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2026לשנתעדהעירוניהאוטובוסיםמצי60%לחשמולהתחבורהמשרדביעד
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:רקע

צורך וחסמים, תועלות



תועלות חשמול התחבורה הציבורית

חווית נהיגה קלה וחלקה יותר
האוטובוסיםשיפור אמינות 

שיפור איכות החיים בעריםשיפור למפעילי התחבורה הציבורית

(במקור)הפחתת פליטות 
רעשהפחתת 

יעילות כלכלית לטווח ארוך

נמוכותעלויות תחזוקה  יותרחווית נוסע שקטה וחלקה 

שיפור חווית הנסיעה



סביבה| חשמול התחבורה הציבורית תועלות
*האוויר מתחבורה בישראלזיהום 

בשנהמוקדםמוותמקרי2,220-מליותרמובילהבישראלאווירלזיהוםחשיפה

רכבבכלישמקורואווירלזיהוםמחשיפהכתוצאהנגרמיםאלומוותממקרי50%-כ

,דולרמיליארד3.8-בכמוערכתרכבמכליאווירמזיהוםכתוצאההמשקעלהמוטלתהחיצוניתהעלות

ג"מהתמ1.3%-כשהם

חריגותואףמזהמיםשלגבוהיםריכוזיםנמדדיםבארץתנועהלציריהסמוכותהניטורמתחנות70%-בכ

האוויראיכותמתקני

OECD(2015)-הנתוני *



סביבה| חשמול התחבורה הציבורית תועלות
:צמצום פליטות מזהמים במרחב העירוני

מסך חלקיקי הפיח מכלי רכב7%-מסך תחמוצות החנקן וכ16%-אוטובוסים המונעים בדיזל פולטים כ

 ומתרחשת באזורים מרוחקים ממרכזי הערים, מפחיתה מזהמים לעומת פליטות במקורכחהפקת החשמל בתחנות

:חממהגזיפליטתצמצום

בדיזלהמונעיםאוטובוסיםלעומתחממהגזיבפליטת75%-כשללהפחתהלהובילצפוייםחשמלייםאוטובוס*

שלהיתרוןכך,מתחדשיםאנרגיהמקורותעליותריתבססהחשמלשמשקככל.מתחדשות17%-האנרגיהמשרדשל2030-לאנרגיהלייצורמקורותתמהיללפי*

https://www.gov.il/he/departments/general/electric_buses.יעלהחממהגזיפליטותבהפחתתהחשמליהאוטובוס

https://www.gov.il/he/departments/general/electric_buses


ועלויותסביבה| חשמול התחבורה הציבורית תועלות

מפחיתיםן'בשנגהחשמלייםהאוטובוסים

חמצנידופחמןטוןמיליון1.35-כשלפליטה

*בשנהבממוצע

ן'בשנגחשמליאוטובוס,מ"ק100שלבטווח

*חממהגזיפליטותטון51,876-כמפחית

בדיזלמונעלאוטובוסביחס

(תושביםמיליון12-כ)בעולםהראשונההגדולההעירהינהבסיןן'שנגהעיר

(אוטובוסיםאלף16-כ)מלאחשמליאוטובוסיםלציעברהאשר

חשמליאוטובוסשלוהדלקהתחזוקהעלויות

*דיזלאוטובוסמאשרכמחציתהןן'בשנג

* yale school of the environment

Case study: Electric buses in Shenzhen, China

International Energy Agency (IEV). Global EV Outlook 2020 Entering the decade of electric drive?



רעש| חשמול התחבורה הציבורית תועלות

17עד)גבוהיםרעשהפרשיישנםנמוכותבמהירויות dba*)

ישנושקטיםצדדייםברחובותאך,פוחתיםההבדליםעולהשהמהירותככל

5שלמשמעותיהבדל dbaבממוצע*

*Global Green Growth Institute and Center for Study of Science, Technology and Policy, 2015. Electric 
Buses in India: Technology, Policy and Benefits. GGGI, Seoul, Republic of Korea. 



הנסיעהחווית| חשמול התחבורה הציבורית תועלות

בדיזלהסכמה להגדלת כמות האוטובוסים המונעים להגדלת כמות האוטובוסים החשמלייםהסכמה 

ביחסתושביםשלעמדתםאתבחןאשרהסביבהלהגנתהמשרדשלסקרנערך2019-ב

:מגוריהםבאזורהאוטובוסיםכמותלהגדלת



מפעילי התחבורה הציבורית| חשמול התחבורה הציבורית תועלות

חווייתמצייניםהעולםברחביאוטובוסיםנהגי–יותרטובהנהיגהחווית

החשמלייםבאוטובוסיםיותרטובהנהיגה

באופןנמוךחשמליבאוטובוסהתקלותשיעור–האוטובוסיםאמינותשיפור

98%שלאמינותרמת–בדיזלהמונעאוטובוסלעומתמשמעותי

*International Energy Agency (IEV). Global EV Outlook 2020 Entering the decade of electric drive?



יעדים בעולם ובישראל

הקייםבמצבחשמלייםאוטובוסים100%:(סין)ן'שנג•

לאוטובוסיםמהאוטובוסים50%שלמעבר:לונדון•

2037עד100%–ו2025עדנקיים

,חשמליהינושנרכשחדשאוטובוסכל:המבורג•

לשנתעדחשמלייםאוטובוסים100%-ללהגיעבמטרה

2030

עדחשמלייםאוטובוסים100%שליעד:לס'אנגלוס•

2030לשנת

עדחשמלייםעירונייםאוטובוסים60%שליעד:ישראל•

2035לשנתעד100%-ו2026לשנת

אוטובוסים חשמליים100%-שנות יעד ל



רכש
אוטובוסים  
חשמליים

הסדרת  
תשתיות
לטעינת  

האוטובוסים

חשמול 
התחבורה 
הציבורית

הדרך למימוש היעדים



יום בחייו של אוטובוס בשירות התחבורה הציבורית

14

:  תחילת היום

יציאה מחניון 

הלילה אל 

תחנות המוצא  

של קווי  

השירות

:  שעות שיא בוקר

הפעלת קווי השירות  

בין תחנת המוצא  

בין  . ותחנת היעד

מתבצעת  , הנסיעות

קצרת טעינה/חניה

לצורך מנוחת  , טווח

הנהגים

:  שעות השפל

מהאוטובוסים  30%-כ

בטעינהבמנוחה או 

המתבצעת  , ממושכת

.במתקני התשתית

מתבצעות  , בנוסף

כגון  פעולות תחזוקה

ניקיון ועוד, תדלוק

:צ"שעות שיא אחה

בדומה לשעות שיא 

הפעלת קווי  –בוקר 

השירות בין תחנת  

,  היעדהמוצא ותחנת 

קצרת  טעינה /וחניה

בין הנסיעותטווח 

:  סוף היום

טעינה/חניה

בחניון הלילה 

בסוף שעות  

הפעילות



מאקרו  –תשתית לטעינת אוטובוסים חשמליים 

לתפעולהתשתיתבמתקנימתבצעתהאוטובוסיםטעינת

:הציבוריתהתחבורה

קווישלקצהכנקודותהמשמשיםמתקנים:מסופים1.

עמדות,היתרבין,כוללים.הציבוריתהתחבורה

לחניותתפעולייםשטחיםוכן,נוסעיםהורדת/לקליטת

הנסיעותביןטווחקצרות

לחנייתהמשמשיםמתקנים:לילהחניוני2.

*הפעילותיוםבסוףהאוטובוסים

כמסופיםהןהמשמשיםמתקנים:משולביםמתקנים3.

לילהכחניוניוהן

בשעות השפל, ישנם חניוני לילה המשמשים גם לחניה מנהלתית של האוטובוסים במהלך היום* 



מאקרו  –תשתית לטעינת אוטובוסים חשמליים 

(א"ת)ארלוזורוב /סבידורמסוף –מסוף גדול (א"ת)אוניברסיטה מערב –מסוף קטן 



מאקרו  –תשתית לטעינת אוטובוסים חשמליים 
(חולון)חניון תמנע –חניון לילה  (חיפה)מרכזית חוף הכרמל –מסוף משולב עם חניון לילה 



מיקרו  –תשתית לטעינת אוטובוסים חשמליים 

תשתית לטעינת אוטובוסים חשמליים

:עמדות טעינה
עמדות המשמשות לצורך 
הזנת החשמל לאוטובוסים

:מבני השנאה
מבנים הנדרשים לצורך קבלת החשמל  

מהרשת במתח גבוה והמרתו למתח נמוך



עמדות טעינה

:*לאוטובוסיםעיקרייםטעינהסוגישניקיימים

המיועדעיליפנטוגרףבאמצעותטעינה–עיליתטעינה1.

מספרתוךמתבצעתאשר,מהירהאולטרהלטעינה

**מ"ק20-25שלנסיעהטווחומאפשרתדקות

,סוללותבאמצעותטעינה–מצבריתטעינה2.

יכולה.**מ"ק220-280שלנסיעהטווחהמאפשרת

מהירהכטעינהוהןאיטיתכטעינההןלהתבצע

טעינה עילית

טעינה מצברית

אך טכנולוגיה זו נמצאת בשלבי בדיקה והרצה, קיימת טכנולוגיה נוספת לטעינת האוטובוסים דרך המיסעה* 

כתלות בתנאי הדרך ומזג האוויר** 



מבני השנאה

ההשנאה,0.63MVA-מגבוהלטעינההנדרשההספקבהםבמתקנים•

השנאהמבניהקמתבאמצעותמבוצעת

אשרומעוצביםטרומיים,עצמאייםמבניםהינםההשנאהמבני•

100-כלכל)מגוריםומבנימסחרייםבמבניםומשולביםנפוצים

(השנאהמבנהנדרשדיוריחידות

שלמזערימרחקעללשמורישהסביבהלהגנתהמשרדהנחיותי"עפ•

מתבצעתבהםלמבנים(ק"תת/קרקעיעל)השנאהממבנהמטרים3-6

ממושכתשהייה

על קרקעימבנה השנאה 

ק"מופע עילי של מבנה השנאה תת



מחסור ארצי במתקנים ומגבלות סטטוטוריות–חסמים 

דונם800-כשלחמורמחסורישנוהקייםבמצב•

צפוישאף,באוטובוסיםצ"תחלתפעולתשתיתבמתקני

בעתידלגדול

סטטוטוריותמגבלותקיימותרביםבמתקנים,בנוסף•

אוטובוסיםלטעינתתשתיתהסדרתמאפשרותשאינן

:חשמליים

oמספקבהיקףבניהזכויותאיןרביםבמתקנים

השנאהמבניהקמתלצורך

oלרוב,*מספקבהיקףבניהזכויותישנןכאשרגם

שימושיםעבורמוקצותאינןאלוזכויות

תחבורתיים

בכל הארץשטחים נדרשים למסופים וחניוני לילה 

2,500

1,700

(דונם)שטח נדרש למצב הקיים  (דונם)שטח קיים 

חניוני לילה/ ר במסופים גדולים "ר במסופים קטנים ומאות מ"מ30-זכויות הבניה הנדרש נע בין כהיקף * 



עמדות טעינה מהירה2מסוף הכולל עמדות טעינה ממושכת170חניון לילה הכולל 

שנאיםשלושההכוללאחדהשנאהמבנה

ר"מ56:לחשמולכוללבינוישטח

דוגמאות להיקף הבינוי כתלות בסוג המתקן התחבורתי וגודלו

משנייםהשנאהמבני17-וראשיהשנאהמבנה

ר"מ560:לחשמולכוללבינוישטח



פתרון הוליסטי לחשמול התחבורה הציבורית

:רחוק/טווח בינוני

תכנית אסטרטגית

:טווח קצר

הסרת החסם הסטטוטורי

הפרוגרמתיים לחשמול מתקני התחבורה הציבורית  נדרש להגדיר את הצרכים : הבעיה
בישראל

,  תכנית המוסיפה הוראות–130ל "תת: הפתרון
שימושים וזכויות בניה לחשמול מתקנים 

בכל הארץמאושרים/קיימים

המגדירה את כמות עמדות , תכנית אסטרטגית לחשמול התחבורה הציבורית: הפתרון
ואת צריכת  , את הקווים שיפעלו באוטובוסים חשמליים, הטעינה הנדרשת בכל מתקן

החשמל במתקן לאורך שעות היממה

לא רבים במתקניםמגבלות סטטוטוריות : הבעיה
מאפשרות את חשמולם



:רחוק/פתרון לטווח הבינוני

התכנית האסטרטגית לחשמול התחבורה הציבורית



לאומית למתקני תחבורה ציבוריתתכנית 
החשיבותולאור,והחסמיםהמגבלותלאור•

–הציבוריתהתחבורהמתקנישלהקריטית

והחשמולבכללהציבוריתהתחבורהעבור

איילוןנתיביוחברתהתחבורהמשרד,בפרט

תחבורהלמתקנילאומיתתכניתמקדמים

ציבורית

איתורמבצעת,הצרכיםאתמגדירההתכנית•

ובכך,ארציתמתקניםפריסתוקובעתשטחים

סטטוטוריתלהסדרההבסיסאתמהווה

הקמת/לשדרוגפרויקטיםמאותוביצוע

הארץבכלמתקנים

ירושלים 

תל אביב 
והמרכז

חיפה 
והצפון

באר שבע 
והדרום

בהכנה
5,000-כ

דונם 
מתקני 

תשתית  
בישראל

קייםמתקן 

מתוכנןמתקן 



ברחבי הארץהתכנית דוגמאות לתוצרי 



תכנית אסטרטגית לחשמול התחבורה הציבורית
תכנית אסטרטגית 

לרשת קווי האוטובוסים
תכנית אסטרטגית 

למתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים

תכנית אסטרטגית 
לחשמול התחבורה הציבורית

גדלי מתקני התשתית/אופטימיזציה רב שלבית בין מסלולי הקווים ומיקומי

הקווים  הגדרת 
לחשמול

הגדרת
עמדות כמות 

הנדרשתהטעינה 
בכל מתקן

גרף צריכה  
גודל  הקובע את 

הנדרש  החיבור 
לחשמול כל  

מתקן

סוג קביעת 
הטכנולוגיה  

הרלוונטית בכל 
אזור



האסטרטגית לחשמולהתכניתדוגמאות לתוצרי 

מתחם  

הבננה

חניון  

הרכבת

מ נתניה"ת

החוף  יד חרוצים

הירוק

נאות הרצל

רכבת  . ת

המכללה

גודל  הערכת
החיבור הנדרש

עמדות טעינה מהירה
(מצברי)

איטיתעמדות טעינה
(מצברי)

מתקן

5.6 MVA 7 28 חניון הרכבת

0.8 MVA - 8 מ נתניה"ת

7.1 MVA - 71 ד חרוציםי

5.1 MVA 3 39 הבננהמתחם

0.4 MVA 1 - המכללהתחנת רכבת

0.4 MVA 1 - החוף הירוק

0.8 MVA 2 - נאות הרצל

20.2 MVA עמדות טעינה158 כ"סה



הסדרה  
סטטוטורית  

מלאה
למתקני 
תחבורה  
ציבורית

ייעוד קרקע  

מרכז תחבורה

זכויות בניה 
המאפשרות את  

כל המבנים 
לרבות  , הנדרשים

מבני השנאה

הוראות 
תכנית  

המאפשרות את 
כל הנדרש 
בפרוגרמה

(135/121/120ל "כגון תת)הסדרה סטטוטורית מלאה 



:לטווח הקצרפתרון 

130ל "תת



טווח הקצרלהצורך בפתרון 
60%לחשמולהתחבורהמשרדביעדלעמודמנתעל•

לייצרנדרש,2026לשנתעדהעירוניהאוטובוסיםמצי

חשמולאתשיאפשרהקצרלטווחרוחביפתרון

צורךללא,המאושרים/הקיימיםהתשתיתמתקני

עמידהויבטיח,ומתקןמתקןלכלנפרדתתכניתבהכנת

אחידיםבסטנדרטים

ולכןלאומיאינטרסהינוהציבוריתהתחבורהחשמול•

הגורמיםכלביןבתיאוםהתהליךאתלקדםנדרש

רשויות,התכנוןמינהל,הממשלהמשרדי–הרלוונטיים

החשמלורשותהחשמלחברת,מקומיות

מינהל 

התכנון

חברת החשמל 

ורשות החשמל

משרדי  

הממשלה

פרויקט חשמול 

התחבורה הציבורית

משרד התחבורה  )

באמצעות נתיבי  

(איילון

רשויות מקומיות



מצב רצוי–130ל "תת
130ל "תתלפני–מצב קיים  130ל "תתאחרי–מצב רצוי 

אילת

באר שבע

תל אביב

חיפה

ירושלים

אילת

באר שבע

תל אביב

חיפה

ירושלים

שניתן לחשמל במצב הקייםמתקנים 

מתקנים שלא ניתן לחשמל במצב הקיים



קבלת ברכת  
הדרך ממשרד 

התחבורה  
ל"והות

הגשת בקשה 
רשמית לקליטת 

ל"התכנית בות

דיון התנעה עם  
ל"מתכננת הות

גיבוש עקרונות 
התכנית 
ותכולתה

קונגרס

2021יולי 2021יוני -מרץ2021פברואר 2020דצמבר 2020' אוק-'ספט

התקדמות העבודה



עם התקדמות התכנית יתכנו עדכונים בהיקף המתקנים* 

מתקנים ארציתתפרוסת 

*285-כ מתקנים קיימים ומאושרים כ"סה



עקרונות התכנית בהתאם למטרתה

הוספתבאמצעות,בלבדהחשמוללצרכימענהנותנתהתכנית1.

,אחרותלתכניותתחליףמהווהואינה,בניהוזכויותהוראות,שימושים

מתקניםשלמלאהסטטוטוריתהסדרהמתבצעתבמסגרתןאשר

('וכו,מקומיותבוועדותתכניות,120,121,135ל"תת)עתידיים/קיימים

מגבילהואינה,הנוכחיבמיקומםהמתקניםאתמקבעתאינההתכנית2.

עתידייםשימושים

כדיןהמתקןשלפעולתוזמןלמשךורקאךתקפההתכנית3.

תשתיתלהקמתהרישויהליךשלוייעולסטנדרטיזציהמייצרתהתכנית4.

ל"הותבידיריכוזוידיעל,הטעינה



טעינההצבת מבני השנאה ועמדות שיאפשרו, השימושים המותריםהגדרת

המתקןבהתאם לגודל זכויות בניה קביעת

שידרשומרחק משימושים רגישים וכן הנחיות סביבתיות אחרות ככל , גובה המבנים, הוראות לעניין קווי בניין

 המתקןהגבלת הקרינה הנוצרת ממבני ההשנאה כך שתעמוד בהנחיות המשרד להגנת הסביבה ולא תחרוג מתחומי

 בתכניתהטלת חובת פינוי והשבת המצב לקדמותו במועדים שיוגדרו

 ל"בותלהליך הרישוי הגדרת המסמכים הנדרשים:

o בהתאמהאו בתת הקרקע מעל הקרקע נספח בינוי המציג את פריסת המבנים

oבתכניתד סביבתית המאשרת כי המתקן עומד בהנחיות הסביבתיות שנקבעו "חו

o באמצעות כבילה תת קרקעית  , גבוהבמתח החשמל הארצית במתח נמוך או אופן חיבור המתקנים למערכת

של חברת החשמלאספקה זמינים למקורות 

תכולה עיקרית–הוראות התכנית 



המשך עבודה



עבודההמשך

:אבני דרך משמעותיות להמשך

Q1/2022ז משוער "לו–והשגות להערות התכנית דיון להעברת •

Q1/2023ז משוער "לו–התכנית אישור •



תודה


