
 מזרחי ולביא / עידוד רכישת מכוניות חשמליות   33–28(: 2)10; 2019 אקולוגיה וסביבה

 

 

 . מקורות4נספח 

. כלים לעידוד השימוש בכלי רכב חשמליים: תמונת מצב בישראל ומבט משווה. 2018[ אליהו א. 1]

 הכנסת.  –ירושלים: מרכז המחקר והמידע 

. תפיסה חברתית: טיפוסים חברתיים ועמדות ערכיות 2012יעקב א, דוניץ ד ורזינובסקי א. -[ בנדס2]

 ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. ביחס למחויבות סביבתית בישראל.

. הודעה לתקשורת: בעלות על נכסים פיזיים של משקי 2015[ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 3]

 ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. .2013בית: ממצאים ראשונים מתוך סקר ארוך טווח 

רושלים: הלשכה המרכזית . אוכלוסייה לפי מחוז, נפה ודת. י2017[ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 4]

 לסטטיסטיקה.

הסתכמה הנסועה של כלי  2016-. הודעה לתקשורת: ב2017[ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 5]

ירושלים: הלשכה המרכזית . 2015לעומת  4.4%מיליארד ק"מ עלייה של  57-הרכב המנועיים בכ

 לסטטיסטיקה. 

ינואר. . . ירחון שכר ותעסוקהרות שכיר. שכר ממוצע למש2018[ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 6]

 .1.1לוח 

. אוכלוסייה 2: פרק 2017שנתון סטטיסטי לישראל . 2018[ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 7]

 ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיליון כלי רכב מנועיים בישראל  3.37. הודעה לתקשורת: 2018[ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 8]

 . ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2016לעומת שנת  4.1%גידול של  ,2017בשנת 

[9] Breidert C, Hahsler M, and Reutterer T. 2006. A review of methods for measuring 

willingness-to-pay. Innovative Marketing 2(4): 8-32.  

[10] Bjerkan KY, Nørbech TE, and Nordtømme ME. 2016. Incentives for promoting 

Battery Electric Vehicle (BEV) adoption in Norway. Transportation Research Part D. 

Transport and Environment 43: 169-180. 

[11] Egbue O and Long S. 2012. Barriers to widespread adoption of electric vehicles: 

An analysis of consumer attitudes and perceptions. Energy Policy 48: 717-729. 

[12] Figenbaum E and Kolbenstvedt M. 2016. Learning from Norwegian battery 

electric and plug-in hybrid vehicle users: Results from a survey of vehicle owners. 

Oslo: Institute of Transport Economics.  

[13] Helms H, Kämper C, and Lambrecht U. 2015. Carbon dioxide and consumption 

reduction through electric vehicles. In: Scrosati B, Garche J and Tillmetz W (Eds). 



 מזרחי ולביא / עידוד רכישת מכוניות חשמליות   33–28(: 2)10; 2019 אקולוגיה וסביבה

 

 

Advances in battery technologies for electric vehicles. Cambridge: Woodhead 

Publishing. 

[14] Hidrue MK, Parsons GR, Kempton W, and Gardner MP. 2011. Willingness to 

pay for electric vehicles and their attributes. Resource and Energy Economics 33(3): 

686-705. 

[15] International Energy Agency. 2018. Global EV Outlook 2018: Towards cross-

model electrification. Paris: OECD. 

[16] Lebeau K, Van Mierlo J, Lebeau P, et al. 2013. Consumer attitudes towards 

battery electric vehicles: A large-scale survey. International Journal of Electric and 

Hybrid Vehicles 5: 28-41. 

[17] Lévay PS, Drossinos Y, and Thiel C. 2017. The effect of fiscal incentives on 

market penetration of electric vehicles: a pairwise comparison of total cost of 

ownership. Energy Policy 105(c): 524-533. 

[18] Rauh N, Franke T, and Krems JF. 2015. Understanding the impact of electric 

vehicle driving experience on range anxiety. Human Factors 57(1): 87-177. 

[19] Sierzchula W, Bakker S, Maat K, and van Wee B. 2014. The influence of 

financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption. 

Energy Policy 68: 183-194. 

[20] Silvia C and Krause R. 2016. Assessing the impact of policy interventions on the 

adoption of plug-in electric vehicles: An agent-based model. Energy Policy 96: 105-

118.  

 


