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מובילי הפרויקט

ועובדת  שוסטרכחלק מקבוצת 2014-נוסדה בגרינספוט
עם ערים ויזמים בכדי לחולל מהפכה בדרך בה אנו מתניידים

החברה יוזמת ומתקינה תשתיות למכוניות חשמליות ופועלת  
בשיתוף פעולה עם חברות רכב להפעלת רכב חשמלי שיתופי  

מפעילה עשרות תחנות טעינה ברחבי גרינספוט. בתחנות שלה
New York ,New-בין היתר ב, ב"ארה Jersey ,Floridaו-North 

Carolina , ובימים אלו מתחילה את פעילותה בישראל בעבודה
עם עיריות ומוסדות ברחבי הארץ

  מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון פועל
כלכלי  , טכנולוגי-לקידומה המדעי1978-מאז הקמתו ב

וחברתי של ישראל
המוסד ביצע מאות מחקרי מדיניות וסקירות המשמשים מקבלי  

מהם מספר מחקרים  , החלטות ואנשי מקצוע במשק ובממשל
ותחבורה  דלקיםעדכניים בנושאי מדיניות בתחומי תחליפי 

החכמה



תיאור הפרויקט

פרויקט במסגרת תכנית מתקני חלוץ והדגמה
ותחבורה חכמהדלקיםתחליפי ומינהלתבתמיכת משרד המדענית הראשית במשרד האנרגיה 

 50%במימון מדינה של , על פני שנתייםח"מלש3תקציב הפרויקט הינו
תמשיך להרחיב את פרויקט מעבר לתכנית  גרינספוטהמידה והפרויקט יוגדר כהצלחה 

המקורית

100 עמדות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים בעיר
נקודות טעינה200כ "סה–נקודות לכל עמדה 2, פאזי-תלתAC ,kw22עמדות 

 ביקושים מּונעפרישת העמדות תתבצע במודל((“demand-driven” model

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית מלווה את הפרויקט
הטמעה וניתוח המידע במסגרת הפרויקט, תכנון, סיוע באפיון



מודל הפרישה

 במיקומים אשר ייבחרו( טעינה' נק6)בשלב הראשון יותקנו שלוש עמדות
מ לבחון ולטייב את התהליך"ההתקנה תתבצע כפיילוט ע

עמדות טעינה ציבוריות יותקנו בהתאם לדרישת תושבי העיר
וללא גישה לחניה פרטית יגיש בקשה לעמדה( לא היברידי נטען)רוכש של רכב חשמלי /בעלים

הגשת הבקשות תתבצע דרך פורטל ייעודי באתר העירייה כחלק מהשירות לתושב
תהליך אישור הבקשות יכלול וידוא של העדר חניה פרטית ואיתור מיקום להתקנת עמדה 

תשתיות החשמל הקיימות וזמינותן של עמדות טעינה באזור, בהתחשב במרחק מהתושב

הפרויקט יכלול מהלך שיווקי להעלאת מודעות
הן מול התושבים והן מול יבואני הרכב לשם שילוב בהליך המכירה

 החשמל" פילר"בכל המיקומים על העירייה להקים בעצמה את
י תכנון"אחד יכול לשרת מספר רב של עמדות טעינה כך שניתן לצמצם את הצורך עפילר

שתי חניות בסמוך לכל עמדה ישוריינו בעבור כל רכב חשמלי הנמצא במצב טעינה
מודל מּונע ביקוש מבטיח פרישה התואמת לצורך בפועל ומונע מצב של תפוסה נמוכה לחניות

תקבל מהעירייה זכות שימוש בנכס שטח החניה ובלעדיות בתפעול העמדותגרינספוט
שנים15לתקופה של 



מערכת תפעול

פיתוח ישראלי, י מערכת שהינה ברמה הגבוהה ביותר מסוגה"העמדות ינוהלו ע
ב ומשרתת עשרות אלפי נקודות  "המערכת נמצאת בשימוש רשתות מובילות באירופה וארה

טעינה ומאות אלפי נהגים ברחבי העולם

המערכת מתממשקת לפרוטוקול תקשורת סטנדרטי של עמדות הטעינה
ומנגד ניתן יהיה להחליפה במערכת  , כך שתתמוך גם בעמדות טעינה עתידיות מדגמים אחרים

מתחרה באם יהיה צורך



 ורעש בתוך שטח העיר  הפחתה ודאית ומוחשית של זיהום אויר
מזהמיםבדלקיםתוך הפחתת תלות 

 של זמינות תשתיות ורכבים" הביצה והתרנגולת"שבירת מעגל

נעדרי  יכולת לעשות שימוש רכב חשמלי לתושביםהנגשת
יכולת טעינה פרטית

 בדומה לערים מובילות בעולםתדמית חדשנית וסביבתית

ויכולות  יצירת תשתית עירונית איכותית לשירות התושבים
לשירותי רשת חשמל מתקדמים

 ודאות-פרישה אופטימלית והפחתה של אימודל המבטיח
באשר למידת השימוש במערכת

 תפעוליות בייניתשמירה על עקרונות של(interoperability)  ,
שקיפות מידעו( open access)גישה חופשית

יתרונות ועקרונות



שלבי התהליך






