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מבחני רכב רכב

עולםבארץמשפטטכנולוגינדלניסטהשוקבאזז24/7

פורטל פיננסיDun's 100מוסףפנאיספורט

שלום אורחועידותדואר אדוםרכבבארץ >דף הבית >

כולל הסל בחצר:
בית ילדותו של קובי

בראיינט עומד
שירות כלכליסט

סרט חדש על
השחקנית ג'ין
סיברג עוצרת

יאיר רוה

לקרוע את מדבריות
דובאי עם שלמה

ארצי ברדיו
תומר הדר

ליאור גוטמן

תחבורה ירוקה: EV-Edge זכתה במכרז
להקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי בשיבא

במרכז הרפואי בתל השומר יוקמו בשלב הראשון כ-25 עמדות טעינה שיאפשרו לעודד מעבר
לתחבורה ירוקה של עובדים ומבקרים. חברת EV-Edge זכתה לאחרונה בשני מכרזים דומים -

של חברת אזורים ושל עיריית תל אביב
12:53 19.08.20

חניוניםשיבארכב חשמליעמדות טעינהתגיות:

חברת EV-Edge , מקבוצת יוניון, זכתה במכרז חניוני המרכז הרפואי שיבא תל השומר להקמת עשרות עמדות טעינה
לרכב חשמלי.

על פי ההערכות במקום יוקמו בשלב הראשון 20-25 עמדות, מה שיאפשר לבית החולים לעודד מעבר לתחבורה
ירוקה.

 

קראו עוד בכלכליסט:
מילגם ו-EV Edge זכו במכרז הטעינה לחניונים העירוניים בתל אביב

פורסם נוהל להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי בבתים משותפים
עמדות טעינה של טסלה יוקמו בקניוני עזריאלי ומליסרון

כל המידע על המתקפה האחרונה וזו שתבוא סייבר כלכליסט

על פי תנאי המכרז רוב העמדות יהיו בעלי קיבולת טעינה רגילה (AC) - של כמה שעות עד למילוי סוללת הרכב, כאשר
לפחות עמדה אחת תהיה עמדה מהירה (DC) שתאפשר טעינה בקצב מהיר ועד 80% קיבולת סוללה תוך פחות

משעתיים.
 

העמדות ימוקמו ברחבי מתחם בית החולים ויעמדו לשימוש העובדים והמבקרים.
 

בית החולים שיבא. בקרוב יוקמו עמדות טעינה לרכב חשמליצילום: יריב כץ
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לקרוע את מדבריות דובאי עם שלמה ארצי ברדיו
תומר הדר  07.09.2020

טאואר הותקפה - ותשלם כופר
להאקרים ששיתקו את שרתיה

מאיר אורבך  07.09.2020

12 מיליון דולר - החוזה הראשון של דני
?NBA-אבדיה ב

באזז

חברת EV-Edge זכתה לאחרונה בשני מכרזים דומים, הראשון של חברת אזורים והשני של עיריית תל אביב.
 

רונן יבלון, מנכ"ל EV-Edge מסכם ש"מדינת ישראל בשלה לקחת את השוק המתפתח של רכבים חשמליים צעד אחד
נוסף קדימה. EV-Edge הקימה למעלה מ-200 עמדות טעינה ציבוריות שזמינות לציבור באמצעות אפליקציית

החברה".
 

המכרז הנוכחי מצטרף לתכנון של משרד האנרגיה לרשת את ערי
ישראל בעמדות טעינה לרכב חשמלי. בתחילת אוגוסט נחשפו

ב"כלכליסט" הנחיות המשרד לערים הגדולות להקמת עמדות טעינה,
לרבות צפי לכ-330 עמדות בתל אביב בתוך כ-4.5 שנים מהיום.

 
כיום קיימות בתל אביב כ-330 עמדות בלבד. בחיפה ובירושלים יש

צפי לכ-1,900 וכ-1,100 עמדות טעינה, בהתאמה. זאת לעומת
כ-200 וכ-110 עמדות טעינה קיימות בערים הללו.

 
 

אולי יעניין אותך גם

ניצחון לפנסיונרים: מדינת ישראל
מחלקת הטבת מס של 40% למי…

ממומן - ריאלי

מנקה האוזניים החכם שחיפשת סוף סוף
הגיע

™ QGrips - ממומן

"יורו דיסני של ישראל": פארק שעשועים
ענק עם 5,000 מ"ר מסחר יוקם ליד…

כלכליסט- פרויקטים

הכירו את היזם שרוצה להפוך את ישראל למדינת המיליונרים
newschannel.co.il - ממומן

החשמלית של פורשה: זאת לא מכונית, זה טיל
כלכליסט - וידאו

המחוזי בי-ם ידון בדרישה להעמיד את
עו"ד אפי נוה לדין משמעתי

כלכליסט - בארץ

הגיע לארץ! המכשיר שהופך כל דלת
לחכמה

DOORe - ממומן

אז כמה באמת עולה ביטוח דירה? לא
יקר כמו שחשבתם »

ממומן - ביטוח ישיר
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