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פרק תחבורה חשמלית בתוכנית הלאומית:עדכונים•
הטמעת רכב חשמלי בקרב מעסיקים•

הצגת הבעיה•
לפתרוןFuture Mobility ILהצעת •

דיון וגיבוש תוכנית פעולה•

סדר יום



תחבורה חשמלית–התוכנית הלאומית 
אוטובוסים חשמליים

100%-העלאת תמהיל האוטובוסים החשמליים במכרזים ל•
באוטובוסים חשמליים–תוספות שירות והחלפות עקב גריטה או תאונה •
עירוב שימושים לחניוני אוטובוסים ומתן אישורי בניה הכוללים קומות מסחר•
משרד האנרגיה לעמדות טעינה לאוטובוסים חשמלייםק"קו•

מוניות
מוניות שירות חשמליות במכרזים החדשים50%תמהיל •
קביעת יעדים לחשמול צי המוניות בישראל•
קביעת גיל מקסימלי למונית •
סבסוד רכישת מוניות חשמליות•
מסובסד למונית חשמלית" מספר ירוק"•



תחבורה חשמלית–התוכנית הלאומית 
רכבים חשמליים

שיפור ביעדי משרד האנרגיה•
קביעת יעדי פליטות כמקובל באירופה•
עדכון מתווה המיסוי•
העמקת הדיפרנציאליות בשווי שימוש•
המגזר הציבורי כמוביל דרך•
תיקון חוק המקרקעין•
מנהלי ציי רכב והציבור, שיווק והסברה בקרב יבואנים•



הטמעת רכב חשמלי  
בקרב מעסיקים



הפחתת פליטות גזי חממה

הובלת מהפכת החשמול

שיפור המוניטין

הפחתת זיהום מקומי

חסכון כלכלי
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32-בשפועלתהבינלאומיתהליסינגחברת
שלהרכביםציאתלחשמלהתחייבה,מדינות

מכוניותציואת2021עדשלההעובדים
.2030עד–רכביםמיליון1.8–שלההליסינג

דוגמאות מהעולם

אתמחשמלתבבריטניההגדולההחשמלחברת
במסגרת.לונדוןבאזורשלההמכוניותצי

,טעינהעמדות27התקינההחברה,הזההמהלך
.סולאריתאנרגיהעליפעלומהןשש

מהמשרדים20%בטעינהתחנותהתקינה
בקרבהביקושאתומנטרתהגלובליים

ויצירתפליטותהפחתת–המטרה.העובדים
.לעובדיםנוסףערך

חשמול צי הרכב
מניעים לחשמול צי הרכב של מעסיק



חשמול צי הרכב

העדר תשתית טעינה

עלות גבוהה של רכב חשמלי

מוצר שאיננו מתאים לשוק

חרדה מטכנולוגיה חדשה

הספק רשת החשמל

משמעותי
משמעותי  

מסויימתבמידה 

לא משמעותי ולא  

לא משמעותי

לא משמעותי  

מסויימתבמידה 

לא משמעותי  

כלל

החסמים המובילים לחשמול צי הרכב של מעסיק



פתרונות



ממשלה-פתרונות 
2000₪-הגדלת הטבת השווי שימוש ל•

הטבת מיסוי למחליפי רכב חשמלי•

:  מס רכישה
10%

רכישת  
רכב 

חשמלי

בטווח שבין 
ממועד  2-4

רכישתו ועד  
מכירתו

מכירת  
רכב 

חשמלי

זיכוי במס 
רכישה של 

10,000₪

כנגד אישור  
מכירה

רכישת  
רכב 

חשמלי



מעסיקים-פתרונות 
התקנת עמדות טעינה לרשות העובדים•

על מנת לעודד רכישתם, טרם רכישת רכבים חשמליים•
גם לעובדים המגיעים ברכבם הפרטי•

לביצוע נסיעות קצרות –הטמעת צי תפעולי חשמלי •
גיוון רכבי הליסינג ברכבים חשמליים•
הקניית מקום חניה מועדף לרכבים חשמליים•
"קילומטרים ירוקים"תמלוגי •



דיון
?כיצד ניתן לספק ודאות לשוק המשני•
מאפשר לחברות  Future Mobility ILי "האם המודל המוצע ע•

אל מול רכב " תחרותי"הליסינג להציע ליסינג לרכב חשמלי במחיר 
?בנזין/היברידי

אילו עוד מנגנונים עומדים לרשות המעסיק כדי לעודד בחירה ברכב •
?חשמלי על ידי העובדים


