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:סדר הנושאים
על חברת אפקון תחבורה חשמלית•
סוגי מכוניות•
אוטובוסים חשמליים•
ציוד הטעינה שלנו•
רגולציה בעולם•
תחזית שוק המכוניות החשמליות בארץ  •
2030איך תראה התחבורה ב •
ניהול אנרגיה דינאמי•
סוגי מטענים•
חברות הזנק בולטות•
?האם העתיד טמון בתאי דלק•
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-מלמעלהומעסיקה 1945נוסדה בשנת 
עובדים1,250

מגוון יכולות ומוצרים  אפקון מציעה 
בתחום התשתיות והטכנולוגיות

מחזיקה בין היתר באפקון התקנות  
,  באפקון בקרה ואוטומציה, ושירותים

באפקון בנייה  , בתדיראן טלקום
ובתיבא

-הון עצמי של כבעלת ל"פעילה בארץ ובחו
ח"מיליון ש350

1.5-כמחזור החברה 
ח בשנת  "מיליארד ש

2016

נסחרת בבורסה של תל  
750-שווי שוק של כ-אביב 

ח"מיליון ש

קבוצת  , בעלת השליטה
)62%(שלמה 
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ציוד הטעינה שלנו
•CIRCONTROL

,בישראלCIRCONTROLהינה המפיצה הבלעדית של אפקוןקבוצת 
.יצרנית המטענים המובילה באירופה

•BYD
הינה יצרנית  BYD,זיכיון של קבוצת שלמה-החברת הגדולה בעולם לרכבים חשמליים 

.סוללות ומטענים, כלי רכב חשמליים, של אוטובוסים חשמליים
•NAYAX

.יצרנית לעמדות טעינה ומערכות טעינה מנוהלת עם יכולות פיקוח וניהול רשתות
•ABB

.יצרנית לעמדות טעינה ומערכות טעינה מנוהלת עם יכולות פיקוח וניהול רשתות
•EFACEC

.יצרנית לעמדות טעינה ומערכות טעינה מנוהלת עם יכולות פיקוח וניהול רשתות
.ועוד*
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מגוון לקוחות ופתרונות 

חשמל

DLM

חניונים 

שירות

ציבורי

App
ביתי

רכב-ציי
מרכזים  
מסחריים

רשויות
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:מכוניותסוגי 

מכוניות עם מנועי בעירה  •
)ICE – Internal Combustion Engines( ,סולר וגז טבעי, בנזין

.מכוניות בעלות מנוע בעירה ומנוע חשמלי עם מצבר בעל קיבולת קטנה–מכוניות היברידיות •

מכונית עם מנוע חשמלי  : Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)אין –פלאג מכוניות •
.ממקור חיצוניאפשרות טעינה ומנוע בעירה פנימי עם 

.  המונעת עם מנוע חשמלי בלבדמכונית -All Electric Vehicles (AEVs)–חשמלית מכונית •

–מכונית חשמלית עם תאי דלק • Fuel Cell Electric Vehicle-)מימן .(-Toyota Mirai
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אוטובוסים חשמליים
2008לישראל משנת  BYDכלל מוטורס מקבוצת שלמה היא יבואנית 

BYD היא יצרן כלי הרכב החשמליים הגדול בעולם.

לפני כארבע שנים החלה כלל מוטורס בפיילוט של אוטובוס חשמלי 
הפיילוט הצליח ובעקבותיו זכתה  , המופעל על ידי חברת דן בתל אביב

אוטובוסים  17כלל מוטורס במכרז של חברת אגד לאספקה של 
אוטובוסים חשמליים נמסרו לחברת  5. חשמליים שהחלו לפעול בחיפה

6.הרצליה-רעננה –מופעלים באזור כפר סבא מטרופולין והם
.  אוטובוסים נמסרו לחברת קווים והם מופעלים בעיר מודיעין

המעבר  , זו פריצת דרך משמעותית בתחבורה הציבורית בישראל
אין פליטת עשן וגזים ויש חסכון  , לאוטובוסים חשמליים שאינם מזהמים

.עצום בעלות ההפעלה שלהם

7
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רגולציה  –מגמות השוק בעולם 

BDO: מקור* 
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תחזית לכמות רכבים חשמליים–ישראל 

כלי רכב 
חשמליים

מחקר מוסד נאמן: מקור* 
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השוק הישראלי 
חסמים המעכבים רכישת רכב חשמלי או מה מפחיד את הצרכן  •

:הישראלי
)מ יספק"ק350(טווח נסיעה קצר –
זמינות עמדות טעינה בבית ובעבודה–
זמן טעינה ארוך–
אפשרות מכירה  –
ארצית של עמדות טעינה מהירה יוצר מגבלת טווח פרישה היעדר –

.לנסיעת כלי רכב חשמליים
המדינה בהכנסות  תלות הצרכן מבין ש: חשש משינוי מדיניות המיסוי–

המדינה  . בשנהמיליארד שקל17–ממיסוי ענף הרכב מוערכת ב
ייצר ודאות כיוון שהיעדר הוודאות הקיים כיום עלול להרתיע צריכה ל

.פוטנציאלייםמשתמשים 
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השוק הישראלי 
:עידוד ממשלתי•

,  2021מיליון שקל לסבסוד הקמת עמדות הטעינה עד לשנת 25משרד האנרגיה הקציב כ –
משרד האנרגיה מקדם את הטמעת הרכב החשמלי בישראל בשיתוף אגף התקציבים 

.מ ורשות החשמל"מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד רה, במשרד האוצר
.בפרישה ארצית DCמהירות -הקמת עמדות טעינה מהירות ואולטרה•
אשר  ) מדרכות וחניונים עירוניים(במרחב הציבורי  ACהקמת עמדות טעינה איטיות•

.מיועד לרשויות מקומיות
.למחצה כגון קניונים ומרכזי בילוי-במרחב הציבורי ACהקמת עמדות טעינה איטיות•
ומיועד למעסיקים המעוניינים להתקין , במקומות עבודהACהקמת עמדות איטיות •

עמדות טעינה עבור העובדים ולחברות המעוניינות להתקין עמדות טעינה עבור  
.מעסיקים

.  לרכב עם מנוע בעירה82%לרכב חשמלי ביחס ל 10%מס קנייה של –
השווי מחושב כיום לפי שיעור של (₪ 1000הפחתה של –שווי שימוש מוזל לרכב חשמלי –

).  בהיותו חדש, ממחיר הרכב2.48%
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2030איך תיראה התחבורה בישראל ב 
חשמליות-100%) ליסינג ופרטי(רכבים פרטיים •
עם גז טבעי  20%חשמליות וכ 80%–) נשואה גבוהה מרכבים פרטיים(מוניות •
:משאיות•

.גז טבעי20%, חשמליות80%–טון 3.5עד –
.גז טבעי50%חשמליות ו 50%–טון 12עד 3.5–
.גז טבעי100%–טון ומעלה 12–

:אוטובוסים•
,  )תלוי בסוג העידוד הממשלתי. (גז טבעי20%חשמליים ו 80%–עירוניים –
)גם האוטובוסים הבין עירוניים יהיו חשמליים, במדינות כמו סין(גז טבעי 50%חשמליים ו 50%–בין עירוניים –
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הרגלי הטענת רכבים חשמליים
רוב הטעינות יתבצעו עם מטענים איטיים בבתים או במקומות העבודה•
.מהטעינות יתבצעו בעמדות טעינה מהירות20%ל 10%בין •

10%

25%

65%

התפלגות ההטענות של רכבים חשמליים

ציבורי וחצי ציבורי

תחנות דלק

בייתי

NOBILחברת : מקור
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התפלגות מיקומי עמדות הטעינה

65%
13%

10%

7% 4%1%

איטיות  ציבוריות 

רחוב

חניונים

קניונים

מלונות ומסעדות

רכבת/ תחנות חנה וסע 

תחנות דלק

32%

32%

19%

12%
5%

מהירות ציבוריות 

מרכזי קניות

רחוב

תחנות דלק

מלונות ומסעדות

חניונים

NOBILחברת : מקור
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- Load Managementפתרונות לניהול אנרגיה  

DLM System–מערכת ניהול טעינה חכמה

תשתית החשמל ברוב המקומות לא מאפשרת  : הבעיה
ניהול  : הפיתרון. טעינת רכבים מהירה או חצי מהירה

.משאבי טעינה באופן דינאמי
סרטון
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- Load Managementפתרונות לניהול אנרגיה  
שימוש באגירת אנרגיה לטעינת רכבים

סירין בגלבוע-רוח חוות 
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Load Managementפתרונות לניהול אנרגיה ביתית  
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:סוגי מטענים
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ACמטעני : סוגי מטענים
•TYPE 1– ל  כ מוגבל פנימית "בדר(אמפר 16מטען עם זרם כניסה עד

מיצובישי  : במכוניות יפניותנמצא –טעינה איטית מאוד , )אמפר10
ZOEEרנו , אוטלנדר
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ACמטעני : סוגי מטענים
•TYPE 2–לדוגמה :WallBox eNext
.אמפר בפאזה אחת או בשלוש פאזות32מטען עם זרם כניסה עד •
)  תלת פאזיA32(kW 22עד ) חד פאזיkW)A16 3.7: הספק יציאה מ•

וההספק הקיים בבית הלקוחהחיבור כתלות בסוג 
 ACType2השקע השכיח לטעינת •
המטען מגיע עם אפליקציה המאפשרת לתזמן את הטעינה בשעות  •

שהצריכה נמוכה
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DCמטעני : סוגי מטענים
•TYPE 3–מטענים לטעינה מהירה לשימוש ציבורי
.אמפר בשלוש פאזות375עד כניסה של מטען עם זרם •
מתוכננים מטענים עם , kW 350עד kW 25: הספק יציאה מ•

.הספקים גבוהים יותר
עם תוספת של שני פינים עבים  TYPE2השקע דומה ל•

עד  (וולט 500כ כ "זרם הטעינה בדר, DCלהולכת זרם ה 
).וולט920

בכמעטבמספר מכוניות מצומצם ומתוכנן סוג שקע זה קיים •
כל הדגמים העתידיים
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סוגי שקעים–DCמטעני 
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DCמטעני : סוגי מטענים
:DCהזנות נדרשות עבור מטעני 

תלת  , הזנה נדרשת-V400במתח טעינה של –50kW/hrמטען •
A125מופעית 

תלת  , הזנה נדרשת-V400במתח טעינה של –50kW/hr1מטען •
A325מופעית 

וולט וזאת920יכולים לטעון במתח של DCרוב מטעני ה 
כרגע הדבר לא מתאפשר–על מנת לרדת בערכי ההזנה 

.בגלל מגבלות הסוללות ברכבים
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תחזית כמות: ישראל
מטענים

 ACמטעני

 DCמטעני
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מ לפי סוגי מטענים"ק100בת זמני טעינה לנסיעה 

4  6
...בתים פרטיים ומשרדים ועודשעות 3,7kW (AC single-phase)

2  3
...חניונים ועוד, משרדים, בתים פרטייםשעות 7,4kW (AC single-phase)

1,5  2
...חניונים ועוד, משרדים, בתים פרטייםשעות 11kW (AC three-phase)

45  60
...שטחים ציבוריים ועוד, חניונים, משרדיםדקות 22kW (DC / AC three-phase)

20  25
...תחנות דלק ועוד, מוסכים, שטחים ציבורייםדקות 50kW (DC)

5  10
...תחנות דלק ועוד, מוסכים, שטחים ציבורייםדקות 150kW (DC)

3  6
...תחנות דלק ועוד, מוסכים, שטחים ציבורייםדקות 300kW (DC)

eHome series

eVolve series

and coming “ePark” 

series*

Raption series

Q1-2019

2019

CIRCONTROL: מקור•
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:2018חשמליים ב רכבים 
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חברות הזנק בולטות בתחום טעינת רכבים  
מייצרת אוגריי אנרגיה מכאניים עבור טעינה  
מהירה באיזורים שההספק מרשת החשמל  

.נמוך

מייצרים סוללות המאפשרות טעינה מהירה  
.מ"ק480טווח של = דקות טעינה 5: מאוד

מאפשרים טעינה אלחוטית תוך כדי נסיעה
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?האם תאי דלק הם העתיד
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תודה



30

ניהול רשת הטעינה
מה מדאיג את הנהג ומה את מנהל הרשת
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תעריפי החשמל האחידים לאספקה במתח נמוך–גיבוי 



32

)ז"תעו(לפי עומס המערכת וזמן הצריכה התעריף -גיבוי 
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מחירי סוללות–גיבוי 

מחיר רכב חשמלי ישתווה  2025המשך ירידת מחירי הסוללות צפוי להביא לכך שעד 
)מסללא הטבות גם (למחיר רכב בנזין 
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Lithium Ionאופיין טעינת סוללת –גיבוי 
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חברות הזנק בתחום טעינת רכבים  
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חברות הזנק בארצנו
EcoMotion מיזם משותף של המכון הישראלי לחדשנות והתכנית  הוא

הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה תחת משרד רוה״מ ומשרד  
. לקידום חדשנות בתחום התחבורה החכמהפלטפורמה זוהי .הכלכלה

אורלי דהן  Ecomotionת "מנכלי

http://www.ecomotion.org.il/
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חשמליתתחבורהאפקון
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בתים פרטיים ובנייני דירות
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בתים פרטיים ובנייני דירות
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חניונים וציי רכב
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חניונים וציי רכב
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