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  אסדרה לכניסת רכב חשמלי
 רגולציה מאפשרת כבסיס לשוק תחרותי  
 קביעת כללי בטיחות ותקינה  
 הסרת חסמים  
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חיבור ממונה נפרד מחברת חשמל לכל מטען. 

חיבור במונה מרוכז נפרד לכל המטענים. 

  חיבור המטענים ללוחות החשמל המוזנים
 מהחיבור הציבורי המשותף
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בהתאם לאמות המידה 
י מזמין  "גודל החיבור יקבע ע

 החיבור
י  "מיקום החיבור יקבע ע

 מזמין החיבור
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בנוסף לאמות המידה ,
לחוק   16בהתאם לתיקון 

י  "משק החשמל פורסם ע
חברת החשמל  

 -התייחסות בה נקבע 
חיבור יחיד לחטיבת  . 1

 קרקע
מבנה מגורים חיבור  . 2

 אחד לבית משותף
 
 

  למעשה אמות אמידה וחוק משק החשמל לא מתייחסים באופן
 ).י"חח(ישיר לנושא חיבור חשמל לרכב חשמלי ממחלק החשמל 

  בהתאם לכך ובהתאם להתנהלות רשות החשמל המכוונת באופן
ברור לשוק חופשי בו הצרכן יוכל לבחור את השיטה המתאימה לו  

וכל זאת על מנת לעודד חדירת הרכב החשמלי לשוק ההחלטה  
 !נותרת בידי מתכנן המתקן
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חיבור ישיר בין עמדת הטעינה למונה חברת חשמל. 
 יתרונות

  מפשט את תהליך החיוב של הדיירים על החשמל
 י"חח –ומשתמש במנגנון מוכר 

 חסרונות
דורש התקנת מפסק בסמוך למונה. 
 מטענים(קיימת בעיית עירוב הזנות עם אביזרי קצה  (

חיבור  (בשטח המוזן מחיבור עם מפסק ראשי נפרד 
 ).ציבורי

  קיים קושי תפעולי לביצוע ניתוק כלל מתקן החשמל
 .בזמן אירוע שרפה

נדרש שטחים גדולים עבור חדרי מונים. 
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  חיבור זה למעשה דומה במהות לחיבור ישירות ללוח
שירותי בית כאשר ההבדל המהותי הינו הפרדה לשתי  

 .מונים
  קיים לוח חלוקה מסודר הכולל את ההגנות הדרושות

 .במרוכז
דרישת שטחים קטנה משמעותית. 
  מאפשר שינוים במסגרת מתקן פרטי ללא תלות בחברת

 .החשמל
  ניהול מקדמי שימוש ויתרות הספק בהתאם לחיבור מוזמן

 .שעליו משלם המזמין ניתנות לניהול וניצול במתקן הפרטי
לחצני ניתוק בלבד 2קיימים  –בטיחות. 

 חסרונות
י וועד הבית או חברת הניהול"דורש מנגנון גביית תשלום ע. 
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 אפשרויות 2בחיבור זה למעשה קיים 
 –יציאות להזנות רכבים ישירות מהלוח 1.

 מתאים למתקנים קטנים
יציאה מלוח ראשי להזנת לוחות חלוקה 2.

שיטה מקובלת במתקנים   –למטענים 
 .בעלי מספר רב של רכבים

יחידות הגנה ירוכזו בלוחות החלוקה. 
קיימים כל היתרונות שבחיבור נפרד. 
 לא קיים   –לחצן ניתוק אחד לכלל המתקן

 בעיית עירוב הזנות
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ביצוע תשתית מלאה כתנאי למתן מענה להסכמת דיירים. 

מפסק ראשי אחד/יצירת מתקן חשמל בעל חיבור יחיד. 

או הרחבת המתקן על /מיקום המאפשר השלמת המתקן ו
 .פי צורך

 מתן פתרון גמיש וחופשי לביצוע מנייה וחיוב בגין צריכת
 .החשמל
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 מ  "ק 16,700בהתאם לנתוני השימוש טווח נסיעת רכב ממוצע בישראל הינו
 .מ ליום"ק 45.7קרי , בממוצע

מ"ק 250-300 -סוללה ברכבים החדשים מאפשרת טווח נסיעה של כ. 

 מ"ק 5 -מאפשר נסיעה של כ ט"קוו 1בממוצע כל  . 

 לשעה ט"קוו 7קצב טעינה ממצע במטען בטעינה לינארית הינו. 

 מטווח הנסיעה היומי   50%בהתאם לכך שעה טעינה תאפשר טעינה של יותר מ
 ).מ"ק 35 -כ(
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  בהתבסס על הנתונים ניתן להבין כי בממוצע רכב חשמלי יהיה במצב טעינה
 .שעה בלבד -לינארי במשך כ

י המטענים"יתר הזמן יעמוד בהמתנה או בטעינה איטית מאוד שתוגבל ע  . 

 ט"קוו 2-3על כן יש להתייחס לאחר מקדם העמסה בפועל לעומס צפוי של בין  
 .ט"קוו 11למטען גם לטענים של 

 0.2-0.9את מקדם ההתלכדות יש לקבוע בהתאם לחניון המתוכנן והוא ינוע בין  
 !טווח גדול מאוד

מערכות לניהול טעינה בהחלט יידרשו בעתיד הקרוב. 

 

  תודה על ההקשבה
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