


י שחקנים עסקיים"מעבר מבעלות פרטית להפעלה ע

רכב אוטונומי חשמלי שיתופי מקושר

,  התייצבות בעמדת מפתח בקידום מהפכת התעבורה החכמה תוביל להקטנה בשיעור תאונות הדרכים
.הפקקים ועוד

Mobility as a Service (MaaS)
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למשקתועלת

בהומובילהלמהפכהכמוכנהישראלביסוס:התחבורהלמהפכתכבסיסחשמלירכב▪

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

.(בלבדפרטירכב)פליטותבהפחתת₪מיליארד2.8שלרווח▪

.50%בלפחותממכוניותהאווירזיהוםהקטנת▪

לפרטתועלת

דלקהוצאותעלבשנהח"ש7,600-כשלחיסכון▪

פנימיתבעירהמנועלרכביבייחסתקופתייםוטיפוליםתחזוקהפחות60%▪

?למה לקדם רכבים חשמליים בישראל

310/07/18 310/07/18



עקיפהתועלת

מיובאבנפטתלותוהקטנתטבעילגזהמקומיהביקושביסוס▪

רכביםלהטענתמתחדשותבאנרגיותלשימושהדרגתיומעברשילוב▪

ושפלשיאבשעותלצריכהבהתאםוהפריקההטעינהזמנישלאופטימיזציה▪

פ"במורקולא,טכנולוגיוקידוםחדשנותכמוקדישראלשלמעמדהביסוס▪

?למה לקדם רכבים חשמליים בישראל
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:בסיסהנחות

בשנהמ"קאלפי16.3:פרטילרכבממוצעתנסועה▪

בישראלפרטיותמכוניותמיליון2.85▪

בשנהמ"קמיליארד46.5:מ"קכ"סה▪

מ"ק100-לש"קוט11.5-16בממוצעצורךחשמלירכב▪

ש"קוטמיליארד5.3-7.4:ש"קוטצריכתכ"סה▪

:חדשותחשמליותמכוניותמכירתצפי▪

ביסוס הביקוש המקומי לגז טבעי  
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2025

40%

2030

100%



ביסוס הביקוש המקומי לגז טבעי  
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2025  :

TWh3.76

2030:

TWh11.67

0.35 BCM

1.1 BCM



רכבים חשמליים בעולם
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סוגי רכבים המשתמשים בהנעה חשמלית

(HEV)מכוניות היברידיות (PHEV)היברידיות פלאג אין (EV)מכוניות חשמליות 

:  רכבים בעלי שתי מערכות הנעה▪

.  רגילה וחשמליתדלקית

ההנעה החשמלית המבוססת על  ▪

.החשמל שנאגר בסוללה

הסוללה נטענת על בסיס המרת  ▪

האנרגיה הקינטית של תנועת  

.הרכב לחשמל אגור

Hyundai Ioniq: דגם מוכר▪

:  רכבים בעלי שתי מערכות הנעה▪

.  רגילה וחשמליתדלקית

ההנעה החשמלית המבוססת על  ▪

.החשמל שנאגר בסוללה

.  הסוללה נטענת על בסיס טעינה▪

חשמלית והמרת האנרגיה הקינטית  

.של תנועת הרכב לחשמל אגור

Mitsubishi Outlander: דגם מוכר▪

.  רכבים בעלי מערכת הנעה חשמלית▪

ההנעה החשמלית המבוססת על  ▪

.החשמל שנאגר בסוללה

הסוללה נטענת על בסיס טעינה  ▪

.חשמלית

 ,Nissan Leaf: דגם מוכר▪

Renault 30e, Tesla
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(Renault Zoe, Nissan Leaf, BMW i3)היצע הדגמים החשמליים בישראל קטן מאד ▪

מרביתם אינם זמינים בישראל-ברחבי העולם ישנם דגמים חשמליים רבים ▪

כמעט כל יצרניות הרכבים מתכוונות להשיק דגמים חשמליים בשנים הקרובות▪

רכבים חשמליים בעולם
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רכבים חשמליים בעולם

עד2025בשניםבנזיןרכבימכירתשאוסרותתקנותקבעוכברוהולנדגרמניה,נורבגיהכגוןאירופהמדינות▪

.2030בשנתובסולרבבנזיןמונעיםרכבכלינסיעתעלאיסורנקבעאףובפריזבהולנד.2030

.חשמלייםלרכביםמכירהיעדיקבעווספרדקוריאהדרום,פורטוגל,הולנד,יפן,אירלנד,דנמרק,אוסטריה▪

.הרכבסחירותאתבחשבוןהלוקחיםצרכניםהתנהגותעלמשפיע-הצהרתירקאינוהמהלך▪
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רכבים חשמליים בעולם

.(כיום250$ללקילוואט600$מ)60%-בהסוללהמחירירדהאחרונותהשניםבחמש▪

.לקילוואט100$-כשללרמההסוללהמחירירדשנים5תוך-ההערכות▪

.בנזיןרכבלמחירזההיהיהחשמלירכבשלהרכישהמחיר

.מ"ק350כעלועומדהאחרונותבשניםהוכפלהנסיעהטווח▪

(ואילתא"תביןהמרחק)
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2017על מסירות רכב BDOח "דו: מקור
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נורבגיה שבדיה סין בריטניה הולנד צרפת גרמניה ישראל

35%

4%

2% 2% 2% 2%
1% 0%

נתח שוק הרכבים החשמליים הפרטיים מסך 
(אין-כולל פלאג)המכירות

2017-שיעור חדירת הרכבים החשמליים בעולם ב

רכבים חשמליים בעולם
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https://www.bdo.co.il/getattachment/4238a56e-17b6-484b-9fd1-bbd78ec5588a/car_booklet_Q4_2017_mail.pdf.aspx?lang=he-IL


המצב בישראל
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.הציבוריבמרחבקיימתואינהוכמעטהפרטיבמרחבבעיקרזמינההחשמליתהטעינהתשתית▪

.נגרטות160,000-וכמכוניות270,000-כנמסרותשנהמידי,פרטיותמכוניותמיליון2.85-כבישראל▪

:זניחהבישראלהחשמלייםהרכביםמסירותכמות▪

(לגמרהחשמליםרכבים150-כ)חשמלייםרכביםהיו1%-כרק2018-ב▪

הבירידייםהיוהחדשיםמהרכבים10%▪

מאדמוגבלהחשמליותהיצעאך,לגדולמתחילההיברידייםהרכביםשלוהמותגיםהדגמיםהיצע▪

רכבים חשמליים בישראל

החשמליות זניחות בעוד שההיברידיות צומחות
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רכבים חשמליים בישראל
יתרונות ייחודים בישראל

קטנהאימדינת▪

נמוכיםחשמלמחירי▪

מקומיאנרגיההיצע▪

.ביתיתהטענההמאפשרתפאזית-תלת-חשמלתשתית▪

▪Early Adaptors

פרטיברכבתלות▪
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תשתית

.פרטי והפרטי-הציבורי, ישנה בעיית הנגשת תשתית במרחב הציבורי-בעיית ההנגשה ▪

.אין עמדות טעינה מהירה בתחנות הדלק-מחסור בנקודות טעינה▪

רגולציה

.עדכון והבהרות, כיום הרגולציה להתקנת עמדות טעינה מצריכה התאמות-עדכון רגולציה ▪

.התנאים הרגולטוריים אינם יציבים וארוכי טווח-היעדר ודאות רגולטורית▪

.ורשות החשמלי"חחנדרשת הסדרה מול –קשיים בטעינה הביתית –טעינה ביתית▪

תכניות  , מסגרת תקציבית, יש לגבות ביעדים מספריים. הממשלה קבעה יעדים-גיבוי החלטת הממשלה בעניין היעדים▪
.עבודה ומעשים פומביים

רכבים חשמליים בישראל
החסמים התשתיתיים העיקריים לרכישת רכבים חשמליים
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מודעות לקיים

.ישנו חשש מצורך במשך טעינה ארוך וטווח נסיעה קצר–משך טעינה ▪

ישנן תפיסות מוטעות לגבי היכולת להתקין עמדות הטענה בבית ובמשרד ובתכנון תשתית  –זמינות תשתית הטענה ▪
.הטענה ציבורית

.ישנו פחד ממחיר גבוה בהשוואה לרכבים בעלי מנוע בערה פנימי–כדאיות כלכלית ▪

.רוב הציבור אינו מודע לתמריצים המיסויים לרכישת רכבים חשמליים-תמריצים▪

.ביטוחים ושירותי דרך לרכבים חשמליים, ישנו חשש מזמינות מוסכים–Eco Systemזמינות ה ▪

.  מבחר הדגמים הקיים בארץ מצומצם מאד–היצע הרכבים▪

.לצד פרסומים לגבי קרינה מגבירים חשש משינוי, חוסר התנסות–בטיחות▪

"פלייסבטר"מיזם מכשלוןהציבור עדיין מצולק –"פלייסבטר"טראומת ▪
.והינו סקפטי ביחס לתחום

רכבים חשמליים בישראל
החסמים התפיסתיים העיקריים לרכישת רכבים חשמליים
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חדירהנדרשתהאנרגיהמשרדמחקרלפי▪
קריטיתלמסהלהגיעמנהעל1-3%של

Massלומעברהשוקלצמיחהשתביא
Market.

חשמלייםרכבים4,000-8,000שלמכירה▪
בטר)הנדרשתהקריטיתהמסהאתייצרו

.(אחוזכרבערקמכרופלייס

בסיכוישירכשומעריכים9%-כהיוםכבר▪
רכביבעליבעיקר,חשמלירכבגבוה

.נוסףרכבובעלימהעבודהרכב/ליסינג

רכבים חשמליים בישראל
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הניסיון הנורווגי
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(.אין-פלאג18.4%וכחשמלי מלא 20.8%כ )מכלל הרכבים בנורבגיה 39.2%רכבים מונעי חשמל היוו כ 2017בשנת 

הניסיון הנורווגי
נורבגיה היא המדינה המובילה בעולם בתחום הרכבים החשמליים

22

(PHEV)רכבי פלאג אין ▪(BEV)רכבים חשמליים ▪



:90ברורים וארוכי טווח החל משנות ה , הישג זה הינו תוצאה מתמריצים ממשלתיים משמעותיים

(1990)2021תקף עד –ביטול מס קנייה לרכבים חשמליים ▪

(2000)הנחה במיסוי חברות על רכבים 50%ו Annual Road Tax(1996 )–מס תחבורה מופחת ▪

(2009ו 1997)פטור מתשלום בכבישי אגרה ומעבורות ▪

(1999)חנייה עירונית חינם ▪

(2015)2020תקף עד –ועל החכרת רכבים חשמליים ( 2001)על רכישת רכבים חשמליים ( 25%בגובה )מ "ביטול מע▪

(2005)גישה לנתיבי אוטובוסים ▪

הניסיון הנורווגי
נורבגיה היא המדינה המובילה בעולם בתחום הרכבים החשמליים
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:הממשלה קבעה יעדים שאפתניים ותמכה בתכנית לפרישת תחנות טעינה וטעינה מהירה

מעלות התקנת תחנות טעינה רגילות  100%הממשלה ממנה 2009-2010בין ▪

של תחנות טעינה מהירה ( ללא תפעול)הממשלה מימנה את עלות הרכישה 2010-2014בין ▪

2017מ בכבישים המהירים שהושלמה בשנת "ק50פריסת תחנות טעינה מהירה בכל הממשלה מימנה תכנית2015-ב▪

כיום מוקמות תחנות טעינה מהירה גם ללא מימון ממשלתי▪

.י מנוע בעירה פנימי"לא ימכרו יותר רכבים מונעים ע2025משנת –נקבע יעד ▪

:תחנות הטעינה הבאותנורובגיהכיום פרוסות ברחבי 

הניסיון הנורווגי
נורבגיה היא המדינה המובילה בעולם בתחום הרכבים החשמליים
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ובהתאם לעקרון  , תועלת ההעדפה תהיה לרכבים חשמליים-הגישה בנורבגיה שמה דגש על כך שבכל מצב בשיקולי עלות

.ישנו מיסוי על רכבים מזהמים" המזהם משלם"

:בשנים האחרונות חלו תמורות שונות בתמריצים בנורבגיה בתחום

(Car-pool( )2015נוסע ב )נוסעים 2הגישה לנתיבי אוטובוסים באוסלו בשעות העומס מחייבת לפחות ▪

(2017)חנייה עירונית וגישה לנתיבי אוטובוסים חינם הועברה לשיקול דעתן של הרשויות המקומיות ▪

(2018)הנחה במעבורות 50%-הנחה במיסוי חברות על רכבים ו40%▪

(2018)ביטול מס רישום לרכבים חשמליים משומשים ▪

הניסיון הנורווגי
נורבגיה היא המדינה המובילה בעולם בתחום הרכבים החשמליים
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:הפתרון המוצע

הגדרת יעד וקביעת מדיניות
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הצבת יעדים אגרסיביים ▪

.שנים5הטבת מיסוי רכב חשמלי מלא ל -ודאות מיסוי▪

שינוי בהטבת שווי שימוש▪

מחויבות ממשלתית ודרישה מיתר המגזר הציבורי להתחייבות  –המדינה כדוגמא ▪

(.שלטון מקומי, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות)

.קמפיין הסברה▪

.השלמת פריסת רשת טעינה▪

מהלכים להובלה בהטמעת רכב חשמלי



המיידיבטווח 

.  תבנה תשתית טעינה במרחבים הפרטי והציבורי2019עד סוף שנת ▪

.יקבעו יעדים לגבי משאיות ואוטובוסים▪

2022שנת -יעדי הטווח קצר 

(.בהנעה חשמלית מלאה)מהרכבים החדשים בישראל יהיו חשמליים 25%▪

2025שנת –יעדי הטווח הבינוני 

(.בהנעה חשמלית מלאה)מהרכבים הנוסעים בכביש הינם חשמליים 50%-30%▪

2030שנת -יעדי הטווח הארוך 

.מהמכוניות יהיו ללא בנזין2030-100%שנת ▪

קביעת יעדים
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וודאות ארוכת טווח לתמריצי מיסוי

31.12.2022עד plug inעיגון ההטבה ושווי השימוש ברכב חשמלי מלא והיברידי 

.2025-העלאה מדורגת עד מיסוי מלא ב▪

.כזמניות( ופלאג אין)הותרת ההטבות בנוגע לרכבים היברידיים ▪

:תמריצים רכים▪

.נסיעה מוזלת בכבישי אגרה•

(.בסמכות הרשות המקומית)חניה מוזלת ברשויות מקומיות •
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וודאות ארוכת טווח לתמריצי מיסוי

העמקת דיפרנציאציה  –שווי שימוש 

30

שווי שימוששווי שימושמחיר הרכבדגםשיעור מס

לאחר  )שווי שימוש מעודכן 

פער במסמס  מס מקורי(הנחה

32%ZOE Intense144,0002.48%3,5712,5811,14382695

Hyundai I25116,0002.48%2,8772,877921921

47%ZOE Intense144,0002.48%3,5712,5811,6781,213139

Hyundai I25116,0002.48%2,8772,8771,3521,352



הממשלה והסקטור הציבורי כמובילי דרך

.הציבוריבשירותלזכאיםצמודכרכבחשמליברכבבחירהלאפשר▪

.שנהמידיהממשלתיהרכבלציחשמליותמכוניות200שלרכישהעללהכריז▪

.שנהמידיהביטחוןמשרדשלהרכבלציחשמליותמכוניות200שלרכישהעללהכריז▪

.איןפלאגחשמלירכבייקחולים"ומנכששריםלכךמחויבות▪

.2592ממשלההחלטתבעקבותההמלצותאתלאשר▪

חברות,סטטוטורייםתאגידים-הציבורימהסקטורדרישה▪

.דומהבמדיניותלפעולמקומיושלטוןממשלתיות
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ותכניתקמפייניםלהובילישהתחוםאתלקדםמנתעל
:מוקדיםבשלושההסברה

ליעדיםהמודעותהגברתלצורך–היבואנים▪
היצעאתלהגדילבכדי,הממשלתייםולצעדים
.תחרותולקדםהקייםהחשמלייםהרכבים

לנושאמחויבותיצירתלצורך–רכבציימנהלי▪
.וההזדמנותהתועלותלאורמצידםהביקושוהגדלת

לרכביםהביקושהגברתלצורך–הכלליהציבור▪
רכביםשלהכלליותמהתועלותכנגזרת,אלה

.ולסביבהלמשקחשמליים

שיווק והסברה
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תשתית טעינה

:תשתית הטעינה מתבססת על פריסה במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי

-המרחב הפרטי 

.בתים פרטיים▪

.חניות צמודות בנייני המגורים▪

המרחב הציבורי

(.פרטי-מרחב ציבורי)' מלונות וכד, מקומות עבודה, קניונים-חניונים בהפעלה פרטית ▪

חניית דיירים בלתי צמודה וחניה חינם  , חניה אזורית, חניה בכחול לבן–אזורי חניה ציבוריים ▪

(.ציבורי-מרחב ציבורי)

.תחנות טעינה מהירה▪

33



המצב המוצע
.ושקוףפשוטובהליךקצרבזמן,לנושאייעודייםמוניםהתקנתהליךלהסדרתהחשמלחברתבשיתוףהליךלקדם▪

.פרטניתצריכהבסיסעלחיובוייחוסהציבורימהמרחבהחשמלצריכתשלמשנהלחלוקתאפשרותלקדם▪

.הקיימיםלפתרונותהמודעותהגברת▪

.צמודהבחניההטענהנקודתהתקנתבעתמוצדקיםבלתיקשייםלהעריםאולהתנגדבנייןלוועדייאפשרשלאמנגנוןקידום▪

המצב הקיים

.ומוכרתברורהאינהההסדרה▪

.רבזמןלוקחשלעיתיםתהליך–נפרדחשמלמונההתקנתלצורךלחיבורהחשמללחברתשפונההוועדמולעבודה▪

.(המכירהמחוזהכחלק)הרכביבואןאוהרכבבעלעםלהסכםבהתאםטעינהעמדותפורסותפרטיותחברות▪

.(חיצוניממקורהזנהשלבטיחותובעיותמעגליםעירוב)הנדסיותובעיותכפילויותהמוןשמייצרהדירתימהלוחנעשיתההתקנה▪

תשתית טעינה
(רשות החשמל–רגולטור מרכזי )בנייני מגורים –המרחב הפרטי 

לטעינהחשמלנקודתלהתקנתמשמעותיקושישלתפיסהישנהלדייריםצמודותחניותישנןבהםמגוריםבבנייני
אך,בבנייןרכביםולמספרהקצרלטווחמענההנותניםיצירתייםפתרונותמצאהפרטיהמגזרבפועל.הצמודהבחניה

.וכוללמקיףבפתרוןצורךישנו
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המצב הקיים

.כל בעל חניה פרטית יכול להתקין התקן טעינה, ככלל▪

.בהתאם להסדר ביניהם, יבואן הרכב או בעל הרכב אחראיים לדאוג להתקנת עמוד הטעינה▪

,  על פי הנחיות משרד האנרגיה אסור לטעון מכונית משקע ביתי ועמדת הטעינה צריכה להיות מוזנת ממעגל חשמלי נפרד▪

.שלא קשור לארון החשמל בדירה

(  בלו)אבל יקשה במיסוי חשמל לתחבורה , מחד זה יקל על החיבור. המוצעת תבטל את חובת הניהול הנפרדהרוויזיה▪

. ולחילופין לעידוד צריכתו

תשתית טעינה
(רשות החשמל–רגולטור מרכזי )חניות פרטיות –המרחב הפרטי 

המצב המוצע

.המוצעת ואת פרסומה למחזיקי העניין השונים ולציבור הכללי בפרטהרוויזיהיש להאיץ את אישור ▪
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(ציבורי-סמי)חניונים 

:50%עמדות ייעודיות בחניון במימון של עד Xעד ▪

.2000₪–עמדה פשוטה ▪

.10,000₪–עמדה מתוחכמת ▪

.מגבלות פריסה גיאוגרפית▪

מעסיקים

עמדות או יותר בהיקף  2,000מתן תמריץ להתקנת ▪
.ומעלה מעלות העמדה50%של 

.הענקת התמריץ תלויה בגודל המעסיק▪

תשתית טעינה
(משרד האנרגיה, מדענית ראשית-רגולטור מרכזי )פרטי -המרחב הציבורי 

.פרטייםוחניוניםמעסיקיםבעיקר,פרטיבאופןמנוהליםאשרהציבורייםמהשטחיםמורכבפרטי–הציבוריהמרחב

:הבאלפירוטבהתאםהתקנותלעידודמענקיינתן2019שנתלסוףעד

יכולות ניהול אנרגיה וטעינה כפולה, עלות גבוהה-עמדה מתוחכמת  עלות נמוכה עם חיבור לרכב בודד-עמדה פשוטה 
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כלי רכב נוספים

אוטובוסיםשלברכישהעידוד,הציבוריתהתחבורהשלבמכרזיםחיוב,הטעינהתחנותהקמתהסדרת–אוטובוסים
פרטיים

.הציבוריבמרחבחשמלייםלאופנועיםטעינהתחנותולעודדלקדם–אופנועים

אשרהטכנולוגייםהפיתוחיםאחרולעקובקלותמשאיותשילובלעידוד₪מיליון50בגובהיעדלקבועיש–משאיות
.יותרומזהמותגדולותמשאיותשלהדרגתיתהחלפהיאפשרו
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