תכנון ויישום תשתיות טעינה ציבוריות לכלי רכב
חשמליים

עידן ליבס
חוקר מדיניות אנרגיה ותחבורה חכמה

דצמבר 2019

המוטיבציה לרשות המקומית
— הפחתת זיהום אוויר ורעש
— שירות לתושבים

— חיזוק תדמית חדשנית ,סביבתית וטכנולוגית
— תועלות כלכליות ישירות ועקיפות
— שדרוג התשתיות העירוניות לחכמות ומתקדמות

— הפחתת טביעת רגל פחמנית
— ניצול מקורות אנרגיה מקומיים
— היערכות לתחבורה חשמלית היא מחויבת המציאות ובלתי נמנעת!

תרחישי טעינה
התרחישים נבדלים זה מזה בבעלות על שטח החניה ,הגישה
אליו ,ובחלק מהמקרים גם בבעלות על עמדות הטעינה עצמן

₪₪₪

₪₪
טעינה ציבורית  -לאורכם של רחובות לצד מדרכות ,בחניונים
ציבוריים ,ובמקומות חניה ציבוריים הנמצאים בשטחם מבני
שלטון ,מרכזים קהילתיים ,מוסדות חינוך ,נקודות תיירותיות
ופארקים ,מתקני ספורט וגנים ציבוריים ,מרכזים תחבורתיים,
אזורי תעשייה ומסחר ועוד
₪

היערכות
גיבוש
מדיניות
מינוי צוות
מוביל

למידה

בניית תכנית
עבודה

יישום

שיתוף ציבור

יציאה למכרז
חקיקת עזר

גיבוש מדיניות
— קביעת יעדים
– גיבוש יעדים להפחתת זיהום אוויר מתחבורה בהתבסס על מצב קיים ועל מקרי בוחן מרשויות מקומיות דומות
– קיום תהליכי שיתוף ציבור להצפת התנגדויות אפשריות וצרכים ייחודיים של תושבים ובתי עסק
– קביעת יעדים כמותיים ואיכותניים – מעשיים בטווח הקצר ושאפתניים בטווח הארוך – כמסגרת עבודה לכלל הגורמים ברשות ומחוצה לה

— מינוי מוביל
– בניית צוות היגוי
– הקצאת אחריות וסמכויות
– שכירת יועצים לליווי

— בניית תכנית אסטרטגית
–
–
–
–
–

מיפוי בעלי עניין מקומיים ,תשתית לשיתופי פעולה ,בחירת מודל פריׂשה מתאים ותמהיל טעינה מיטבי
איתור מיקומים ,תיעדוף ומדרוג הפרישה
שילוב במתווים של פרויקטים משיקים (לדוגמא :מוניות חשמליות ,רכב שיתופי ,שדרוגי תשתיות ,מתחמי חדשנות ועוד)
קביעת מסגרת תקציב ומשאבים נוספים הנדרשים ליישום
הגדרת לוחות זמנים לביצוע בהתייחס ליעדי המדיניות שנקבעו

— היערכות אדמיניסטרטיבית ,רגולטורית והסברתית
– חקיקת עזר והנחיות מרחביות; יזום פעילות חינוך והסברה לתושבים ולעסקים

תחזיות ביקוש
— תחזית כלי רכב חשמליים ברשות המקומית
[אוכלוסייה ברשות] [ /אוכלוסייה כללית] [ xמקדם סוציו-אקונומי] [ xתחזית צי כלי רכב חשמליים ארצי]
יותר חשובה המגמה!
— תחזית ביקוש לעמדות טעינה ציבוריות
[שיעור הטעינה הציבורית] [ xתחזית כלי רכב חשמליים ברשות] [ /יחס עמדות לכלי רכב] [ /מס' נקודות לעמדה]
יותר חשוב מנגנון המענה לביקוש!

שיעור מתוך צי הרכב
החשמלי הארצי
רכבים חשמליים 2020
רכבים חשמליים 2025
עמדות טעינה 2020
עמדות טעינה 2025

ירושלים

תל-אביב

חיפה

ראשון
לציון

אשדוד

פתח
תקווה

נתניה

באר-שבע

עירוני
>200k

כפרי

8.4%

17.5%

10.2%

7.5%

4.4%

5.6%

5.3%

5.2%

29.2%

6.8%

1,614
15,807
107
1,051

3,355
32,868
333
3,279

1,957
19,170
194
1,912

1,437
14,077
119
1,170

850
8,325
56
554

1,072
10,498
71
698

1,010
9,890
67
658

1,002
9,819
66
653

5,619
55,045
279
2,745

1,309
12,821
17
171

תכנון מרחבי
מדיניות מרחבית לשילוב מערכות טעינה צריכה להתחשב גם במשמעויות התפעוליות אך גם באופי הייחודי של הרחוב.
יש גם להבטיח שפעולת הטעינה לא תפגע בפעילות השוטפת ברחוב ובבטיחות המשתמשים בה.
— יש להימנע מהתקנת עמדות טעינה ברחובות צרים ,סמטאות ללא מדרכות ו"דרך הולנדית" ללא הפרדה
— יש לתאם את מיקום העמדות עם רצועת עצים וצמחייה כך שתובטח רצועת גינון רציפה
— יש להרחיק את העמדות ממרחבי פעילות (כניסה למגרשים ,כיכרות פעילות ,אזורי ישיבה וכו')
— כאשר ישנו שביל אופניים הצמוד לשולי המדרכה ,אין למקם את עמדות הטעינה באזור זה
— יש להתרחק ככל שניתן מתחנת אוטובוס

— מומלץ לשמור על מרחק מינימלי משולי הרצועות
— יש להבטיח שהעמדות תהיינה עם נראות גבוהה ,בטוחות ונוחות לשימוש
— יש לוודא שהעמדות תהיינה מוגנות מדריסה או פגיעה של כלי רכב

מודלים ליישום
רישיון
רישיון לגופים מסחריים להקמה
ותפעול עמדות שבבעלותם ,בתזמון
היקף ומיקום הנתון לשיקולם

זכיינות
זיכיון בלעדי להקמה ותפעול עמדות
במתווה פריׂשה מוגדר אך עם
מעורבות מוגבלת בתפעול; העמדות
עוברות לבעלות הרשות בתום תקופה

קבלנות
חוזה מסגרת מול ספק(ים) לרכש,
התקנה ותפעול של עמדות בעבור
הרשות ובבעלותה על פי דרישה ,לפי
תנאים בשליטתה המלאה

מינימום השקעה של משאבי מימון
וניהול מצד הרשות; תחרות שוק

גמישות בהיקף וקצב הפרישה; חלוקת
סיכונים מאוזנת

שליטה מלאה בתכנית הפריׂשה
והתמחור; מקסימום הכנסות לרשות

מינימום שליטה על הפריׂשה ,השירות
והתמחור; מינימום הכנסות לרשות

התקשרות לטווח ארוך; סיכון גבוה
יותר ופחות גמישות לגוף המסחרי

מקסימום סיכון לרשות; עלות גבוהה
לרשות הן במימון והן בניהול

-

עלויות ,שליטה ,בעלות ,סיכון ,רווחים

+

מודלים לפריׂשה
פריׂשה מּונעת ביקוש
מבטיח שימוש בעמדה
טעינות ממושכות בדפוסים יציבים

פריׂשה מתוכננת היצע
נותן מענה ליותר משתמשים
משרת מבקרים מזדמנים

מצריך פיתוח תהליך מינהלי
יותר מתאים לאזורי מגורים
לרוב טעינה בסוף היום ובלילה
אפקטיבי יותר בשוק בוסרי

מצריך תכנון מתמיד של פרישה
תואם לזמני פעילות עסקים באזור
לרוב טעינה במהלך היום
אפקטיבי יותר בשוק בשל

אי-ודאות בתזמון ובמיקום
מענה מוגבל לצרכנים מזדמנים

סיכון של שימוש מועט
דפוסי טעינה משתנים

רצוי לשלב!

מודל כלכלי
הקמה
ניהול פרויקט

הוצאות קבועות
ביטוח

ייעוץ תכנוני ,הנדסי ,משפטי

מוקד שירות לקוחות

הוצאות משתנות הכנסות
מכירת מנויים ,פרסום
(אופצ')

פרויקט הקמת מערכת ניהול ואפליקציית משתמשים תחזוקת רשת תקשורת

אתר

הקמת רשת תקשורת

שיווק

שיווק
מדידות ותכנון

בדיקה תקופתית

חיבור חשמל

חיבור חשמל

ציוד חשמל ,ציוד תקשורת ,מיגון פיסי
וחומרים

תקשורת

מכירת שירותי חניה
(אופצ')

עבודה

עמדה

סימון ותמרור
עמדת טעינה

תחזוקה

חשמל

התקנה

מערכת ניהול

סליקה

מכירת שירותי טעינה

צפי הכנסות
 ~1,000קוט"ש לעמדה  /ליום

היצע
האנרגיה
מצד
התשתיות

קיבולת סוללה
צריכת אנרגיה
תקנים נתמכים
הספק טעינה

ניצולת

היקף הפריׂשה

נסועה

זמינות החניות

חלופות טעינה

הספק העמדות

חלופות תחבורה

תעריפי הטעינה

הסדרי טעינה

ביקוש
לאנרגיה
מצד
הרכב

 ~11קוט"ש לרכב  /ליום

התנגדויות ציבוריות
— שימושיות
–
–
–
–

טענה :לרכב חשמלי ביצועים נחותים ביחס לרכב בעירה פנימית תגובה :ביצועי סוללות ומנועים חשמליים מודרניים משתווים ואף עולים על מנועי בעירה
תגובה :ברוב המקרים טעינה מתבצעת בשעות הלילה וקיימת גם טעינה מהירה
טענה :זמן הטעינה הדרוש לרכב חשמלי הוא ארוך מאוד
תגובה :בפועל בלאי הסוללות הוא קטן והן מכוסות באחריות יצרן לתקופה ארוכה
טענה :הסוללות סובלות מבלאי גבוה ויקרות להחלפה
תגובה :כלי רכב חשמליים נמכרים כבר כעשור ונמצאים בפיתוח ע"י רוב יצרני הרכב
טענה :רכב חשמלי עדיין לא בשל לשיווק בקנה מידה רחב

— עלויות
– טענה :רכב חשמלי יקר לרכישה ולכן לא רלוונטי לציבור הרחב
– טענה :מכירות רכב חשמלי תלויות סבסוד ומדיניות מיסוי
– טענה :ישנה אי-ודאות לגבי שמירת הערך של כלי רכב חשמלי

תגובה :עלות הבעלות של רכב חשמלי היא תחרותית ורוב הדגמים פונים לפלח שוק רחב
תגובה :במקביל לצמצום הטבות המיסוי לרכבים חשמליים יהיו גם ירידות במחיריהם
תגובה :אמינות גבוהה וזמינות מוגבלת תומכים בשמירת ערכם של כלי רכב חשמליים

— סביבה
– טענה :רכב חשמלי לא מפחית פליטות אלא מעביר למקום אחר תגובה :ייצור חשמל בתחנת כוח מזהם פחות ממנוע בעירה פנימית ופוגע פחות בבריאות
תגובה :רוב מרכיבי הסוללות הם חומרים נפוצים ובסוף חייהן ניתן למחזרן באופן מלא
– טענה :הסוללות מסוכנות ומזהמות בייצורן ובסוף חייהן
תגובה :כלי רכב חשמליים עומדים בכל תקינות הבטיחות המקובלות בעולם
– טענה :הסוללות והמנוע החשמלי יוצרים קרינה מסוכנת

— תשתיות
– טענה :רכב חשמלי אינו ישים בשל היעדר תשתיות טעינה וחשמל תגובה :מספר החניות הפרטיות והיתירות ברשת החשמל כבר היום יותר ממספיקים
תגובה :הקצאת חניות ציבוריות לטעינה מאפשרת החלפת רכב דלקי ברכב חשמלי
– טענה :עמדות טעינה מהווה הפקעת מקומות חניה מהציבור
– טענה :אין להעדיף תחבורה פרטית על חשבון תחבורה ציבורית תגובה :להפיכת התחבורה לבת-קיימא על כל אמצעי התחבורה לעבור להנעה חשמלית

עקרונות להתקשרויות
— נדרשים מרכיבי ביצוע ושירות רבים :ייעוץ ותכנון; אספקת ציוד ,חומרים ,ועמדות הטעינה; פרישת תשתיות
חשמל; חיבור לרשת החשמל; התקנת עמדות טעינה; תפעול ,תחזוקה וניהול; שירות לקוחות; סליקה וגביה;
ביטוח; ושיווק
— יש לבצע עבודת הכנה טרם יציאה למכרז :מהן מטרות העל? מהם המשאבים הפנימיים והחיצוניים שניתן להקצות?
איך תנהל הרשות את תשתיות הטעינה? כיצד ישתלבו עמדות הטעינה בהסדרי החניה הקיימים? האם ואיך יש מענה
גם לצרכים עתידיים צפויים? אילו מנופי צמיחה יוכלו לשפר את הצלחת המערכת? מהי התמונה הרחבה יותר של
מהלכיה של הרשות המקומית בתחומי התשתיות ,תחבורה ,סביבה ושירותים לתושב? מהם המדדים להצלחה?
— במכרז:
— להשאיר גמישות לביצוע שינויים בהיקף ותזמון הפריׂשה ,ועם זאת לקחת בחשבון מתווה ארוך טווח ושיקולי ודאות ליזמים
— להקפיד על מנגנוני הגנה כגון ערבויות המתאימות לסוג העבודה ,ביטוחים לביצוע וגם להפעלה ,אחריות לנזק כתוצאה מהעבודות וכו'

— על ההצעה הכספית להיות תואמת למודל היישום ולפרופיל חלוקת הסיכונים; כנ"ל לגבי תקופת ההתקשרות
— לאפשר גמישות בתמחור ,לאור שינויים אפשריים בשוק הטעינה ,מחיר החשמל וכו'
— לקבוע את הבעלות על הנכסים הפיזיים כמו גם על המידע ,ואם ומתי אלו עוברים בעלות ובאילו תנאים
— הקפדה על עמידה בתקנים והנחיות מינהל החשמל ,תיעוד העבודות באוגדן תשתיות ייעודי

— לוודא רמה גבוה של מפרט טכני ,שירות לקוחות ,תחזוקה וכשירות ,אפשרויות תשלום ,ותמיכה בפרוטוקולי תקשורת ותכונות סטנדרטיים

המלצות ליישום
—

אסטרטגיית הפריׂשה צריכה להיות קודם "לרוחב" ואח"כ "לגובה" :בשלב הראשון יש להעדיף פרישה של עמדות בודדות
בכמה שיותר אתרים בפרישה רחבה בשטח הרשות ,ובהמשך הוספת עמדות באתרים הקיימים עפ"י הצורך

— לתעדף אזורים בהם צפוי צורך אמיתי של תושבים:

היכן שזמינות החניה הפרטית מועטה ,רוב כלי הרכב חונים במרחב הציבורי,

לשעות ארוכות ועם תחלופה לא גבוהה

—

לתכנן אתרים בצורה יעילה :להעדיף מיקומים סמוכים לתשתיות חשמל בהם יש יתירות מספקת בשנאים ,לבחור מקומות חניה בהם יש
אפשרות לרצף של מספר זוגות של חניות ,שימוש בעמדות כפולות ,חיוב יכולת ניהול עומסים ברמת האתר והעמדה ,ביצוע הכנה עתידית למספר
עמדות נוסף בכל אתר שמוקם ,בחירה מושכלת בגודל חיבור חשמל בהתאם לתנאים הספציפיים באתר

—

לשתף פעולה אך גם לתפור את הפתרון לפי הצרכים הספציפיים :מאחר והאתגרים הם דומים במקומות רבים יש מקום ללמוד
מרשויות אחרות ואף ליצור שת"פ אזורי בחלק מהנושאים; עם זאת ,לכל רשות מקומית יש מאפיינים ייחודיים אשר דורשים מענה פרטני

—

לבנות מענה גמיש אך לטווח ארוך :תכניות העבודה וההתקשרויות צריכות לאפשר מתן מענה להמשך גידול בביקושים ,גם בתום המכרז

—

לרתום בעלי עניין מקומיים למהלך :יש לעודד בעלי ציי רכב מקומיים (מוניות ,רכב שיתופי ,שליחויות ,הפצה ,אזורי תעסוקה ,תיירות
וכו') להיות שותפים ו/או להוביל תהליכים מקבילים

— להוות דוגמא ציבורית ע"י הטמעת רכב חשמלי בצי הרשות המקומית:
פרטיים של עובדים

גם רכב צמוד ,גם רכב תפעולי ,גם טעינה לרכבים

idan@sni.technion.ac.il

052-3862383

עידן ליבס

www.neaman.org.il

