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הרכב החשמלי: צאו לקניות, תטעינו בזמן 
 השופינג

עמדות טעינה  100תציע ’ חצי חינם‘שיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל: רשת 
תשתף  EV-Edge חברת העמדות מבית• מתקדמות לכל סוגי הרכבים החשמליים 

תחמיה את עמדות הטעינה בכל החניות של מ –בתוך שנתיים  –פעולה עם הרשת ותציב 
 לרכב חשמלי עבור לקוחותיה

 02.03.2021אבי יוסף 

הביקוש למכוניות חשמליות ועמדות טעינה גובר וצפוי לעלות בשנים הקרובות. כיום, נמצאות 
היכולת להטעין את -מרחב הציבורי וקיים חשש מאיעמדות טעינה ב 30-בארץ פחות מ

 .המכוניות מחוץ לבית

שמציעה מגוון רב של עמדות טעינה  EV-Edge וחברת’ חצי חינם‘לאור זאת, רשת 
מתקדמות לרכב חשמלי, מכריזות על שיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל לטובת לקוחות 

ים, הקניונים ובנייני המשרדים רשת הסופרמרקטים וכן לטובת לקוחות המרכזים המסחרי
 .שבבעלות הקבוצה

 

 

 

 

 

 

 

  :ev edge צילום | EVEDGE עמדת טעינה של

 

אתרים שונים עבור  8-עמדות טעינה ב 17במסגרת המהלך החדשני, ייפרסו בתחילה 
עמדות כפולות שיהיו מסוגלות להזין שתי מכוניות  16כאשר מתוכם ’, חצי חינם‘לקוחות 

ה חשמליות בו זמנית ועמדה אחת מהירה. הרשת צפויה להגדיל את כמות עמדות הטעינ
 .עמדות טעינה בשנתיים הקרובות 100-ולהרחיבה עד ל

חכמים  בורה ירוקה ומציעה פתרונות טעינהמתמחה במעבר קל ונגיש לתח EV-Edge חברת
ביותר לכל סוגי הרכבים חשמליים. החברה מאפשרת להקים עמדות טעינה במרחב הציבורי 

ום וזמן. החל מינואר והאישי על מנת להעניק רשת ביטחון קבועה לטעינת הרכב בכל מק

https://bizzness.net/category/car-2/


יכולים לעשות שימוש בעמדות הטעינה ’ חצי חינם‘, החונים במתחמי רשת 2021
הזמין על  QR או קוד RFID יפ’המתקדמות. אלו יכולים לשלם על החשמל דרך אפליקציה, צ

עמדת הטעינה הרלוונטית. המערך הנרחב מגובה על ידי צוות שירות ומוקד טלפוני הזמינים 
 .ממהשעות בי 24

אנחנו מברכים את רשת חצי חינם על הצטרפותם אלינו, " EV-Edge :ל”רונן יבלון, מנכ
לרשת הטעינה הציבורית הנפרסת בקצב המהיר בישראל. ביצוע מהלך כזה גם נותן ערך 

ללקוחות הקונים במתחמים, וגם יסייע למגמה העולמית של חסכון ועידוד אנרגיות 
בר החלה, ככל שיצטרפו יותר עסקים לפריסת מתחדשות. מהפיכת הרכב החשמלי כ

 .”התשתית הציבורית, כך יואץ קצב חדירתם לישראל

 
 ev edge :צילום | EVEDGE ל”רונן יבלון, מנכ

 

יר רשת חצי חינם שואפת להגב“ ’:חצי חינם‘לית שיווק וסחר ברשת ”בג, סמנכ-אורית שלום
שנה,  30את מעורבותה במגוון תחומים לטובת הקהילות בהן אנו פועלים ועושה זאת מזה 

בין היתר גם בביצוע מהלכים סביבתיים לטובת מהפכה ירוקה והכרחית. עמדות הטעינה של 
יספקו לראשונה את היכולת להטעין רכבים חשמליים במתחמי הרשת ואת  EV-Edge חברת

 .”ויותר קריטי בשנים הקרובות המענה לצורך שיהפוך ליותר

רכב , רונן יבלון, עמדות טעינה, חצי חינם, בג-אורית שלום: Edge-EV, תגיות
 חשמלי
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