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המוניות בערים נבחרותמצי שיעור מוניות חשמליות 

בשימוש במוניות חשמליות  העולם מטרופולוניאחר ישראל מפגרת 

זיהום אוויר במרכזי העריםהמצמצמות 
2020-נכונים ל–נתוני ישראל *

2018נתוני –יתר המדינות ,2019-נכונים ל-נתוני לונדון ואוסלו
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המדינה מסבסדת רכישת רכבים פרטיים ירוקים בעוד שמוניות הנוסעות ומזהמות פי 

אינן זוכות כלל לסבסוד ירוק, בממוצע מרכב פרטי4

ולא רלבנטית עבור הצי הקיים, לא מומשה" מספר ירוק"הטבת 

מוניתרכב פרטי

2080מ"אלפי ק, נסועה שנתית

3.212.7טון, פליטות גזי חממה שנתיות

83%8%מס רכישה

10%8%מס רכישה לרכב חשמלי

₪73% אלפי , לרכב חשמלי' ירוקה'הטבה

מדיניות בקידום מוניות חשמליות בישראלכשלי 
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מימון מוניות חשמליות בערים נבחרות בעולם

לרכישת ₪ 40,000-כשל עד סבסוד •לונדון

מונית חשמלית

בהתקנת עמדת 75%השתתפות של •

מוניתטעינה ביתית לנהגי 

אמסטרדם
של עד תקבלה סובסידיה ה2017עד •

חשמליתמונית ברכישת ₪ 20,000

מעלות  20%הסובסידיה היא 2019-מ•

₪ אלף 12-הרכב ועד ל

עמדות טעינה לנהגי מוניות2,600מומנו •

פריס
ברכישת ₪ 24,000-כשל סובסידיה •

חשמליתמונית 

בהתקנת עמדת טעינה  50%מימון •

למונית

שוודיה

ברכישת ₪ 16,000-כסובסידיה של •

מונית חשמלית

אוסלו
בהקמת עמדת ₪ 4,000-מימון של כ•

טעינה לנהג מונית חשמלית

לרכישת ₪ 40,000-כשל עד סבסוד •דאבלין

מונית חשמלית

בהתקנת עמדת ₪ 2,400-מענק של כ•

ביתיתטעינה 
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אלף  244-כבעלות של "( מספר ירוק)"רכישת זכות ציבורית : קבלת היתר להפעלת מונית כולל
מהמדינה או בשוק המשני₪ 

:במסגרתה הוטל על שר התחבורה, 529' התקבלה החלטת ממשלה מס2015בספטמבר 
₪ אלף 122–למוניות חשמליות בחצי מחיר " מספרים ירוקים"500-להקצות כ

,200₪-בשוק המשני כיום עומד על כ" מספר ירוק"מחיר 
,  ₪אלף 80-למונית חשמלית עומדת על כ" מספר ירוק"הטבת מכאן ש

לשנה₪ 8,000-המהווים כ

מספרים אלו טרם הוקצו

למונית חשמלית" מספר ירוק"הטבת 

מוניות חשמליות על כבישי ישראל0נכון להיום נוסעות 
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*בין מוניות בעלות מערכות התנעה שונותTCOהשוואת 

אינה פתרון לשחלוף הצי הקיים, אפקטיבית למספרים חדשים" מספר ירוק"הטבת 

(0-3מוניות בנות )מ "אלף ק79נסועה שנתית של תחת שנים 4-עלויות מהוונות ל* 

2021-2024בלו יורד לשנים הישבוןמשקף מתווה ** 

10הטבת סבסוד לפי מכפיל *** 

חשמלחשמלי  היברידידיזלרכב
ירוקסבסוד מספר

100105136136(מ"לא כולל מע)₪ אלפי , עלות מונית חדשה

46%57%75%75%שנים4ערך לאחר ירידת% 

₪15182727אלפי ,עלות הונית שנתית

1588**₪27אלפי , עלות דלק שנתית

₪5533אלפי , תחזוקה שנתית

,שנתית מהוונת TCOכ עלות"סה
(שנים4-מחושב ל)₪ אלפי 

47383838

,  הטבת סבסוד מספר ירוק
לשנה₪  אלפי 

8-***

₪ אלפי , עלות שנתית מהוונת נטו

(שנים4-מחושב ל)
47383830
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2016-2019, מצבת מוניות בישראל לפי סוג התנעה
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למונית₪ 20,000סובסדו בהיקף של –מוניות היברידיות 
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עיקרי הדברים  

לשנהמיליון טון דיזל 100וצורכות , מ"מיליארד ק1.6הנוסעות מדי שנה , מוניות23,000בישראל 

בשנהטון גזי חממה 300,000לזיהום אוויר ולפליטת המוניות גורמות 

מוניות4,500-כל שנה מוחלפות בישראל כ

מספרים ירוקים למוניות חשמליות במחיר  500התקבלה החלטת ממשלה על הקצאת 2015בשנת 

מובילים בעולם בחדירת מוניות  למטרופולוניםהתוכנית לא בוצעה וישראל כיום מפגרת ביחס . מופחת

חשמליות

.  אינה פתרון מערכתי לבעיית שחלוף הצי–הטבת מספר ירוק 

למוניות חשמליותנדרשת מדיניות  מיסוי ירוק 
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תכנית לאומית לקידום מוניות חשמליות

מיידיבאופן -מסובסדים " מספרים ירוקים"500הקצאת 

:החלפה מדורגת של צי מוניות הדיזל במוניות חשמליות

החלפת מחצית הצי-שנים 5בתוך -

מצי המוניות חשמלי100%-שנים 10בתוך -
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תודה רבה

הרצוג  חן 
BDO, ראשי ושותףכלכלן 

chenh@bdo.co.il


