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האוטובוסים הסיניים פרצו לשוק 
הישראלי בסערה בשנת 2013. חברת 
צ'יינה מוטורס יבואנית יוטונג חדרה 
לשוק המקומי וכבר בשנה הראשונה 
אוטובוסים   147 מכרה  לפעילותה 
וזכתה בנתח שוק של כמעט עשרה 

אחוזים.
שנתיים מאוחר יותר, הדומיננטיות 
של האוטובוסים הסיניים כבר אינה 
משבעה  פחות  ולא  בספק  מוטלת 
מותגים סיניים )או כאלו שמיוצרים 
בסין( כבר משווקים בארץ, נמצאים 
שקיימים  או  ייבוא  לפני  בבחינה 
יוטונג  לגביהם:  ייבוא  הסכמי 
)תשתית(,   Higer מוטורס(,  )צ'יינה 
 Zhongtong )כלמוביל(,   King Long

 Granton ,)כלל מוטורס( BYD ,)מאיר(
)מקס  ויקינג  וסקניה  )סעסעאני(, 

משאיות ואוטובוסים(.
המותג הסיני הנמכר ביותר בשוק 
האוטובוסים כיום הוא גולדן דרגון 
הליך  שעברו  אוטובוסים   276 עם 
 - אוקטובר  חודש  סוף  עד  רישוי 
אוטובוס בודד פחות ממאן שמוביל 
גולדן  אוטובוסים.  במכירות  כרגע 
וכיום הוא   1992 נוסד בשנת  דרגון 
הגדולים  האוטובוסים  מיצרני 
משמונים  ללמעלה  המשווק  בסין 
מדינות בכל רחבי העולם עוד משנת 
2003, ובעל כושר ייצור של למעלה 

מ־40,000 יחידות לשנה. 
לישראל  דרגון  גולדן  יבואנית 

שלה  בליליוס  מקבוצת  חלק  היא 
בשוק  שנים  עשרות  של  ניסיון 
את  גם  וכוללת  הישראלי  הרכב 
הציבורית  התחבורה  מפעילת 
דרגון  גולדן  החברות  סופרבוס. 
בבעלות  נמצאות  וסופרבוס  ישראל 
בליליוס  המשפחות  של  משותפת 
העסקי  המודל  ומבחינת  וסלוקי, 
קיימת סינרגיה מובנית בין פעילות 
בתחום  הפעילות  לבין  הייבוא 
מאיר  לחברות  בדומה  ההיסעים, 
)אגד־תעבורה(,  תשתית  )קווים(, 
ומכשירי  אקספרס(  )נתיב  עפיפי 

תנועה )מטרופולין/מטרודן(.
מאז  עוסקת  בליליוס  משפחת 
במשך  רכב,  בייבוא  השישים  שנות 

הכל נשאר במשפחה
למשפחת בליליוס ניסיון רב וארוך שנים בתחום רכב, 

אבל אפילו היא לא חזתה את היקף ההצלחה של 
אוטובוסי גולדן דרגון הסיניים בישראל

מאת
חנן גולן
צילומים
בן ניקסון, יח"צ
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הכל נשאר במשפחה

תקופה ארוכה כמפיצים של מרצדס 
אוטובוסי  כיבואני  מכן  ולאחר 
של  המקורי  הסיני"  ה"קשר  תמזה. 
החברה היה עם קבלת זיכיון לייבוא 
התממש,  שלא  בריליאנס  מכוניות 
נכון  שלה  הגדולה  ההצלחה  אבל 
האוטובוסים  בתחום  היא  לעכשיו 

עם גולדן דרגון.
נפגשנו עם דני בליליוס כדי לשמוע 
שהובילה  העניינים  השתלשלות  על 
את המותג הסיני לישראל ושוחחנו 
עם אחיו אלי כדי ללמוד על פעילות 
התחבורה  מחברות  אחת  סופרבוס, 
מאז  בישראל  הצומחות  הציבורית 

הקמתה בשנת 2000.
הקמת  מאחורי  עמד  מה  ש: 

לתחום  שלכם  והכניסה  סופרבוס 
התחבורה הציבורית?

מרצדס  של  מפיצים  "היינו  ת: 
בין  שנים  וחמש  כשלושים 
לגמרי  שהפסקנו  עד  1969־2003 
ההפצה,  בתקופת  מרצדס.  לשווק 
הערך המוסף שלנו היה ברכב כבד 
ריינג'  כל  את  ושיווקנו  ומסחרי 
גם  ובהמשך  מרצדס  של  המשאיות 

מסחריות ופרטיות".
"אנחנו באים מתחום הרכב הכבד 
תחום  הוא  האוטובוסים  ותחום 
את  בונה  בעצם  אתה  כי  מתמחה 
לישראל  שמיובא  מה  האוטובוס. 
זה לרוב שלדות - כמעט לא מגיעים 
 1995 ועד  מוגמרים  אוטובוסים 

אוטובוס  כל  על  פיו  על  חוק  היה 
שמייבאים חייבים לייצר אחד בארץ 
במרכבים או בהארגז. אנחנו עבדנו 
עם ואן־הול, בנינו מרכבים של ואן־
לשוק  מרצדס  שלדות  גבי  על  הול 
האוטובוסים התיירותיים. מתחילת 
שנות השמונים עד שנת 2003 ייבאנו 
100־150  סביב  ואן־הול,  בעיקר 
אוטובוסים בשנה וייבאנו גם הרבה 
מיניבוסים. היינו משווקים, נקודה. 
של  בתפעול  נגיעה  אפס  לנו  היתה 

חברות הסעה".
לכם  היתה  אז  כבר  אבל  ש: 
ויכולתם  עניפה  מוסכים  פעילות 
עלויות  ממנה  לגזור  שיכולתם 

תפעול ואחזקה של ציים?
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ת: "כמובן, היתה לנו האינפורמציה 
חוזה  עשינו  השמונים  בשנות  וכבר 
בארץ,  מהראשונים  לדעתי  אחזקה, 
למשאיות  ירושלים  עיריית  עם 

מרצדס".
הוביל  זאת  בכל  מה  אז  ש: 

להקמת סופרבוס?
שיא  שנת  היתה   2002 "שנת  ת: 
עדיין  המון,  ומכרנו  בתיירות 
נסענו  השנה  באותה  מרצדס. 
עוד  להזמין  בגרמניה  לתערוכה 
שבועיים  אבל  אוטובוסים,  מאה 

אינתיפדת  פרצה  מכן  לאחר 
נעצר.  והכל  אל־אקצה 
אבל  ביטלנו,  ההזמנה  את 
 120 איזה  במלאי  לנו  שכבו 
אוטובוסים חדשים והיו עוד 
אוטובוסים שהגיעו במסגרת 
ולא  מהבנקים  ביי־בק 
כך  איתם.  לעשות  מה  ידענו 
התמודדנו  סופרבוס.  הוקמה 
במודיעין  הראשון  במכרז 
והתחלנו  וברמלה־לוד  עילית 
80־90  של  גודל  סדר  עם 
את  שהקים  מי  אוטובוסים. 

הוא  החברה  יו"ר  והוא  סופרבוס 
אחי אלי".

המעשי  הידע  בא  ומאיפה  ש: 
כיצד לתפעל חברת תח"צ?

חברת  כשותפה  "לקחנו  ת: 
היסעים כי לא היה לנו ידע בתחום, 
התחלנו להפעיל את החברה ולאט־

לאט למדנו את העסק. זכינו במכרז 
בית שמש והיום אנחנו מפעילים גם 
 ,2014 מדצמבר  העמקים  מכרז  את 
וטבריה.  יוקנעם  עפולה,  אזור  כל 
יש לנו גם סניף היסעים ובסך הכל 

כ־500 אוטובוסים". 

עם  הקשר  התחיל  וכיצד  ש: 
גולדן דרגון?

לייבא  הפסקנו   2003 "בשנת  ת: 
מרצדס ושנתיים לאחר מכן התחלנו 
 .TEMSA לייבא אוטובוסים מתוצרת 
הבאנו אותם בערך חמש שנים אבל 
יכולה  לא  בישראל   TEMSAש־ הבנו 
להגיע לנפחים ושהעתיד הוא בסין". 
החלטתי  2004־2005  "בשנים 
בסין.  הוא  הרכב  שוק  שעתיד 
כמו  מאד,  הרבה  שם  הסתובבתי 
אחרות,  ישראליות  חברות  גם 

על  וחתמתי  קשרים  המון  יצרתי 
לבריליאנס  וחוזים.  הרבה הסכמים 
גדולה  סינית  רכב  )יצרנית  למשל 
בשנים  מאד  הרבה  הקדשתי  ח"ג( 
הפרטי.  הרכב  בתחום  2006־2012 
נפילה  להם  היתה   2009 בשנת 
הצליחו  לא  שהם  באירופה  גדולה 
לצאת ממנה למרות שזו חברה מאד 

רצינית". 
בעיקר  בחיפושים  "התמקדתי 
בגלל  אבל  הפרטי  הרכב  בתחום 
התחלתי  הרבה  שהסתובבתי 
ובשנת  באוטובוסים,  גם  להתעניין 

הנסיעות  אחת  במסגרת   2006
שלושה  ולבדוק  לבקר  החלטתי 
מהמפעל  אוטובוסים.  מפעלי 
השני  אבל  התרשמתי  לא  הראשון 
היה המפעל של גולדן דרגון שעשה 
איתם  וחתמתי  מצוין  רושם  עלי 
במפעל  ביקרתי  למחרת  נייר.  על 
נוסף שגם הוא עשה  סיני  יצרן  של 
עלי רושם טוב וגם איתם חתמתי - 
חשבתי שאם אחד מהם לא ילך אז 

יהיה את השני". 
הסכמים  שני  עם  ארצה  "חזרתי 
חתומים, מצאתי מישהי בסין 
דיווחה  דולר   100 שתמורת 
עם  קורה  מה  חודש  מדי  לי 
ובמהלך  הללו  היצרנים  שני 
התקופה הייתי בקשר עם שני 
נודע   2010 בשנת  המפעלים. 
צ'יינה  עם  שיוטונג חתמו  לי 
לגולדן  נסעתי  אז  מוטורס 
- באותה תקופה לאף  דרגון 
עוד  בסין  מהמפעלים  אחד 
אירופאית.  תקינה  היתה  לא 
חתמנו   2011 שנת  בסוף 
הסכם מסחרי ובתחילת 2012 
עירוניים  אוטובוסים  שני  הבאנו 
בסופרבוס.  לניסוי  ארצה  ראשונים 
האוטובוסים עבדו יפה אז המשכנו 
קטנות  בכמויות  בתחילה  להזמין, 
במכרז  זכינו   2014 בשנת  יחסית. 
אוטובוסים   161 והבאנו  העמקים 
בין־עירוניים  ו־41  עירוניים   120  -
נוספו 62  יורו 6. מאז  - כולם כבר 

נוספים".
נעשה  הייבוא  בתחילה  אז  ש: 
הקבוצה,  בתוך  עצמית  לצריכה 

וכיום? 
התחלנו   2015 "בתחילת  ת: 

התמקדתי 
בחיפושים 

בעיקר בתחום 
הרכב הפרטי 

אבל בגלל 
שהסתובבתי 

הרבה התחלתי 
להתעניין גם 
באוטובוסים
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ללקוחות  האוטובוסים  את  לשווק 
הראשון  הלקוח  לקבוצה.  מחוץ 
מטרופולין,  היה  סופרבוס  מלבד 
מכרנו להם שמונה אוטובוסים ועוד 
בהמשך  למטרו־דן.  אחד  אוטובוס 
מכרנו עוד כמה אוטובוסים לחברות 
עכשיו  ירושלים.  במזרח  היסעים 
הנגב  צפון  במכרז  זכתה  דן  חברת 
כולל  אוטובוסים   137 להם  ומכרנו 
הסכם אחזקה לעשר שנים. המשלוח 
 87 ועוד  ארצה  בדרך  כבר  הראשון 

יגיעו חודש לאחר מכן". 
באופן  מבחינתך  היה  איך  ש: 
ברכב  מהתרכזות  המעבר  אישי 

פרטי לאוטובוסים?
ת: "אני באופן אישי תמיד שנאתי 
עולה  הייתי  קטן  מגיל  אוטובוסים. 
בני  מהנדסים  ועם  שלי  אבא  עם 
היו  והם  אוטובוסים  על  תשעים 
היתה  מושבים.  של  רוחב  מודדים 
שיעמום  היה  זה  מזה,  טראומה  לי 
לזה,  ואמרתי שאני לא אכנס  מוות 
אבל היום אני מאד נהנה מהתחום 
הזה. יש לי חיבור טוב וקשר מצוין 
עם הסינים, הקשר בין החברות הוא 

חזק בבמיוחד". 
גודל של  ש: יש לכם היום סדר 
500 אוטובוסים בסופרבוס - אתם 

רוצים להמשיך ולגדול?
ת: "אנחנו רוצים להמשיך ולגדול 
יש  כלכלית.  כדאי  זה  אם  רק  אבל 
ניגשנו  לא  שכלל  מכרזים  למשל 

אליהם כי לא חשבנו שזה כדאי".

פעילות  גם  יש  לקבוצה  ש: 
בתחום הנדל"ן - מה אתם יותר, 

רכב או נדל"ן?
השנים  עשרה  "בשתים  ת: 
מגורים  שכונת  בנינו  האחרונות 
בגדרה עם מאות יחידות דיור והיום 
יש לנו שלושה פרוייקטים בי"ם ועוד 
היינו  בעבר  ובחו"ל.  בארץ  נדל"ן 
של  סוג  היה  והנדל"ן  רכב  בעיקר 
השקעה ללא פעילות של ממש. כיום 
זה שונה. אנחנו מאד אוהבים רכב 
כבר  בנדל"ן  הפעילות  משקל  אבל 
בתחום  הרכב.  של  מזה  פחות  אינו 
הרכב, גם היבואן הגדול ביותר הוא 
בבנייה  רכב,  סוחר  יום  של  בסופו 

אתה גם יוצר משהו". 
בינך  הניהול  מתחלק  איך  ש: 

לבין אחיך?
ת: "אני ואלי שותפים בהכל. אני 
יותר בתחום הייבוא והשיווק והוא 
יותר בתחום התפעול. בנדל"ן אנחנו 
מחלקים את הפרוייקטים - אנחנו 

כגוף אחד". 
דרגון  גולדן  של  ההצלחה  ש: 

הפתיעה אותך?
שנים  שלוש  רבתי  "אני  ת: 
את  שיקנו  כדי  סופרבוס  עם 
להם  היו   - הסינים  האוטובוסים 
המון חששות. בחלומות הכי וורודים 
לא חשבתי שזה יצליח עד כדי כך". 
גולדן  עם  גם  ניסיון  לך  יש  ש: 
למה   - בריליאנס  עם  וגם  דרגון 
הסיניים  שהמותגים  חושב  אתה 

בתחום  בישראל  מצליחים  כך  כל 
הרכב  בתחום  אבל  האוטובוסים 

הפרטי עדיין לא?
הפרטיים  הרכבים  "בתחום  ת: 
משקל  כי  להתחרות  לסינים  קשה 
בעיקר  קונים,  שהם  הרכיבים 
באוטובוסים  גדול.  הוא  באירופה, 
הרכיבים שקונים ולא מייצרים בסין 
הוא רק 25% וזה מתבטא במחיר". 
של  ייבוא  על  ויתרת  אז  ש: 

מכוניות פרטיות מסין?
כל  יש  אמרתי...  לא  זה  "את  ת: 
מיני כיווני התפתחות אפשריים...". 
האוטובוסים  עם  יקרה  ומה  ש: 
מהנוף  יעלמו  הם  האירופאים, 

המקומי?
יעלמו...  לא  "האירופאים  ת: 
יותר.  הרבה  היום  נלחמים  גם  הם 
זעזע אותם  הסיפור הזה ללא ספק 
ואפשר לראות למשל שגם וולבו וגם 
שלפחות  מאמין  אני  נלחמים.  מאן 
עדיין  הלקוחות  הקרובות  בשנים 

ישלמו יותר על מוצר אירופאי". 
ש: יש לכם דגמים חדשים בקנה? 

מוצרים חדשים שיגיעו ארצה?
ת: "פיתחנו עם הסינים לא מעט 
לנו  יהיה  בקרוב  חדשים.  מוצרים 
עירוני  מטר   12 חשמלי  אוטובוס 
באירופה  נמכר  שכבר  רצפה  נמוך 
שלו  הטווח  שנתיים.  לפחות  ועובד 
יש  מיזוג.  עם  ק"מ  250־300  יהיה 
לנו בבנייה אוטובוס עירוני מונע גז 
השנה,  בתחילת  ארצה  שיגיע  טבעי 
מקומות  35־39  חדש  מידיבוס 
ב־ שהוצג  חדש  תיירותי  ואוטובוס 
יגיע  שלו  ואב־טיפוס   BUSWORLD

ארצה בתחילת חודש ינואר". 
מאות  כבר  לכם  יש  ש: 
אוטובוסים על הכביש - איך אתם 

ערוכים מבחינת שירות? 
מוסכים  תשעה  לנו  "יש  ת: 
ביניהם  ארצית,  בפריסה  מורשים 
בעטרות  בבעלותנו  המרכזי  המוסך 
ציבורית  לתחבורה  בירושלים. 
הסכמי  עם  כלל  בדרך  מוכרים 
אחזקה ואנחנו ערוכים לספק שירות 
בכל  כלים  של  גדולות  לכמויות  גם 
הארץ. יש לנו ארבעה מומחים סינים 
שמתגוררים בארץ כדי לענות על כל 
בעיה וכמובן קשר הדוק עם היצרן.

אנשי השירות שלנו מנוסים בתחום 
האוטובוסים ויש לנו מחלקת שירות 

מאד חזקה".

אני ואלי 
שותפים בהכל. 

אני יותר בתחום 
הייבוא והשיווק 

והוא יותר 
בתחום התפעול. 

בנדל"ן אנחנו 
מחלקים את 

הפרוייקטים - 
אנחנו כגוף אחד
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לתת שירות, קצת ציונות וגם 
להרוויח - אלי בליליוס על סופרבוס

של  ההתחלה  על  לי  ספר  ש: 
סופרבוס מהזווית שלך.

לנו  שהייתה  בזה  התחיל  זה  ת: 
להיכנס   2000 משנת  כבר  אסטרטגיה 
הרפורמה  במסגרת  תח"צ  למכרזי 
שנעשתה באותן שנים. ניגשנו יחד עם 
מהכיוון  באנו  אנחנו  מרגלית,  חברת 
של מכירת אוטובוסים. באמצע הכנת 
המכרז הראשון, כשפרצה האינתיפאדה 
אסטרטגיה  מעוד  הפך  זה  השנייה 
לדבר החשוב ביותר עבורנו. אני עזבתי 
את כל העיסוקים שלי ומנובמבר 2000 

נכנסתי לעולם הזה".
נכנסה  סלוקי  משפחת  ומתי  ש: 

לתמונה? 
להקמה,  שותפים  היו  "מרגלית  ת: 
אבל חודש לפני הזכייה במכרז ביקשו 
חברת  עם  אותם  והחלפנו  לצאת 
מטיילי אירוס־ירוחם, באותה תקופה 
המכרז  של  הסף  בתנאי  צריך  היית 
שתהיה לך חברת אוטובוסים. משפחת 
אוחנה היו שותפים שלנו עד שנת 2009 
למשפחת  הזכויות  את  העבירו  ואז 
סלוקי שהם שותפים שלנו בסופרבוס 

ובייבוא אוטובוסי גולדן דרגון".
זה  ציבורית  תחבורה  הפעלת  ש: 

עסק טוב? 
ת: "יש גלים... כשאתה זוכה במכרז 
של  תקופה  היא  הראשונה  התקופה 
לא  תקופה  זו  ובנייה,  הטמעה  לימוד, 
אתה  אם  שנתיים־שלוש.  של  קלה 
התפעול  מבחינת  ומתייעל  נכון  עובד 
אתה תרוויח כסף, אבל המרווחים הם 
קטנים. יש קשיים בתפעול, עם נהגים 
ועם אחזקה ותשתיות והמכרזים מאד 
מאד  להיות  צריך  אתה   - תחרותיים 
מפעילים  שישה  כיום  יש  אגרסיבי. 
שיכולים להשתתף בכל מכרז ועוד את 
תחרותי.  מאד  שהתחום  כך  ודן  אגד 
אנחנו רוצים לתת שירות טוב - לציבור, 
בתחום  יש  להרוויח.  וגם   - לממשלה 
הזה הנאה מעשייה ומזה שאתה נותן 
בעניין  ציונות  גם  ויש  לציבור,  שירות 
הזה. המון כסף אין - זו דרך חתחתים, 
המיידי  הכסף  בשביל  עובד  לא  אתה 

אלא לטווח ארוך". 
ש: אתם רוצים להמשיך ולגדול?

ת: "בתחום הזה יש יתרונות לגודל 
 500 עם  כיום  אנחנו  התקורות.  בגלל 
אבל  לגדול  רוצים  אנחנו  אוטובוסים, 
יש  מהיר  לגידול  כי  מהיר  בקצב  לא 
היא  שלנו  המטרה  גבוה.  מאד  מחיר 
אוטובוסים  700־800  לאזור  להגיע 
לא  זה  לדעתי  כי  מדי  מהר  לא  אבל 

נכון". 
קל  לא  לו  שהיה  מספר  דני  ש: 
להחדיר את גולדן דרגון לסופרבוס...

שדני  להדגיש  חשוב  כל  ת:"קודם 
ואני באותו צד של המתרס... אני הייתי 
מרכזיות.  סיבות  משתי  זהיר  מאד 
שירות  לתת  רוצה  כשאתה  כל,  קודם 
על  רק  הולך  לא  אתה  לציבור  טוב 
היא  השניה  הסיבה  הכלכלי.  הקטע 
כמו  המותג  עם  להיכשל  רציתי  שלא 
שנכשלנו עם תמזה. את תמזה הכנסנו 
הרבה  היו  גם  והטורקים  מדי  מהר 
זה  בגלל  מהסיניים.  גמישים  פחות 
כמויות  הבאנו  לאט,  ללכת  החלטנו 
קטנות ורק אחרי שנתיים ושבע סדרות 
היה  זה  גדולה.  הזמנה  עשינו  יצור 
השתפשפו  כבר  שהאוטובוסים  אחרי 
שהשוק  להבין  צריך  שנתיים.  במשך 
השיראלי שונה מהאירופאי או הסיני. 

האוטובוסים שאנחנו רוכשים מחברת 
מרכבים למשל הם מצוינים ולמרכבים 
או לארגז יש ניסיון של עשרות שנים - 
אתה צריך מוצר שיהיה ברמה שלהם 

ושיחזיק מעמד בתנאים של הארץ" .
 260 הוא  לתח"צ  שלנו  הצי  "כיום 
אוטובוסים סיניים מתוך 420 בערך וזה 
המון, שאר הצי הוא בעיקר וולבואים 
על  בנויים  אנחנו  היום  ומרצדסים. 
האוטובוסים האלו, והעדות הכי טובה 
לאיכות שלהם היא שהשירות יוצא כל 
תנאי  למרות  טוב  והשירות  בזמן  יום 
ובבית  ביקנעם   - מאוד  תפעול קשים 
יום  כל  אתה  הקשיים  כל  עם  שמש 
יראה  איך  יודע  ולא  למלחמה  יוצא 

הכביש". 
ש: ומה לגבי מכירה של גולדן דרגון 

מחוץ לקבוצה?
ואנחנו  לדן  נכנסנו  "לאחרונה  ת: 
מכרנו  לאפיקים,  גם  למכור  מקווים 
מתחילים  ואנו  למטרופולין  קצת 
של  מגוון  עם  הפרטי  לשוק  לפנות 
תיירותי,  תח"צ,  אוטובוסים:  סוגי 
בגז  מונע  אוטובוס  וגם  מידיבוסים 
ואוטובוס חשמלי. יהיו לנו 7־8 דגמים 
לקראת השקת המותג במרץ־ אפריל - 
עוד לא השקנו אותו רשמית כי רצינו 

לצבור ניסיון ולהעמיד ריינג' רחב".

אלי בליליוס ומנכ"ל סופרבוס אייל וקס




