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?למה בכלל רכב חשמלי

הפחתת זיהום אוויר  •

שנים30-42הקצבה לעוד כ –דלק /נפט•

כוחות פוליטיים  –דלק /נפט•

רגולציות של מדינות מפותחות•

.....1886טכנולוגיה שהחלה ב –מנוע בעירה פנימית •



העולם הופך לחשמלי
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Bloomberg

ייצורעלויות 

הסוללההפחתת עלות 

יתרונות לגודל

לרכב חשמליפלטפורמות ייעודיות 

רגולציה

במיוחד במרכזי ערים באירופה

Bloomberg



וגיה "מחושמלת"היא המדינה הכי נורו
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העלות ההתחלתית של רכב חשמלי תהיה : מקדם העלות

יותר מ 2022-24-ברכב בעל מנוע בערה פנימיזולה 
7

Source: RethinX, 2017



מקדם הרגולציה
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Source: BDO, 2018



שלהםמוצרים ההצעת את " מחשמלים"יצרני הרכב 
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שילוב מושלם:רכב חשמלי ותחבורה שיתופית
10

מ נמוכה יותר  "עלות תפעולית פר ק

עבור רכב חשמלי

- 80%

- 60%

בדלק

(חשמל)

בתחזוקה

של  ( TCO)**עלות הבעלות הכוללת 

'  רכב חשמלי נמוכה יותר בקילומטראז

גבוה

/מונית חשמלית 

RIDE-HAILING

תחבורה חשמלית  

שיתופית

רכב חשמלי שיתופי

*ICEמול  EV-מ "חסכון בעלות פר ק

* ICE: Internal Combustion Engine vehicle

** TCO: Total Cost of Ownership



ות  ניות חשמלי בעולםRIDE HAILING/מו
11

LONDON

AMSTERDAM
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ות  וגיהישראל צריכה להי הבאהנורו

"מבודדת", צפופה, קטנהמדינה ▪

ידע טכני▪

-Start-up Nation

-Early adopters – especially re. ADAS & Automotive

כלכליים וגיאופוליטיים, שיקולים סביבתיים▪

אנרגיה סולארית+ גז טבעי זול וזמין -

חשמל זול-

ללא מקורות נפט מקומיים, דלק יקר-

 הזדמנות להקטין את התלות האנרגטית של  = רכב חשמלי

ישראל בעלות תחרותית עם תועלת סביבתית

TLVHaifa:

95Km

TLVAirport:

15Km

TLVJerusalem:

59Km

TLVNetanya:

29Km

TLV BeerSheba:

115Km
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וגיהכמו , הדלק יקר ובהולנדבנורו

Source: BDO
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נות  OECDחשמל זול לעומת הרבה מדי

Electricity prices in the household sector (including taxes), 2017

Source: BDO, Eurostat
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ישראל קופצת על המציאה החשמלית
16

BEV+ PHEV

Source: Samuel Neeman Institute

הטבת מס רכישה

גידול בהיצע הרכבים וטווח הנסיעה

2025-תחזית ל–מספר כלי הרכב החשמליים על הכבישים בישראל 

BEV 10%, PHEV 20% - Vs. ICE 83%

גידול בתשתיות טעינה

מעורבות הרשויות המקומיות



גידול בהיצע וטווח הרכבים
17

250 KM270 KM 150 KM 200 KM

ZOE 40 KWHLEAF 40 KWH KANGOO Z.E. eNV 200

ON SALECOMING SOON (2019)

תווח



תשתיות טעינה
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יות המקומיות מעורבות הרשו
19

רכב שיתופי חשמלי בחיפה ונתניה

(CAR2GO)



ניות חשמליות בתל אביב( בקרוב)גם : מו
20

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001286579
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נות הרכב החשמלי יתרו

עלויות אחזקה
מחזור

הטבות מס

מ"עלות לק

הטבות ללקוח

שקט



יות נסיעה  השוואת עלו

zoe

מ  "ק250טווח נסיעה 

עלות טעינה₪ 22רק 

בנזין1.2קליאו 

מ  "ק250טווח נסיעה 

עלות תדלוק לפי צריכת דלק  ₪ 120
(  מ"ק13ממוצע של ליטר ל )

₪ 8000מ חסכון משוער "ק20,000חסכון מצטבר של עלויות תדלוק  בנסועה שנתית של 

לא כולל עלויות טיפול נמוכות יותר וביטוח שנתי* 



ירוקה י וחקיקה  נות במיסו יתרו

הטבות מס▌

20%PHEVברכב בעירה פנימית ו 82%לעומת 10%מס קנייה של -

₪  1000שווי שימוש מופחת ב -

(בלו)סולר /מיסוי מופחת על חשמל לעומת מיסוי על דלק-

חקיקה▌

תחנות הטענה מהירות-

EVחניות ייעודיות לרכב -



רם 3/1 נטי עבו ו כרלו לרכב חשמלי  ם מעבר  ם שוקלי ת –מהישראלי העלו

ל כמכשו ם  ן נתפסי י סיעה עדי הנ ח  ו טו ו

חסמים לקניית רכב חשמלי

Shiluv I2R Survey – May 2017

42%

24%

15%

7%

21%

10%

8%

5%

4%

4%

כ מחיר"סה

מחיר קנייה יקר

יקר עבורי/ אין לי כסף 

יקר יחסית לחלופות

לא מתאים לנסיעות ארוכות

לא רלוונטי עבורי

אין תשתית להטענות

מסורבלת לתפעול

כאשר יהיה יותר ניסיון עם רכבים חשמליים. לא כרגע

קמ לא מספיקים לי150

11%

24%

25%

19%

16%

34%

35%

מדגם

כלל לא רלוונטי

לא כל כך רלוונטי

ככה-ככה

די רלוונטי

מאוד רלוונטי

כ כן"סה

כ לא"סה

נעזר–רלוונטיות אישית 
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2nd LIFE BATTERIES

28

USING OLD EV BATTERIES AS STORAGE UNITS FOR HOME OR FACILITIES

COMMERCIALIZED: NISSAN X-STORAGE

• NISSAN “Smart Camping” 1

7 days autonomy (without solar panels)

PILOTS (EXAMPLES)

1 - https://www.alliance-2022.com/blog/second-life-ev-batteries-power-off-grid-adventures/ 

2 - https://new sroom.nissan-global.com/releases/release-487297034c80023008bd9722aa000f93-180322-01-j

• NISSAN Leaf Batteries for off-grid lighting poles 2

• X-Storage Home

- Commercialized in the UK, 

France, Germany & Denmark:

- 4.2m 6 kWh (2nd life battery) 

or 9.6 kWh (new battery)

- From 3,500 to 5,900 €

- Ideally connected to RE 

sources (e.g. solar panel)

• X-Storage Buildings

- Amsterdam Arena stadium: 

280 used Leaf packs, 

4MWh/4MW power supply

- EDF Partnership in the UK

https://www.alliance-2022.com/blog/second-life-ev-batteries-power-off-grid-adventures/
https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-487297034c80023008bd9722aa000f93-180322-01-j
mailto:https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=y5ozUDAJFC4


VEHICLE-TO GRID (V2G)
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BI-DIRECTIONAL CHARGING BETWEEN THE CAR AND THE GRID – USING THE CAR AS STORAGE UNIT

RENAULT 1

• Programs in the US, Japan and Europe:

- Nissan US use Leaf to assist in powering its HQ during peak

- Germany: use Leaf as a reserve for the German electricity grid

- Japan: work with partners such as electric and telecom 

companies, conducting field tests of V2G and virtual power 

plant systems

• Leveraging a key advantage of the CHAdeMO fast charging 

(DC) standard vs. CCS (not yet supporting V2G)

NISSAN 2

1 - https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21223215/premiere-mondiale-groupe-renault-experimente-a-grande-echelle-la-charge-bidirectionnelle-des-

vehicul?utm_campaign=new salert_95893&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com&utm_campaign=new salert_95893&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com

2 - https://new sroom.nissan-global.com/releases/nissan-to-create-electric-vehicle-ecosystem

• March 2019: first large-scale pilot schemes in alternating-

current, V2G charging 

- On-board reversible charger reducing the cost of charging terminal

- Starting in the Netherlands and Portugal (15 Renault Zoe) then 

France, Germany, Switzerland, Sweden and Denmark

- Partnering with Energy suppliers

- Goal include: work on the regulatory standard, establish common 

standards

https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21223215/premiere-mondiale-groupe-renault-experimente-a-grande-echelle-la-charge-bidirectionnelle-des-vehicul?utm_campaign=newsalert_95893&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com&utm_campaign=newsalert_95893&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com
https://newsroom.nissan-global.com/releases/nissan-to-create-electric-vehicle-ecosystem


“SYSTEMIC” PILOTS – SMART ISLANDS (RENAULT)
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COMBINING RENEWABLE ENERGY, 2nd LIFE STORAGE, V2G AND EV

• 1st project in Porto Santo 
(Portugal) – launched Feb. 18 1

• 4 pillars: EV, stationary energy 

storage, smart charging and V2G

• 1st phase involving 16 Zoe, 6 Kangoo, 

40 charging points / smart charging

• 2nd phase adding V2G

• 3rd phase adding Second-life storage 

together with wind farms

• 2nd project in Belle-Ile (France) 
– launched Sep. 18

• 3 pillars: sharing of EV, stationary 

storage of solar energy and smart 

charging.

1 - https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21204577/le-groupe-renault-et-eem-creent-la-premiere-ile-intelligente-a-porto-santo 

2 - https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21216115/le-groupe-renault-devoile-la-premiere-ile-intelligente-de-france-a-belle-ile-en-

mer?utm_campaign=new salert_95502&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com&utm_campaign=new salert_95502&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com

https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21204577/le-groupe-renault-et-eem-creent-la-premiere-ile-intelligente-a-porto-santo
https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21216115/le-groupe-renault-devoile-la-premiere-ile-intelligente-de-france-a-belle-ile-en-mer?utm_campaign=newsalert_95502&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com&utm_campaign=newsalert_95502&utm_medium=email&utm_source=media.renault.com


!תודה רבה


