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תוכן עניינים

סטטוס אוטובוסים בהנעה חלופית באגד

התובנות והמענה, האתגרים בקליטת אוטובוס חשמלי

פעילות לעתיד
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מצב נוכחי–הנעות חלופיות בקבוצת אגד 

חיפה
אוטובוסים חשמליים  25•

2017פועלים משנת 

אוטובוסים חשמליים  75•
2020בתכנון 
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ירושלים

אוטובוסים חשמליים  10•
2019פועלים משנת 

לתכנון  ת"משהדיונים מול •
2020

הולנד
אוטובוסים חשמליים  10•

(2018)באמסטרדם 

CNGאוטובוסים 60•
(2019)ברוטרדם 

אוטובוסים חשמליים  125•

חשמל בהאג-והיברידיים גז

פולין
אוטובוסים היברידיים  61•

2018פועלים משנת 

מכרזים חדשים מוגשים  •
על בסיס אוטובוסים  

חשמליים



אוטובוסים חשמליים באגד ישראל

:תכולת הפרויקט

.אוטובוסים חשמליים35רכש והפעלת 

.Golden Dragon-וBYDחברות –יצרני האוטובוסים

2017החל מאוגוסט –פעילות בחיפה 

2019החל מספטמבר –פעילות בירושלים 

:הפרוייקטהרחבת 

.2020אוטובוסים נוספים עד שנת 50

למימוש עד  , נוספים100גיבוש תכנית להרחבת הכמות ב 
.2024שנת 

כמות זו  . אוטובוסים חשמליים185כ אגד מתכננת להפעיל "סה
שתורחב בתאום עם משרד התחבורה  תכנית מינימום הינה 

.ובהתאם לשיקולים כלכליים ותשתיות
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אוטובוסים חשמליים באגד ישראל
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עיקרי ממצאים-אוטובוסים חשמליים באגד ישראל 

צריכת אנרגיה

Kw/Km 1.2–כ 

נסועה

מ בין  "ק200–כ 
טעינות בקווי שירות  

מישוריים

תחושת נסיעה

טובה

זמן טעינה

שעות5-פחות מ 
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הניסיון שהצטבר באגד עד כה בהפעלת האוטובוסים החשמליים  

מלמד כי האוטובוסים עובדים בהצלחה ומצדיקים את המשך 

הפרוייקט



אוטובוס חשמלי באגד הולנד

אוטובוסים  10הפעלת : הפרוייקטתכולת 
בפרבר של VDLמפרקיים חשמליים תוצרת 

.אמסטרדם בהולנד

300הנסועה היומית המתוכננת הינה של כ 
.מ מה שמחייב שיטת טעינה מהירה"ק

50נוסעים כ –האוטובוסים נטענים בסופי הקו 
.מ בין טעינות"ק

טעינה  , ט"קוו170מצברים בקיבולת של  
הפנטוגרףבשיטת 

.2018האוטובוסים פעילים החל מאוגוסט 
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אתגרים מרכזיים בהסבת הצי לחשמלי

האתגר  
הכלכלי

האתגר  
התפעולי

האתגר  
התשתיתי

האתגר  
הטכנולוגי
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אתגרים טכנולוגיים בהסבת הצי לחשמלי

האתגר  
הכלכלי

האתגר  
התפעולי

האתגר  
התשתיתי

האתגר  
הטכנולוגי

האתגרים

טכנולוגיה חדשה

ביצועים מוטלים בספק

העדר ידע טכני ואחזקתי

עמידות המצברים לאורך זמן

התפתחות טכנולוגית מואצת

המענה וכיוונים להמשך

.מ"ק250הינו היעד –הגדלת נסועה של אוטובוסים חשמליים 

.שינוי תנאי השוק–כניסת לשוק של אוטובוסים אירופאים חשמליים 

.אוטובוס חשמלי מפרקי, בטעינה מהירה-בחינת טכנולוגיות נוספות 

.אימות עמידות המצברים לאורך זמן בהתאם להתחייבות היצרנים

שליטה מרחוק וניטור  , בקרה ושליטה על מערך טעינת האוטובוסים

.מתמיד



אתגרים תשתיתיים בהסבת הצי לחשמלי

האתגרים

בעלות על הקרקע ושטחים 

זמינים

מתח –תשתית החשמל 

גבוה

מגבלת אישורי בינוי ותהליך  

.אישורים ארוך

חליפיות עמדות טעינה 

הכיוונים להמשך

:  סקר תשתיות לבדיקת יכולת הרחבת כמות עמדות הטעינה

.תהליך תכנון ואישור מול רשויות מקומיות לחניונים שנבחרו

אגירת אנרגיה

: מעורבות בפרויקטים בהובלת הממשלה 

ירושלים4/9פרויקט 

רשויות מקומיות/ מתווה להקמת חניונים בבעלות הממשלה

מחזון לתכנית תשתיות ולא להיפך: היעד

האתגר  
הכלכלי

האתגר  
התפעולי

האתגר  
התשתיתי

האתגר  
הטכנולוגי



אתגרים תשתיתיים בהסבת הצי לחשמלי

מרכז שרות 

לוגיסטי

סניף  

קריות

מתחם 

שנאים

חפירת קווי  

מתח 

ותקשורת

מיקום עמדות הטעינה
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"פאנלים סולריים"פרויקט 



אתגרים תפעוליים בהסבת הצי לחשמלי

האתגרים

?חליפי לאוטובוס דיזל

ניהול הטעינה ובקרה מתמדת

הפסקות חשמל 

תרבות נהיגה

ניהול צי אוטובוסים חשמליים

המענה וכיוונים להמשך

on lineהמחוברים , מערכות ניהול צי אוטובוסים חשמליים
.לאוטובוסים

, טווח נסועה–הסרת מגבלות תפעוליות לאוטובוסים חשמליים 

.אזורי נסיעה

.תכנית הכשרות ומעקב אחר התנהגות נהגים

האתגר  
הכלכלי

האתגר  
התפעולי

האתגר  
התשתיתי

האתגר  
הטכנולוגי
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אתגרים תפעוליים בהסבת הצי לחשמלי
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אתגרים כלכליים בהסבת הצי לחשמלי

האתגר  
הכלכלי

האתגר  
התפעולי

האתגר  
התשתיתי

האתגר  
הטכנולוגי

האתגרים

משמעויות כלכליות למפעיל  

תחבורה

עלות מצברים והשפעתם על ה  
LCC

ממצאים עד כה

עלות  

האוטובוס 

ותשתיות

עלות  

אנרגיה

עלות  

אחזקה

100%גידול של כ 

בעלות  

האוטובוסים  

והתשתיות

80%חסכון של כ 

בעלות האנרגיה

חבלי קליטה רבים  

האחזקה השוטפת 

זולה משמעותית
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עלויות תחזוקה –אתגרים כלכליים בהסבת הצי לחשמלי 
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Common systems
• Air system
• Brake system
• Suspension
• Steering system
• Body
• a/c system
• 24v electrical system

Unique electrical bus systems
• Battery pack
• High voltage system
• Electrical motors
• BYD axle

Unique diesel bus systems
• Diesel engine
• Transmission
• Fuel system
• Cooling system
• Emission system
• Lubricant system
• Axle & prop shaft

High maintenance 
requirements

Low maintenance 
requirements



טווח קצר–פעילות לעתיד 
בהקשר האוטובוסים

.והעלויות המצטברות, ביצועיהם, המשך לימוד פעילות האוטובוסים
.הרחבת מאגר הספקים הפוטנציאליים ולימוד הטכנולוגיות השונות

.2020אוטובוסים חשמליים עד סוף 50מכרז ורכש של 

בהקשר התשתיות
100הרחבת כמות עמדות הטעינה בחיפה וסביבותיה עד ליכולת טעינה של 

.אוטובוסים במקביל
.בחינת יכולת הרחבת יכולת הטעינה באזורים נוספים

.הגדרת עמדות טעינה אוניברסליות לשימוש במרבית דגמי האוטובוסים

בהקשר הניהול
של מצב האוטובוסיםon lineמערכות מידע תומכות שיבוץ אוטובוסים וניתור 

מערכות מידע לניהול חניונים
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טווח ארוך–פעילות לעתיד 
מצי האוטובוסים  60%השתלבות בתכנית משרד התחבורה להפעלת 

.העירוניים בהנעה חשמלית

:אוטובוסים עירוניים2,000כיום יש באגד 

י אגד ליכולת הסבתו לאוטובוסים  "אבחון פרטני בכל אשכול המופעל ע
.  חשמליים בהקשר תשתיות

יצירת סדרי עדיפויות בין האשכולות השונים

,  שטחים חלופיים: תכנית פרטנית מוגדרת לפיתוח תשתיות בהיבט של
.פתרונות לאגירת אנרגיה ועוד, קיבולת חשמלית, אישורים חריגים
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יצירת יכולות וידע  

1200להפעלת 

אוטובוסים חשמליים

תכנית רב מערכתית 

בשיתוף הרגולציה  

להנחת תשתיות



סיכום
ידע זה יהווה בסיס להרחבת כמות  . הנעה חשמליתידע רב באגד צובר 

.האוטובוסים החשמליים

.  למרכזי עריםכטכנולוגיה מובילה הנעה חלופית באמצעות חשמל מסתמנת 
.גם היצרנים האירופאים צועדים לכיוון זה

.אוטובוסים בהנעה חלופית באשכול100להפעלת " בניית שפה"

בין  מותנית בשיתוף פעולה היכולת להרחבת כמות האוטובוסים החשמליים 
חברת  , הרשויות המקומיות, משרדי התחבורה והגנת הסביבה, הרגולציה

.החשמל והמפעלים

.אגד רתום ויעשה כל שנדרש לעמידה באתגר
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תודה על ההקשבה
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