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;סקטור התחבורה לא תרם כלל לשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה בעשור האחרון
מצב דומה קיים ברוב חלקי הארץ

המשרד להגנת הסביבה: מקור
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?למה רכבים חשמליים

הפחתת הזיהום 
"בגובה האף"

צמצום רעש  
סביבתי בערים

עלויות תפעוליות  
נמוכות מאוד
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הנושאים במצגת

–רכבים חשמליים ואופן הטעינה שלהם •

רקע טכני

תחזית לשוק הרכב הישראלי•

:פתרונות לטעינת רכבים במרחב העירוני•

o טעינה מהירה–DC

o טעינה רגילה בעמדותACעצמאיות

o טעינה רגילה בעמדותACעל עמודי תאורה

44

ניתן לקבל את המצגת המלאה במייל
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ניתנים לטעינהPHEV-וBEV, מבין סוגי הרכבים החשמליים

אין בשורה מיוחדת–היברידי 
חשמלימנוע עזרמנוע דלק עם –מערכת הנעה משולבת •

:  המנוע החשמלי קטן ונועד לפצות על חולשות של מנוע הדלק•

תחילת נסיעה ומהירות נמוכה

מ לליטר"ק~ 25הרכב מאופיין בצריכת דלק משופרת של •

PHEV*(היברידי נטען )–צריכת דלק כמעט אפסית בשימוש יומיומי
מנוע דלק עם מנוע חשמלי–מערכת הנעה משולבת •

מ  "ק15-50-המנוע החשמלי חזק ומאפשר נסיעה על חשמל בלבד כ•

צריכת דלק כמעט אפסית כי ניתן לטעון את הבטריה ישירות•

BEV**(חשמלי לגמרי )–עלות תפעולית נמוכה מאוד  , אין צריכת דלק
מנוע חשמלי בלבד עם בטריה עוצמתית מאוד•

אין שימוש בדלק ואין פליטת מזהמים, יש לטעון את הרכב כדי לנסוע•

, מ"לעומת מחיר נסיעה בדלק לק60%-מ נמוך בכ"מחיר נסיעה חשמלית לק•

ובנוסף בלאי החלקים נמוך משמעותית

* Plug-in Hybrid Electric Vehicle
** Battery Electric Vehicle



6

ד"סלהמנוע יעיל רק בתחום מאוד מצומצם של "( רגיל)"ברכב בעירה פנימית 
לכן דרושה תמסורת כדי לשמור יחס העברה קבוע לגלגלים במהירויות משתנות
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,  לכן אין צורך בתמסורת0ד"בסלברכב חשמלי המנוע יעיל כבר  
י המרה של אנרגיה קינטית מהגלגלים בזמן בלימה"ואף ניתן לטעון את הסוללה ע

,"רגיל"של רכב BOMמ~ 33%של רכב חשמלי מכיל  BOM,בשל פשטות המערכת
צפוי להשתנות בשנים הקרובות–אך מחירי הסוללות עדיין גבוהים מאוד 

 *BOM –Bill Of Materials ,רשימת כל הפריטים הדרושים לייצור



8

V2G-מבנה בסיסי של רכב חשמלי עם תמיכה ב

AC/DCממיר 

(אינוורטר)

בקר אלקטרוני

רשת  
החשמל

סוללהסוללה

סוללה

סוללה

סוללה

סוללה

מנוע 
חשמלי

חשמלנתונים ובקרה

 *V2G–Vehicle To Grid ,אפשרות שהרכב יטען את רשת החשמל בעת הצורך
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,מערכות ההנעה ובעל מנוע חשמלי חזק וסוללה גדולה2מכיל את PHEVרכב 
ניתן לבחור במגוון אפשרויות מה המנוע הראשי ומה מנוע העזר

"חרדת הטווח"י הפגת "אין עלה כדי להקל את המעבר לרכבים חשמליים ע-הצורך ברכבי פלאג

 *BOM –Bill Of Materials ,רשימת כל הפריטים הדרושים לייצור

,  רק החשמלי מניע את הגלגלים
מנוע הבעירה טוען את הבטריה

המנוע החשמלי עוזר בתחילת נסיעה
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מונחי בסיס להגדרת מהירות הטעינה–לרכבים חשמליים ציוד טעינה

Level–בשימוש בצפון אמריקה ויפן
מהירות לפי סוג החיבור החשמלי

התחברות לשקע ביתי–( 3.5kWעד )110V, איטית1.

התקנת שקע תעשייתי–( 22kWעד )220V, רגילה2.

מיוחדDCציוד –+220V(25KW )מעל , מהירה3.

Mode–בשימוש באירופה וסין
מהירות לפי סוג הציוד והיכולות שלו בהתאם

טעינה לא מנוהלת, חיבור כבל ישירות לשקע1.
אסור לרכבים ברוב מדינות המערב –

לא מנוהלת/טעינה מנוהלת, מטען נייד2.

טעינה מנוהלת, עמדה קבועה3.

טעינה מנוהלת, מתח גבוהבDCציוד 4.

Mode 3

Level 2

Mode 3

Level 3

Mode 1

Level 2

Mode 4

Level 3

Mode 2

Level 2
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–ACלטעינת DCהבדלים בין טעינת 
?של הטעינה" צוואר הבקבוק"היכן נמצא 
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AC-צוואר הבקבוק ברכב,
יש להתאים את עמדת הטעינה לדגם

DC-צוואר הבקבוק בעמדה ,
דורש תכנון של הרכב בהתאם

תלת פאזי/חד, 220/110Vמתח •

80Ax3Φתומך עד , זרם לפי החיבור הביתי•

220V ,3x32A =22kWההספק בבית חדש בו •

:AC/DC Inverter-אבל יש מגבלת הספק ברכב הנובעת מיכולת ה...•

AC/DC

הספק  
'מקס

-בישראל ( עתידיים)דגמים קיימים
מספר המחשות

3.5kW-Audi A3 e-tron
-Mercedes S500e, C350e, E350e
-Mercedes GLC350e, GLE350e
-(Volkswagen eGolf)
-(Toyota Prius Prime)

7kW-Audi Q7 e-tron
-Mitsubishi Outlander PHEV
-(Landrover PHEV)
-(Hyundai Kona EV)
-(Jaguar I-Pace)

22kW-Renault ZOE

200-3000Vמתח של •

ומעלה100Aזרם ישר של •

לא ניתן להוסיף לאחר  –דורש שקע טעינה מיוחד ברכב •
(BEV)קיים בעיקר ברכבים חשמליים טהורים , הייצור

דורש ציוד טעינה מיוחד הכולל שנאי ייעודי למערכת•

CHAdeMO CCS
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,  הרכב ועמדת הטעינה מתקשרים ביניהם כדי לאבחן תקלות ולעצור טעינה בסיום
קיימים מספר סוגי פלאגים אפשריים ברכב בהתאם לפרוטוקול התקשורת

פרסומי החברות, Zap-Map.com: מקורות

(AC)טעינה רגילה 

הפינים הקטנים משמשים לתקשורת•

(לפי תקן בינלאומי)Type-2בצד עמדות הטעינה השקע הוא תמיד 
של התקן' ארץ המוצא'הדגל מסמן את * 

 **CCS - Combined Charging System

Type-2 Type-1

איורי החתך של השקעים התקניים לרכבים בישראל

(DC)טעינה מהירה 

הפינים הקטנים משמשים לתקשורת•

•CCS: הפינים התחתונים מעבירים מתח  2רק

•Chademo :2 הפינים בצורתXמעבירים מתח

Chademo CCS Type-2 CCS Type-1



13

יצרני רכב משתמשים בסוגים שונים ואף סותרים בין הדגמים השונים

13

CHAdeMO

Type-1

CCS

Zoe, KangooFluence

i3

Type-2

Optima, NiroSoul

Type-1 CCS
e-variants

לאו דווקא בארץ, בייצור סדרתיBEV/PHEVיצרני המוכרים רכבי * 

פרסומי החברות, Zap-Map.com: מקורות

(בעזרת מתאם)
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–רכב חשמלי מביא שינוי בפרדיגמת ההפעלה של הרכב 
מילוי אנרגיה כאשר הרכב לא בשימוש

משך המילוי מתארך
(זול)שעות לטעינה רגילה 2-8•

(יקר)דקות לטעינה מהירה 30•

מועד המילוי
כשיש הזדמנות לכך•

כשיש זמן לכך•
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סוללה50%–' קו אדום'
"עדיין אפשר לחזור הביתה"

לעומת
"נדלקה הנורה"

נהגים נמנעים ממחסור
בסמארטפוןבדומה לשימוש  

–מהנהגים בישראל מחנים חניית לילה בחניה לא פרטית ~ 75%

דרוש פתרון לטעינה במרחב העירוני

קאר-גיל, Chargepoint ,“Range Confidence”\David Hermon, המשרד להגנת הסביבה: מקורות
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אור שגב•

מנהל פעילות רכבים חשמליים•

קאר-גיל•

•054-668-6582

•Orr.S@Gil-Car.co.il


