהכמוהמאורגנותההסעותאת

נרוויח״.וכולנו

irvuv^ivהם

אקטיביסטיםלא

נגדהמחאהדגלאתשהניףהראשון

גראואר,זאבהיההדלקמחיריהתייקרות

שגםאלאבמצב.שמאסלשניים,ואבנשוי

עללשאתכספייםאמצעיםבהיעדרהוא,

״לכלחלקית.ניצחהעם,מאבקאתכתפיו

למהמסבירהואמשלו״,ייאושסףישאדם

״אניחודשים.חמישהלפנילנושאנרתם

במג־גר2003מודלמשפחתירכבבעל

דל־העמק,

$TS1$,במגדלהעמק$TS1$

$DN2$,במגדלהעמק$DN2$לעבודהברכבנוסעיוםכלאבל

בשבוע.פעםדלקמכלוממלאבעפולה,

לה־יכוללאאניאבלגדולה,הוצאהזאת

תנהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$אומרזהכיהציבורית,התחבורהעם

שעהולבזבזאוטובוסיםשלושהלהחליף

בתוךבעבודהאנישברכבבעורבוקר,כל

לאאנחנואבלעוברת,אשתיגםדקות.15

המים.מעלהראשאתלהחזיקמצליחים

שרובידעתילאאניגםהאזרחים,רובכמו

שיווק״.ומרווחימסיםהואהדלקמחיר

זח?אתוכשגילית

באזרחיהנוהגתלאשהמדינה״חשתי

מאחוריהאמתאתמראהולאבשקיפות

ינהגונסיעות,יותרטוביתכננואנשים

לאמצעיםיעברויותר,חסכוניתבצורה

הק־המכוניותגםכילשערישחלופיים.

טנות

$TS1$הקטנות$TS1$

$DN2$הקטנות$DN2$משמעותינתחיתפסווהחסכוניות

הרכב״.בשוקיותר

הסעהויפה

קודםאחת

ארדן.גלעדהסביבה,להגנתלשרשלום

מה־מרוצהלהיותאמורלכאורהאתה

עלאת

$TS1$מהעלאת$TS1$

$DN2$מהעלאת$DN2$פחותנוסעים,פחותהדלק:מחירי

זיהום.

בישראללנואיןכישמה,לאאני״אבל

היינואםציבורית.תחבורהשלאלטרנטיבה

רכבותיותרהיוםלנוהיונורמלית,במדינה

חשמליותתחתיות,רכבותהערים,למרכזי

שב־כךאין,עודאבלאוטובוס.קוויויותר

פועל

$TS1$שבפועל$TS1$

$DN2$שבפועל$DN2$המצב.אתישנהלאזה

איומהנוסחהיצרובישראלמשהו:״ועוד

צמודהציבוריתהתחבורהמחירשלפיה

אלטרנטי־שובנמנעתוכךהדלק,למחירי

בה

$TS1$אלטרנטיבה$TS1$

$DN2$אלטרנטיבה$DN2$.אתשובלייקרעומריםעכשיומהעם

ומ־מזוןמוצריוגםהציבורית,התחבורה

צרכים

$TS1$ומצרכים$TS1$

$DN2$ומצרכים$DN2$דלק.באמצעותשמובליםנוספים

ההוצאותכילייקר,שחייביםלנואומרים

מיליארדיעולהלממשלהאםאבלגדלות.

אניהפרטיים,הרכביםאתלסבסדשקלים

התחבורהאתיותרלסבסדשצריךחושב

הציבורית״.

מחרתיים?מחר,עושיםמהובינתיים,

בקמ־בקרובלצאתעומדשלי״המשרד

פיין

$TS1$בקמפיין$TS1$

$DN2$בקמפיין$DN2$בע־אינטרנטאתרלפתוחוגםגדול

ניין:

$TS1$:בעניין$TS1$

$DN2$:בעניין$DN2$בהסעותלעבודהלנסועאנשיםעידור

בהסעהשנוסעיםמיבארה׳׳ב,מאורגנות.

מש־לאהמהירבנתיבלעבודהמאורגנת

מה

$TS1$משמה$TS1$

$DN2$משמה$DN2$ללי־סר?שקל26.7המחורבתוךמסתתר

הבלומס

שקל

מע״מ

שקל50.1

ותחזוקהביטוח

שקל60.0

שיווקהוצאות

שקל17.0

הדלקעלות

שקל88.2
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