
  

תקציר 
 רמת המינוע הנמוכה, העלייה ברמת החיים, והנטייה

של עובדים רבים להגיע ברכב פרטי לעבודה תמכו 
בעלייה בהיקף כלי הרכב בישראל בשנים האחרונות. 
מנגד, הצפיפות בכבישים העיבה על קצב עלייה זה. 

 ,מסירות כלי הרכב התכווצו דרמטית בחודשי הסגר
אך מאז רשמו התאוששות מפתיעה. זאת, כפי הנראה 
בין היתר על רקע ביקוש עצור שהצטבר בחודשי 
הסגר. במבט קדימה, הירידה החדה בהיקף השכירים 
במשק, כמו גם המעבר לעבודה מהבית, צפויים 
להכביד על מסירות כלי הרכב בתקופה הקרובה. 
לעומת זאת, המגבלות על הקיבולת של התחבורה 
הציבורית והחשש מהידבקות באמצעי תחבורה אלו, 
וכן החיסכון שצפוי להצטבר בקרב משקי בית 

בעשירונים העליונים עשויים להוות גורם מקזז. 
 היקף כלי הרכב שנפרקו בנמלי ישראל ירד

משמעותית מאז מרץ 2020. ירידה זו נבעה כפי 
הנראה מירידה בצפי למכירות, שיבושים בייצור של 
יצרניות הרכב וצבירה גבוהה יחסית של רכבים   

למלאים במחצית השנייה של 2019. 
 הרכישה של רכבים משומשים מתאגידים על ידי

משקי הבית נפגעה בעוצמה נמוכה יחסית לרכישה 
של רכבים חדשים על ידי משקי הבית. מדד אמון של רכבים חדשים על ידי משקי הבית. מדד אמון  רכב 
הצרכנים מלמד כי שיעור משקי הבית שהעידו כי לא 
סביר שירכשו רכב בשנה הקרובה עלה משמעותית.  ספטמבר 2020 

 רכישות כלי רכב חדשים על ידי תאגידים ירדו בחדות
ברביע השני של 2020 והן כנראה משקפות בין היתר 
דחייה של רכישת רכבים חדשים על ידי תאגידים 
עקב אי הודאות הגבוהה, כמו גם הארכת חוזי ליסינג 
קיימים מול לקוחות על ידי חברות הליסינג עד 
להתבהרות המצב. מסתמן כי בשנת 2020 ההשקעה 
ברכבים על ידי תאגידים תהיה הנמוכה בעשור 

האחרון.  
 מדד מחירי המכוניות מתוך מדד המחירים לצרכן ירד

בהיקף נמוך יחסית למשברים כלכליים בעבר. זאת 
כפי הנראה משום שהביקוש לרכבים משומשים לא 
נפגע בהיקף דומה למשברים קודמים. במבט קדימה, 
הירידה בקצב הגידול של מצבת כלי הרכב הפרטיים 
ועדכון נוסף לנוסחת המיסוי הירוק צפויים לתמוך 

במדד מחירי המכוניות במחצית השנה הקרובה. 

 
החטיבה לשוקי הון< אגף כלכלה 

גילי בן אברהם 



רקע 

בתום הרביע הראשון של 2020 הסתכמו סך כלי הרכב הפרטיים בישראל בכ-3.12 מיליון יחידות. כלי 
הרכב הפרטיים מייצגים כ-86% מכלי הרכב המנועיים בישראל, קבוצות כלי הרכב הבאות בתור הן 
משאיות )8%(, אופנועים )4%( ואוטובוסים, מוניות ורכבים מיוחדים )2%(. מדי שנה גדלה מצבת כלי 
הרכב הפרטיים הודות לשילוב של מגוון גורמים, ובהם: העלייה ברמת החיים בישראל, הצטרפות נטו 
של מורשי נהיגה בישראל, מגמה חיובית בשוק העבודה ורמה בלתי מספקת של שירותי התחבורה 
הציבוריים בישראל. אלו ואחרים מובילים לסך רכישות כלי רכב חדשים העולה על הגריעה של 
הרכבים מן המצבה בעקבות בלאי, ירידה מהכביש עקב תאונות וכדומה. אף על פי כן, קצב העלייה 
של מצבת כלי הרכב בישראל מצוי בירידה- שיעור זה התכווץ מכ-4.7% בתום 2017 לכ-2.8% במרץ 

2020 )ראה/י תרשים 1(. 

רמת המינוע )מספר כלי הרכב לאלף תושבים( בישראל עלתה בשיעור שנתי ממוצע גבוה בשני 
העשורים האחרונים, זאת בעיקר בשל העלייה ברמת החיים ומשום שרמת המינוע בתחילת התקופה 

. יחד עם זאת, גם כיום בהשוואה בינלאומית רמת המינוע בישראל נמוכה יחסית 1 הייתה נמוכה מאוד

לחציון מדינות ה-OECD והיא מצויה בתחתית רשימת החברות בארגון ה-OECD. כלומר, ייתכן כי רמת 
המינוע הנמוכה בישראל מצביעה על כך שהגידול ברמת המינוע שהתרחש בעשורים האחרונים טרם 

הגיע למיצויו.  

מאידך, חשוב להדגיש כי בסתירה לרמת המינוע הנמוכה הצפיפות בכבישי ישראל היא בין הגבוהות 

במדינות ה-OECD. כך, לפי מדד מקובל למדידת הצפיפות בכבישים- אלפי רכבים לק"מ רבוע- 

ניצבת ישראל בראש מדינות ה-OECD ובפער רב )ראה/י תרשים 2(. כך שעל אף האמור לעיל בדבר 
אי המיצוי של העלייה ברמת המינוע, הצפיפות הגבוהה בכבישי ישראל מהווה גורם מרסן לעלייה 

עתידית שכזו.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוי נוסף לעלייה ברמת המינוע וברמת החיים בישראל ניתן למצוא בשיעור הבעלות על מוצרים בני 
קיימא בקרב משקי הבית. שיעור משקי הבית שהיה בבעלותם רכב עלה בשנים 2010-2018 בעשר 
נקודות האחוז, וכך גם שיעור משקי הבית שהיו בבעלותם שני רכבים ומעלה עלה בשבע נקודות האחוז 

באותה התקופה )ראה/י תרשים 3(.  

התרחבות שוק העבודה והצטרפותם של פרטים רבים למעגל העובדים מהווה גורם מוביל נוסף 
לרכישת כלי רכב בישראל. בשנים האחרונות טיפס היקף העובדים המגיעים לעבודה באמצעות כלי 
רכב )כולל אופנועים ורכבים מסחריים( ושיעורם מסך המועסקים עלה אף הוא )ראה/י תרשים 4(. 
מעניין לציין כי שיעור המועסקים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם נותר די יציב בשנים 2014-2019, 
סביב 46%, אולם שיעורם של המועסקים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם המגיעים לעבודה באמצעות 
כלי רכב עלה בחדות יחסית מ-67% בשנת 2016 לכ-73% בשנת 2019. אפשר שעובדה זו מעידה על 

                                                           
 בנק ישראל, התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים, 2019 1
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כך שמועסקים רבים בישראל מעדיפים את הנוחות, הנגישות והזמינות של הרכב הפרטי ו/או לא 
בוטחים או מעריכים מספיק את אמצעי התחבורה הציבורית הקיימים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקטעי הפעילות המרכזיים בענף הרכב הינם יבוא כלי הרכב ומכירתם והחכרת/השכרת כלי רכב, 
כאשר ישנם שחקנים בענף הפועלים בשני המקטעים במקביל ולעיתים אף בתוספת מקטעי פעילות 

משניים בענף הרכב )מימון, שירותי תיקון, חלפים ועוד(.  

יבואני הרכב חולשים על מרבית פעילות הייבוא לישראל )יבוא אישי קיים רק בכמויות קטנות(, ומוכרים 
את המכוניות למשקי הבית, לחברות הליסינג וההשכרה, לתאגידים אחרים ולמגזר הממשלתי. חברות 
הליסינג וההשכרה פועלות במספר קווי פעילות: השכרת רכבים לפרטים ולתאגידים, החכרת רכבים 
)ליסינג( לפרטים ולתאגידים לתקופה קצובה של שנים, מכירת רכבים חדשים )0 ק"מ( ומשומשים 

ותחומי פעילות נוספים כגון ביטוח ומימון ועוד. 

בחינת מצבת כלי הרכב לפי בעלות מלמדת כי בשנים 2011-2018 עלה שיעורם של כלי הרכב 
בבעלות פרטית מ-83% לכ-87%. כמו כן, ירד שיעורם של כלי הרכב הצמודים )כלי רכב הניתנים 
לעובד על ידי המעסיק( מכ-13% בתחילת התקופה לכ-9% בתום התקופה, זאת לרבות הרכבים 
שניתנו על ידי חברות הליסינג. ירידה זו נבעה, בין השאר, מההעלאה המדורגת בשווי השימוש בכלי 
רכב שניתן על ידי מעסיק, דהיינו במיסים שהיה משלם העובד עבור השימוש ברכב, בשנים -2008

2011. בתקופה האמורה לעיל, ירד גם שיעורם של רכבי ההשכרה מכ-2% לכ-1% מסך כלי הרכב 
בישראל. 

החולשה בשוק העבודה, מנוע הצמיחה המרכזי של מסירות כלי הרכב, תוסיף להעיב על המסירות 
בטווח הקרוב 

ענף הרכב, בדומה לענפים כלכליים אחרים, ספג פגיעה קשה בחודשים שכללו את שיא המגבלות 
על הפעילות הכלכלית לרבות הסגר, הלא הם מרץ – מאי. לפי נתוני איגוד יבואני הרכב, בחודשים 
אלו ירדו מסירות כלי הרכב החדשים בעשרות אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד- 36% 
במרץ, 90% באפריל ו-52% במאי – בין היתר בשל העובדה שאולמות התצוגה וסוכנויות המכירה היו 
סגורים, אך גם על רקע העלייה באי הודאות, מגמה שלילית מאוד בשוק העבודה והחשש מהידבקות 

בנגיף. 

בחודשים יוני-יולי הצטמצמה משמעותית הירידה של מסירות כלי הרכב בהשוואה שנתית, ועמדה על 
3% ו-1% בלבד, בהתאמה. זאת, כפי הנראה בין השאר מאחר והצטבר ביקוש עצור בחודשי הסגר אשר 
מומש עם החזרה המסוימת לשגרה. בעקבות הירידה החדה במסירות כלי הרכב בחודשי הסגר, 

בחודשים ינואר-יולי ירד סך מסירות הרכב בכ-22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

ענף הרכב ניזון מהתרחבות שוק העבודה, כך שהתפתחויות חיוביות בשוק העבודה משפיעות על 
הביקוש לרכבים בכמה מישורים: ראשית, התרחבות של היקף השכירים במשק מובילה לביקוש לכלי 
רכב מצד המעסיקים המעוניינים להעניק הטבת רכב צמוד לעובדיהם. מעסיקים אלו רוכשים כלי רכב 
ישירות מיבואני הרכב או לחלופין מתקשרים בחוזי חכירה מול חברות הליסינג ומגדילים את הביקוש 
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לשירותי ליסינג, שבתורו מגדיל את הביקוש לרכבים חדשים; שנית, כאמור לעיל, הצטרפות של 
עובדים לשוק העבודה תומכת בביקוש הכולל לרכבים )משומשים וחדשים( משום שמרבית העובדים 
מעדיפים להגיע לעבודה באמצעות הרכב על פני חלופות אחרות. על כן, עלייה בביקוש לרכבים מצד 
העובדים החדשים, גם אם משומשים, תומכת בסחירות של הרכבים המשומשים ומעודדת משפרי 
רכבים לרכוש רכבים חדשים חלף המשומשים; שלישית, שוק עבודה איתן, המתבטא בעלייה גבוהה 
בהיקף השכירים ובצידה עלייה בשכר העובדים, תומכים בכוח הקנייה של משקי הבית ורמת חייהם, 
עובדה אשר לכשעצמה מעודדת רכישת רכבים. כפי שניתן לראות בתרשים 5, בתקופה שקדמה 
לקורונה )עד פברואר 2020, כולל( נמצא מתאם חיובי גבוה יחסית )0.73( בין העלייה במשרות השכיר 

של ישראלים ומסירת כלי רכב חדשים. 

לאור האמור לעיל, ניתן להעריך שהירידה החדה במשרות השכיר בישראל )ביוני 2020 היה היקף 
השכירים נמוך בכ-10% בהשוואה ליוני 2019( תרמה את חלקה לירידה החדה במסירות כלי הרכב 

החדשים והיא אף עשויה להכביד על היקף המסירות בעתיד.  

יתרה מכך, במבט קדימה, השלכות הקורונה על המשק הישראלי עלולות לגרוע מהביקוש העתידי 
למסירות כלי רכב חדשים, הן מצד חברות הליסינג והן מצד צרכנים פרטיים. בין השלכות אלו ניתן 
לציין את המעבר של עובדים רבים לעבודה מהבית מה שמצמצם במידה מסוימת את הצורך שלהם 
ברכב. ככל שמגמה זו תימשך גם לאחר הקורונה, גם אם במידה פחותה ביחס למצב הנוכחי, היא 
עשויה להוביל לירידה בביקוש לכלי רכב. בנוסף, הואיל ורמת אי הודאות האופפת בין היתר את המגזר 
העסקי עלתה מהותית, סביר להניח כי חברות בתחומים רבים ינסו להתייעל באמצעות צמצום היקף 
העובדים הקיים, או לכל הפחות יבחרו להקפיא גיוסים והוספה של משרות חדשות בתקופה הקרובה. 

אפשרות נוספת היא הרעת תנאי ההעסקה של עובדים קיימים, כולל בנושא הרכבים הצמודים. 

עדות לירידה האפשרית בהיקף השכירים בחודשים הקרובים מתקבלת מהירידה בהיקף המשרות 
הפנויות במשק בחודשים האחרונים- ביולי 2020 סך המשרות הפנויות במשק עמד על כ-50 אלף, 
שהם כמחצית מהיקף המשרות הפנויות שנרשם בחודש יולי 2019. נוסף על כך, מסקר הערכת 
המגמות בעסקים של הלמ"ס עולה כי בכל הענפים הכלכליים הראשיים )בינוי, מסחר, שירותים 
ותעשייה( הציפיות של החברות מצביעות על צמצום בהיקף המועסקים הכולל כבר לפחות חודשיים 
ברציפות, וזאת לאחר התאוששות מסוימת בציפיות בחלק מהענפים במהלך יוני )ראה/י תרשים 6(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי חרף האמור לעיל, ישנם גורמים המקזזים במידה מסוימת את 
ההשלכות השליליות הנובעות מהחולשה בשוק העבודה והעלייה באי הוודאות. כך לדוגמא, הגבלת 
שיעור תפוסת הנוסעים באמצעי התחבורה השונים המעיבה על הזמינות והנגישות של התחבורה 
הציבורית, כמו גם החשש משימוש באמצעי תחבורה ציבורית נוכח החשיפה והקרבה לנוסעים 
האחרים, מעודדים מעבר לנסיעה ברכב פרטי בקרב מי שיכול לעמוד בהוצאות הנלוות לכך. לפי 
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הסקר החברתי של הלמ"ס, בשנת 2019 היקף המועסקים שעבדו מחוץ ליישוב מגוריהם והשתמשו 
בתחבורה ציבורית לסוגיה השונים עמד על 308 אלף2. 2

גורם נוסף העשוי לתמוך במידה מסוימת ברכישה של רכבים חדשים הוא סגירת השמיים. לפי חישובי 
בנק ישראל סך ההוצאות על נסיעות לחו"ל שיחסכו כתוצאה מהשמיים הסגורים עשוי להגיע לכ-12.6 
אלף ₪ למשק בית בחמישון ההכנסה הרביעי ולכ-21.3 אלף ₪ למשק בית בחמישון ההכנסה 

. חמישוני הכנסה אלו ככל הנראה מהווים משקל גבוה מסך רכישות הרכבים החדשים ישירות 33 החמישי
על ידי הצרכנים. לפיכך, כספים אלו שיחסכו עשויים להיות מנותבים להוצאות אחרות, וביניהן אף 
שדרוג כלי רכב קיימים לחדשים, בקרב משקי בית שאינם חשים ערעור למצבם הכלכלי או 
עתידם.בשורה התחתונה, הזעזוע המהותי שהורגש בשוק העבודה צפוי להכביד מאוד על הביקוש 
לכלי רכב, וכפועל יוצא על מסירות כלי הרכב. חברות רבות בענפים שונים עדיין סקפטיות בנוגע לגיוס 
עובדים חדשים. עם זאת, החיסכון של ההוצאה על נסיעות לחו"ל בקרב משקי בית מהחמישונים 
העליונים, כמו גם החשש מהשימוש והגבלת הקיבולת באמצעי התחבורה הציבורית צפויים לקזז 

במידת מה את הירידה בביקושים.  

ניכר גם כי יבואניות הרכב סקפטיות בנוגע למכירות בטווח הזמן הקרוב, כך ניתן להסיק מהשינוי 
בהזמנות הרכבים על ידי היבואנים. היקף פריקת הרכבים החדשים בנמלי ישראל עלה בחדות 
במחצית השנייה של שנת 2019, והחל מנובמבר 2019 כבר היה גבוה מהממוצע הרב שנתי )ראה/י 
תרשים 7(. בפברואר 2020 נחלש היקף פריקות הרכבים, אך ייתכן שהיחלשות זו נבעה מהרמות 
הגבוהות שאפיינו את החודשים שקדמו לחודש זה. לאחר מכן, בחודשים שבהם התפשט נגיף הקורונה 
בישראל ובהם יושמו הגבלות שונות על הפעילות במשק, שגם העיבו על מסירות כלי הרכב, ירד היקף 

כלי הרכב שנפרקו בנמלים משמעותית, לשפל שלא נראה כמוהו בשמונה השנים האחרונות. 

לא מן הנמנע כי הירידה החדה שחלה בחודשים האחרונים בהיקף כלי הרכב שנפרקו משקפת ירידה 
בציפיות של יבואניות הרכב באשר להיקף המכירות העתידיות של כלי רכב חדשים. ניסיון העבר מלמד 
שהצריכה הפרטית של מוצרים בני קיימא נשחקת במידה משמעותית בשעת משבר כלכלי. זאת ועוד, 
ייתכן כי הירידה החדה בפריקת כלי הרכב גם נבעה מכך שיצרניות הרכב, בפרט האירופיות, חדלו 
לייצר סביב החודשים מרץ-מאי, דבר אשר הוביל לשיבוש באספקת הרכבים למשווקים באזורים 

נבחרים, וביניהם ישראל, כעבור כשלושה חודשים.  

הסבר אפשרי נוסף לירידה בהיקף כלי הרכב שנפרקו בתקופה האחרונה עשוי להתקבל מהצבירה 
הגבוהה יחסית של מלאים במחצית השנייה של 2019 )ראה/י תרשים 8(, במהלכה התווספו כ-69 4

אלף כלי רכב חדשים נטו למלאים הקיימים של היבואנים )התוספת מחושבת באמצעות החסרת 
הרכבים שנמסרו מהרכבים שנפרקו בנמלים(. בשנה האחרונה )אוגוסט 19-יולי 20( התווספו כ-56 
אלף כלי רכב חדשים נטו למלאים של יבואני הרכב- רמה גבוהה יחסית בהשוואה רב שנתית, ובפרט 
בהתחשב במצב. הרמה של התוספת למלאי שוות ערך לכ-3 חודשי מסירה ממוצעים בשנת 2019.  

במבט קדימה, אי הוודאות הגבוהה, ההתפתחויות הכלכליות וצבירת המלאים בתקופה האחרונה 
צפויים להכביד על הזמנות כלי הרכב על ידי היבואניות מן היצרניות בחודשים הקרובים.  יחד עם זאת, 
ייתכן כי לקראת עדכון נוסחת  המס הירוק בינואר 2021 הצפויה להוביל לעלייה במחירי הרכבים, 
תירשם גם עלייה בפריקת כלי הרכב בנמלים. זאת, על מנת שהיבואנים יוכלו לשחרר את הרכבים 

הללו מהמכס ולהימנע מההתייקרות הנובעת משינוי המס.  

 

 

 

 

                                                           
 מועסקים אלו, בהנחה שיחליטו להימנע משימוש בתחבורה ציבורית ושבאפשרותם לעמוד בעלויות, בעלי סבירות גבוהה 2

יחסית לרכישת רכב פרטי.  
 בנק ישראל, דוח היציבות הפיננסית, המחצית הראשונה של 2020, תיבה 2: השפעת משבר הקורונה על מצב משקי 3

הבית. 
 התייחסותנו למלאים הינה להיקף הרכבים שהגיעו לארץ, גם אם לא שוחררו מהמכס, וטרם נמכרו. 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

רכישת רכבים משומשים על ידי משקי הבית מן התאגידים נפגעו במידה פחותה בהשוואה לרכישת 
רכבים חדשים מסוכנויות הרכב; ההשקעה בכלי רכב מיבוא ב-2020 צפויה להיות הנמוכה בעשור 

האחרון 

באופן טבעי הצריכה הפרטית של כלי תחבורה במחירים קבועים ירדה בחדות במחצית השנה 
הראשונה )ראה/י תרשים 9(. הירידה ברביע הראשון נבעה הן מהעובדה שברביע הראשון של 2019 
נרשמה רמת צריכה חריגה בגובהה על רקע הקדמת רכישות לפני העלאת המס הירוק, והן מהסגר 

שהשפיע על חודש מרץ. ברביע השני הירידה מוסברת רובה ככולה מהשפעות הקורונה.  

לפי הלמ"ס הצריכה הפרטית של כלי תחבורה כוללת רכישה של רכבים חדשים מסוכנויות הרכב וגם 
רכישה של רכבים משומשים מתאגידים )רכבים ששימשו לליסינג והשכרה, רכבים שהיו חלק מציי 
רכב ורכבי 0 ק"מ(. נתוני החשבונאות הלאומית מציגים את היקף המכירות של כלי רכב משומשים 

, ממנו ניתן לקבל תובנות בנוגע לביקוש של משקי הבית לכלי רכב 55 מתאגידים למשקי הבית
משומשים מתאגידים. בנוסף, בעזרת חיסור של מכירות כלי הרכב המשומשים מהתאגידים מהצריכה 

הפרטית של כלי תחבורה ניתן לחלץ אומדן לצריכה הפרטית של רכבים חדשים. 

מנתונים אלו עולה כי המכירה של כלי רכב משומשים מן התאגידים למשקי הבית נפגעו בעוצמה 
נמוכה יותר ביחס למכירה של רכבים חדשים למשקי הבית. היות ומחירי הרכבים החדשים גבוהים 
משמעותית ממחירי הרכבים המשומשים מן התאגידים )בדרך כלל בני 3 שנים בממוצע( סביר לצפות 
כי בשעת משבר בריאותי שמשפיע לרעה על הכלכלה תינתן עדיפות לכלי הרכב הזולים יותר שכן 

משקי הבית יעדיפו לצמצם הוצאות כפי האפשר. 

במבט קדימה, מפני שהן מכירת רכבים משומשים מן התאגידים והן מכירת רכבים חדשים מסוכנויות 
הרכב מושפעים מההתפתחויות בשוק העבודה, הרי שהמכירות בשני התחומים צפויות להיפגע 
מהירידה החדה במשרות השכיר והחולשה בשוק העבודה. עם זאת, נראה כי המכירות של כלי רכב 
משומשים פגיעות פחות הודות לפער המחירים של רכבים אלו לעומת הרכבים החדשים. המשמעות 
העולה מכך היא כי היכולת של חברות הליסינג לממש את ערך רכביהן שהוחכרו בתום חוזה ההחכרה 
נפגעה במידה פחותה בלבד, אם בכלל. כמו כן, לא נראה כי חל שינוי מהותי לרעה בשווי צי הרכבים 

של חברות אלו. 

המחשה נוספת לירידה בביקוש הכולל לרכבים מצד משקי הבית ניתן לקבל מסקר אמון הצרכנים 
של הלמ"ס. בסקר זה, אחת מהשאלות עוסקת בכוונתם ובמידת הסבירות שמשקי הבית יבצעו רכישת 
מכונית ב-12 החודשים הבאים. מפאת קשיי דגימה ומיעוט עונים על חלק מהאפשרויות בחודשים מאי 
ויוני לא ניתן להציג את הסדרה בשלמותה, אולם כן ניתן להציג ברציפות את שיעור משקי הבית 
שהשיבו שלא סביר שירכשו רכב בשנה הקרובה. כפי שניתן לראות בתרשים 10, שיעור משקי הבית 
שהעידו שלא סביר שיבצעו רכישת רכב בשנה הקרובה היה מצוי בעלייה מראשית שנת 2017, ומאז 
חודש אפריל 2020 עלה בחדות לרמות שלא נרשמו מאז תחילת עריכת הסקר. עלייה זו מתיישבת 

עם עליית רמת אי הוודאות והסנטימנט השלילי בקרב משקי הבית.  

                                                           
 הסדרה נמצאת ברכיב ההשקעות ומשמשת את הלמ"ס בהערכת התוספת של הרכבים החדשים למלאי החברות 5

בסקטור העסקי. 

Dummy Text



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההשקעה הגולמית מקומית במכוניות )נוסעים ומסחריות( מיבוא, במחירים קבועים, משקפת את 
הרכישות של כלי רכב חדשים על ידי כל מי שאינו צרכן פרטי, כלומר רכישות של רכבים על ידי 
הסקטור העסקי- הן רכישות של חברות הליסינג בעצמן לטובת כל קווי הפעילות שלהן והן רכישות 
ישירות של חברות מתחומים אחרים לטובת ציי הרכב שלהן. על רקע זה, נראה כי נתון זה מצביע על 

מגמות בביקוש לרכבים בקרב עסקים.  

ההשקעה במכוניות מיבוא הייתה מצויה בעלייה בשנים 2018-2019, לאחר הירידה שנרשמה בשנת 
2017 שהגיעה מיד אחרי שנת השיא )ראה/י תרשים 11(. במחצית הראשונה של שנת 2020 ירדה 
ההשקעה הגולמית מקומית במכוניות מיבוא בחדות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ברביע 
הראשון ירדה ההשקעה בכ-44% וברביע השני בכ-37%. יודגש כי הירידה ברביע הראשון נבעה במידה 
רבה מרמה גבוהה של השקעות ברביע הראשון של שנת 2019 היות וברביע השני של 2019 חלה 
העלאת המס הירוק. הירידה החדה בהשקעה הגולמית במכוניות מיבוא שנרשמה במחצית הראשונה 
של 2020 מובנת בהתחשב בעלייה באי הודאות והירידה בסנטימנט של העסקים. אלו, תומכים בדחיית 
השקעות הכרוכות בעלויות גבוהות "עד יעבור זעם", לפיכך, מסתמן כי הארכת התקופות של חוזי 
ליסינג קיימים בין חברות הליסינג ללקוחותיהן וכן דחיית המועד של חידוש של ציי רכב בקרב תאגידים 
המנהלים באופן עצמאי את אמצעי התחבורה שבבעלותם, הובילו לירידה החדה בהשקעה במכוניות 
מיבוא. בנוסף, כפי הנראה גם החולשה שהורגשה בתחום השכרת כלי הרכב לזמן קצר תרמה אף היא 
לירידה בהשקעה במכוניות מיבוא, מכיוון שחברות ההשכרה הפחיתו את הזמנותיהן לכלי רכב חדשים 

עבור תחום פעילות זה. 

ההשקעה הגולמית מקומית במכוניות מיבוא, במחירים קבועים, בעלת מתאם חיובי6 עם הגידול בהיקף 6
השכירים במשק כעבור רביע אחד )ראה/י תרשים 12(. כאשר הפעילות במשק מתרחבת חברות 
מרחיבות קיבולת ייצור ומגייסות עובדים חדשים, גידול בהיקף העובדים בענפים בהם נהוג לתת 
לעובדים רכבים כחלק מתנאי ההעסקה או בענפים בהן החברות מחזיקות בכלי רכב המשמשים את 
העובדים במהלך עבודתם תומך בביקוש של העסקים לרכבים. ואילו כשהמגמה הפוכה, קרי 
כשהפעילות הכלכלית מצטמצמת והיקף השכירים במשק מצוי בירידה, הביקוש בקרב העסקים 

לרכבים מצטמצם. 

דוגמא לכך ניתן לראות בירידה בהיקף ההשקעות במכוניות מיבוא שנרשמה בשנת 2009, השנה 
העוקבת לשנה שבה פרץ המשבר הגלובלי הפיננסי. על רקע הקשר המתואר לעיל, הירידה החדה 
במשרות השכיר ברביע השני של 2020 צפויה להעיב על הביקוש מצד העסקים לרכבים בתקופה 
הקרובה. חלק מן ההשפעה הזו כבר הורגש במהלך הרביע השני של 2020 שהיה הרביע החלש ביותר 

מאז הרביע השני של 2003.  

 

 

 

                                                           
 המתאם התחזק בתקופה האחרונה והוא עומד על 0.7 בשנים 2015-2019. 6
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עם זאת, יצוין כי מנתוני סחר החוץ עולה כי במהלך החודשים יוני-יולי 2020 התמתנו הירידות של יבוא 
מכוניות הנוסעים להשקעה, בערכים נומינליים, בהשוואה לשיא תקופת הסגר, כך שייתכן ששיא 
הירידות מאחורינו. ביוני נרשמה עלייה של 10% וביולי ירידה של 20% ביחס לחודשים המקבילים 

אשתקד, זאת לעומת ירידות בשיעור של 58% במרץ, 81% באפריל ו-46% במאי.  

במבט קדימה, מסתמן כי ההשקעה במכוניות מיבוא בשנת 2020 תהיה הנמוכה בעשור האחרון. 
הערכה זו מתבססת על בחינת שני תרחישים: הראשון, חמור יותר, המניח ירידה בהיקף ההשקעות 
במחצית השנייה בשיעור דומה לזה שנרשם במחצית הראשונה, למשל כתוצאה מסגר נוסף; והתרחיש 
השני, ירידה בשיעור נמוך יותר במחצית השנייה של 2020, שיעור מעט יותר גבוה משיעור הירידה 

ביבוא מכוניות הנוסעים להשקעה ביולי )ראה/י תרשים 11(. 

ביחס למשברים כלכליים בעבר מדד מחירי המכוניות רושם עמידות מסוימת; במבט קדימה עדכון 
נוסחת המיסוי הירוק וההאטה בגידול של מצבת כלי הרכב הפרטיים תומכים במדד מחירי המכוניות  

מדד מחירי המכוניות, מתוך מדד המחירים לצרכן, מגלם את השינוי המשוקלל במחירי מכוניות 
חדשות ומשומשות, כאשר לפי ההערכות המשקל של המכוניות המשומשות במדד גבוה מ-80% ולכן 
למחירי המכוניות המשומשות השפעה רבה יותר על המדד. לפי המתודולוגיה של הלמ"ס, מדד מחירי 
המכוניות החדשות מחושב באמצעות מדגם של מחירונים של יבואנים מרכזיים ומעקב אחר מספר 
דגמים בולטים. ומדד מחירי המכוניות המשומשות מחושב באמצעות מעקב אחר דגמי רכבים ושנים 

פופולריות על סמך מחירון לוי יצחק ובנטרול ההפחתות החודשיות.  

בשנים 2012-2018 ירד מדד מחירי המכוניות אך ורק בשל ירידה במחירי המכוניות המשומשות, בעוד 
שמחירי המכוניות החדשות נותרו יציבים, ובשנת 2019 נותר מדד מחירי המכוניות הכללי יציב. בשנת 
2020, ברביע הראשון, לפני פרוץ הקורונה, עלה מדד מחירי המכוניות בכ-2% בהשוואה לרביע 
המקביל אשתקד. קצב עלייה זה כמעט נמחק ברביע השני של אותה השנה, בו עלו מחירי המכוניות 

בכ-0.2% בלבד בהשוואה לרביע המקביל אשתקד.  

השחיקה בקצב עליית מדד מחירי המכוניות נצפתה גם במשברים כלכליים קודמים שפקדו את 
ישראל. עם זאת, בהשוואה למשברים הקודמים )2001- האינתיפאדה השנייה והדוט קום, 2008- 
המשבר הגלובלי הפיננסי( קצב עליית מחירי המכוניות נשחק במידה מתונה יותר במשבר הנוכחי 
)ראה/י תרשים 13(. כך, ברביע השני של 2020 שבו פרץ המשבר ירד קצב עליית מחירי המכוניות בכ-
1.7 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם, זאת לעומת ירידה של 4.5 נקודות האחוז ב-2008 וירידה 
של 3.3 נקודות האחוז ב-2001. ניתן לשער כי הגורם לכך הוא אופיו השונה של המשבר הנוכחי. משמע, 
החשש מהידבקות בנגיף והשמירה על ריחוק חברתי הדירו את רגליהם של רבים מאמצעי התחבורה 
הציבוריים ותמכו בביקוש של רכבים משומשים, שבדרך כולל נוטה להיחלש בעוצמה גבוהה בשעת 

משבר כלכלי. 

יצוין כי ביולי מדד מחירי המכוניות עלה ב-0.5% בהשוואה לחודש יוני וב-1.4% בהשוואה ליולי 2019, 
כך שנראה שהמגמה החיובית והשונה במחירי המכוניות נמשכה גם לתוך הרביע השלישי של 2020. 

להערכתנו, בין הגורמים המרכזיים שמשפיעים על מדד מחירי המכוניות ניתן למנות את השינויים 
בנוסחת המיסוי הירוק ואת המגמות בביקוש וההיצע בשוק המכוניות המשומשות. השינויים בנוסחת 
המיסוי הירוק בדרך כלל מעלים את המס האפקטיבי על רכבים חדשים עקב קיטון בהיקף ההפחתה 
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ממס הקנייה המשולם על הרכב, המחושבת לפי רמת הזיהום. כתוצאה מכך, חודשים בודדים לפני 
השינויים בנוסחת המיסוי הירוק חל גידול בקצב העלייה של מחירי המכוניות. ניתן להעריך כי עלייה זו 
חלה עקב העלייה הן במחירי הרכבים החדשים והן במחירי הרכבים המשומשים הנגזרים בין היתר 

ממחירי הרכבים החדשים של אותם הדגמים.  

במבט קדימה, להערכתנו, הגורמים המסבירים המרכזיים של מחירי המכוניות תומכים בעליית מדד 
מחירי המכוניות בחצי השנה הקרובה:  

 ראשית, ההקפדה על ריחוק חברתי ובשל כך הימנעות משימוש בתחבורה ציבורית בשילוב עם 
משבר כלכלי פירושם שהביקוש לרכבים משומשים לא צפוי להיפגע כמו במשברי עבר, כפי 

שכבר ניתן היה לראות ברביע השני של 2020.  
 שנית, הירידה העצומה במסירות כלי הרכב בחודשים מרץ-מאי 20 צפויה להוביל לירידה חדה 

בקצב העלייה של מצבת כלי הרכב הפרטיים בישראל בחודשים אלה- ירידה חדה יחסית כבר 
נצפתה בחודש מרץ )הנתון העדכני האחרון(. כפי שניתן לראות בתרשים 14, קצב העלייה של 
מצבת כלי הרכב הפרטיים מתואם שלילית )0.73-( עם קצב עליית מדד מחירי המכוניות כעבור 
שנה- ככל שמצבת כלי הרכב גדלה בעוצמה גבוהה יותר, היצע הרכבים במשק גדל בעוצמה 
גבוהה יותר ולכן מחירם נשחק. נוכח קשר זה צפוי כי הירידה בקצב עליית מצבת כלי הרכב 

הפרטיים תתמוך בעליית מחירי המכוניות לקראת הרביע הראשון של 2021. 
 שלישית, בינואר 2021 צפוי לחול עדכון נוסף לנוסחת המיסוי הירוק שידחוף שוב את מחירי 

המכוניות כלפי מעלה לקראת סוף שנת 2020.      

בהמשך לאמור לעיל, העלייה החזויה במדד מחירי המכוניות במחצית השנה הקרובה תומכת בחברות 
הליסינג הנדרשות כחלק מפעילותן השוטפת למכור את רכבי הליסינג שהגיעו לתום החוזה לצרכנים 

פרטיים ולסוחרים.  
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