בחינת הקמת עמדות טעינה מהירות בדרכים בין עירוניות  -מצע לדיון
רקע
הקמת עמדות טעינה במרחב הציבורי בכלל ,ועמדות טעינה מהירות בפרט ,הינה תנאי הכרחי בכדי לעודד את השימוש
ברכבים חשמליים ברחבי הארץ .הקמת עמדות טעינה מהירות לאורך דרכים בין עירוניות וכבישים ראשיים מאפשרת ביטחון
עבור נסיעות ארוכות ,נסיעות לא מתוכננות וכדומה.
במכרזי משרד האנרגיה הוחלט על הקמת  111עמדות טעינה מהירות באתרים שונים ברחבי הארץ  -תחנות דלק ,כבישים
מהירים ,מרכזי קניות וצמתים מרכזיים .תמיכת משרד האנרגיה בהקמת עמדות הטעינה המהירות הינה בגובה של 75%
מעלות ההקמה של עמדה.1
עמדות טעינה מהירות בכבישים בין עירוניים בעולם
בשל חשיבותן ,ברחבי העולם מוקמות עמדות טעינה מהירות לאורך כבישים בין עירוניים  -חלקן על בסיס מענק ממשלתי
חד פעמי ,חלקן על ידי חברות פרטיות לגמרי (ללא התערבות מדינה כלל) ,וחלקן על ידי שילוב ידיים של מספר גופים עסקיים
יחדיו.
בהולנד  ,הוקמה רשות לאומית להטענה בכבישים מהירים .רשות זו מורכבת ממספר חברות שקיבלנו זיכיון להפעלת עמדות
טעינה במקומות מסוימים ,לאורך הכבישים המהירים .החברות קיבלו זיכיון להפעלה בבלעדיות באותו מיקום ל 15-שנים,
ללא מימון נוסף .כלל הזיכיונות (כ )200-נוצלו על ידי חברות שונות .בקנדה ,במימון ציבורי ופרטי הוקמו  34עמדות טעינה
לאורך הכביש המהיר חוצה המדינה .עמדות אלה הוקמו במסגרת תחנות דלק חדשות ,או שהוקמו תחנות עצירה ייעודיות,
הכוללת בתי-שימוש ושירותים נוספים בסמוך אליהן .באיסלנד ,בכביש המקיף את האי הוקמה רשת של כ 20-עמדות
טעינה מהירות כדי לאפשר רציפות במסלול בכל היקף האי .חלק מעמדות אלה נמצאות בתוך תחנות דלק ,וחלק ממקומות
במפרצי חנייה בצידי

הדרך2.

מצע לדיון
ביום א' 7.6.20 ,בין השעות  12:00-13:00נקיים מפגש מקוון בהשתתפות נתיבי ישראל ונציגי חברות טעינה .נושאים
לדיון:
•

צורך בעמדות טעינה מהירות בכבישים מהירים בישראל  -האם קיים צורך? האם נדרשת הקמה במקומות שאינם
תחנות דלק/מרכזים מסחריים סמוכים לדרך? האם ישנם אזורים מתאימים יותר?

•

חסמים רגולטוריים  -על אף שעמדות הטעינה עצמן לא נדרשות בהיתר בניה ,הקמה של כל תשתית בסמוך אליהן
תדרוש זאת – הצללות ,ספסלים ,מבני מסחר וכדומה .איזה חסמים רגולטוריים נוספים עלולים להקשות על הקמת
עמדות טעינה בדרכים בין עירוניות?

•

שיטת סובסידיה חלופית  -למשל תלוית שימוש ,או סיוע שאינו מענק כלכלי (החכרת שטח לטוח ארוך ,סיוע
בהנגשת תשתיות חשמל וכו').
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