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. מדובר בגרסא 'בטר פלייס'בימים אלה אמורות לעלות על כבישי הארץ המכוניות החשמליות הראשונות של 

באחוריה. שמותקנת  גדולהסוללה שגלגליה מונעים בכוח מנוע בנזין ללא מכונית  - חשמלית של 'רנו פלואנס'

בתחנת  מלאהאותה במהירות בסוללה , או מחליפים עינהאותה בעמדת טטוענים כשהסוללה מתרוקנת 

 .החלפה מיוחדת

אטמוספירה לגלם בשורה חדשנית: טכנולוגיה עילית שתציל את האמורה היתה  'בטר פלייס'החשמלית של 

יש ספק גדול אם יסכון כספי לצרכן. חתעשה זאת תוך  –העיקר ו תגאל אותנו מהתלות בנפט, סביבהוה

מפרט העלויות והנחשפו עכשיו, משכן תחסוך בכמויות גזי החממה שנפלטות בישראל. המכונית החשמלית א

 . לצרכן חיסכון הכספיבשאלת הלא פחות גם  ם מהותייםים בקיעיהטכני, מתגל

. רגילה'רנו פלואנס' ממחירה של מעט גבוה  - אלף שקלים 123עצמה. הוא יעמוד על המכונית מחיר ראשית, 

נהנית העיקרית המה שאומר ש. (70)במקום  אחוז 10יהיה רק ת ות חשמליומכוני לעמס הקניה שמרות לזאת 

 היה 'בטר פלייס'ת ,למכונית ₪אלף  70מסתכמת בכ שהטבה , ' מהמדינהבטר פלייס'שקיבלה ענק הטבת מה

  עצמה, ולא לקוחותיה. 

לוי והחלפת מצברים מיכוללת החבילה מינימאלית ללקוחותיה מציעה  'בטר פלייס'. האנרגיהשנית, מחיר 

בין משווה 'בטר פלייס' באתר האינטרנט שלה  .₪ 13,000בשנה תמורת  "מעשרים אלף קעד של לנסיעה 

 14,700שתסע מרחק דומה )עלות שתסתכם ב  מכונית משפחתית רגילהתצרוך עלות הדלק שמחיר זה לבין 

ימיון מטריד  מגלים כאן דפלייס' 'בטר חישובי שהבעה היא ל השכם. עמהדהדת מעניקה לעצמה טפיחה , ו(₪

ק"מ  16,700 בממוצע מכונית פרטית בישראל נוסעתחברות הסלולאר. מסתבר שהתימחור של  עלוליתל

משקנות המכוית החשמלית אין להם  –מחוייבים לקנות  'בטר פלייס'לקוחות שהמינימאלית בשנה. החבילה 

מחזירות אגורה על רכיבי חבילה שלא נוצלו, לא , ש. כמו חברות הסלולארהיא 'עד עשרים אלף' -אלטרנטיבה 

  וכשמשוים את ההוצאה על נסיעה של. יםלא מנוצל יםעל קילומטר עודףתחזיר מן הסתם גם 'בטר פלייס' לא 

בטר 'חבילת עלות של החות מפ ₪אלף , מגלים שבעל המשפחתית הרגילה יוציא על דלק ק"מ 16,700

היברידית תצרוך הדלק ש'בטר פלייס': בעייתית עוד יותר לת, אגב, ההשוואה למכוניות היברידי .'פלייס

פחות מעלות החבילה המינימאלית  ₪ק"מ יעלה חמשת אלפים עד שמונת אלפים  16,700כדי לסוע ממוצעת 

 של 'בטר פלייס'. 

להסיע מחברת החשמל כדי תקנה יא הכמות החשמל ש'בטר פלייס' עולה שמנתוני הנה נתון נוסף שמקומם. 

אלף נוכחי, היא מחיר החשמל הבעלות כמות זו, . קילווט שעה 2600 כ היא"מ שרים אלף קאחת ענית מכו

כסף זמן והשקיעה היא ש כוןנ ?שרפי עשלה  לקוחותהמ'בטר פלייס' דורשת אם כן . מדוע שלוש מאות שקלים

     ? מה זה, קוטג'?אבל פי עשר. והקמתו הטעינהמערך בפיתוח 

מן הסתם את מספר מאוד צמצם ת גינה 'בטר פלייס' באינטליגנציה של הצרכן הישראליהזלזול העקבי שמפ

החשמלית מכונית השאיכפת לה. לא מן הנמנע בטוח שכל כך ך לא א, החשמליות שיימכרו כאןהמכוניות 

חום על תהמדינה מיא קיבלה ונופול שהמיבוא מה'בטר פלייס' של באמת כסף הגדול ה. היא רק הגימיקעצמה 

יצרניות הרכב שיביאו לישראל אי פעם את כל הופך ש ,זהה . המונופולהטענההחנות תה והתפעול של קמהה

   .זהבשווה , לקהל שבויקוחותיהם ואת ל תות חשמליומכוני

 

   

 



 


