
 ש"משהב היערכות
 החשמלי הרכב לכניסת

 איתי מולכו
 מנהל תחום חשמל ותקשורת



 שני כובעים למנהל הנדסה

 רגולציה מקצועית
 בתחום ההנדסה

מבצע ומפתח , מתכנן  
מיישם קביעות 

 רגולטוריות



?מה יבוא קודם  

תשתיות  
 טעינה

כניסת 
רכבים 
 לשוק



 צפויים 2025עד 
 רכבים 150,000-להיכנס כ

 לשוק הישראליחשמליים 

 ?מה צופן העתיד



 ?מה צופן העתיד

80% 
 בבית ובעבודה

20% 
 מקומות

 ציבוריים   

 תחזיות טעינה בישראל

 1:1מערך תשתיות עד לכל חנייה ביחס של 



 טעינהתשתיות 
 במרחב הפרטי

 מחיר במפרט הדרישה להטמעת בחינה
 .למשתכן

 
 - RIA  תשתיותלבחינת הטמעת 

 בבנייני חשמליים רכבים לטעינת
 מגורים

 
 והבנייה התכנון תקנות בחינה לשינוי

 
 360המלצה להטמעה בפרויקט שכונה 

 
 



 חברתי-כלכלי
 הסכמת דיירים•
 חברת ניהול•
 ועד הבית•

 הנדסה
 אנרגיה•

 תוספת השנאה•
 תשתיות בניין•

 צינורות•
 תעלות•
 פירים•
 לוח חשמל•

 תשתיות רחוב•
 חתך רחוב•
 

 חסמים





 סל הפתרונות המתגבש

חיבור ללוח 
 הדירתי

חיבור למונה 
 ייעודי נוסף

חיבור למונה 
 ציבורי משותף



 סל הפתרונות המתגבש

חיבור ללוח 
 הדירתי

חיבור למונה 
 ייעודי נוסף

חיבור למונה 
 ציבורי משותף

 קושי טכני בביצוע

 כבילה בהתקנה סמויה

 הגדלת פירים

 הסכמת דיירים



 ...יש לקחת בחשבון

חנייה נתתק 
מונים חדרי 
שנאים חדרי 
חדר גנרטור 
מפוחים חדרי 
מים משאבות חדרי 
פירים 
כיבוי מערכות 



 סידור חדר מונים



 סל הפתרונות המתגבש

חיבור ללוח 
 הדירתי

חיבור למונה 
 ייעודי נוסף

חיבור למונה 
 ציבורי משותף

 קושי טכני בביצוע

 כבילה בהתקנה סמויה

 הגדלת פירים

 הסכמת דיירים

 חדר נוסף בריכוז מונים

התחשבנות פרטנית מול  
 ח"סש

 אין צורך בהסכמת דיירים



 חיבור למונה ציבורי משותף



 סל הפתרונות המתגבש

חיבור ללוח 
 הדירתי

חיבור למונה 
 ייעודי נוסף

חיבור למונה 
 ציבורי משותף

 קושי טכני בביצוע

 כבילה בהתקנה סמויה

 הגדלת פירים

 הסכמת דיירים

 חדר נוסף בריכוז מונים

התחשבנות פרטנית מול  
 ח"סש

 אין צורך בהסכמת דיירים

 אחת' ריכוז תשתית בנק

 צורך בלוח ראשי לטעינה

 הגדלת חיבור

 התחשבנות דיירים

 הסכמת דיירים



 חלופות להתקנה

עלות מוערכת   חלופה סוג מבנה
 כללית

עלות מוערכת  
 ר"למ

 6 600 תשתיות בלבד בנייני מגורים

לוח  + תשתיות 
 חלוקה חלקי

2,300 23 

לוח  + תשתיות 
 חלוקה מלא

2,600 26 

בבית צמוד  
 קרקע

 1.2 120 תשתיות בלבד



 !תודה על ההקשבה
 איתי מולכו

 מנהל תחום חשמל ותקשורת


