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סקירת ניסיון ולקחים ממדינות מובילות ביישום

סדנת מומחים ובעלי עניין

מודל חיזוי והמלצות מדיניות

https://www.neaman.org.il/Electronic-and-Hybrid-Power-for-Busses-Final-Report-HEB
https://www.neaman.org.il/Integration-electric-hybrid-PhaseA-literature-review-HEB
https://www.neaman.org.il/PhaseB-economic-analysis-life-cycle-assessment-HEB
https://www.neaman.org.il/EF14-Electric-Hybrid-Vehicles-HEB
https://www.neaman.org.il/Energy-Forum-41-Hybrid-and-electric-vehicles
https://www.neaman.org.il/Electric-Vehicles-Charging-Infrastructure-in-Israel-Implementation-Policy-and-Technical-Guidelines


סוגי הנעה חשמלית



מחויבות 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


ומתמשכת של זיהום אויר ורעש במרחבאמיתיתאמצעי ישיר להפחתה 

שיפור תדמיתי של רשויות מאמצות

שירות חדשני ומתקדם לתושבים

תועלת כלכלית ישירה ועקיפה   

הפחתת פליטות גזי חממה

שדרוג תשתיות אנרגיה

ניצול מקורות מקומיים של אנרגיה מתחדשת

מניעים



תחזית חדירה לישראל
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תחזית ארצית לביקוש לעמדות טעינה
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כפרי
עירוני  

200,000>
שבע-באר פתח תקווהנתניה אשדוד ראשון לציון חיפה אביב-תל ירושלים
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תחזית חדירה בחתך רשויות



אוטובוסים

משאיות ורכבים מסחריים

מוניות ורכבי הסעות

רכבים פרטיים

אופנועים ורכבים קלים

צרכים שונים לאמצעים שונים



טעינה בחתך מגזרי

AC( שעות3-8) 

DC( דקות20-50)

ציבורי ציבורי-סמי מקום עבודה פרטי

ת
דו

מ
ע



משרד האנרגיה

י"חח
משרד התחבורה

ספקי שירותי טעינה

מפתחי טכנולוגיה
יצרני חשמל

צ"תחמפעילי 

ליסינג והשכרה

יבואני רכב

עניין-מיפוי בעלי
ציבורי

פרטי

ס"הגנמשרד 

תחליפיםמינהלת

רשויות מקומיות

משתמשים אנרגיהרכב



מודלים לפרישה והתקשרויות

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.06.011

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.06.011


תמהיל הטעינה צריך להיות תואם למאפייני הרשות

(smart charging)טעינה ציבורית צריכה להיות טעינה חכמה 

לדוגמא  )open access-וInteroperabilityכגון , שמירת עקרונות תחרות

"(אוניברסלידלקן"במודל 

בקביעת תמריצים מוצע לעשות הבחנה בין רכב היברידי נטען לחשמלי מלא

למידה מניסיון קיים של רשויות בעלות אופי דומה בארץ ובעולם

ביצוע מהיר של התנסות בהיקף מוגבל ובסיכון נמוך

לבנות עקומת למידה–חדירה הדרגתית 

יכולות לסייע להתגבר ( PPP)פרטית -התקשרויות מסוג שותפות ציבורית

על חסמים בירוקרטיים ברשות

עניין סביב פרויקטים-יצירת קואליציות של בעלי

עקרונות ביישום



להובלת הנושא ברשות–בעל ידע וסמכויות רלוונטיים –" מפיון'צ"סימון 

סקירה ואיסוף מידע באשר למאפייני הרשות

דעת קהל, נתוני איכות אויר, מאפייני נסועה של התושבים, זמינות חניה פרטית–

קביעת יעדי מדיניות לזיהום אויר מתחבורה ברשות

טווח הקצרמציאותיים| לטווח הארוך שאפתניים–

בניה חדשהבפרויקטיהחלת חובת הכנת תשתיות לטעינה 

החלת תנאים מיטיבים לרכב חשמלי במכרזי רכש

או ניקוד עודף לרכבים ללא פליטות/קביעת מכסות ו–

עלות בעלות כוללתשיקלול–

עידוד וסיוע להקמת תשתיות טעינה לציי רכב תפעולי של גופים מסחריים

החלת תמריצים רכים לתושבים בעלי רכבים ללא פליטות

בלי גישה לעמדות טעינה ציבוריות/הקצאת חניות ייעודית מועדפות עם, חניה חינם–

טעינה למוניות ורכב שיתופי( hubs)ייזום הקמת רכזות 

פעילות חינוך והסברה לתושבים

צעדים ליישום ברשות המקומית


