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 תחזית מספר עמדות טעינה לשנים 
2020–2030 
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עמדות טעינה  

 איטיותציבוריות 

(AC) 

עמדות טעינה  

 (AC)פרטיות 
משמשות לטעינה  )

 (מהזמן 80%ב

עמדות טעינה  

 מהירותציבוריות 

(DC) 

 מצאי עמדות טעינה                

1,126,000 

 פרטיותטעינה עמדות 

 2030בשנת 

70,000 

 ציבוריות   ACעמדות 

 2030בשנת 

2,325 

 ציבוריות   DCעמדות 

 2030בשנת 

 (2018) 2030תכנית משרד האנרגיה לשנת טיוטת : מקור



 טעינה בזרם ישר לעומת טעינה בזרם חילופין

(On-board vs. Off-board Charging) 
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 עמדת

 טעינה

 בזרם

 ישר

(DC) 

 סוללה

 מטען

On-board 

 ABB: מקור



 תקינה בנושא
 טעינת רכב חשמלי בישראל

 (2017) 1חלק  61851ת״י תקן ישראלי •
 דרישות כלליות: לרכב חשמלימוליכי -בחיבור-טעינהמערכת 

 (2017) 23חלק  61851ת״י ישראלי תקן •
עמדת טעינה בזרם ישר : מוליכי לרכב חשמלי-בחיבור-טעינהמערכת 

 חשמלילרכב 

 62196ת״י התקנים הישראליים סדרת •
טעינת רכב  – מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב, בתי־תקע, תקעים

 מוליכיחשמלי בחיבור 
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  IEC 60364-7-722 (2018) –  
Low-voltage electrical installations –  
Requirements for special installations or 
locations – Supplies for electric vehicles 



 חשמליסוגי מחברים לרכב 
 62196ת״י לפי 
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Type 2 (Mennekes)  Combo2 (CCS type 2) 

Type 1 (SAE J1772)  

CHAdeMO 

Combo1 (CCS type 1) 

 מחבר ייעודי לטעינה
 בלבדבזרם ישר 

מחברים לטעינה בזרם 
 בלבדחילופין 

 מחברים לטעינה
בזרם חילופין או בזרם 

 ישר

DC AC AC+DC 



 חשמליאופני חיבור של רכב 
 1חלק  61851ת״י לפי 

 (2017) 1חלק  61851ת״י : מקור 7

 טעינה באמצעות  

 עמדה קבועה

 טעינה באמצעות  

 תקע ובית תקע

Case A 

Case B 

Case C 



 (AC)בזרם חילופין טעינה : (Mode 1) 1מצב פעולה 
 באמצעות כבל עם תקע לשימוש ביתי  

 תקנית בישראל אינהתצורה זו. 
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 Alibaba.com: מקור



 :בשינויים שלהלן, IEC 62752בדרישות תקן ֶהתקן הטעינה נדרש לעמוד 

 16A (3.7kW)בזרם מרבי של  חד־מופעיתאספקה •

 (32ת״י לפי )תקע ביתי  –בלבד ( 60309לפי ת״י ) תעשייתי תקע•
 .את דרישות ַהֶתֶקן תואםאינו 

 ממ״ר 2.5מוליכי זינה בחתך מזערי של •

 IK08ו־ IP55דרגות הגנה •

 משטח יציב או עמוד, ניתן לקיבוע על קיר•

 (AC)בזרם חילופין טעינה : (Mode 2) 2מצב פעולה 
 באמצעות כבל ייעודי עם ֶהתקן טעינה 
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 Memtec: מקור



   (AC)חילופין טעינה בזרם : (Mode 3) 3מצב פעולה 
 עמדה קבועהבאמצעות 

 :בזרם חילופיןלעמדות טעינה תצורות שכיחות 

 3.7kW (1×16A)בהספק  חד־מופעיתעמדה •

 11kW (3×16A)בהספק  תלת־מופעיתעמדה •

 22kW (3×32A)בהספק  תלת־מופעיתעמדה •
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 7.4בהספק  חד־מופעיותגם עמדות קיימותkW (1×32A), 
 (.אמות המידהע״פ )מותרות לשימוש בישראל  אינןאך הן 

 3כבלי טעינה למצב פעולה 

 Clas Ohlson: מקור Alibaba.com: מקור

 chargemaster: מקור

 Gynergy: מקור



 :(Mode 4) 4מצב פעולה 
 (DC)ישר טעינה בזרם 

 :4פעולה לטעינה במצב דרישות ַהֶתֶקן הישראלי 

 .(עמדת טעינה)או קבוע  (ֶהתקן טעינה)ציוד הטעינה יכול להיות מיטלטל •

רשת זרם  מאו  (DC)רשת זרם ישר להיות מציוד הטעינה יכולה הזנת •
 .(AC)חילופין 

  מוליך הארקהאו ל, (בזינה צפה)מוליך הגנה חיבור לציוד הטעינה יכלול •
 .עבור הרכב החשמלי
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 רציף  באופן מבוקרים אלא , קבועים אינםמתח וזרם הטעינה  4פעולה במצב
 .ע״י ציוד הטעינה

 (“מהירה”) 50kWעמדת טעינה בהספק 

 80A×3 –הזנה •

•200÷800VDC@125A במוצא 

 (“מהירה אולטרא”) 150kWבהספק טעינה עמדה 

 250A×3 –הזנה •

•900VDC@200A (max) במוצא 

 .עמדות לטעינה מהירה בזרם ישר מוזנות מרשת זרם חילופין, במרבית המקרים

 :לדוגמא

 EV METER: מקור



 הערכה של זמן הטעינה

 :40kWh של בקיבול סוללה מותקנת החשמליים הרכבים ברוב ,כיום

 

 

 
 

 

 

 

 :80kWh של בקיבול סוללה עבור
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 הספק העמדה

 רמת הסוללה
3.7kW 11kW 22kW 50kW 150kW 

20% 80% 6.5 דקות 10 דקות 30 שעה שעתיים שעות 

10% 100% 10 דקות 15 דקות 45 שעה וחצי שעות 3־כ שעות 

 הספק העמדה

 רמת הסוללה
3.7kW 11kW 22kW 50kW 150kW 

20% 80% 13 דקות 20 שעה כשעתיים שעות 4.5 שעות 

10% 100% 19.5 דקות 30 שעה וחצי שעות 3־כ שעות 6.5 שעות 



 מתוך הנחיות מינהל החשמל להתקנת
 :טעינה לרכב חשמלימערכת 

  “...עליהם החל לתקן בהתאם יהיו הטעינה במערכת אבזרים”•
 [2 ס׳]

  “...בלעדי סופי מעגל ידי-על תוזן יותר או אחת טעינה מערכת”•
 [5 ס׳]

  לעמדת הכבל וכניסת ,בלבד מכבל עשוי יהא הטעינה מעגל”•
 [5 ס׳] “ייעודי מבודד התקן באמצעות תתבצע הטעינה

 [5 ס׳] “בלבד סמויה בהתקנה יהא למבנה מחוץ טעינה מעגל”•
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 (4.2.2019)טיוטת הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי , החשמל מינהל: מקור



 –חשמלי טעינה לרכב מתקן 
 אמצעי הגנה בפני חשמול

 סביב מ׳ 1 של בהיקף פוטנציאלים השוואת נדרשת – איפוס•
 .(I מסוג עמדה של במקרה) הטעינה עמדת וסביב הרכב

 

  על ממליצים הטעינה עמדות מיצרני חלק – הגנה הארקת•
  מתאים ערך בהשגת קושי שייתכן כך ,D מסוג מא״זב שימוש

 .התקלה לולאת עכבת של

 

  לא ההנחיות של הנוכחית בגרסא – בלעדית כהגנה מגן מפסק•
 .זה הגנה אמצעי לגבי המדיניות ברורה

 

  – מתח נמוך מאוד, מגןהפרד , זינה צפה•
 .בהתאם להוראות תקנות החשמל
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 –חשמלי טעינה לרכב מתקן 
 אמצעי הגנה בפני זרמי זליגה

  בית־תקע) חילופין בזרם חשמלי לרכב חיבור נקודת כל עבור•
  יהיה המגן מפסק ;בלעדי מגן מפסק נדרש ,(לטעינה מחבר או
 .30mA על יעלה לא  שלו ההפעלה וזרם ,F דגםמ או A דגםמ

  הגנה בנוסף נדרשת ,(3 פעולה מצב) קבועות טעינה בעמדות•
 יש ,מובנית הגנה כוללת אינה העמדה אם .ישר זרם זליגת בפני

 :חיבור נקודת לכל הבאים האמצעים אחד של קיום לוודא

לתקן המתאים ישר בזרם זליגה לזיהוי ֶהתקן IEC 62955 –
 ;F או A מדגמי מגן מפסק מותקן כאשר

דגםמ מגן מפסק B. 
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לגרום עלולה ישר זרם של זליגה 
  הזרם משנה של מגנטית לרוויה

 ,המגן במפסק תקןוהמ המסכם
 .הפעלתו את למנוע עלול והדבר

 (2017) 1חלק  61851 ת״י: מקור



 השוניםהשוואה בין הסוגים 
 מפסקי מגןשל 
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 :Fדגם 

 

 B:דגם 

 

 :Aדגם 

 

 ABB: מקור

 General Electric: מקור

0.5 to 2 IΔn 



 ישר לפי תקןדוגמא להתקן לזיהוי זליגה בזרם 
:IEC 62955  מגן מדגם מפסקEV 
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•  Complies with the international standard of electric 
vehicle charging mode 3 (IEC62955) 

 Western Automation Research & Developments: מקור



 –חשמלי טעינה לרכב מתקן 
 אמצעי הגנה בפני זרמי זליגה

 :B דגםמ מגן מפסק הזינה במעלה יידרש הבאים במקרים•

מנקודת יותר על נוספת כהגנה משמש המגן מפסק כאשר  
 ;נתון בזמן אחת חיבור

באמצעות המוגנת חיבור נקודת קיימת הזינה במורד כאשר 
 . B דגםמ מגן מפסק
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יותר הכוללים טעינה במעגלי 
 מומלץ ,אחד מגן ממפסק

  בין סלקטיביות קיימת כי לוודא
 .השונים המגן מפסקי



 –חשמלי טעינה לרכב מתקן 
 בשטחים ציבוריים עמדות טעינה
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 חשמלי לרכב חיבור נקודת אל מתייחס IEC 60364-7-722 תקן•
 להגן שנדרש כך – ציבורי שרותמ כחלק הרחב לציבור הנגישה

 .חולפים יתר מתחי בפני עליה

  באמצעות ציבורי בשטח חיבור נקודות על להגן מומלץ ,ככלל•
  רכבים אליהן להתחבר שצפויים מאחר – B דגםמ מגן מפסקי

 :כגון ,שונים מאפיינים בעלי

מעבר לתופעות ,לטעינה החיבור ברגע ,הגורמים רכבים  
 .A דגםמ מגן מפסקי להפעיל שעלולות חולפות

של מסוימים דגמים כי הטוענים יש 

 לטעינה תוכננו חשמליים רכבם

 באמצעות המוגנות חיבור מנקודות

 לגרום ועלולים ,B דגםמ מגן מפסקי

 .6mA על העולה ישר זרם לזליגת
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 !תודה על ההקשבה



 מא״זיםשל  אופיינים
 IEC 60898-1לפי תקן 
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 B אופיין C אופיין D אופיין



 טעינה קבועותלעמדות דוגמאות 
(Mode 3) 

 :המיועדות להתקנה בחניה פרטית של מבנה מגוריםטעינה עמדות 

 chargemaster: מקור 22



 דוגמאות לעמדות טעינה קבועות
(Mode 3) - המשך 

 :עבודהלהתקנה במקומות כפולה המיועדת טעינה עמדת 

 chargemaster: מקור 23



 טעינה קבועותלעמדות דוגמאות 
(Mode 3) - המשך 

 :ציבורייםלהתקנה בשטחים כפולה המיועדת עמדת טעינה 
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 chargemaster: מקור



 מהירותדוגמאות לעמדות טעינה 
(Mode 4) 
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 chargemaster: מקור



 דוגמאות לעמדות טעינה מהירות
(Mode 4) – המשך 

 EVTRONIC: מקור 26


