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 תקציר

, המשרד להגנת המאופיינת בשימוש במנועי דיזל מזהמים שם צמצום פליטות מזהמים מענף המוניותל

 לרכישת מוניות היברידיות ₪מיליון  30, 2016-2019הקיימת לישראל הקצו בין השנים הסביבה והקרן 

. התמיכה נקבעה בגובה הגדול מהתועלת החיצונית בהפחתת פליטות למונית) ₪אלף  20(מופחתות פליטה 

) בכדי לייצר מסה קריטית ראשונית שתאפשר לציבור הנהגים להתנסות למונית לשנה₪  700-(המוערכת בכ

מוניות  1,538הסבסוד אפשר כניסה של  ולוגיה ההיברידית ולסייע לה בצעדיה הראשונים בשוק המוניות.בטכנ

מסך המוניות שנמסרו בשנות הפרויקט. כמו כן,  9%ובשיעור של חשמל משולב -בעלות מנוע בנזיןהיברידיות 

 . זאתבמוניות ההיברידיותתשתית מיסוי שעודדה את המשך השימוש ו משלימיםרשות המיסים יצרה ככלים 

על ידי קביעת פחת מואץ למס הכנסה, פחת מואץ על מס הקנייה בעת מכירת המונית לאדם פרטי וביטול 

 11%, לאחר סיום תכנית התמיכות, 2020בחציון הראשון של שנת  הדרגתי של הישבון הבלו על סולר.

להסיק כי הושגה מטרת הפרויקט וההנעה מהמוניות שנמכרו היו היברידיות מופחתות זיהום ועל כן ניתן 

 ההיברידית הוחדרה לענף המוניות.

חלקיקים נשימים, תחמוצות  –הפרויקט תרם להפחתה בשיעור פליטות המזהמים האופייניים למנועי דיזל 

לרכב הינו גבוה משמעותית ביחס לחיסכון העלות ₪ אלף  20סבסוד של עם זאת, חנקן ופחמן דו חמצני. 

ראוי לשקול מנגנונים בכדי להמשיך ולקדם ההנעה ההיברידית מופחתת הזיהום בשוק המוניות החיצונית ו

 אחרים.

צפוי להפחית אף יותר את העלויות החיצוניות  ת חשמליות בישראל, מעבר להנעה זואין מוניוכיום למרות ש

על סמך ממצאים אלו, המשרד להגנת  ביחס למוניות היברידיות.₪  1,525ועד ביחס למוניות דיזל ₪  2,225ועד 

להאריך  . עם זאת, מוצענוספותברכישת מוניות היברידיות האריך את תכנית התמיכות להחליט שלא הסביבה 

את הוראת השעה הקובעת פחת מואץ למונית היברידית להשלמת מיסי יבוא בעת מכירת המונית לשימוש 

 2015מספטמבר  529ו' להחלטת ממשלה  8כרכב פרטי. כמו כן, המשרד ממליץ ליישם ללא דיחוי את סעיף 

ות מיוחדות המונעות מוני 500-על שר התחבורה, בתיאום עם שר האוצר, להקנות זכות ציבורית להמטילה 

מוצע להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים במקביל,  בהנעה חשמלית מלאה תמורת מחצית מהאגרה.

שאינה פולטת מזהמי אוויר במישרין כי כל זכות ציבורית חדשה למונית בישראל תינתן אך ורק למוניות  לקבוע

עה יישאר קבוע הציבוריות הפתוחות לכל סוגי ההנ השוק של הזכויות היקף, (רכב" נקי") על ידי יישום צעד זה

 .הביקוש לזכויות ציבוריות חדשות יופנה למוניות חשמליותו ולא יגדל

  



 
 תחבורה אגף

  eransh@sviva.gov.il 074-7675910, ירושלים, טל' 2, בניין ג'נרי 7ערן שריקר, ראש ענף זיהום אוויר מתחבורה, הגנ"ס. בנק ישראל 

 רקע כללי

מסך המוניות היו מונעות  98%, 2016בשנת  דיזל.מאופיין על ידי שימוש נרחב במנועי  בישראלנף המוניות ע

ממצבת  0.7%, למרות שהיוו רק 2תחמוצות החנקן מכלי רכב מסך פליטות 3%-אחראיות לכנמצאו והן  1בדיזל

ארגון הבריאות העולמי קבע כי זיהום אוויר הנפלט  כמו כן, הן נמצאו כתורמות למטרדי רעש. .הרכב בישראל

מוניות נוסעות לרוב במרכזים הזיהום ממוניות בעייתי במיוחד מכיוון שמסרטן ומסוכן לאדם.  דיזלממנועי 

עמד  3שנתי למונית )קילומטראז'( נסועהממוצע  .ולכן אוכלוסייה רבה חשופה לזיהום הנפלט מהןהעירוניים 

הייתה לכן  .)ק"מ 16,300(רכב פרטי  לש תהשנתי תממוצענסועה הביחס ל 4.5פי  גבוהה ,ק"מ 74,400על 

רכב היברידי הינו . המונעים בהנעה היברידית בצריכת דלק חסכונייםהדגמי רכב ל מעבר לבחוןהצדקה גבוהה 

ברכב  שילוב המנועים .חשמלי מנוע עם )בנזיןהצורך ( פנימית בעירה מנוע משלבתה הנעה בו שקיימת כלי רכב

 .מייצר הרכב שכלי האוויר וזיהום הנסיעה עלויות למעשה קטנות וכך הדלק של יעיל ניצול מאפשרההיברידי 

באמצעי הנעה חלופיים כגון הנעה היברידית או הנעה היא לעבור לשימוש בענף המוניות המגמה העולמית 

חלק ניכר מערי ארה"ב (שיקאגו, סן פרנסיסקו, וושינגטון) מרבית המוניות פועלות כבר אירופה ובב חשמלית.

 כל מונית חדשה בלונדון חייבת להיות עם אפס פליטות 2018החל משנת ו הנעה היברידיתעלות כיום ב

 .4חשמלית , כלומר בעלת הנעה(ישירות)

בפעילות מנוע שקטה ונעימה יותר  תמתאפיינההנעה ההיברידית יעילה במיוחד בתנאי נסיעה עירוניים והיא 

בשל  בעקבות השימוש בבנזין. וגזי חממה רכבים היברידים גם פולטים זיהום אוויראך,  .דיזלביחס למוניות ה

לצפות כי היה ניתן  שנים לרכב הפרטי) 6.7שנים לעומת  2.6( תקופת השירות הקצרה של כלי רכב כמוניות

יכולים להשפיע על נתח גדול משוק המוניות בפרק זמן שלהם, צעדי מדיניות הממוקדים בהחלפת סוג ההנעה 

 .האופייניים למנועי דיזל להפחתת זיהום האוויר וגזי חממהבכך לתרום  .קצר יחסית

לקבוע את התועלות הסביבתיות בשינוי אמצעי ההנעה במוניות היה ניתן על בסיס הציון הירוק של כלי הרכב 

טון המיובאים לישראל ומשמשים בין השאר  3.5עד  במשקל הרכב כלי כל יםסווגמ, 2009משנת החל בישראל. 

. דרגות הזיהום נקבעות לפי הציון הירוק המחושב לכל דגם רכב על פי נתוני 5דרגות זיהום 15-כמוניות, ל

), xNO), תחמוצות חנקן (COפחמן חד חמצני ( :חמישה סוגי מזהמים אופייניים לתחבורה לש הפליטה

פחמן וגז החממה  )Particulate Matter, PMחלקיקים נשימים ( ,)Total Hydro-Carbons, THCפחמימנים (

של  המשפיע על הציון הירוק ,בהתאם לעלות החיצונית שלו שונהמקדם  מחושב לכל מזהם .)2COדו חמצני (

סוג המזהם  .ככל שרכב בעל ציון ירוק גבוה יותר (מזהם יותר) הוא מקבל דרגת זיהום גבוהה יותר הרכב. דגם

 PM-ו NOxשנפלט מושפע מסוג הדלק הנצרך במהלך שריפתו במנוע. השימוש בסולר מאופיין לרוב בפליטות 

ערכי  לשני סוגי המנועים. םאופייניי 2COפליטות  .HC-ו COואילו שימוש בבנזין מאופיין לרוב בפליטות 

                                            
 , הלמ"ס.2018דוח כלי רכב מנועים  1

 , המשרד להגנת הסביבה.2015תחמוצות חנקן  –מקדמי פליטות מזהמים מכלי רכב, פליטות חמות  2

 , הלמ"ס.2016דוח נסועה (קילומטרז')  3

4 taxis-for-standards-hire/emissions-private-and-for/taxis-https://tfl.gov.uk/info 

 גנת הסביבה., המשרד לה2019אפריל בתוקף מ 6נוהל גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב בפרסומת מהדורה  5

https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/emissions-standards-for-taxis
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 WLTP )(Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles - בתנאי מעבדה במבחן מתקבלים המזהמים

) רק עבור RDE )Real Driving Emission-מבוקר בתנאי שטח במבחן המשמשים גם לקביעת הציון הירוק ו

ועל כך שהוא עומד עבור כל דגם הפליטות המזהמים את נתוני  מצהיריםהיצרנים (והיבואנים)  .NOx-ה

 .)CoC - Certificate of Conformity( רשמי במסמך בתקינה האירופית

 גדולכך מתקבל זיכוי יותר  נמוכה של רכב זיהוםהדרגת ו ככלבהתאם למנגנון המיסוי הירוק הקיים בישראל, 

) ולכן הטבת המס לדגמי הרכב מופחתי 8%במס קנייה מופחת (עד ממילא מוניות חייבות  יותר במס הקניה.

אין תמריץ מספק לעודד את נהגי המוניות לבחור בכלי הרכב מופחתי  לכןהזיהום אינה מתממשת במלואה ו

 הזיהום.

 ,באמצעות שינוי בסוג ההנעה של המוניות ענף המוניותהפחית את פליטות המזהמים האופייניים לעל מנת ל

סבסוד רכישת מוניות  2016-2019בין השנים רד להגנת הסביבה בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל קידם המש

כמו כן, נקבעו תמריצים כלכלים ככלים משלימים לעידוד המעבר . מופחתות פליטה (מוניות היברידיות)

 מסמך זה מסכם את ממצאי פרויקט.להנעה ההיברידית בענף המוניות. 

 מטרות הפרויקט

שיהוו  ,2דרגת זיהום במוניות מופחתות זיהום  1,500 הכנסת מסה קריטית ראשונית של והי הפרויקטת וטרמ

אפשר לציבור הנהגים להתנסות בטכנולוגיה ההיברידית ולסייע לה בכדי ל . זאתמסך המוניות בישראל 6%כ

לשינוי שוק המוניות בצריכת דלק וניות מיתוגן כמוניות חסככמו כן,  .בצעדיה הראשונים בשוק המוניות

העלאת המודעות ליתרונות השימוש במוניות היברידיות על פני מוניות הסולר וכן יצירת תשתית  ,בישראל

 מיסוי שתעודד את המשך השימוש במוניות ההיברידיות.

 הכלי לביצוע: סבסוד רכישת מוניות מופחתות זיהום

לצורך ₪. מיליון  30בגובה  כולל תקציבב 2 זיהוםת בדרגת ות היברידיורכישת מוניבמשרד וקק"ל תמכו ה

'יוניון מוטורס' ו'גלובל  -יבואני הרכב מסוג טויוטה מימוש הפרויקט המשרד התקשר בקול קורא עם 

. רוכש מונית היברידית שהזמין רכב מאחת הסוכנויות, נדרש לשלם רק על חלק מעלות המונית מקס'ואוט

כמונית  בו תחייב לשימושרוכש הרכב ה ממחיר הרכב.₪  20,000ד כאשר המשרד שילם ישירות לסוכנות ע

 .לצורך מיתוג הרכב כמופחת זיהום כל מונית סומנה באמצעות מדבקה ייעודיתו שנים 3לפחות 

 משלימים כלים כלכליים

 נקבעו התמריצים הנוספים הבאים על ידי רשות המיסים: הפרויקטמסגרת ב

תוך שלוש י מלא יוכר כך שניכו 33%הוצאות פחת בשיעור שנתי של ניכוי  –פחת מואץ למס הכנסה  •

 שנים בלבד, במקום ארבע שנים למוניות הדיזל.
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שנים מיום הקנייה לא נדרשת  4לאחר  -פחת מואץ על מס הקנייה בעת מכירת המונית לאדם פרטי  •

ש יחויב שנים מיום הקניה, הרוכ 4-השלמת מסים ולא חלים מיסי יבוא. במכירה תוך פחות מ

 בהשלמת מסים מופחתת ביחס למונית רגילה.

 -) נהגי מוניות היו זכאים ל2016(סוף שנת  הפרויקטערב  –ביטול הדרגתי של הישבון הבלו על סולר  •

הישבון מס בלו על כל ליטר סולר שצרכו. הסיבה לכך היא שנהגי המוניות עושים שימוש בכלי  45%

המס המוטל עליהם. עם זאת, לא ניתנה הטבה דומה למוניות הרכב לפרנסתם ולכן יש לצמצם את נטל 

כלי הרכב היברידיים. עיוות מס זה למעשה עודד את בעלי המוניות לרכוש מוניות בהצורכות בנזין 

מצומצם באופן הדרגתי  2019דיזל מזהמות במקום מוניות היברידיות מופחתות זיהום. החל משנת 

. כחלופה, בעלי המוניות )1(טבלה  ישבון למוניותן הוטל לחלוטייב 2022הישבון הבלו על סולר ובשנת 

 קיבלו הטבות אחרות שאינן מעודדות אותם לזהם.

 הישבון הבלו על סולר למוניות – 1טבלה 

 2022-החל מ 2021 2020 2019 (כולל) 2018עד  שנה

 0% 11% 22.5% 34% 45.5% שיעור הישבון מס בלו (%)

ותמריצי המס לכלל  הפרויקטהמשרד יזם מהלך הסברתי במסגרתו נשלח מלוא המידע על  ,בנוסף לכלים אלו

 .2016בעלי המוניות הרשומים בישראל בשנת 

 תוצאות הפרויקט

 על מספר המוניות ההיברידיות הפרויקטהשפעת 

מתארת את סך המוניות ההיברידיות שעלו לכביש באמצעות הסבסוד ביחס לכלל המוניות  2בלה ט

 401,8סה"כ נרכשו . 20196 - 6201בשנים  מסרווביחס לכלל המוניות שנ שנרכשו באותה שנה ההיברידיות

סוף שנת והסתיים ב 2016בדצמבר  שהחל הפרויקטדרך סובסדו  )1,538(מתוכם  84%מוניות היברידיות, 

שיעור המוניות ההיברידיות  2017עד שנת  .1נספח מצורפים בבפרויקט  ונרכשרשימת דגמי המוניות ש. 2019

מהמוניות  24%), נמצא כי 2019בשנה האחרונה לפרויקט ( .מסך המוניות שנמסרו 0.8% ועמד על היה זניח

 לכביש, היו בעלות הנעה היברידית.שעלו 

) מסך המוניות 11%( מוניות היברידיות 173על מסירה של  יםמדווחנים היבוא 2020של הראשון בחציון 

מוניות שעלו לכביש  2,364מתוך  )15%מוניות היברידיות ( 362זאת לעומת  שעלו לכביש בתקופה זו. )1,515(

 היברידיות ביחס לשנה שעברה.במסירת מוניות  4%של . בכך חלה ירידה 2019בתקופה המקבילה של 
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 ומתוכם אחוז המוניות ההיברידיות שזכו לסבסוד 2015-2019ים סך כל המוניות שעלו לכביש בשנ – 2טבלה 

 שנה
מוניות היברידיות 
שנרכשו באמצעות 

 הסבסוד

סה"כ מוניות 
היברידיות 

 מסרו בשנהשנ

אחוז המוניות 
ההיברידיות שסובסדו 

מסך המוניות 
 ההיברידיות שנמסרו

סה"כ 
מוניות 

שנמסרו 
 בשנה

אחוז מוניות 
היברידיות 

מסובסדות מסך 
כלל המוניות 

 שנמסרו

אחוז המוניות 
ההיברידיות 

מסך כלל 
המנויות 
 שנמסרו

2019 958 1156 83% 4,729 %20 %42 

2018 253 292 87% 3,693 7% 8% 

2017 322 358 90% 4,648 7% 8% 

2016 5 34 15% 4,469 0.1% 0.8% 

 11% 9% 17,539 84% 1,840 1,538 סה"כ

 .2016-2019מתארת את סך המוניות הרשומות בישראל לפי סוג ההנעה ונסועה ממוצעת בין השנים  3טבלה 

לעומת , 7.3%-ל המוניות ההיברידיות עלה סךו 6%-עלה ב בענף המוניותמספר המוניות הרשומות  2019בשנת 

 92% םהמהווי דיזלבמוניות ה 6%-, ערב התכנית. במקביל, נרשמה ירידה ביותר מ2016פחות מאחוז בשנת 

תרם לשינוי תמהיל אמצעי ההנעה בענף סבסוד רכישת מוניות היברידיות, בכך נמצא כי  .מסך המוניות

סך המוניות  2019מוניות היברידיות חדשות, אך בשנת  1,855עלו לכביש  2016-2019בין השנים  .המוניות

נגרם מגריעת כלי רכב ממצבת  ותהיברידי מוניות 213של זה פער מוניות.  1,642ההיברידיות הרשומות עמד על 

 .הושבתושאו  הפרטי למגזרנמכרו המוניות על ידי כך שהן 

 2016-2019סך המוניות הרשומות בישראל לפי סוג ההנעה ונסועה ממוצעת בין השנים  - 3טבלה 

 סה"כ מוניות אחוז גפ"מ אחוז בנזין אחוז היברידי אחוז דיזל שנה

2019 20,824 92.1% 1,642 7.3% 104 0.5% 29 0.1% 22,599 

2018 21,368 96.1% 726 3.3% 109 0.5% 36 0.2% 22,239 

2017 21,158 97.2% 450 2.1% 135 0.6% 35 0.2% 21,778 

2016 20,825 98.3% 149 0.7% 179 0.8% 40 0.2% 21,193 
 השפעת הפרויקט על פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה

לתאר את התועלות הסביבתיות במעבר למונית היברידית לעומת מונית הדיזל בוצעה השוואה של  ל מנתע

ביותר לדגמי מונית הדיזל  ידגם המונית ההיברידי הפופולארעל בסיס נתוני היצרן, בין פליטות מזהמים, 

לשם  ,בישראלשכיום אין מוניות חשמליות למרות  כמו כן,). 4(טבלה  2019שנמסרו בשנת  םהפופולאריי

העלות החיצונית של  .7כמונית 1רכב חשמלי בדרגת זיהום ב מייצור חשמל לשימוש הפליטות ותהשוואה מוצג

 1,400(פער של  לשנה בקירוב לעומת מונית היברידית₪  700, מבטאת פער של RDEמונית דיזל בודדת במבחן 

ביחס למוניות דיזל וזאת  25-40%-וניות בכמוניות היברידיות מפחיתות העלויות החיצלעומת רכב חשמלי). ₪ 

-ה לחלוטין את פליטות צמצמיםואינם מ CO-ו HCם לפליטה שלהבנזין במנוע היברידי תורבשל העובדה ש

NOx 2-והCO . עיקר ההשפעה של מוניות הדיזל על העלויות החיצוניות נובעות מפליטותNOx ו-PM . ניכר

אך  לעומת הרכב ההיברידי₪  450-העלויות החיצוניות של רכב חשמלי מבטאות פער של כ ,WLTPמבחן כי ב

יש לציין שפליטות המזהמים בפועל גבוהות מאשר הפליטות בתנאי מעבדה ולכן הפערים בעלויות החיצוניות 
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את ת אף יותר להפחי הצפוי חשמליתמעבר להנעה , 20308בהתאם ליעדי משק האנרגיה לשנת . מצטמצמים

 .₪) 1,525( ביחס למוניות היברידיות 70%ועד  ₪) 2,225( ביחס למוניות דיזל 77%עד  ,העלויות החיצוניות

 הופחתו 8-ו 5זיהום  ותבדרג במקומן של מוניות דיזל היברידיות מוניות 1,855 כניסתן לשירות של בעקבות

 המוניות עם זאת, .2CO של שנה/טון 4,000-ו PMק"ג/שנה  xNO ,55 שנה/טון 5.4 של בשיעור פליטות בממוצע

 פליטותה הפחתתסה"כ, לעומת מוניות הדיזל.  THC שנה/טון 1.6 של עודפת פליטהל תרמו ההיברידיות

 .בשנה ₪מיליון  1.3 של חיצוניות עלויות בצמצום מוערכת

 מסקנות 

שנמסרו בין  המוניותמ 9%בשיעור של  מופחתות פליטה היברידיות של מוניותכניסה  אפשרפרויקט ה •

ה השפעה חיובית על יתבכך לק"ק הי .מסך כלל המוניות הרשומות בישראל 7%-ו 2016-2019השנים 

 שינוי התמהיל בענף ומעבר לרכבים מופחתי פליטות.

מהמוניות שנמכרו היו היברידיות  11%, לאחר סיום תכנית התמיכות, 2020בחציון הראשון של שנת  •

ההנעה ההיברידית הוחדרה לענף מופחתות זיהום ועל כן ניתן להסיק כי הושגה מטרת הפרויקט ו

כאשר יצומצם עוד יותר הישבון הבלו על סולר למוניות תגדל  2021-2022המוניות. ייתכן ובשנים 

 הכדאיות למוניות היברידיות.

להפחתה ו XNO ,PM -האופייניים למנועי דיזל  מזהמיםההפרויקט תרם להפחתה בשיעור פליטות  •

בשנה בעלויות  ₪מיליון  1.3ת זו מתבטאת בחיסכון של הפחתת פליטו. 2COבפליטות גז החממה 

 חיצוניות.
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  השוואה פליטות מזהמים לק"מ לדגמי מוניות נפוצים – 4טבלה 

 הנעה סוג
THC 

 מ"ג/ק"מ
CO 

 מ"ג/ק"מ

XNO מ"ג/ק"מ 

PM 
 מ"ג/ק"מ

*2CO 
 ג'/ק"מ

 דרגת
 זיהום

 עלות
חיצונית 

 (₪)**שנתית 
מבחן 
WLTP 

עלויות 
חיצוניות 

 (₪)שנתיות 
 RDEמבחן 

-NOx 

WLTP RDE 

 -היברידי
 2,199 1,059 2 102 *** 126 2.3 125 16.3 זיןבנ

דגם  –דיזל 
 2,952 1,685 5 134 0.47 168 30.5 63.2 3.5 א'

דגם  –דיזל 
 2,900 1,860 8 130 0.36 168 55.2 17.5 4.9 ב'

 42.5   חשמלי****
 

5.1 90 1 

 )2018תמהיל דלקים ( 1,518
 משוער תמהיל דלקים( 675

2030(  
* 

** 

*** 
**** 

 ).Combinedמחזור נהיגה משולב (
תית ממוצעת של " ונסועה שנ2020הערכה ומדידה של עלויות חיצוניות,  –עלויות חיצוניות חושבו על בסיס "הספר הירוק 

 ק"מ/מונית. 71,900
 .PMרכב בנזין ללא הזרקה ישירה אינו חייב במדידת 

 חמוצות גופרית) נכלל בעלויות החיצוניות.(ת 2SOשעה/ק"מ. מזהם  אטו 185צריכת חשמל ממוצעת של 
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לשנה בעלות החיצונית בין ₪  700-ם הנפוצים עולה כי קיים פער של כמניתוח הפליטות של הדגמי •

לרכב הינו גבוה ₪ אלף  20סבסוד של לכן, מוניות היברידית מופחתת זיהום למונית דיזל טיפוסית. 

החדרת השימוש המשך ראוי לשקול מנגנונים אחרים לו החיצונית משמעותית ביחס לחיסכון העלות

 במוניות מופחתות זיהום.

ביחס למוניות דיזל וזאת בשל העובדה  25-40%-ות מפחיתות העלויות החיצוניות בכמוניות היברידי •

 NOx-ה לחלוטין את פליטות צמצמיםואינם מ CO-ו HCם לפליטה שלהבנזין במנוע היברידי תורש

צפוי להפחית , (ושיפור בתמהיל הדלקים המשמשים להפקת חשמל) מעבר למוניות חשמליות. 2CO-וה

 ביחס למוניות היברידיות. 70%דיזל ועד ביחס למוניות  77%ועד אף יותר את העלויות החיצוניות 

 למרות התועלת הסביבתית אין כיום מוניות חשמליות בישראל.

 המלצות

 מוניות היברידיות מופחתות זיהום )1
o לא לתמוך ברכישת מוניות היברידיות מופחתות זיהום נוספות לאור הפער הגדול שלב זה ב

לעקוב אחר שיעורי החדירה של מוניות  ,בזמן זה בין גובה התמיכה לתועלת הסביבתית.

(כאשר לא תהיה תמיכה ישירה אך ימשיך  2020היברידיות מופחתות זיהום במהלך שנת 

 הבלו על סולר למוניות) ולבחון צעדי מדיניות בהתאם לממצאים. הצמצום של הישבון

o  פחת מואץ למונית היברידית להשלמת מיסי יבוא בעת  תבעוקהלהאריך את הוראת השעה

הטבה זו חיונית מכיוון שכיום מיסי הקנייה למוניות  מכירת המונית לשימוש כרכב פרטי.

מואץ  תהטבת פחמהשימוש במונית.  אינם משקפים היטב את העלויות החיצוניות הנובעות

כך שכלי ל ויוביל עודד רכישת מוניות היברידית וגורמת לתחלופה מהירה בשוק המוניותתזו 

 הרכב החדשים, החסכוניים ישמשו כמוניות.

 מוניות חשמליות ללא זיהום )2
o  על שר המטילה  2015מספטמבר  529ו' להחלטת ממשלה  8את סעיף  דיחויללא ליישם

מוניות מיוחדות המונעות  500-בתיאום עם שר האוצר, להקנות זכות ציבורית להתחבורה, 

 .תמורת מחצית מהאגרהבהנעה חשמלית מלאה 

o  ,כי כל זכות ציבורית חדשה למונית בישראל מוצע להטיל על שר התחבורה לקבוע במקביל

על ידי . מוניות שאינה פולטת מזהמי אוויר לסביבה במישרין ("רכב נקי")תינתן אך ורק ל

קבוע סוגי ההנעה יישאר השוק של הזכויות הציבוריות הפתוחות לכל  יישום צעד זה היקף

הביקוש לזכויות ציבוריות חדשות יופנה למוניות חשמליות.ולא יגדל ו
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 בחלוקה לפי דגמים ושנת עלייה לכביש סובסדו במהלך הפרויקטת שת היברידיומספר מוניו – 1נספח 

 סה"כ 2019 2018 2017 2016 ם דגם מסחריש

 398 11 171 215 1 אוריס

 61 26 13 20 2 יאריס

 223 93 66 62 2 פריוס

 קאמרי
 

25 5 64 94 

 קורולה
  

1 760 761 

CHR    1 1 

 1,538 958 253 322 5 סה"כ

 


	דוח מסכם - תמיכה ברכישת מוניות מופחתות זיהום (היברידיות)
	תקציר
	רקע כללי
	מטרות הפרויקט
	הכלי לביצוע: סבסוד רכישת מוניות מופחתות זיהום
	כלים כלכליים משלימים
	תוצאות הפרויקט
	השפעת הפרויקט על מספר המוניות ההיברידיות
	השפעת הפרויקט על פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה
	מסקנות
	המלצות
	נספח 1 – מספר מוניות היברידיות שסובסדו במהלך הפרויקט בחלוקה לפי דגמים ושנת עלייה לכביש


