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 ; הגדרת הסוגיות והיעדים מבוא  –פרק א' 

 רקע  .1

( EV –בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בטכנולוגיית כלי הרכב החשמליים )להלן   .1.1

בעולם. כתוצאה משינויים אלו יותר ויותר יצרני רכב נכנסים לעולם הרכב החשמלי ומספר תוצרי 

מואץ. כתוצאה מהתפתחות זו הכריזו מדינות רבות כי בכוונתם  הרכב המוצעים הולך וגדל באופן

 .12050-ולאסור שימוש בכלי רכב מעין אלו החל מ 2030-לאסור מכירת רכבים מונעים בדלק החל מ

 :OECD-בישראל קיימים יתרונות רבים בשימוש ברכב חשמלי, ביחס למדינות אחרות ב .1.2

  בישראל גבוהה מאשר במרבית המדינות עקב העלויות החיצוניות של שימוש כלי רכב רגילים

 צפיפות האוכלוסייה )שמעלה את שיעורי הנזקים הנגרמים מזיהום אוויר(.  

  דבר המוזיל את עלויות יצור  –לישראל מקורות עצמיים גדולים של גז טבעי ליצור חשמל

ת החשמל ומשפר את כדאיות השימוש ברכב חשמלי. מאידך, המשך התלות בנפט מיובא מפחי

 את יכולת העצמאות האנרגטית של ישראל.

עם זאת, עד היום היקפי החדירה של הרכב החשמלי לישראל היו נמוכים יחסית, מסיבות שונות 

 )ראה נספח א'( 

 עוסקבין משרדי ש צוותבכדי להתגבר על החסמים וכשלי השוק בכניסת הרכב החשמלי, הוקמה  .1.3

שוק בפיתוח תשתית טעינה לרכב חשמלי  הוחלט . כך למשל, לאור כשל ה2החסמיםבהתמודדות עם 

להקמת עמדות טעינה במרחב הציבורי. במסגרת זו, פרסמה הממשלה "קולות ₪ מ'  30על הקצאת 

בחניונים  ACעמדות טעינה  1000במקומות עבודה,  ACעמדות טעינה  1000קוראים" להקמת 

-יונים, מוסדות חינוך, בי"ח וכו'( ובחניונים ציבוריים למחצה )קנ ACעמדות טעינה  600עירוניים, 

נבחרו הגורמים שזכו בהקצאה זו וכיום  2019לנסיעות בינעירוניות. בתחילת  DCעמדות טעינה   80

 חלק ניכר מהם נמצא בתהליכי ביצוע. 

הינה כי קצב חדירת הרכב  הצוותלאור ההתקדמות בהתגברות על החסמים השונים, הערכת   .1.4

 2025עד )ראה נספח א'( כאשר ע"פ ההערכות  –החשמלי לישראל יגבר משמעותית בשנים הקרובות 

 אלף כלי רכב חשמליים.  180-יהיו בה כ 2030אלף כלי רכב חשמליים ועד  80-יהיו בישראל כ

חליטים שתאסור ת   להניח על שולחן הממשלה הצעת מומשרד האנרגיה והתשתי בכוונת אי לכך,  .1.5

, כאשר החל משנה זו כל כלי הרכב 20303-מכירת כלי רכב פרטיים המונעים בדלקים החל מ

בלבד. כן בוחן המשרד אפשרות שכל   הפרטיים שימכרו בישראל יהיו כלי רכב חשמליים

האוטובוסים העירוניים יהיו אוטובוסים חשמליים. המשמעות של החלטה זו, הינה כי החל משנה 

 נסו לישראל מדי שנה מאות אלפי מכוניות חשמליות.  זו, יכ

מרכיב מרכזי בהערכות לכניסת הרכב החשמלי בכמויות אלו הינה התמודדות עם המסוכנות  .1.6

 הכרוכה בהטענה ובטיפול ברכב זה בהיבטים של עיסוק בעבודות חשמל.

                                                      
 .   להלן' לגבי המגמות בתחום הרכב החשמלי בישראל ובעולם ראה בהרחבה בנספח א 1
, האוצר, משרדי האנרגיהפעילות הצוות מרוכזת ברשות לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה וחברים בה נציגי  2

 התחבורה וגורמים נוספים
כוונה זו הועלתה הן בשיחות שקיימנו והן בהצהרה רשמית של שר האנרגיה והתשתית ראה  3

3747223,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 
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בהיקפים משמעותיים, אגף בכיר לאסדרת  EVלפיכך, כחלק מההערכות של ישראל לכניסת  .1.7

עיסוקים במשרד העבודה והרווחה מבקש לבחון את אופן ההתמודדות עם הסיכונים הבטיחותיים 

 לשני נושאים מרכזיים:בהתייחס  –הכרוכים בביצוע עבודות חשמל ברכב חשמלי 

 בחינת מדרגי הרישוי בהתאמה לפעולות הנדרשות בהקמה ותחזוקה של עמדות טעינה. 

 ואוטוטק לרכב , חשמלאי רכב מכונאי רכבים בתחום הטיפול ברכב )לרבות, בחינת העיסוק

 ביחס לפעולות חשמל הנדרשות לתיקון הרכבים החשמליים במוסכים. קל/כבד(

 מטרות העבודה  .2

( ולפיכך, מחייבת התמודדות עם V 200-500ברכב החשמלי מותקנת סוללה חשמלית )בד"כ כאמור, 

 כל הסכנות הכרוכות במתקן חשמלי. 

 מסוכנות זו, באה לידי ביטוי בשני מישורים עיקריים:

 התקנת עמדות הטעינה מחייבת עבודות תשתית חשמל, תוך  -  התקנת ואחזקת עמדות הטעינה

 התייחסות לבטיחות השימוש ורציפות ההארקה. 

  הרכב החשמלי מחייבת התייחסות לאפשרות ההתחשמלות  תחזוקת –תחזוקת הרכב החשמלי

 או יצירת "קשת חשמלית" כתוצאה מטיפול לא נכון/רשלני.

המחייב ביצוע  4מכיוון שגם הרכב החשמלי וגם המערכת המשמשת להטענתו, הינם "מתקן חשמלי"

י, כמו גם ( פעילות האחזקה של הרכב החשמל1954)כהגדרתם בחוק החשמל התשי"ד   5"עבודות חשמל"

רישוי ע"פ הוראות חוק החשמל ותקנותיו  חלה חובתפעילות ההתקנה והאחזקה של מערכות הטעינה, 

 (.6לחוק 6)כאמור בהוראות סעיף 

 עיקריות בתחום זה:ה את הסוגיותלאסדרת עיסוקים מעוניין לבחון  בכיר אי לכך, אגף

  האם מערך הרישוי וההכשרה הנוכחי של בעלי הרישיונות בחשמל נותן מענה  -עמדות טעינה

נדרש והאם לביצוע עבודות החשמל ביחס למסוכנות הייחודית של התקנת ואחזקת עמדות טעינה 

  ?מדרג רישוי ייחודי לעיסוק זה 7לאסדר

  מכונאי רכב, חשמלאי  האם מערך הרישוי וההכשרה של עובדי מוסכים _ –אחזקת רכב חשמלי(

 ברכבאחזקה לביצוע עבודות למסוכנות הייחודית  רכב, אוטוטק לרכב קל/כבד( נותן מענה

 ? חשמלי

 

 שיטת העבודה  .3

 :ומסמכים שנאספו ממספר רב של גורמים, להלןהיוועצות עם גורמים בעלי עניין,  העבודה התבססה על

 הכרת ענף הרכב החשמלי ומאפייניו  .3.1

                                                      
(, טרנספורמציה)צבירתו או שינויו , צריכתו, הפצתו, הולכתו, מתקן המשמש לשם ייצור חשמל –" מתקן חשמלי"  - 4

 ;הקשורים במתקן, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, מוליכים, מצברים, מכשירים, מכונות, לרבות מבנים
לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור , תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, שינוי, בדיקה, התקנה –" עבודת חשמל 5

 ;ועריכת תכניות טכניות לביצועה
למתן רישיונות לעבודות חשמל המתיר לו  אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל, לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל 6

 .תקופת תקפו של הרשיון תיקבע בו; ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון
אסדרת עיסוק משמע, קביעת כללים ותנאים בחקיקה לשם הכוונת התנהגות מקצועית, לרבות הגדרת הפעולות  7

 המותרות לבעל עיסוק
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  המדען הראשי משרד האנרגיה והתשתית  –אלכס קליינר 

  מינהל אנרגיות מתחדשות משרד רוה"מ  –דניאל צוקר 

  המדען הראשי משרד התחבורה –יעקב שם טוב 

 גורמי רגולציה  .3.2

  מנהל מינהל החשמל משרד האנרגיה והתשתית  –איגור סטפנסקי 

  משרד התחבורהמנהל אגף א' פיקוח ורישוי באגף הרכב ושירותי תחזוקה  –משה קירמאייר 

  מרכז תכניות לימוד והסמכות באגף א' )רישוי ופיקוח(, אגף הרכב ושירותי  -ענאן חירבוואי

 משרד התחבורה –התחזוקה 

  המנהל למתן רישיונות החשמל, משרד העבודה והרווחה –אליהו אבישר 

  מכון התקנים  –גיא רט 

 גורמים מקצועיים  .3.3

  אלעד פררו– ABB 

 ספיר הנדסה  – אלעד פיכמן 

  אנלטק  –מלכיאל חג'בי 

  ג'ינרגי'  –חן אלויה 

  מנהלת תחבורה ציבורית עדליא  –אמיר שלו 

  מומחה מקצועי מחברת לדיקו יבואנית  –מהנדס ארז מוספיBosch 

  מנהל ההדרכה בחברת "קרסו" יבואני רנו וניסאן.  –צבי וויינשטיין 

 הגדרות   .4

 , לרבות התקנות שנחקקו בתוקף חוק זה1954 חוק החשמל התשי"ד חוק החשמל
לרבות תקנות ונהלים שנחקקו בתוקף  2016 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו חוק שירותי רכב 

 חוק זה
  1961-א' לתקנות התעבורה התשכ"א  271כהגדרתם בתקנה  Nאו  Mכלי רכב מסוג  כלי רכב חשמליים

רכב המבוסס על שימוש במנוע חשמלי בלבד, אשר מקור האנרגיה העיקרי שלו הינו סוללה נטענת  (EVרכב חשמלי )
 ממקור חשמל חיצוני 

רכב היברידי נטען 
(PHEV) 

רכב המבוסס על שימוש במנוע חשמלי ומנוע שריפה פנימית )דואלי( שבו הסוללה המשמשת 
 להנעת המנוע החשמלי ניתנת לטעינה ממקור חשמל חיצוני 

רכב המבוסס על שימוש במנוע חשמלי ומנוע שריפה פנימית )דואלי( שבו הסוללה המשמשת  רכב היברידי 
 ניתנת לטעינה ממקור חשמל חיצוני  אינהלהנעת המנוע החשמלי 

 EVסוללה )
battery) 

מערך תאים חשמליים המשמש כמקור ההנעה ברכבים חשמליים למיניהם. קיבולת הסוללה 
-. הרכבים הנמכרים ביותר כיום הם בקיבולת של כו"ק 25-80משתנה בין תוצרי הרכב ונעה בין 

   ו"ק 60-כאשר בעתיד הקרוב הקיבולת תעלה לכ ו"ק 40
( הינו 12Vשונות. ברכב חשמלי, המצבר )מערך תאים חשמליים המשמש כמקור למערכות חשמל  מצבר 

נפרד מהסוללה ומשמש למערכות עזר שונות כמו למשל תאורה, שליטה ובקרה, מערכת השמע, 
 חלונות וכו' ואינו משמש להנעה )או למיזוג אוויר( 

מערכות רכב לא 
 יעודיות

לרבות: היגוי, מתלים, גלגלים,  –מערכות רכב שאינן קשורות למערכות הנעת הרכב החשמלי 
 בילום, פח, רווחת נהג וכל מערכת אחרת ברכב חשמלי שאינה מחוברת לסוללת הרכב החשמלי. 
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 , לרבות התקנות שנחקקו בתוקף חוק זה1954 חוק החשמל התשי"ד חוק החשמל
מערכות רכב 

 יעודיות 
,  8לרבות, המנוע החשמלי, האינוורטר –מערכות רכב שמחוברות לסוללת הרכב החשמלי 

 , מדחס מיזוג אוויר, מערכת הטעינה וכו'. 9הקונברטר
טווח הנסיעה של רכב חשמלי כאשר הסוללה טעונה במלואה. טווח זה משתנה לפי פרמטרים כמו  טווח נסיעה

מהירות הנסיעה, משקל, טמפרטורות, מאפייני מערכת הרגנרציה )טעינת הרכב בתאוטה( וכו'. 
 ק"מ.   200-250-, טווח הנסיעה הינו כו"ק 40ברכב המצויד בסוללה של 

 –לחוק שירותי הרכב  129תיקון, אחזקה או בדיקה של רכב. לפי הוראות סעיף מקום המשמש ל מוסך
לא ייתן אדם שירותי תיקון רכב, התקנה של מוצר תעבורה ברכב, אחזקה או בדיקה של "

  "אלא במוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך  ,רכב
בעל רישיון למתן שירותי דרך לרבות תיקוני חירום  –לחוק שירותי הרכב  135לפי הוראות סעיף  מוסך נייד

 לרכב ו/או חילוץ הרכב עד הגעתו למוסך.
תצורת טעינה 

(charging mode) 
 IEC-6185פרוטוקול בינלאומי הקובע את אופן הטעינה של רכב חשמלי ממקור חיצוני. בתקן 

תצורות טעינה  4( נקבעו 1חלק  61851ראה ת"י  -)שאומץ גם במסגרת התקינה הישראלית 
(charging Modes:מותרות ) 

 
)מכיוון שאין  Mode 1מאז קביעת התקן הבינ"ל לעיל, מרבית המדינות )כולל ישראל( אסרו את 

  בלבד. 2-4בו אמצעי בקרה והגנה מפני התחשמלות(, כך שהתצורות המותרות הן 
 מחבר יחודי יעודי לטעינת רכב חשמלי. ע"פ התקינה קיימים מספר סוגי שקעים/תקעים מותרים:  שקע ותקע טעינה

 
המשמשת לטעינת רכב חשמלי מחשמל רשת, המותקנת בהתקנה קבועה )שאינה  עמדה יעודית עמדת טעינה 

לפי  – ACמאפשרת העברה/העתקה אלא ע"י שימוש בכלים( המחוברת לרשת החשמל )עמדת 
mode 3 ( או למיישר זרם )עמדתDC –  לפיmode 4 )–  הכל כאמור בהנחיות מינהל החשמל ות"י

 . 23-ו 1חלקים  61851
עמדת טעינה המשמשת להטענת רכב חשמלי בבית פרטי או חניון בית משותף או בחניון המצוי  ית עמדת טעינה בית

ק"ו  22בהספקים נמוכים של עד  mode 2בחצרי תאגיד. עמדות טעינה ביתיות יהיו בד"כ ע"ב 
המאפשר זמן טעינה ממוצע של שעתיים עד  –ק"ו  22 - 5)בעולם, הספק העמדות הביתיות נע בין 

 .   שעות( 8

                                                      
8 inverter is an electrical device that converts electricity derived from a DC source to AC 
9  voltage converter is an electrical device that changes the voltage (either AC or DC) of a power 

source 
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 , לרבות התקנות שנחקקו בתוקף חוק זה1954 חוק החשמל התשי"ד חוק החשמל
עמדת טעינה 

 ציבורית 
עמדות טעינה המשמשות להטענת רכב חשמלי בחניון של מוסד ציבורי )בי"ח, מוסד חינוכי, 
מוסדות שלטון וכו'( או בחניון מסחרי. במדינות מסוימות נכללות בקטגוריה זו גם "עמדות רחוב" 

 Modeגבוה או  mode 2המאפשרות טעינה גם בחניות מדרכה. עמדות טעינה ציבוריות יהיו ע"ב 
ק"ו )כשעתיים  mode 2 22עמדות  –ק"ו. בעולם, מקובלים שתי סוגי עמדות  50בהספקים של עד  3

 ק"ו )פחות משעה הטענה(.  mode 3 50הטענה( ועמדות 
עמדות טעינה 

 בינעירוניות 
"תחנות דלק חשמליות", המיועדות לתת מענה לנסיעות לטווחים ארוכים מעבר לטווח הנסיעה 

בהספקים גבוהים מאוד של למעלה  mode 4של סוללה מלאה. עמדות טעינה אלו יהיו בד"כ ע"ב 
 דקות(. בעמדות אלו יותקן גם מיישר זרם חיצוני  20-ק"ו )זמן טעינה של כ 100-מ

 המחבר בין עמדת הטעינה ללוח הקרוב לה.   מעגל חשמלי מעגל סופי
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 ניתוח מאפייני הענף בישראל –פרק ב' 

 רכב החשמלי  היקף השימוש ב .1

כלי רכב  20,000-כלי רכב היברידיים )מתוכם כ 122,000-נסעו בישראל כ 31/12/2018-לפי נתוני הלמ"ס ב

אלו, משקפות שיעור חדירה נמוך ביחס (. כמויות EVכלי רכב חשמליים ) 700היברידיים נטענים( ועוד 

 מסיבות שונות )ראה נספח א' להלן(. – OECD-למדינות אחרות ב

בשנים האחרונות חלים בעולם הרכב החשמלי שינויים טכנולוגיים וכלכליים מרחיקי לכת הגורמים  

 בנספח א' להלן(.  בעניין לזינוק בשיעורי החדירה של הרכב החשמלי בכל העולם ) הרחבה

להתמודד עם  ושמטרת 10לנושא הרכב החשמלי  צוות בין משרדיאור המגמות בעולם, הוקמה בישראל ל

הסדרת לרבות  - טופלו חלק ניכר מהחסמים הצוותהחסמים וכשלי השוק בתחום. במסגרת פעילות 

ניסוח הנחיות ארוכות טווח להקמת תשתית טעינה , הקמת עמדות טעינה בבתים משותפים קיימים

 8למשך  11 מהיתר לאספקת חשמל ה, מתן תמריצי מיסוי לרכב חשמלי, מתן פטורבבניה חדשמקדמית 

 .   שנים לעמדות טעינה ועוד

 1000במקומות עבודה,  ACעמדות טעינה  1000בנוסף, פרסמה הממשלה "קולות קוראים" להקמת 

למחצה )קניונים, בחניונים ציבוריים  ACעמדות טעינה  600בחניונים עירוניים,  ACעמדות טעינה 

נבחרו הגורמים  2019לנסיעות בינעירוניות. בתחילת  DCעמדות טעינה   80-מוסדות חינוך, בי"ח וכו'( ו

 שזכו בהקצאה זו וכיום חלק ניכר מהם נמצא בתהליכי ביצוע. 

 .  12כלי רכב חשמליים 180,000-צפוי כי בישראל יסעו כ 2030עד הצוות הבין משרדי לפי הערכות 

 13במסגרת מחקר שנערך עבור משרד האנרגיה -תחזית זו, מחייב התקנה של עמדות טעינה לרכב מימוש 
 בעמדות טעינה לפי מפתח כדלקמן: קבע כי לכל רכב חשמלי יהיה צורךנ  14

מס' עמדות נדרשות  סוג עמדת טעינה
 לרכב חשמלי אחד 

 0.8 עמדות טעינה ביתיות

 0.07 עמדות טעינה ציבוריות

 0.002 טעינה מהירותעמדות 

  

אלף עמדות טעינה  14.4בממוצע  כל שנהיהיה צורך להתקין  2030המשמעות של  מפתח זה, הינה שעד 

 .עמדות טעינה בינעירוניות 290-ו ציבוריותביתיות, אלף עמדות טעינה 

לאור התחזית של האצת חדירת הרכב החשמלי ופריסת התשתיות, מתכנן משרד האנרגיה להניח על 

תיאסר מכירת כלי רכב פרטיים בעלי מנוע   2030-החל משולחן הממשלה הצעת מחליטים הקובעת כי 

  .15בעירה פנימית, כך שכל כלי הרכב הפרטיים החדשים בישראל יהיו רכבים חשמליים

                                                      
, וצרהא, משרדי האנרגיהפעילות הצוות מרוכזת ברשות לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה וחברים בה נציגי  10

 התחבורה וגורמים נוספים
  25היתר מאת המנהל לפי תקנה  11
12 content/uploads/2018/06/evciii.pdf-http://www.fuelchoicesinitiative.com/wp 
 מקור בהערה קודמת  ראה 13
מידע המופיע  במצגת . https://www.gov.il/BlobFolder/reports/electric_vehicle/he/electric_vehicle.pdfראה גם  14

 2019לכנס מהנדסי וועדות מקומיות יוני 
כוונה זו הועלתה הן בשיחות שקיימנו והן בהצהרה רשמית של שר האנרגיה והתשתית ראה  15

3747223,00.html-calcalist.co.il/local/articles/0,7340,Lhttps://www. 

http://www.fuelchoicesinitiative.com/wp-content/uploads/2018/06/evciii.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/electric_vehicle/he/electric_vehicle.pdf
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3747223,00.html
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אלף כלי רכב חשמליים  350-500-יתווספו לצי הרכב כ 2030-שהחל מה זו, הינה המשמעות של החלט

מכלי הרכב הפרטיים בישראל יהיו  90%-( למעלה מ2038שנים )עד  8,  תוך מדי שנה. כלומר 16חדשים

 320-כמדי שנב בכל שנה יהיה צורך להתקין  2030-החל מחשמליים. כדי לתת מענה לקצב חדירה זה, 

עמדות טעינה  800-אלף עמדות טעינה ציבוריות וחצי ציבוריות, ו 28טעינה פרטיות, אלף עמדות 

 בינעירוניות.

כניסת הרכב החשמלי לישראל בהיקפים אלו צפויה לחולל מהפכה בתחום התחבורה בישראל בכל 

 המישורים והרמות. 

 מאפייני המצב הקיים  –הרכב החשמלי  .2

-היו בישראל כ 2018נכון לסוף  –יחסית של רכבים חשמליים  כפי שצוין, בישראל כיום ישנו מספר קטן

 . 17רכבים חשמליים מלאים 650 -אלף רכבים היברידיים נטענים וכ 20

רכבי רנו  250-הצי היום כולל כ –18( בארץ מיובאים ע"י חברת קרסו EVמכלי הרכב החשמלי ) 90%מעל 

פלייס( כאשר כמעט כל יתר הרכבים בארץ הינם רנו  פלואנס חשמליים )שסופקו במסגרת פרויקט בטר

ZOE  וניסאןLEAF –  נמכרו עד כה למעלה  2019שניהם מיובאים ע"י החברה. לפי נתוני החברה בשנת

 מאלף מכוניות משני דגמים אלו. 

 אחזקת הרכב החשמלי  .2.1

לפיכך,  –( מחייבת סורק תקלות של היבואן וגם ידע יחודי PHEV  +EVתחזוקת הרכב החשמלי )

. במוסכים אלו, 19כיום כל תחזוקת הרכב החשמלי משני הסוגים לעיל מתבצעת כולה במוסכי יבואן

 של משרד התחבורה )ראה להלן(.  146קיימת הקפדה על עבודה לפי הוראות נוהל 

)שהוא הקורס המרכזי הנדרש לאחזקת רכב חשמלי לפי התקנות(  3עד כה סיימו את קורס רמה 

 . 20איש 1500-למעלה מ

המאושר ע"י האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה, מועבר כיום ע"י  3הקורס לרמה 

( ומבוסס על קורס שפותח ע"י חברת בוש. בנוסף, ניתן להעניק פטור Boschחברת לדיקו )יבואנית 

 מקורס זה למנהלי שירות ו/או מנהלים מקצועיים שעברו קורס אצל יצרן הרכב הרלוונטי בהתאם

 לאישור האגף להכשרה מקצועית. 

 עמודי הטעינה לרכב חשמלי  .2.2

עד כה, עיקר הרכב החשמלי בישראל נמצא בשימוש ע"י בעלי בתים פרטיים, כאשר כל העמדות 

שהתבססו על  Mode 2הביתיות שהותקנו )כולם בבתים פרטיים ו/או בחניוני מעסיקים( היו עמדות 

לוח החשמל הביתי/לוח החשמל של העסק. כמעט כל העמדות הביתיות, הותקנו כחלק מעסקת 

                                                      
קצב גידול מספר כלי הרכב הפרטיים בישראל מצוי במחלוקת בין חוקרים שכן הוא פונקציה של מספר רב של פרמטרים  16

 6.7ו ס הינ"כיום אורך חיי הרכב הממוצע בישראל לפי הלמ)קצב הגריטה של רכב ישן , מדיניות המס, המצב הכלכלי –

( OECD-כיום צפיפות כלי הרכב בגוש דן הינה הגבוהה ב)הצפיפות בכבישים (, OECD-שנים נתון שהוא גבוה מממוצע ה

( אופניים חשמליים, שיתוף רכב, תחבורה ציבורית)קיומם של אלטרנטיבות תחבורה עירוניות ובינעירוניות  , וזמינות חניה
 .   ועוד

 נתוני משרד התחבורה 17 
 חברת קרסו נתוני  18
 לדיקו ומשרד התחבורה, נתוני קרסו 19
 פ הערכות לדיקו ומשרד התחבורה "ע 20
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 21בכל המקרים, המתקינים היו חשמלאים מורשים –הרכישה ע"י קבלן משנה מטעם יבואן הרכב 

 שעברו השתלמות בתיווך היבואן ע"י מומחה רלוונטי מחו"ל.

או עמדות טעינה   mode 3כמעט עמדות טעינה ציבוריות יודגש כי עד היום לא הותקנו בישראל 

. במסגרת הקולות הקוראים שפרסם משרד האנרגיה )במסגרתם מומנה הקמת mode 4בינעירוניות 

עמדות טעינה ציבוריות ובינעירוניות, כאמור לעיל( התחייבו כל הזוכים כי התקנת העמדות תבוצע 

החשמל. בהתאם לכך, הזוכים התקשרו עם קבלני חשמל לביצוע  בהתאם להנחיות של מינהל

 .  22העבודות וגם מחייבים קבלנים אלו לעבור השתלמויות אצל יבואני העמדות
 מסגרת חוקית ורגולטורית   -הרכב החשמלי  .3

 כללי  .3.1

אחת הסיבות העיקריות להתקדמות העצומה בתחום הרכב החשמלי בעולם בשנים האחרונות הינו 

וטוקולים ותקנים בינלאומיים אחידים, שיצרו אחידות בתצורות הטעינה, במאפייני יצירת פר

  .הסוללה ובתקשורת שבין עמדת הטעינה והסוללה ובין עמדת הטעינה ורשת החשמל

 בשנים האחרונות, אימצה גם ישראל את התקינה הבינלאומית הרלוונטית לרבות:

  תקינה העוסקת ברכב החשמלי עצמו 

  דרישות כלליות -בטיחות במוסך  -רכב חשמלי  (2013) 6237ת"י 

  מפרטי בטיחות מערכת נטענת לאגירת  -רכבי כביש מונעים בחשמל  (2013) 1חלק  6469ת"י

 אנרגיה המותקנת ברכב

  מפרטי בטיחות אמצעי בטיחות  -רכבי כביש מונעים בחשמל  (2013) 2חלק  6469ת"י

 לתפעול הרכב ולהגנה מפני כשלים

  מפרטי בטיחות הגנה על אנשים מפני  -רכבי כביש מונעים בחשמל  (2013) 3חלק  6469ת"י

 הלם חשמלי

  דרישות  -מערכות להעברה אלחוטית של הספק לרכב חשמלי  (2016) 1חלק  61980ת"י

 (WPTכלליות )

  תקינה העוסקת במערך הטעינה 

  דרישות כלליות \מוליכי לרכב חשמלי -בחיבור-( מערכת טעינה2017) 1חלק  61851ת"י 

  מוליכי לרכב חשמלי עמדת טעינה בזרם -בחיבור-( מערכת טעינה2017) 23חלק  61851ת"י

 ישר לרכב חשמלי

  תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב טעינת רכב -תקעים, בתי ( 2014) 1חלק  62196ת"י

 חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות

  תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב טעינת רכב -( תקעים, בתי2014) 2חלק  62196ת"י

חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של פינים ושפופרות מגע של 

 אבזרים בזרם חילופים

                                                      
 בעלי רישיון חשמלאי מוסמך או חשמלאי ראשי  21
 ABB-ספיר הנדסה ו, כפי שנמסר ע"י משרד האנרגיה , מכון התקנים 22
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  תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב טעינת רכב -( תקעים, בתי2017) 3חלק  62196ת"י

פות למידות של צמדי רכב בעלי פינים חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחלי

 ושפופרות מגע, הפועלים בזרם ישר ובזרם חילופים/זרם ישר

  תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה דרישות  -( תקעים, בתי2016) 1חלק  60309ת"י

 כלליות

  תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה דרישות -( תקעים, בתי2016) 2חלק  60309ת"י

 הפינים והשפופרות של האבזרים חליפות למידות

 התקינה לעיל מבוססת על התקינה הבינלאומית.  

 בפועל, נכון להיום קיימת בישראל כמעט כל תשתית התקינה העולמית בנושא הרכב החשמלי.  

עם זאת,  –23 התקן היחידי שאינו קיים בישראל הינו התקן העוסק בלוחות החשמל למערך הטעינה

העוסק בלוחות חשמל  –( 2018) 7חלק  IEC 61439תקן בינ"ל בהתקנת לוחות אלו נעשה שימוש 

תחנות טעינה לכלי רכב וכגון: מרינות, אתרי נופש, ירידים ) מתח נמוך לשימושים מיוחדים

 (. אימוץ התקן הבינלאומי עדיין נמצא בדיון.חשמליים

, אפשרה לגורמי ממשלה שונים להתבסס על תקינה יצירת תשתית התקינה בתחום הרכב החשמלי

 בהתבסס על חקיקה קיימת.  –זו ולהגדיר תקנות רלוונטיות 

 

  

                                                      
   הנדסה מספיר פיכמן ואלעד התקנים מכוןיועץ  רט גיא עם פגישה מתוך 23
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 תחזוקת רכב חשמלי–פרק ג' 

 מסגרת רגולטורית  .1

הוראות נוהל לטיפול ברכב  146הוראות נוהל מס'  הטיפול ברכב חשמלי מוסדר כיום באמצעות 

 24  של משרד התחבורה( 2017)אפריל  חשמלי/היברידי והכשרת עובדים

 קובע כדלקמן:  2016 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו

  מחויב בקבלת רישיון מהמנהל שירות לרכבכל אדם שנותן "שירותי הרכב, חוק ל 3לפי סעיף "

 בהתאמה(.לחוק  135-ו 127)שירות לרכב כולל הפעלת מוסך ומוסך נייד חובה המפורטת בסעיפים 

 ברישיון מוגדרים סוגי השירותים וסוגי הרכב להם ניתן לתת שירות.  

  חייב בקבלת רישיון מהמנהל "במקצוע בענף הרכבכל אדם שעוסק "לחוק  4לפי סעיף . 

  להורות לבעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב לעבור המנהל רשאי לחוק,  14לפי סעיף

של התפתחות טכנולוגית או שינוי בתקינה או בחקיקה כפי שיורה לו, ב השתלמות מקצועית

 .המצדיקים זאת, ובכלל זה לדרוש חובת בחינה כתנאי לעמידה בחובה לעבור השתלמות

סמנכ"ל לפי החוק הינו "למתן שירות לרכב לפי החוק, המנהל שהינו בעל הסמכות למתן הרישיון 

את הרישיונות לעיל , הינו אגף בכיר בפועל, מי שמוסמך להעניק ". בכיר תנועה במשרד התחבורה

 רישוי ופיקוח הכפוף לסמנכ"ל תנועה. התנאים למתן הרישיון מפורטים ב"נהלים" .

 ביחס  לאחזקת הרכב החשמלי במוסכים, אגף רישוי ופיקוח התבסס על שני תקנים עיקריים: 

  התקינה האירופית )למעשה התקינה הגרמנית( לפי תקןI 8686  E-GUV-BGI 25 

  התקן מתייחס גם לרכב היברידי ורכב היברידי רכב חשמלי, בטיחות במוסך – 6237תקן ישראלי( .

 . 26נטען(

הוראות נוהל לטיפול ברכב " – 146הוראות נוהל על בסיס מסמכים אלו פרסם האגף את 

מהוות חלק מתקנות רישוי מוסכים ומקצועות לפי  ההוראות ". חשמלי/היברידי והכשרת עובדים

 לחוק לעיל.   4-ו 3ם סעיפי

  -" חל איסור לבצע תיקון ושיפוץ מכלולי ההנעה ומערכות החשמל  במסגרת הנוהל מודגש כי "

המשמעות הינה כי, במערכות הייעודיות של רכב חשמלי אסור לבצע פעולות תיקון ושיפוץ אלא החלפה 

 בלבד.   

מעבר להכשרתם שיחולו על עובדי המוסכים ) חובות ההכשרה הנוספותמטרת הנוהל הינה להסדיר את 

מכונאי רכב, חשמלאי רכב או אוטוטק לרכב קל/כבד( ועל כל נותני השירותים  – כעובדי מוסך

הרלוונטיים בענף הרכב הנדרשים לטפל ברכב חשמלי/היברידי, וכן לקבוע כללי עבודה ובטיחות בטיפול 

 ברכב חשמלי.  

תקן הגרמני( לשם קבלת הסמכה לטיפול ברכב חשמלי, על בעלי בהתאם להוראות הנוהל )המקבילות ל

 (:ראה סילבוס של הקורסים בנספח ב' להלןהרישיונות הרלוונטיים לעבור הכשרה בשלוש רמות )

                                                      
24 http://rishuy.mot.gov.il/download.php?f=nohal_rehev_hashmali.pdf 
25 -http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien

Center/DE/Broschuere/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Qualifizierung_fuer_Arbeiten_an_Hochvoltsystemen_B
GI_GUV_I_8686.html 

26 ccfe569a13ee-8720-4107-e372-https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=101878f3 

http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Qualifizierung_fuer_Arbeiten_an_Hochvoltsystemen_BGI_GUV_I_8686.html
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Qualifizierung_fuer_Arbeiten_an_Hochvoltsystemen_BGI_GUV_I_8686.html
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Qualifizierung_fuer_Arbeiten_an_Hochvoltsystemen_BGI_GUV_I_8686.html
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Qualifizierung_fuer_Arbeiten_an_Hochvoltsystemen_BGI_GUV_I_8686.html
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=101878f3-e372-4107-8720-ccfe569a13ee
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 הכשרת בטיחות ונהלי עבודה - 1מה ר  

ש"ל, המיועדת לעובדי מוסך שעוסקים במערכות  10הכשרה כללית לגבי בטיחות בחשמל בהיקף של 

א יעודיות. בנוסף, קורס זה נדרש גם משמאי רכב, בוחני רכב, בוחני רישוי וקציני בטיחות הל

בתעבורה. הכוונה היא, שקורס זה יוצע גם לכוחות החירום המטפלים ברכב במקרים של תאונות 

 קשות. 

  חשמלי ברכב  לטיפולמוסמך  - 2רמה(HV) 

הכשרה לגבי בטיחות בחשמל המיועדת לעובדי מוסך שעוסקים/עלולים לעסוק במערכות יעודיות 

ש"ל( כולל בנוסף לבטיחות, גם  16)כאמור, מעבר להכשרתם כעובדי מוסך(. קורס זה )בהיקף של 

קורס החייאה וגם הכשרה עיונית ומעשית לגבי פירוק והרכבת המערכות היעודיות. עובד שעבר 

רשאי להחליף רכיבי המערכת היברידיות/חשמליות כיחידה סגורה לאחר ניתוק מתח "הכשרה זו 

אינו רשאי  2מוסמך רמה  .כל וזה עפ"י הוראות יצרן הרכב 3גבוה )נטרול הסוללה( ע"י מוסמך רמה 

   ."לנתק ולחבר את המתח הגבוה של המערכת ואינו רשאי לבצע מדידות

  ברכב מומחה לעבודות טיפול ואחזקה - 3רמה (HVE-High Voltage Expert)  

ש"ל. מדובר על קורס  60הכשרה המיועדת למנהלים מקצועיים של מוסך לרכב והיא בהיקף של 

מקיף  שכולל בטיחות, קורס החייאה והכשרה עיונית ומעשית לגבי איתור תקלות, פירוק והרכבת 

רשאי  וסמך שעבר הכשרה זו "המערכות היעודיות וניתוק וחיבור מחדש של הסוללה למערכות. רק מ

 ".של המערכת המתחלנתק ולחבר את 

 מי שלא עבר אחת מהכשרות אלו אינו רשאי לעסוק ברכב חשמלי. 

תיקון ואחזקה של "זאת ועוד, מוסך המעוניין לעסוק בתחזוקת רכב חשמלי חייב ברישיון מקצועי מיוחד 

המקצועי והעובדים עברו את ההכשרות לעיל וכן על המחייב כי המנהל  " 023רכב חשמלי/היברידי מקצוע 

הסדרת סביבת העבודה והציוד באופן שמתאים לטיפול ברכב חשמלי. במסגרת זאת נדרש המוסך לעמוד 

 בדרישות הבאות:

  סריקת תקלות מבוצעות ע"י סורק תקלות יעודי של יצרן הרכב/המערכת 

  לאחר ניתוק מפסק השירות .אך ורק עבודה ע"ג הרכב 

 ט מתאיםובאמצעות שיל רכב חשמליימון ס 

  באמצעות כפפות הגנה עפ"י דרישת התקן רכב חשמליעבודה על 

  באמצעות כלים מבודדיםחשמליים  ם פירוק מכלולי 

 בנוכחות אדם נוסף ) קסדת הגנה ומקל נטרול מתח(.  חשמליים בייעבודה על מרכ 

  וולט. 12בדיקת מתח תעשה ע"י רב מודד לאחר בדיקתו ע"ג מצבר 

  יהיה במקום מבודד כאשר הרכיב מכוסה באמצעות בד מבודד החשמליים םביירכהאחסון 

 
 

 מיפוי סיכונים .2

 כללי  .2.1
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וזאת מאחר  –המעבר מרכב רגיל לרכב חשמלי צפוי לגרום לשינויים מהותיים בעולם אחזקת הרכב 

שלרכב החשמלי אין מנוע שריפה פנימית ומערכת התמסורת והעברת הכוח שונה מהותית מזו של 

 רכב רגיל. 

 השינוי בטכנולוגיה, גורם לשינויים משמעותיים בכל תחום תחזוקת הרכב:

  .'ברכב חשמלי לא קיים רדיאטור, קרבורטור, תיבת הילוכים וכו 

 ה פנימית אין פלגים, תיאומי מנוע, בדיקות גזים, תיקון מאחר שלרכב חשמלי אין מנוע שריפ

 מפלט )אגזוז( וכו'. 

 .'חלק ניכר מהטיפולים התקופתיים ברכב יבוטל שכן אין צורך בהחלפת שמנים, מסננים וכו 

 עולמות עיקריים: 3-בפועל, תחזוקת הרכב החשמלי נחלקת ל

 לו של רכב "רגיל" ואינן קשורות מערכות רכב שאינן שונות מא - תחזוקת מערכות לא יעודיות

לרבות: היגוי, מתלים, גלגלים, בילום, פח, רווחת נהג וכו'.  –למערכות הנעת הרכב החשמלי 

מקור החשמל שלהן אינו מהסוללה  –יודגש כי גם במקרים שמערכות אלו צורכות חשמל 

 "רגיל" נפרד.  12Vהראשית של הרכב אלא ממצבר 

 לרבות, המנוע  –מערכות רכב שמחוברות לסוללת הרכב החשמלי  - תחזוקת מערכות יעודיות

 , מערכת הטעינה וכו'. 27החשמלי, האינוורטר, הקונברטר, מדחס מיזוג אוויר

 תחזוקת הסוללות  . 

 מבנה ומאפיינים   –סוללת הרכב החשמלי  .2.2

 :28שלהלןהרכיב בעל הסיכון ברכב חשמלי הינו הסוללה החשמלית, מבנה הסוללה מפורט בתרשים 

 
 

. בקופסה מבודדתסוללת הרכב החשמלי מורכבת מתאים הארוזים יחד למודול. כל מודול ארוז 

( בעל מכסה הגנה עליון battery packהמודלים מותקנים בתוך מארז מבודד ומוגן אלקטרוסטטית )

(, אליהם מחוברים המודולים בטור )ראה bus barמבודד. בתוך המארז מותקנים פסי חיבור )

האחראית על הטעינה וניפוק האנרגיה. בתוך  - BMS29בתרשים(. בתוך המארז מותקנת גם יחידת 

                                                      
 מערכות המיזוג משמשות גם לקירור הסוללה , ברכב חשמלי 27
 המבנה של כל סוגי הסוללות הוא אחיד  –מכיוון שקיים תקן בינלאומי להטענה  28
29 battery management system 
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מותקנים התקנים אלקטרוניים השולטים על ויסות הטעינה, ממסרים ושנאים האחראים   BMS-ה

מאפשר טעינת הרכב  BMS-על הקשר בין עמדת הטעינה לסוללה ובין הסוללה למערכות הרכב. ה

 בזרם חילופין ובזרם ישר )בהתאם לסוג העמדה(.   

קירור הסוללה מתבצע באמצעות קירור אוויר. לפיכך, בתוך  Nissan -ו  Renaultיצוין כי , ברכבי 

 גוף המארז קיימות תעלות אוויר לכניסת אוויר קר ממערכת המיזוג. 

הרכב ומהווה "קופסה סגורה" האסורה ( מותקן בתחתית BMS-מארז הסוללות )כולל ה

 . לפתיחה

במארז הסוללות עצמו מותקנים שני שקעים עיקריים: שקע המחבר את המארז אל מערכת הטעינה 

 ושקע המחבר את המארז למערכות ההנעה החשמלית )בעיקר המנוע ומדחס מיזוג האוויר(. 

  
 כבל החיבור למערכת הטעינה כבל החיבור למנוע

 

סוגר את היציאה  BMS-בעיקרון, כאשר מכבים מנוע, הרכב "אינו פעיל" מבחינה חשמלית, כאשר ה

 למערכות הרכב ומאפשר רק טעינה. 

המאפשר ניתוק מלא ומוחלט  –אביזר הבטיחות העיקרי של הסוללה הינו מפסק השירות הראשי 

 . המפסק הינו מפסק נשלף, כך שאין אפשרות לטעות לגבי מצבו. BMS-של ה

 

   

 מפסק השירות לאחר שליפה מפסק השירות בתוך הרכב 
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ממסר דעיכה המונע אפשרות לניצוץ או קשת  BMS-כאשר מפסק השירות נשלף, מופעל בתוך ה

בתוך מפסק  -מפסק השירות מהווה גם רכיב הבטיחות העיקרי של הסוללה בזמן תאונה חשמלית. 

בעת תאונה הנתיך  -שפועל בטכנולוגיה דומה לזו של כרית אוויר  Blow-up Fuseהשרות מותקן 

 מתפוצץ ומנתק את הסוללות 

 

 

 ניתוח עיסוק .3

לאחר כאמור, לפי הוראות משרד התחבורה, תחזוקת רכב חשמלי מוגבלת כיום לעובדי מוסך מורשים 

 .  הכשרה זו נחלקת לשלוש רמות:שעברו מעבר להכשרתם הבסיסית, הכשרה יעודית נוספת

 הסמכה  אופי ההכשרה  קהל יעד  רמה

עובדי מוסך העוסקים  1

במערכות הלא יעודיות. 

רכב, שמאי רכב, בוחני 

בוחני רישוי וקציני בטיחות 

 בתעבורה

 טיפול במערכות לא יעודיות  בטיחות כללית בחשמל

עובדי מוסך שעוסקים/  2

עלולים לעסוק במערכות 

 יעודיות

בטיחות, קורס החייאה הכשרה עיונית 

ומעשית לגבי פירוק והרכבת המערכות 

 היעודיות. 

 מערכות ייעודיותרשאי להחליף 

כיחידה סגורה לאחר נטרול 

 3הסוללה ע"י מוסמך רמה 

בטיחות, קורס החייאה והכשרה עיונית  מנהלים מקצועיים  3

ומעשית לגבי איתור תקלות, פירוק 

והרכבת המערכות היעודיות וניתוק 

 וחיבור מחדש של הסוללה למערכות

רשאי לאתר תקלות ולנתק ולחבר 

 מחדש את הסוללה למערכות 

   

 לאור האמור לעיל, ניתוח הפעילות בתחזוקת הרכב החשמלי הינה כדלקמן: 

 תחזוקת המערכות הלא יעודית .3.1
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ברכב החשמלי אינה שונה מזו של רכב רגיל ואינה מחייבת  בפועל, תחזוקת המערכות הלא יעודיות

זהירות מיוחדת בנושא חשמל. ליתר ביטחון, עובדי המוסך העוסקים בעבודות אלו נדרשים בקורס 

 בטיחות כללי בחשמל. 

 תחזוקת המערכות היעודיות  .3.2

ל תחזוקת המערכות היעודיות לרכב החשמלי אינן דורשות פעילות תחזוקה שוטפת. הכלל הבסיסי ש

במידה ומערכת  -המערכת )כלל שבא לידי ביטוי ההוראות התחזוקה של כל היצרנים( הינו 

מתקלקלת אין לתקן את המערכת אלא להחליפה בלבד, בהתאם לחיווי התקלה במחשב הרכב. 

 להלן, תרשים של שלבי תהליך העבודה בתחזוקת המערכות היעודיות: 

 
 

בהם קיים סיכון מבוצעים ע"י המנהל המקצועי שסיים קורס   כל השלבים בתהליך המתוארים לעיל

 .   3רמה 

במקרה שלאחר ניתוק מפסק השירות וההמתנה, נמצא במדידה כי עדיין קיים מתח,  – הערה חשובה

המנהל המקצועי נדרש לפתוח קריאת שירות מול גורם מקצועי של היצרן. היינו, מהנדס רכב שעבר 

הפועל במוקד  Battery Pack -יעודית מטעם יצרן הרכב לטיפול בהכשרה בחשמל, בעל הכשרה י

השירות של היצרן בחו"ל. הגורם המקצועי בוחן את התקלה מרחוק וממליץ לצוות המקצועי לגבי 

עד כה   Renaultהמשך הטיפול. במידת הצורך מטיסה החברה מומחה מקצועי לארץ. )מנתוני חברת 

 לא נתגלתה תקלה מעין זו(. 
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יודגש, כי הסתברות התקלות במערכות היעודיות )מנוע, מדחס מיזוג האוויר, האינוורטר, 

כך למשל, יצרני הרכב מוכנים להעניק אחריות לרכיבים אלו  – 30הקונברטר וכו'( היא נמוכה מאוד

 שנים(.   7-שנים )חלקם מוכנים לתת אחריות גם ל 5-ל

 תחזוקת הסוללות   .3.3

ע"י עובדי המוסך ולפיכך לא קיימת  Battery Pack -ט על פתיחת הכאמור לעיל, חל איסור מוחל

 פעילות תחזוקה בסוללות. 

( נמצא כי קיימת תקלה בסוללות, המנהל במידה וע"פ סריקת התקלות )באמצעות הסורק היעודי

המקצועי נדרש לפתוח קריאת שירות מול גורם מקצועי של היצרן בחו"ל. בהתאם לאופי התקלה, 

יוטס המומחה לארץ ורק הוא רשאי לפתוח את מכסה  battery pack -במידה ונדרשת פתיחת ה

 הסוללה לאתר את התקלה ולהחליף רכיב במערכת. 

שנים(  9-10א' ק"מ או  250ת לפי התקינה הנוכחית הינן בעלות אורך חיים רב )מעל יצוין, כי הסוללו

כך למשל, יצרני הסוללות מוכנים להעניק אחריות לסוללת  –וסבירות התקלות בהן היא נמוכה 

 שנים.  10-הרכב ל

  

                                                      
 Nissan  -ו Renault לפי נתונים מצטברים של חברות  30
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 הקמת ואחזקת עמדות טעינה  –פרק ד' 

 מסגרת רגולטורית  .1

שתוקפן הינו מיום 31הנחיות להתקנת עמדות טעינה  2019החשמל ברשות החשמל פרסם ביוני  מינהל

פרסומן עד לכניסתן לתוקף של תקנות רלוונטיות כחלק מתקנות חוק החשמל )התקנות בתהליך 

 חקיקה(.    

 להלן העקרונות המפורטים בהנחיות אלו :

 חשמלאי רישיון בעל י"ע תבוצע טעינה מערכת עבור אחרת חשמל עבודת כל או/ו תחזוקה, התקנה, תכנון 

 .מוסמך חשמלאי רישיון מבעל פחות לא אך, המתקן לגודל מתאים

 י בעל רישיון חשמלאי בודק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע שינוי מהותי "מערכת הטעינה תיבדק ע

 ון חשמלאי בודק י בעל רישי"בנוסף תיבדק המערכת לפי הצורך ולפחות אחת לשש שנים ע. בה

  למעט מפסקי מגן אינטגרליים של עמדת הטעינה הכוללים מנגנון )מפסקי המגן של מערכת הטעינה

י אדם שאינו בעל רישיון "ניתן לביצוע ע)י לחיצה על לחיץ הבדיקה "חודשים ע 6-יבדקו אחת ל( בדיקה

רישיון של חשמלאי מעשי י בעל "שנים באמצעות מכשיר בדיקה למפסק מגן ע 3-ואחת ל( חשמלאי

     .לפחות

 

 עקרונות ההתקנה לפי הנחיות אלו הינן כדלקמן:

  המעגל הסופי 

 א בלעדי לעמדה זו. והמעגל הסופי של עמדת טעינה ה 

   המעגל הסופי יהיה מבוסס על כבל בלבד, כאשר הכניסה לעמדת הטעינה תהיה באמצעו

 התקן מבודד יעודי.

  .מעגל סופי מחוץ למבנה יהא בהתקנה סמויה בלבד 

  .המעגל הסופי יהיה מוגן באמצעות מפסק אוטומטי או מא"ז 

 המעגל הסופי יוגן בפני חשמול לפי הוראות תקנות החשמל. נקודת חיבור ב-AC  תוגן במפסק

 . Bבתוספת התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר או במפסק מגן דגם  Aמגן דגם 

  עמדת הטעינה 

  כבל הטעינה יהיה מסוג המתאים לתנאי ומקום הטעינה. חל איסור על שימוש בכבל מאריך.  

  מ' 8אורך כבל הטעינה לא יעלה על. 

 

 :עמדת הטעינה תצויד באמצעים המאפשרים את הפעולות הבאות 

o  בדיקת רציפות ההארקה בין העמדה לרכב החשמלי וניתוק הטעינה בהיעדר רציפות.  

                                                      
31 

-20%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94%20https://pua.gov.il/publications/callfor/%D7%93%D7%A3%
%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA%20

D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%
A8%D7%9B%D7%91%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99.pdf% 

https://pua.gov.il/publications/callfor/%D7%93%D7%A3%20%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94%20-%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99.pdf
https://pua.gov.il/publications/callfor/%D7%93%D7%A3%20%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94%20-%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99.pdf
https://pua.gov.il/publications/callfor/%D7%93%D7%A3%20%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94%20-%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99.pdf
https://pua.gov.il/publications/callfor/%D7%93%D7%A3%20%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94%20-%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99.pdf
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o שמלי בלבדשקע יעודי לרכב ח. 

o  הגבלת זרם הטעינה בהתאם לתקנות החשמל )העמסה והגנה של מוליכים מבודדים

 1992התשנ"ג  V 1000וכבלים במתח של עד 

o  תקשורת לשם פיקוד ובקרה בידי בעל רישיון חלוקה כמשמעותו לפי חוק משק החשמל

 1996 -התשנ"ו 

o מניעת מעבר של אותות בקרה באמצעת מוליך ההארקה 

 ה בעלת הגנה מכנית נאותה המונעת פגיעה או נזקהעמדה תהי 

  44במערכות מחוץ למבנה נדרשת הגנה בדרגת הגנה IP  לפחות. במערכות בתוך מבנה נדרשת

 המתאימה למקום ההתקנה.   IPדרגת הגנה 

  מיפוי סיכונים  .2

התקנת ואחזקת עמדות טעינה לרכב חשמלי כפופה כיום למגוון תקנים ופרוטוקולים מחייבים. במסגרת 

 . mode 4 -ו  mode 2 ,mode 3תצורות טעינה עיקריות  3 -זו חולקו עמדות הטעינה ל

 להלן תרשים של תצורות טעינה אלו:

 
 

 4-עמדות הטעינה הנדרשות חולקו ל kw 40-60הינו  EVהסוללה של שקיבולת בפועל, מכיוון 

 קטגוריות עיקריות:

  2טעינת רכב חשמלי  במצב פעולה 
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דרישות חשמל  32סוג עמדה Kwהספק  מיקום 
(A ) 

עלות הקמת 
 ₪(עמדה )א' 

זמן ממוצע 
 לטעינת סוללה  

 שעות  AC 16-32X3 18 7-8 16-333 ביתי

 שעות AC 32X3 28 2-2.5 22 חצי ציבורי

 שעה DC 80X3 130 1 50 ציבורי

 דקות  DC 400 200  20 34 150עד  בינעירוני

 

שמאפשרת עמדת  המרבייצוין, כי בהתאם לדרישות התקן יש להכין את תשתית החשמל עבור ההספק 

ברכב באמצעות חיווי המתקבל מבקר ייעודי  BMS-הטעינה, אך צריכת הזרם בפועל נקבעת ע"י ה

 המותקן בעמדת הטעינה. 

בהתאם להנחיות של מינהל החשמל במשרד האנרגיה, תכנון, התקנה, בדיקה ואחזקה )או כל עבודת 

חשמל אחרת( בעמדת טעינה תבוצע אך ורק בידי בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה לפי גודל המתקן 

 ולא פחות מחשמלאי מסוג "מוסמך" .  

 אופיינית:  Mode 3להלן, מבנה של עמדת טעינה 

  
 

כל המרכיבים של מערכת הטעינה מותקנים מראש, לפיכך, בפועל, הפעילות הנדרשת ממתקין עמדת 

דהיינו, עבודת חשמל שאינה  –הטעינה הינה חיבור הכבלים החשמליים מלוח החשמל לעמדת הטעינה 

 עודית. ידורשת הכשרה י

                                                      
מחייבות עקיפת  DCעמדות . עם  מיישר הזרם ברכב ולכן אינן מחייבות התקנת מיישר חיצוני" תמדברו" ACעמדות  32

 (ועלותה)עובדה המגדילה באופן משמעותי את מורכבות ההתקנה  –מיישר הזרם ברכב והתקנת מיישר חיצוני 
בישראל מעוניינים כי במגזר  יצוין כי מרבית הספקים.   7kwבפועל מרבית העמדות הביתיות שהותקנו הינם עמדות של  33

 שעלותם גבוהה בהרבה - KW 22הביתי יותקנו עמדות בקצה העליון של הטווח ואפילו עמדות 
 המיוצרים כיום אינם בנויים לקלוט הספק הטענה מעין זה  EV -מרבית דגמי ה 34
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יטה על משטר הטעינה לעומת זאת, ביצוע בדיקות התקינות של העמדה בהתייחס במיוחד לויסות ושל

 שמשתנה לפי סוג ואופי הבקר בו משתמש היצרן. –מחייב ידע ומיומנות ייחודיים 

 ניתוח העיסוק .3

 התקנת עמדת הטעינה כוללת מספר שלבים עיקריים כמפורט בתרשים שלהלן:

 
 

שיון חשמל בהתאם לגודל המתקן יהתקנת ואחזקת עמדות טעינה תבוצע ע"י בעל רכפי שניתן לראות, 

ולא פחות מחשמלאי מוסמך, וכי בדיקת בטיחות המערכות תבוצע ע"י בודק חשמל מורשה בהתאם 

 לגודל המתקן. 

 

 

 

 

 

 

 

 מסקנות ו סיכום –פרק ה' 

 תחזוקת רכב חשמל  .1
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ע"י עובדים מקצועיים שעברו הכשרה בקורסים  אך ורקתהליך תחזוקת הרכב החשמלי כיום מבוצע 

קורסים שתוכנם אושר ע"י משרד התחבורה ומתבצעים בפיקוח האגף  –יעודיים לטיפול ברכב חשמלי 

 להכשרה מקצועית ובהתאם לתקן הישראלי )שאומץ במלואו מהתקן הבינלאומי(.

יצוין, כי התקן הבינלאומי אינו דורש כי תחזוקת המערכות היעודיות ברכב חשמלי תבוצע על ידי 

בד מוסך שעבר הכשרה. בפועל, במספר מדינות שנבדקו )גרמניה, בריטניה וצרפת( חשמלאי, אלא ע"י עו

נמצא כי אכן תחזוקת הרכב החשמלי מתבצעת ע"י עובדי מוסך בעלי הכשרה נוספת יעודית. ממצא 

המגדיר  HSE 35-במסמך שפורסם ע"י ה  – HSEדומה, נמצא בניתוח הוראות מינהל הבטיחות הבריטי 

את כללי הבטיחות בטיפול ברכב חשמלי, קיימת דרישה לכך שעובדי המוסך יעברו הכשרה בבטיחות 

 בחשמל אך אין דרישה לכך שיהיו חשמלאים.

שערכנו עולה  כי תהליכי העבודה של עובדי המוסך בהתאם לנוהל וניתוח העיסוק מניתוח המסוכנות 

 המסוכנות בתהליך. של משרד התחבורה, מתמודדים עם מרכיבי 146

 יצוין כי תהליך המעבר לרכב חשמלי, צפוי לגרום לשינוי מהותי במרכיבי העיסוק של "מכונאי הרכב"

הטיפולים המרכיבים את רוב העיסוק של  -)לרבות חשמלאי רכב ואוטוטק לרכב קל כבד  המסורתי

פלגים, תיאומי מנוע,  "מכונאי הרכב" המסורתי כגון תיקוני רדיאטור, קרבורטור, תיבת הילוכים,

בדיקות גזים, תיקון מפלט )אגזוז( וחלק ניכר מהטיפולים התקופתיים )החלפת שמנים, מסננים וכו'(. 

 .יבוטלו

 :36( מפורטים בטבלה להלן2018מאפייני ענף אחזקת הרכב בישראל כיום )

 מוסכים מורשים
מס' 

 מוסכים
מס' 

 עובדים

 15,900 645 מוסכי יבואן - מוסכים כלליים

 8,000 2,275 אחרים -  כלליים מוסכים
מוסכים מתמחים )פחחות, צמיגים 

 6,100 2,325 וכו'(

 30,000 5,245 סה"כ
  

, ICEבכמות תקלות נמוכה משמעותית מרכב  ןגידול משמעותי במצבת הרכב החשמלי )שכאמור, מאופיי

 -כאשר מאפייני התקלות עצמן שונה לחלוטין(  צפויה להביא לשינויים מהותיים בענף תחזוקת הרכב 

ירידה בכמות המוסכים, במבנה הענף )העלמות המוסכים המתמחים, סגירת חלק ניכר המוסכים 

        הכלליים, גידול בנתח השוק של מוסכי היבואן(, במספר העובדים בענף ובהכשרתם של עובדים אלו. 

 

 

 

 התקנת ואחזקת עמדות טעינה  .2

                                                      
35 hybrid.htm-http://www.hse.gov.uk/mvr/topics/electric 
דוח מסכם של מגמות "חגית אליאס ' הגב" העצמה טכנולוגית"ו" מומנטום"לית "מבוסס על מסמך שקיבלנו ממנכ 36

 " רכבמרכזיות בענף ה

http://www.hse.gov.uk/mvr/topics/electric-hybrid.htm
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תקינה הישראלית( מה)שאומצה במלואה  הישראליתהתקינה כאמור, לפי דרישות  מינהל החשמל ו

שיון חשמל בהתאם לגודל המתקן ולא פחות מחשמלאי יהתקנת ואחזקת עמדות טעינה תבוצע ע"י בעל ר

 מוסמך, וכי בדיקת בטיחות המערכות תבוצע ע"י בודק חשמל מורשה בהתאם לגודל המתקן. 

 להלן, סוג החשמלאי הנדרש לביצוע העבודות:

 
המוגדר כיום בתקנות  , בעל רישיון חשמלוהאחזקה של עמדות הטעינה עולה כי ההתקנה מאפיון תהליכי

הינו בעל המיומנות המתאימה לביצוע פעולות החשמל הנדרשות  1985-שמל )רישיונות( תשמ"כהח

 בהתייחס להיבטי הבטיחות בחשמל. –בהתקנת ואחזקת עמדות טעינה 

יצוין, כי מנקודת מבטם של יבואני העמדות יתכן כי קיים צורך בהכשרה יחודית של המתקינים בכדי  

ך מדובר על ידע יעודי הקשור לויסות ושליטה על משטר הטעינה א –לאפשר בדיקת תקינות ההטענה 

 ולא לידע הנדרש לצורך התקנת העמדה ואחזקתה בהיבט של הפחתת המסוכנות. 
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 37מאפיינים ומגמות  –הרכב החשמלי  –נספח א'  

 כללי  .1

עים בפנימית )יתרונות שנוהיתרונות האנרגטיים של שימוש במנוע חשמלי להנעת רכב על מנועי שריפה 

 ים( ידוע35%בעוד ניצולת המנועים הרגילים אינה עולה על  70%-מכך שהניצולת של מנוע חשמלי הינהכ

. עם זאת, התפתחות הטכנולוגיה של רכב חשמלי מבוסס סוללה החלה בשנות  20-מאז תחילת המאה ה

להתחממות כדור הארץ 38המבוססת על מנועי שריפה פנימית בעיקר עקב תרומת התחבורה  – 90-ה

 והחשש מהתדלדלות מקורות האנרגיה בעולם. 

 תהליך התפתחות הטכנולוגיה כלל שלושה שלבים עיקריים:

 ( רכב היברידיHybrid Vehicle) –  מנוע  –רכב המבוסס על שימוש בשני מנועיםICE  רגיל( ומנוע(

. רכב זה התבסס על מפצל כוח ללא מקור טעינה חיצוני  הוללחשמלי אשר השימוש בו מבוסס על ס

שאפשר שימוש במנוע החשמלי במהירויות נמוכות ועל המנוע הרגיל במהירויות גבוהות. ברכב זה 

הטענת  הסוללה התבצעה באמצעות אלטרנטור בזמן השימוש במנוע השריפה הפנימית וכן 

 שאפשר הטענה בזמן האטה/בלימה. Regenerative breakingבאמצעות מנגנון 

 ( רכב היברידי נטעןPlug-In Hybrid vehicle- PHEV) –  רכב המבוסס על שימוש בשני מנועים

באמצעות כבל חשמלי  ממקור מתח חיצוניבדומה לרכב היברידי, בו ניתן לטעון את הסוללה 

בר מרכב היברידי המותקן ברכב ומאשר חיבור לרשת החשמל. יצוין כי מבחינה רגולטורית המע

לרכב היברידי נטען היה בעייתי שכן הוא חייב יצירת פרוטוקולים הנדסיים אחידים ותקנים אחידים 

שיאפשרו למערכת החשמל ברכב לתקשר עם רשת החשמל הארצית )כולל התייחסות לשונות 

 במאפייני רשת החשמל בין המדינות(. 

 ( רכב חשמלי(EV- Electric Vehicle – השלב השלי )שי של התהליך )במהלכו אנו מצויים כיום

הרכב מבוסס על שימוש במנוע חשמלי בלבד. יצוין כי מרגע שבעיית הטעינה החיצונית נפתרה 

שכן במסגרתו נחסך השימוש במנוע יותר המעבר לרכב המבוסס אך ורק על מנוע חשמלי הינו יעיל 

שמלי, מהווה גם שינוי מהותי הרגיל ובמפצל הכוח. המעבר לרכב המבוסס אך ורק על מנוע ח

משמעותית.  פוחתפעילות התחזוקה היקף לה וובהעדר מנוע רגיל, אמינות הרכב ע –בתחזוקת הרכב 

עם זאת, המעבר לרכב המבוסס במלואו טעינת הסוללה וללא גיבוי של מנוע רגיל מחייב פיתוח 

הנוכחית קיבולת הכיוון שתשתית טעינה זמינה שתיתן מענה לנסיעות  בטווחים שונים. אי לכך, מ

                                                      
 משרד האנרגיה ומשרד התחבורה לרבות ", פרק זה מבוסס על מסמכים רבים שהתקבלו מהרשות לתחליפי דלק 37

 2018, מוסד שמואל נאמן  

electric Vehicles Charging Infrastructure in Israel Implementation Policy and Technical Guidelines 

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת  – תמונת מצב בישראל ומבט משווה כלים לעידוד השימוש בכלי רכב חשמליים 

  2018-2035מהפכת הרכב החשמלי בישראל 
 BDO-×ž×”×¤×›×ª-×”×¨×›×‘-×”×—×©×ž×œ×™-×‘×™×©×¨×_×œ-2018-35  (1).pdf 

  היערכות לתחבורה פרטית חשמלית ברשויות המקומיות, מוסד שמואל נאמן 
  עקרונות מדיניות, משרד התשתיות הלאומיות  –טעינת רכב חשמלי 
  מצגת לרשויות המקומיות  –הרשות לתחליפי דלקים 

38  ICE –  internal combustion engines 
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תמהיל של שלושה סוגים עיקריים של המענה כולל ,  39ו"ק 40 -של סוללה לרכב חשמלי הינה כ

 :40תשתית טעינה

o ( 8-9תשתית טעינה ביתית שתאפשר הטענת הסוללה במשך הלילה  )דהיינו, עמדות  –שעות

 . ו"ק 4בהספקים של מעל 

o  תשתית טעינה במרחב הציבורי )חניונים ציבוריים או מוסדיים( שתאפשר הטענת הסוללה תוך

 . ו"ק 15עמדות בהספקים של מעל  ,דהיינו –שעה וחצי/ שעתיים 

o  תשתית טעינה בינעירונית תיתן מענה לנסיעות ארוכות יחסית )כתחליף לתחנות דלק( ותאפשר

 . ו"ק 80עמדות בהספקים של מעל  ,דהיינו –ת דקו 15-20הטענת הסוללה בפרק זמן קצר של 

 41מגמות עיקריות  –רכב חשמלי  .2

 )וכתוצאה מכך גם ההיצע( היה נמוך EV-הביקוש ל  2014/5, עד EV-למרות היתרונות של טכנולוגיית ה

 וזאת משלוש סיבות עיקריות:יחסית 

  כך  1,000$היה מעל   ו"ק 1מחירי הסוללות היו גבוהים מאוד )המחיר הממוצע לקיבולת של  –מחיר

 (40,000$היה מעל  ו"ק 40שמחיר של סוללה של 

  צפיפות האנרגיה של הסוללה היתה נמוכה ולכן טווח הנסיעה המקסימלי ללא טעינה )למעט  –טווח

 .EV-ק"מ בלבד. עקב מגבלה זו נוצר חסם פסיכולוגי בשימוש ב 150-בתוצרים מיוחדים( היה כ

  והעלויות הגבוהות, היה קושי לפתח מודל עסקי שיאפשר כניסה של  בשל הביקוש הנמוך –תשתית

 גורמים עסקיים לתחום ולכן לא הוקמו עמדות טעינה בפריסה נדרשת. 

 בשנים האחרונות חל שינויים בכל הפרמטרים לעיל: 

 בלבד. ע"פ  ו"קל 170$המחיר עומד על  2019-מחיר הסוללות פחת באופן משמעותי, כאשר ב

 . ו"קל 100$-מחיר הסוללות צפוי לרדת מתחת ל 2025-ההערכות, ב

  שיפור טכנולוגיית הסוללות הביא לעליה בצפיפות האנרגיה וכתוצאה מכך, טווח הנסיעה

ק"מ. ההערכה  250-כיום בסוללה ממוצעת הטווח הינו כ -המקסימלי לסוללה עלה באופן משמעותי 

-פות האנרגיה יביא לכך שהטווח המכסימלי לרכב ממוצע יעבור את ההשיפור בצפי 2025-הינה כי ב

. המשמעות הינה שבפועל רכב חשמלי אפילו בסיטואציות של נסיעות ארוכות ידרוש 42ק"מ 300

 טעינה רק פעם אחת ביום.   

  לאור כשל השוק בתחום התקנות עמדות הטעינה, בהרבה מדינות הוחל בהתקנת עמדות טעינה

אלף עמדות טעינה  900-. כתוצאה מכך בעולם מותקנות כיום כו חלקי( של המדינהבמימון )מלא א

יותקנו בעולם  2025מהם מותקנים בסין(. התחזית הינה כי עד  55%מסוגים שונים )מעל  EV-ל

 מיליון עמדות טעינה לרכב חשמלי.  5-למעלה מ

                                                      
 -ו Nissan Leafבהתאם לנתונים שהתקבלו בפגישה בקרסו, בשני דגמי הרכב החשמליים הנמכרים ביותר בעולם  39

Renault Zoe  בדגמים החדשים של . ו בהתאמה"ק 41 -ו 40קיבולת הסוללה הינהNissan Leaf  הקיבולת הינה גבוהה

 ו "ק 62יותר ועומדת על 
 80%-ההמלצה של רנו הינה לטעון את הסוללה כך שתהיה מלאה ב 40
  35ראה הערה  41
עור מ נחשב כסף פסיכולוגי משמעותי בקרב ציבור הנהגים למרות שבפועל שי"ק 300המחקרים מורים כי טווח של   42

 (בלבד% 4-בישראל השיעור עומד על כ% )5מ ביום אינו עולה על "ק 100הנהגים בעולם המערבי שנוסע מעל 
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הולך וגדל בקצב   EVרה של השנים האחרונות שיעור החדי 3-התהליכים שפורטו לעיל, גרמו לכך שב

 מגמה שבאה לידי ביטוי במספר רב של היבטים:  -מהיר 

 מהם  55%-)כ 2018א' בסוף  730-לכ 2015א' בסוף  160-מספר כלי הרכב החשמלי בעולם גדל מכ

 בשנה )!(.  77%קצב גידול של  –בסין(

 שיעור הרכב  2018-ל גם שיעורי הרכב החשמלי מסך כלי הרכב הולכים וגדלים בקצב מסחרר. נכון

בבריטניה, הולנד  2%-בסין וכ 2%בשבדיה, מעל  4%בנורבגיה,  35%החשמלי מסך כלי הרכב הינו 

 וצרפת.  

 למעשה כל יצרני 2018-תוצרים ב 200-לכ 2015בשנת  50-מס' התוצרים של הרכב החשמלי גדל מ .

 . 43הרכב הגדולים פיתחו דגמי רכב חשמלי

  תפוצת הרכב החשמלי ובשלות הטכנולוגיה, חלק ממדינות הלאור המגמה של גידול-OECD 

 2040)למשל נורבגיה, הולנד וגרמניה( או  2030-החליטו על איסור מכירת רכבי בנזין וסולר החל מ

)צרפת, בריטניה והודו(. חלק מהמדינות אף מתכוונת לאסור לגמרי על השימוש ברכבי בנזין וסולר 

 בריטניה( )הולנד, צרפת, 2050 -החל מ

 44חדירת הרכב החשמלי לישראל  .3

 : OECD-בישראל קיימים יתרונות רבים בשימוש ברכב חשמלי, ביחס למדינות אחרות ב

  העלויות החיצוניות של שימוש כלי רכב רגילים בישראל גבוהה מאשר במרבית המדינות עקב צפיפות

 האוכלוסייה )שמעלה את שיעורי הנזקים הנגרמים מזיהום אוויר(.  

  מה שמוזיל את עלויות יצור החשמל  –לישראל מקורות עצמיים גדולים של גז טבעי ליצור חשמל

ומשפר את כדאיות השימוש ברכב חשמלי. מאידך, המשך התלות בנפט מיובא מפחית את יכולת 

 העצמאות האנרגטית של ישראל.

יבית של רכב חשמלי, לאור יתרונות אלו, התקיים בישראל אחד הניסיונות הראשונים של חדירה מס

במסגרת מיזם "בטר פלייס" במקביל, היתה ישראל אחת המדינות הראשונות ביצירת מסגרת התקינה 

 שתיצור תשתית רגולטורית לכניסת הרכב החשמלי. 

  .OECD-קצב החדירה של רכב חשמלי לישראל נמוך מאוד ביחס לממוצע הלמרות מאמצים אלו, 

 לישראל יש מספר סיבות :לעיכוב בחדירת הרכב החשמלי 

  בדומה למדינות אחרות, גם בישראל היה  –כשל שוק ביצירת תשתית טעינה ציבורית וחצי ציבורית

 קושי בפיתוח מודל עסקי להקמת עמדות טעינה, מה שגרם לעיכוב בהקמת תשתית כזו.  

 קשות על תקנות חוק זכויות המקרקעין בישראל מ – קושי בהקמת עמדות טעינה בבתים משותפים

הן בבתים בהם אין "חניה בטאבו" ואפילו בבתים בהם  –התקנת עמדות טעינה בבתים משותפים 

קיימת חניה צמודה )נדרשת הסכמת שאר הדיירים(. כתוצאה מכך, עד היום, אפשרות החדירה של 

 רכב חשמלי הוגבלה בעיקר לאוכלוסייה המתגוררת בבתים פרטיים.

  "אחת הדרישות לגבי רכב חשמלי בישראל )בדומה למדינות  –מדידה נפרדת של "חשמל לרכב

אחרות בעולם( הינה ש"חשמל לרכב" ימדד במונה נפרד ממונה החשמל "הרגיל" וזאת הן כדי 

                                                      
 בסין קיימים יצרני רכב שכל פעילותם היא ברכב חשמלי בלבד 43
 35ראה הערה  44 
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לאפשר מודל עסקי המאפשר את החזר ההשקעה על הטעינה והן כדי לאפשר )בעתיד( למדינה לגבות 

ל הדלק. עם זאת, עד היום טרם נמצא פתרון בדומה לבלו המוטל כיום ע –מס על חשמל לתחבורה 

 לסוגיה זו.     

לאור החסמים בכניסת הרכב החשמלי החליטה הממשלה להקים צוות בינמשרדי שיעסוק בקידום הרכב 

בצוות נכללים הרשות לתחליפי דלקים במשרד רוה"מ )המוביל את הצוות( והוא כולל נציגים  החשמלי

, מתקיימת פעילות רוחבית צוות. במסגרת פעילות הומשרד האוצרשל משרד האנרגיה, משרד התחבורה 

של מתן מענה לכל הסוגיות לעיל, כמו גם לסוגיות נוספות הקשורות לנושא כניסת הרכב החשמלי )לגבי 

סוגיית כוח האדם ראה בגוף העבודה(. במסגרת ההערכות לכניסת הרכב החשמלי בוצעו הפעולות 

 הבאות:

  להקמת עמדות טעינה במרחב הציבורי. במסגרת זו, פרסמה הממשלה ₪ מ'  30הממשלה הקצתה

בחניונים עירוניים,  ACעמדות  1000במקומות עבודה,  ACעמדות  1000"קולות קוראים" להקמת 

עמדות טעינה   80-בחניונים ציבוריים למחצה )קניונים, מוסדות חינוך, בי"ח וכו'( ו ACעמדות  600

DC  נבחרו הגורמים שזכו בהקצאה זו וכיום חלק ניכר מהם  2019לנסיעות בינעירוניות. בתחילת

 נמצא בתהליכי ביצוע.

  הממשלה ישמה שינויים רגולטוריים, לרבות מתן פטור מהיתרי בניה להקמת עמדות טעינה וקידום

 75%הסכמת לחוק המקרקעין שיאפשר הקלה במסלול הזמנת חיבור נוסף, ו 32שינויים בתיקון 

 מהדיירים להקמת לוח משותף. 

  .הכנסת נושא הרכב החשמלי ועמדות הטעינה לשיקולי התכנון בכל הרמות 

  למשל שימוש  –ישום פרויקטים של עידוד רכב חשמלי שיגדילו ביקושים ויצרו תשתית לחדירה

ות, כניסת (, הטבות מס גדולות למוניות חשמליCar2goברכב חשמלי בחברות שיתוף רכב עירוני )

 רכב חשמלי לציי הרכב הממשלתיים ועוד.

  פיתוח תחבורה ציבורית עירונית על בסיס אוטובוסים חשמליים, שצפוי להגדיל את צי האוטובוסים

 החשמליים לכאלף אוטובוסים תוך מספר שנים

השינויים שחלים בשנתיים האחרונות בתחום יצירת התשתית כמו גם ההתפתחויות בעולם, גורמים לכך 

שכיום קיימת אופטימיות ששיעורי החדירה של רכב חשמלי בישראל ישתוו בעתיד הקרוב לאלו של 

 המדינות האירופאיות. 

נרגיה( ההערכות היו )עבודת מחקר שבוצעה עבור משרד הא 2017-לפי התחזית שפרסם מכון נאמן ב

, כאשר הערך המרכזי ששימש בסיס 277,000-ל 83,000יהיו בין  2025-שכמויות הרכב החשמלי בישראל ב

. במסגרת מחקר זה, נקבע כי היקף תשתית הטעינה 2025-כלי רכב חשמליים ב 187,900לתכנון הינו 

 הנדרשת בכדי לתת מענה לצרכי צי הרכב החשמלי הינה כדלקמן:

 

 

 מדה טעינה סוג ע
מפתח חישוב של מספר 
העמדות ביחס למספר כלי 

 הרכב החשמליים 

כמות עמדות נדרשות 
 תרחיש בסיס  2025

 149,200 80% ביתית 

 12,900 7% ציבורי וחצי ציבורי



                         

29 

 

 מדה טעינה סוג ע
מפתח חישוב של מספר 
העמדות ביחס למספר כלי 

 הרכב החשמליים 

כמות עמדות נדרשות 
 תרחיש בסיס  2025

 330 0.2% מהירה )בינעירונית(

 

נמוכות מתרחיש הבסיס ומתקרבות להערכה הנמוכה. עם זאת,  2025יצוין, כי היום ההערכות לגבי 

ההערכות הן כי ברגע שתונח תשתית הטעינה הנדרשת, כמות הרכב החשמלי בישראל תזנק לאור 

היתרונות הכלכליים המוכחים של רכב זה בהשוואה לרכב בעל מנוע שריפה פנימית. לאור הערכות אלו, 

 ישראל תוכל להדביק את מדינות המערב בקצב פיתוח התשתיות.  2030-וונה הינה כי בהכ

תיאסר בישראל מכירה של רכב  2030-כתוצאה מכך, הכוונה של משרד האנרגיה הינה להגיע למצב שב

מדי שנה יכנסו  2030-. המשמעות של ישום מדיניות זו הינה כי החל בפרטי בעל מנוע שריפה פנימית

 90%-( למעלה מ2038שנים )דהיינו עד  8, כלומר תוך 45אלף כלי רכב חשמליים 500-ל 350ין לישראל ב

 מכלי הרכב הפרטיים בישראל יהיו חשמליים. 

 להלן, שתי דוגמאות: –המשמעויות של החלטה זו על ענף הרכב בישראל הם עצומות 

 אלף עמדות  320 -של כ תוספת שנתיתכדי לתת מענה לצי הרכב החשמלי תידרש  - עמדות טעינה

 עמדות טעינה מהירה.  800-אלף עמדות טעינה ציבוריות וחצי ציבוריות, ו 28טעינה פרטיות, 

 46( מפורטים בטבלה להלן2018מאפייני ענף אחזקת הרכב בישראל כיום ) – אחזקת הרכב: 

 מס' עובדים מס' מוסכים מוסכים מורשים

 15,900 645 מוסכי יבואן -מוסכים כלליים

 8,000 2,275 אחרים  -מוסכים כלליים

 6,100 2,325 מוסכים מתמחים )פחחות, צמיגים וכו'(

 30,000 5,245 סה"כ
  

בכמות תקלות נמוכה משמעותית מרכב  ןמאופיישכאמור, הרכב החשמלי )גידול משמעותי במצבת 

ICE בענף תחזוקת , כאשר מאפייני התקלות עצמן שונה לחלוטין(  צפויה להביא לשינויים מהותיים

ירידה בכמות המוסכים, במבנה הענף )העלמות המוסכים המתמחים, סגירת חלק ניכר  -הרכב 

של מוסכי היבואן(, במספר העובדים בענף ובהכשרתם של נתח השוק המוסכים הכלליים, גידול ב

      עובדים אלו. 

                                                      
רב של פרמטרים  קצב גידול מספר כלי הרכב הפרטיים בישראל מצוי במחלוקת בין חוקרים שכן הוא פונקציה של מספר 45

 6.7ס הינו "כיום אורך חיי הרכב הממוצע בישראל לפי הלמ)קצב הגריטה של רכב ישן , מדיניות המס, המצב הכלכלי –

( OECD-כיום צפיפות כלי הרכב בגוש דן הינה הגבוהה ב)הצפיפות בכבישים (, OECD-שנים נתון שהוא גבוה מממוצע ה

( אופניים חשמליים, שיתוף רכב, תחבורה ציבורית)קיומם של אלטרנטיבות תחבורה עירוניות ובינעירוניות  , וזמינות חניה
 .   ועוד

דוח מסכם של מגמות "חגית אליאס ' הגב" העצמה טכנולוגית"ו" מומנטום"לית "מבוסס על מסמך שקיבלנו ממנכ 46

 " מרכזיות בענף הרכב
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 סילבוס הקורסים  –נספח ב' 

 שעות(10: )1הכשרה רמה 
 תוכנית הקורס לרכב חשמלי/היברידי

 נושא השיעור מס'
הגורם האנושי ,אמצעי זהירות והגנה וחוק החשמל לעבודה -בטיחות במערכות מתח גבוה 1

 במתח גבוה
 מבוא לרכב חשמלי/היברידי 2
 סוגי מערכות היברידיות בכלי רכב 3

  
 שעות( 16: )2הכשרה רמה 

 תוכנית הקורס לרכב חשמלי/היברידי
 נושא השיעור מס'

קורס החייאה וטיפול במצב של פגיעה ממתח גבוה )יועבר על ידי מד"א( בכפוף לדרישת  1
 משרד התחבורה

הגורם האנושי ,אמצעי זהירות והגנה וחוק החשמל לעבודה -בטיחות במערכות מתח גבוה 2
 במתח גבוה

 מבוא לרכב חשמלי/היברידי 3
 סוגי מערכות היברידיות בכלי רכב 4
 מתח גבוה ואמצעי זהירות ברכבים חשמליים/היברידיים 5

הכרת מכלולים )סוללה מתח גבוה, מהפכים,  –עבודה )עיונית( על מערכות מתח גבוה  6
 ממירים, מטענים, מנועים חשמליים, כבלים למתח גבוה וכו'(

פרוק והרכבת מכלולים )סוללה מתח גבוה, מהפכים,  –עבודה מעשית על מערכות מתח גבוה  7
ממירים, מטענים, מנועים חשמליים, כבלים למתח גבוה וכו'( תוך שימוש בספרות/נתוני 

 היצרן.
  
 שעות( 60: )3הכשרה רמה 

 תוכנית הקורס לרכב חשמלי/היברידי
 נושא השיעור מס'

וטיפול במצב של פגיעה ממתח גבוה )יועבר על ידי מד"א( בכפוף לדרישת קורס החייאה  1
 משרד התחבורה

הגורם האנושי ,אמצעי זהירות והגנה וחוק החשמל לעבודה -בטיחות במערכות מתח גבוה 2
 במתח גבוה

 מבוא לרכב חשמלי/היברידי 3
 סוגי מערכות היברידיות בכלי רכב 4
 מנועים חשמליים לזרם ישר וחילופין )כולל מנוע גנרטור(המרת מתח ישר לחילופין,  5
 עקרונות פעולה ומערכת ניהול אנרגיה. –מצברים למתח נמוך ומתח גבוה  6
 שיטות טעינה, מודים ופרוטוקולים למתח גבוה ברכבים חשמליים/היברידיים. 7
 העברת תנועה ושילוב בין מנוע הבנזין למנוע החשמלי 8
 ואמצעי זהירות ברכבים חשמליים/היברידיים + גרירה וחילוץ רכבמתח גבוה  9

מכלולים למתח גבוה )סוללה מתח גבוה, מהפכים, ממירים, מטענים, מנועים חשמליים,   10
 כבלים למתח גבוה וכו'(
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 תוכנית הקורס לרכב חשמלי/היברידי
)בטיחות בעבודה במתח גבוה, כולל ניתוק ממתח  –עבודה )עיונית( על מערכות מתח גבוה  11

 גבוה(. 
 אופן שימוש בנתוני היצרן לצורך איתור תקלות במערכת. 12
 מכשירים לבדיקת רכבים חשמליים היברידיים: 13

 ,וולט. בדיקת התנגדות, בדיקת זרם, בדיקת תדירות 1000מתחים עד  .1
 בדיקת בידוד/זליגה ע"י "מגר" .2

 :עבודה מעשית על מערכות מתח גבוה 14

 במערכת.ניתוק מתח גבוה ווידוי חוסר מתח גבוה  .1

תוך שימוש  פרוק והרכבת מכלולים )סוללה מתח גבוה, ממירים, מטענים, מנועים וכו'( .2

 בספרות/נתוני יצרן.

 בדיקות במערכות החשמל ברכב החשמלי/היברידי.  .3

בדיקות ואבחון תקלות במערכות החשמל ברכב החשמלי/היברידי )לפי הוראות היצרן  .4

 לדגם רכב ספציפי( 

 

 

 

 

 
 


