
תחבורה > ליאור גוטמן ותומר הדר

 תנו גז לרכבת הקלה 
ושקע לרכב החשמלי  

 Å משבר התחבורה במרכז הארץ, ולא רק 
מוערכת  ועלותו  ומחריף,  הולך  זה,  באזור 
למשק הישראלי ב355 מיליארד שקל בשנה 
8% מתקציב המדינה. אבל שני המ5 5שהם כ

התחבורה   - התחום  על  שאמונים  שרדים 
וטריטוריה  אגו  בקרבות  עסוקים  והאוצר - 

מעכבים כל התקדמות. 
וה הממשלתית  העשייה  את  למקד  5כדי 

הקמת  ולאחר  הבחירות  לאחר  ממלכתית 
ממשלה חדשה,  אלה הפרויקטים שצריכים 
שולחן  על  הקידום  רשימת  בראש  לעמוד 

המשרדים הרלבנטיים.
אגו  במפגן  ישראל:  ורכבת  קלה  רכבת 
הממשלתית  הפקידות  העדיפה  דופן  יוצא 
על  עצמה  לבין  בינה  להתקוטט  הבכירה 
ניהול העל של הקמת הרכבת הקלה, והמטרו 
העתידי, בתווך - פרויקט הרכבת הקלה בתל 

אביב ספג זעזוע אחרי זעזוע. 
רם  החדש  נת"ע  יו"ר  בין  העימותים 
שהסתיימו  און  בר  יהודה  למנכ"ל  בלינקוב 
בעזיבתו של האחרון, ואחריו כחצי משדרת 
בלוחות  לשיבושים  חשש  מעלים  ההנהלה, 
מי הליך  את  במהרה  להשלים  יש  5הזמנים. 

נויו של מנכ"ל לנת"ע והסמנכ"לים שפרשו 
ניהול  את  שיסדיר  המטרו  חוק  את  ולחוקק 

הפרויקט הכה חיוני לכלכלת ישראל. 
מינוי  דרוש  ישראל  לרכבת  הנוגע  בכל 
לפי התחבורה  במשרד  מיוחד  מנהל  5של 

קוח על החברה. היא סובלת ממחסור בציוד, 
השדרה  ברכבת  גם  וברציפים.  במסילות 
אותה  מחזק  לא  וודאי  וזה  חסרה,  הניהולית 
רע  שם  שמוציא  מיליטנטי  ועד  מול  אל 

לוועדים בכלל.
רכבים חשמליים: אחד הפתרונות שמצא 
היה  הגירעון  על  להתגברות  האוצר  משרד 
רכב  על  הקנייה  מס  של  הדרגתית  הגדלה 
היברידי, והטלת מגבלה על גובה הטבת המס 

לרכבי פלאג אין הייבריד. 
התוצאה בטווח הקצר תהיה יבוא מוגבר 

אינם  שכבר  רכבים  של 
באירופה,  מבוקשים 
מן  דיזל.  רכבי  למשל 
המדינה  השני,  העבר 
להקמת  פועלת  כבר 
לרכב  טעינה  עמדות 
חשמלי ומעניקה הטבות 
חשמליים.  לרכבים  מס 
נדרשת תוכנית שתסמן 
ברורה  פעולה  תוכנית 
המדי הכנסות  5לאובדן 

(כולל  רכב  ממיסי  נה 
לרכבי  ההטבות  החזרת 

בשימוש  עתידית  להפחתה  וגם  הייבריד) 
בדלק. מדובר בהכנסות שעמדו ב20185 על 

41 מיליארד שקל.
אומרים  לכלכלה  הלאומית  במועצה 
על  יפצו  הגז  תגליות  ממיסוי  שההכנסות 
מש המיסים  ברשות  הבנזין,  מיסי  5אבדן 

הרכב  של  הגעתו  נסועה.  מס  עם  תעשעים 
החשמלי שהיא מצד אחד כבר כאן ומן העבר 
5השני תחלחל מטה רק בעוד כמה שנים טו

בות, היא הזדמנות פז לגבש מודל כלכלי לא 
בשלוף ולא ברגע האחרון — כך הוא גם יהיה 

הגון והגיוני יותר.
הרכב  שוק  רכבים:  לרכישת  הלוואות 
הישראלי פועל על עיקרון פשוט: מס קנייה 
גבוה פלוס מחיר מהגבוהים בעולם לקניית 
גופים  שלל  המזל  למרבה  חדשה.  מכונית 
בנקאיים וחוץ בנקאיים שמחים לממן עבור 
החדשה.  המכונית  רכישת  את  הישראלים 
בהיעדר ראייה ארוכת טווח, שווי ההלוואות 
שקלים.  למיליארדי  מגיע  רכב  לרכישת 
בהל נרכשים  החדשים  שהרכבים  5מכיוון 

משומש  רכב  של  רכישה  שהופכות  וואות 
המשומש  הרכב  שוק  כדאית,  ללא  במזומן 
נכנס לקיפאון וערך המכוניות - שמשמשות 

כבטחונות, יורד. 
מכיוון שהמכוניות משמשות כבטחונות, 

הערך נשאר גבוה באופן 
יגיע  ויום  מלאכותי 
תתפוצץ  זו  כשהבועה 
וחברת ליסינג, או בנק, 
האוצר  שר  אם  יקרסו. 
הנבחר לא יצליח לעצור 
ולהגביל  התופעה  את 

את ההלוואות.
2רכבים צמודים לעו

בדים: לפני שנים רבות 
קבעה  ישראל  מדינת 
שווי  לחישוב  מנגנון 
צמוד:  לרכב  השימוש 
5מדי חודש מתווסף לברוטו של מחזיקי הר

כבים האלה סכום בגובה 2.48% מערך הרכב. 
וזה הכל. 

מחזיקי הרכב הצמוד הבינו שגם אם שווי 
לאזן  אפשר  אבל   - לוחץ  ברכב  השימוש 
בד חופשי  שימוש  באמצעות  בקלות  5אותו 

לקן. כך נוצר מצב בו הנסועה של מכונית 
5ליסינג בישראל לפי הלמ"ס היא יותר מכ

פולה מזו של מכונית רגילה. 
כל ניסיון לעצור את התופעה, שמייצרת 
באמצעות  למשל   - וזיהום  פקקים  בעיקר 
וקביעת  השימוש  שווי  גובה  של  הורדה 
הרבה  שנוסע  מי  (כלומר  הדלק  על  מיסוי 
הלובי  מצד  חזקה  בהתנגדות  נתקל  ישלם) 
5של "בכירי העובדים במעמד הבינוני". הב

עייתיות של תופעה זו רק הולכת ומחמירה 
לנוכח הפקקים והעומס בכבישים.

קבי5  : חד בינלאומי  תעופה  ששדה 
היא  הזה  התעופה  שדה  להקמת  מקום  עת 
משימה ראשונה במעלה. בכל מקרה יעבור  
עשור לפחות כדי להרים את הפרויקט הזה, 
5והבג"צים שיגיעו מכל כיוון יידחו את ההש
5קה עמוד לעוד עשור וחצי. אז לפני שהמת

נה לתור הדרכונים תארך ארבע שעות, רצוי 
טסים,  מאיפה  ויקבע  אחראי  מבוגר  שיבוא 

מתי, ובכמה הממשלה תתקצב את זה.

האוטובוס  ושיתופית: אם  ציבורית  תחבורה  עידוד   Å
ימשיך לעמוד בפקק בדיוק כמו הרכב הפרטי — אף אחד 
מהווה הזדמ השיתופית  הרכב. התחבורה  על  יוותר  5לא 

נות למעבר משימוש ברכב הפרטי לדרכי תנועה אחרות. 
מערכות  השיתופיים,  החשמליים  והקורקינטים  האופניים 
דרישה  לפי  והסעות  רכבים  לשיתוף  חברות   ,carpool5ה
(Uber, Lyft, Via), כל אלה הם אלטרנטיבה לרכב הפרטי 
5גם בפני עצמם וגם כתוספת תחבורה אל ומתחנות האוטו

בוס והרכבת. יש לשפר את הנגישות וקיצור זמני הנסיעה 
בתחבורה הציבורית והשיתופית. במקביל, יש לפתוח את 

שוק התחבורה שיתופית ולהעלות את מחירי החניה. 
:קידום שימוש באופניים וקורקינט יצירת רשת נתי5

בים לרכב דו גלגלי בכל האזורים העירוניים והדרכים בין 
האזורים הללו. 59% מהמועסקים גרים במרחק של עד 10 

ק"מ ממקום עבודתם ו46%5 גרים ועובדים באותו הישוב.
שמש5 החניה: מי  מחירי  והעלאת  דרך  מחירי  גביית   

הגודש,  ובאזורי  בשעות  לבדו  ונוסע  הפרטי  ברכבו  תמש 
ישלם, או לחילופין, ייסע בשעות אחרות, או עם נוסעים 
נוספים, או בתחבורה ציבורית.  כדי שלא להכביד את נטל 
המס, יופחתו מסים אחרים ובראשם אגרת הרכב השנתית. 
5העלאת מחיר החניה וביטול המס לעובד על הוצאות תח

בורה ציבורית. 
להביא  אפשרות  כאן  יש  העבודה:  בשעות  גמישות 
והג עבודתם  למקום  עובדים  של  ההגעה  בשעות  5לפיזור 

ברת אפשרויות העבודה מהבית, ועל ידי כך להפחית את 
העומס בכבישים. 

לצאת מהפקק
אורי יוגב, מנכ"ל פיוצ'ר מוביליטי

פיתוח תחבורה 
שיתופית והעלאת 

מחירי החניה 

41 
מיליארד שקל

היקף הכנסות המדינה 
 ממסי רכב ושימוש 

בדלק ב/2018 

התנועה זורמת, 
גרסת איילון

הרכבת הקלה. 
חופרים את התשתית, 

חסומים בניהול

רכבת ישראל. קרונות 
חדשים יפתרו רק 
חלק מהתקלות
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יום רביעי, י"ח באלול תשע"ט, 18.9.2019    כלכליסט
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צו השעה

  המשימות הדחופות 
לממשלה הבאה


