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 השפעות סביבתיות של כלי רכב

 2008 -דוח הוועדה הבינמשרדית למיסוי ירוק : מקור



 עודד גלעד: צילם. 2008נובמבר , תל אביב

 תל אביב

 בוקר של יום חורף

http://ecowiki.org.il/images/d/d4/Air_pollution_TA6.JPG


 רות ברנד: צילמה



 חמישה ימים של זיהום אוויר גבוה - 2014מרץ  -פריז 





 הערכת השפעות בריאותיות -זיהום אוויר 

 (:2012)ארגון הבריאות העולמי •

 אחד מכל שמונה מקרי מוות קשור לחשיפה לזיהום אוויר  –

 פליטה מדיזל הוכחה כמסרטן ודאי לבני אדם–

חשיפה לזיהום אוויר מורידה   (:2013)האיחוד האירופי •

בממוצע את תוחלת החיים באירופה בשמונה חודשים  

 ובמקומות מזוהמים באירופה בשנתיים

•OECD (2014:)   חשיפה לזיהום אוויר בישראל מובילה

 מקרי מוות מוקדם בשנה   2,000ליותר מ 

 חשיפה לזיהום אוויר מובילה להשפעות בריאותיות וכלכליות עצומות

 יש חובה לנקוט אמצעים קיצוניים לצמצום פליטת זיהום האוויר



 PM))חלקיקים נשימים  -מזהמי האוויר 

 חלקיקים בקוטר תת מיקרוני•

 נוצרים בתהליכי בעירה לא מלאה בעיקר במנועי דיזל•

 מורכבים בעיקר מפיח ושאריות דלק לא שרוף•

 לב וכלי דם, קשר מוכח למחלות ריאות•



 (חנקן וחמצן)נוצרים בתהליכי בעירה בנוכחות אוויר •

יצירה מוגברת ככל שהשריפה יעילה יותר  •

 לדוגמא במנועי דיזל –( טמפרטורה גבוהה)

קשורים ישירות למגוון מחלות ריאה ויוצרים מזהמי •

 (אוזון)אוויר שניונים 

 (NOx)תחמוצות חנקן  –מזהמי האוויר 
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 התקדמות תקני היורו לרכב נוסעים פרטי

 ACEA: מקור



מדידת פליטות לפי  

  - מחזור נסיעה

 רכב נוסעים פרטי



 התקדמות תקני היורו לרכב כבד



 רכב כבד - מדידת פליטות לפי מחזור מנוע 

World Harmonized Transient Cycle (WHTC) 

 dieselnet: מקור
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 DPF -מסנני חלקיקים 

Partial flow 

Wall flow 



 משמעות השימוש במסנני חלקיקים מבחינת צי הרכב

 תוספת עלות•

 סתימת המסנן עלולה להוביל ל: החשש•

 עלייה בלחץ הנגדי–

 ירידה בהספק–

 השפעה על צריכת הדלק–

 בכדי למנוע סתימת המסנן יש להקפיד על•

 שימוש ותחזוקה בהתאם להוראות היצרן–

 Low Ashשימוש בשמן מנוע מתאים –

 היכרות הנהג עם נורות האזהרה–

 

 



 עם תמיסת אוריאה( SCR)ממיר קטליטי מחזר 

 dieselnet: מקור

 N2במערכת הפליטה ל  NOxהמרת 

http://publictransportsg.files.wordpress.com/2014/02/scr.png


 תקן לתמיסת אוריאה

 :ציי רכב העושים תדלוק עצמי של אוריאה

 5852לוודא שספק האוריאה מחזיק בתו תקן לתקן ישראלי •

אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות  תמיסת  - 1חלק 

 דרישות איכות: חנקן ממנועי דיזל

 מתאימים במקום מוצל במיכליםלאחסן תמיסת אוריאה •

 :כלל ציי הרכב

 הרכב במיכלילהקפיד על מילוי אוריאה •
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 טון מדרגת זיהום אוויר נמוכה   3.5שימוש בכלי רכב עד 

  

  

  

  

 דרגת זיהום אוויר

 הטבות מס ירוק•

 תדמית ירוקה•

 חסכון בדלק•



 טון מדרגת זיהום אוויר נמוכה   3.5שימוש בכלי רכב עד 

 :במכרזי הצטיידות

להגביל דרגת זיהום אוויר מרבית במכרז לפי  •

 סוג רכב

לתת ניקוד נוסף לכלי רכב בדרגות זיהום אוויר  •

 נמוכות

לשקלל את צריכת הדלק במחיר הרכב לפי משך •

 הממוצע הצפוי' שנות השימוש והקילומטראז
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 תחליפי נפט לתחבורה ברמה המשקית

הממשלה הגדירה את הגדלת השימוש בתחליפי נפט •

,  לתחבורה כיעד לאומי לאור האינטרסים האסטרטגיים

 הגיאופוליטיים של ישראל והפוטנציאל הכלכלי וסביבתי  

השלמת הרגולציה המאפשרת שימוש באמצעי הנעה  •

 שונים

 מיסוי –עידוד בכלים כלכליים •

 סיוע וליווי ציי רכב העושים שימוש בהנעה חלופית•

 



 הנעה בגז טבעי דחוס
 'מסנני חלקיקים וכד, ללא מערכות אוריאה 6עמידה בתקן יורו •

 כדאי לכלים עם נסועה גבוהה –מחיר גז נמוך ביחס לבנזין וסולר •

 אידיאלי לציי רכב הנוסעים -מחסור בתשתיות •
 בערים במסלולים קבועים

 תדמית ירוקה וחדשנית•

 

 :השלכות סביבתיות

 הפחתה של עשרות אחוזים   - לעומת רכבי דיזל•
 פעולת  . בפליטות החלקיקים ותחמוצות החנקן

 מנוע שקטה יותר

 הפחתה של כרבע   – לעומת רכבי בנזין•
 מפליטות גזי החממה



 הנעה היברידית וחשמלית
.  הטבות מס קנייה ושווי שימוש –כלי רכב קלים ודו גלגליים •

 .טכנולוגיה חשמלית צעירה, טכנולוגיה היברידית ותיקה

 כלי רכב כבדים בעלי תקינה אירופית•

 ללא מיסי בלו –חשמל לעומת דלק •

 תשתית יחסית פשוטה•

 תדמית ירוקה וחדשנית•

 

 :השלכות סביבתיות

 הכחהפחתת זיהום והסטתו מריכוזי האוכלוסין לארובות תחנות •

 הפחתת פליטות גזי החממה•

 צמצום צריכת דלק•

 הנעה שקטה לחלוטין•
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 בדיקת תקופתיות לפליטת זיהום האוויר מכלי רכב

 כתנאי להשלמת הרישוי השנתי –מכוני הרישוי 1.

הורדה מהכביש   –בבדיקות פתע מדגמיות  -בצד הדרך  2.

 וקנסות במקרים חמורים

כלי רכב הפולטים זיהום אוויר בערכים החורגים מהחוק הינם בלתי תקינים  

 וגורמים לחשיפה של האוכלוסיה לזיהום אוויר מיותר

 :הבדיקות התקופתיות מתבצעות ב

מטרת הבדיקות להבטיח כי הרכב במצב תקין ושרמת זיהום  •

 האוויר עומדת בהוראות החוק

 ערכי הסף שנקבעו בחוק מבוססים על המלצות יצרני הרכב•

רכב שאינו עומד בערכי הסף אינו תקין 

  ניתן לעבור בהצלחה את הבדיקה באמצעות תחזוקה נכונה 
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 קידום נהיגה חסכונית בצי הרכב

 להציג את התועלות למנהלי צי הרכב•

 להזמין/ לבנות מערכי הכשרה •

 גורמי חוץ

 :ליישם כדרך חיים בארגון•

 רענונים, פרסים, תחרויות

 לחלק לנהגים דפי מידע ומדריכים•

 כתובים



 הוראות לצמצום זיהום מציי רכב כבד

 28 -המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות מחייבות ל•

 כלים 10,000ציי רכב כבד המחזיקים יחד יותר מ 

ההוראות מחייבות הפחתה הדרגתית של זיהום האוויר  •

 :מצי הרכב באמצעות

 הצטיידות באמצעי הנעה חלופיים נקיים–

 או גריטת כלי רכב ישנים( רטרופיט)התקנת מסנני חלקיקים –

 מתן הכשרות לנהיגה חסכונית–

 הקפדה על תחזוקה נאותה וביצוע בדיקות זיהום תקופתיות–

 מתן מענה לתלונות ציבור בנושא עשן–

 דיווח לציבור על רמות זיהום האוויר–

 



 סיכום

 לתחבורה השפעות סביבתיות שליליות רבות•

קציני הבטיחות בתעבורה יכולים לקדם את עידוד  •

השימוש בתחבורה ירוקה בקרב ציי הרכב באופן שיוביל  

 :ל

 (הטבות מס, צריכת דלק)צמצום עלויות –

 שיפור תדמית צי הרכב–

 צמצום ההשלכות השליליות על הסביבה–

בקשת חומר או סיוע , ניתן לפנות אלינו בכל שאלה•

 zihumavir@sviva.gov.il: מקצועי
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