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סקירת ניסיון ולקחים ממדינות מובילות ביישום

סדנת מומחים ובעלי עניין

מודל חיזוי והמלצות מדיניות

https://www.neaman.org.il/Integration-electric-hybrid-PhaseA-literature-review-HEB
https://www.neaman.org.il/PhaseB-economic-analysis-life-cycle-assessment-HEB


סוגי הנעה חשמלית



מחויבות עולמית לרכב חשמלי
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מחויבות רשויות

Source: ICCT (2017)

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/World-EV-capitals_ICCT-Briefing_08112017_vF.pdf
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אמצעי ישיר להפחתה אמיתית ומתמשכת של זיהום אויר ורעש במרחב

שיפור תדמיתי של רשויות מאמצות
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מודלים לפרישת טעינה ציבורית
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ודאות בתזמון ובמיקום-אי
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Source: Helmus, J. R., Spoelstra, J. C., Refa, N., Lees, M., & van den Hoed, R. (2018). Assessment of public charging infrastructure push and pull rollout strategies: 

The case of the Netherlands. Energy Policy, 121, 35-47. 
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עקרונות ביישום
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צעדים ליישום ברשות המקומית
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שימושיות—

פנימיתבעירהלרכבביחסנחותיםביצועיםחשמלילרכב:טענה–

בעירהמנועיעלעוליםואףמשתוויםמודרנייםחשמלייםומנועיםסוללותביצועי:תגובה–

לתדלוקבהשוואהמאודארוךהואחשמלילרכבהדרושהטעינהזמן:טענה–

מהירהטעינהגםוקיימתהלילהבשעותמתבצעתטעינההמקריםברוב:תגובה–

להחלפהויקרותגבוהמבלאיסובלותהחשמלייםהרכבכלישלהסוללות:טענה–

ארוכהלתקופהיצרןבאחריותמכוסותוהןקטןהואהסוללותבלאיבפועל:תגובה–

רחבמידהבקנהלשיווקטכנולוגיתבשללאעדייןחשמלירכב:טענה–

הרכביצרנירובי"עבפיתוחונמצאיםכעשורכברנמכריםחשמלייםרכבכלי:תגובה–

עלויות—

הרחבלציבוררלוונטילאולכןלרכישהיקרונותרהיהחשמלירכב:טענה–

רחבשוקלפלחפוניםהדגמיםורובתחרותיתהיאחשמלירכבשלהבעלותעלות:תגובה–

שתשתנהמיסויומדיניותממשלתיסבסודבשלאפשריותחשמלירכבמכירות:טענה–

במחיריהםירידותגםיהיוחשמלייםלרכביםהמיסויהטבותלצמצוםבמקביל:תגובה–

חשמלייםרכבכלישלהערךשמירתלגביודאות-איישנה:טענה–

חשמלייםרכבכלישלערכםבשמירתתומכיםמוגבלתוזמינותגבוההאמינות:תגובה–

התנגדויות ציבוריות



סביבה—

אחרלמקוםאותןמעביריםרק,פליטותמפחיתיםלאחשמלייםרכבכלי:טענה–

בבריאותפחותופוגעפנימיתבעירהממנועפחותמזהםכוחבתחנתחשמלייצור:תגובה–

חייהןובסוףבייצורןומזהמותמסוכנותהחשמלייםהרכבכלישלהסוללות:טענה–

מלאבאופןלמחזרןניתןחייהןובסוףנפוציםחומריםהםהסוללותמרכיבירוב:תגובה–

לנוסעיםהמסוכנתקרינהיוצריםהחשמליוהמנועהסוללות:טענה–

בעולםהמקובלותהבטיחותתקינותבכלעומדיםחשמלייםרכבכלי:תגובה–

תשתיות—

וחשמלטעינהתשתיותהיעדרבשלרחבמידהבקנהישיםאינוחשמלירכב:טענה–

ממספיקיםיותרהיוםכברהחשמלברשתוהיתירותהפרטיותהחניותמספר:תגובה–

מהציבורחניהמקומותהפקעתמהווההציבוריבמרחבטעינהעמדותהתקנות:טענה–

חשמליברכבדלקירכבהחלפתמאפשרתלטעינהציבוריותחניותהקצאת:תגובה–

ציבוריתתחבורהחשבוןעלפרטיתתחבורההעדפתהינוחשמליברכבתמיכה:טענה–

חשמליתלהנעהלעבורהתחבורהאמצעיכלעלקיימא-לבתהתחבורהלהפיכת:תגובה–

(המשך)התנגדויות ציבוריות 



חלוץפרויקטי–הנעה ליישום 




