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–תחבורה חשמלית בקרב מעסיקים 
'?איך עושים את זה נכון
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:בחסות



2

?מי אנחנו
Future Mobility ILאתלהפוךהואשחזונההציבורלתועלתחברההיא

למובילה,המפותחהעולםבמדינותבפקקיםהמובילהמהמדינהישראל

.התחבורהבתחוםמקיימיםפתרונותוביישוםבחדשנות

,הממשלהשלהתחבורהמדיניותאתלשנותלמטרהלושםהארגון

עולמיתלמובילהישראלאתולהפוך,העסקיוהמגזר,המקומיהשלטון

:באמצעותהתחבורהמהפכתבישום

.בתחוםהענייןמחזיקיכלאתהמאגדותרחבותפלטפורמותיצירת•

.במשקהרלוונטייםהגורמיםכללמולרגולטורייםבחסמיםובטיפולזיהוי•

מקיימיםתחבורהפתרונותשלוהטמעהליישוםהזדמנויותיצירת•

.לישראל

מקומיותרשויות,ממשללגופימקצועיוליוויייעוץ,מקצועיידעיצירת•

.ומעסיקים

שירותי  

ייעוץ
סדנאות 

מעסיקים

ניירות  

מדיניות
מדדים כנסים
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נדבר היוםעל מה 

מגמות בארץ ובעולם–מעבר לתחבורה חשמלית 

הזדמנויות ואתגרים בהטמעת תחבורה חשמלית בקרב מעסיקים

פתרונות טעינה וניהול אנרגיה למעסיקים

פאנל מומחים

שאלות מעסיקים, אפשרויות הטמעת תחבורה חשמלית בישראל

?איך עושים את זה נכון–תחבורה חשמלית אצל המעסיק 

בחסות



1 מגמות בארץ –מעבר לתחבורה חשמלית 

ובעולם

Future Mobility ILל "מנכ, יניב אדרי

בחסות



מהפכת התחבורה

18-המאה ה
סוסים ועגלות

19-המאה ה
התפתחות מערכת הרכבות 

והתחבורה הציבורית
אופניים כתחליף לסוסים•

20-המאה ה
מכוניות כמכשיר  
התנועה המרכזי

מינוע ומעבר לרכב פרטי •
מבוסס בנזין ונפט

פריחת הרכבות•

21-המאה ה
Mobility-as-a-Service

רכב מבוסס חשמל•
מעבר מבעלות לשימוש•
שירותי תחבורה שיתופית•
ניהול רשת מקושרת•
רכב אוטונומי•

בחסות



המדינות נערכות למהפכה

ישראל

סך הגידול בפליטות שמקורן בתחבורה 

.טון0.6על עד 2030יעמוד על  בחסות



רכבים חשמליים בעולם

.(כיום250$לשעה-לקילוואט600$מ)60%-בהסוללהמחירירדהאחרונותהשניםבחמש▪

.שעה-לקילוואט100$-כשללרמההסוללהמחירירדשנים5תוך-ההערכות▪

.בנזיןרכבלמחירזההיהיהחשמלירכבשלהרכישהמחיר

.מ"ק350כעלועומדהאחרונותבשניםהוכפלהנסיעהטווח▪

(ואילתא"תביןהמרחק)
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בחסות



הרכב החשמלי כבר כאן
:32021רבעון –היקף מסירת רכבים חדשים באירופה לפי סוג הנעה 

ACEA ,23.11.21מקור *
בחסות



הרכב החשמלי כבר כאן
:1/2021רבעון –נתח השוק של רכבים חשמליים מסך המכירות במדינות אירופיות נבחרות 

.2021מאי , "2021-2030מהפכת הרכב החשמלי בישראל "BDOח "דו* 

בחסות



הרכב החשמלי כבר כאן
(:Q1-Q3)2021עד 2018–מ: צמיחת מכירות רכב חשמלי בישראל 

.לינקדאין, מפרסום של דניאל צוקר על בסיס פרסום של איגוד יבואני הרכב* 

מציבה ( מסך כלל הרכבים הנרכשים)2021-הקפיצה בהיקף הרכבים החשמליים שנרכשו ב
את ישראל בשורה אחת עם הממוצע העולמי ביחס לנתון זה

בחסות



רכבים חשמליים בישראל
יתרונות ייחודים בישראל

קטנהאימדינת▪

נמוכיםחשמלמחירי▪

מקומיאנרגיההיצע▪

.ביתיתהטענההמאפשרתפאזית-תלת-חשמלתשתית▪

▪Early Adaptors

פרטיברכבתלות▪
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בחסות



למשקתועלת

בהומובילהלמהפכהכמוכנהישראלביסוס:התחבורהלמהפכתכבסיסחשמלירכב▪

:2035לשנתעד₪מיליארד19כבמוערךחשמלילרכבמואץממעברלמשקהמצטברהרווח▪
.דלקיםבעלות₪מיליארד16.5שלחסכון▪

.(בלבדפרטירכב)פליטותבהפחתת₪מיליארד2.8שלרווח▪

.50%בלפחותממכוניותהאווירזיהוםהקטנת▪

לפרטתועלת

דלקהוצאותעלבשנהח"ש7,600-כשלחיסכון▪

פנימיתבעירהמנועלרכביביחסתקופתייםוטיפוליםתחזוקהפחות60%▪

?למה לקדם רכבים חשמליים בישראל

1210/07/18 1210/07/18

בחסות



גם אוטובוסים–לא רק רכב פרטי 

בחסות
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הזדמנויות ואתגרים בהטמעת תחבורה 

חשמלית בקרב מעסיקים

מוסד  , חוקר מדיניות אנרגיה ותחבורה חכמה, ליבסעידן 

שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

בחסות



3 איך –תחבורה חשמלית אצל המעסיק 

?עושים את זה נכון

לשעברEV EDGEל "מנכ. בישראלGEELYל "מנכ, רונן יבלון

בחסות



4 פתרונות טעינה וניהול אנרגיה למעסיקים

Gnrgyל "מנכ, רן אלויה

בחסות
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פאנל מומחים
אפשרויות הטמעת תחבורה חשמלית בישראל

GNRGYל "מנכ, רן אלויה

ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל  "מנכ,איתן פרנס

החוג  , ראש המעבדה לחדשנות וקיימות, ר אורלי רונן"ד

אוניברסיטת תל אביב, ללימודי סביבה

מוסד שמואל נאמן, ליבסעידן 

ישראלGEELYל "מנכ,רונן יבלון

אלקטריון,גלעד שרון

בחסות
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נשמח לעמוד לרשותכם

yaniv@mobilityil.com

052-3636483–יניב 

mailto:yaniv@mobilityil.com

