
 

 

 
 נוסח מס' 3 למדרי� לעריכת סקר מצאי עירוני של מזהמי אוויר וגזי חממה�

2009 � סיכו� העדכוני� שהוכנסו במדרי�� מר
 

 : הקדמה .א

שתסייע , לגבי הפקת לקחי� להתנהלות ארגונית בעירייה 4בסו� עמוד הוספת פסקה 
 .נתוני� לסקרי� הבאי�באיסו� ה

 
 :פליטות גזי חממה מצאי ותחזית מדרי� לעריכת סקר – 2פרק  .ב

הוספת  �)9' עמ, 1 'ס ("שנת תחזית ואבני דר�,  שנת בסיס�בחינת מצאי פליטות" .1

 יערכו את הסקר הנוכחי עבור שנת 2008עיריות שהצטרפו ליוזמה בשנת בהרה כי ה

2007. 

והסבר הוספת הערה  �)10' עמ( ")פלחית(החלוקה המגזרית והתו� מגזרית "פרק �תת .2

  ."אחר"בנוגע לפלח מפורט 

שאינ� כלולי� / גזי החממה הכלולי�" �"מדידת פליטות גזי החממה "פרק�תת .3

�)3.1 'ס, 10' עמ( �"כחובה בתחשיבי הפליטה   

 .הוספת סיפא למשפט המודגש �

 קוד� (N2O)(מחנק( תת חמצני חישוב פליטות מועצות חקלאיות ב חיוב �הערות �

 .)היה רשות

  במתח�N2O)(הגז חנק( תת חמצני ות הערה בנוגע לחישוב פליטהוספת  �הערות �

 .העירוני

�"מדידת פליטות גזי החממה "פרק�תת .4 " �מקורות פליטה של גזי חממה אשר אינ

�)3.2 'ס, 11' עמ( �"כלולי� בתחשיב הפליטות   

  .בנוגע לתפעול מתקני תחבורה תחבורה בינעירוניתהוספת הערה בנושא  �

 �" מנחות בנושא מקורות פליטההערות" �"מדידת פליטות גזי החממה "פרק�תת .5

�)3.2 'ס, 11' עמ(  

  .שריפת ביומסהלבנוגע  י�הסברתוספת  �1 'ס �

  .נוי נוסחשי �2 'ס �

 .גז�בנושא התייחסות לביו  שינוי נוסח ותוספת�3 'ס �

�)3.3 'ס, 12עמוד ( "הערות מנחות כלליות לשיטת הספירה והחישוב" פרק�תת .6 

 . תוספת בניסוח�4 'ס �

 .'ג3 ' מס נספח� לשימוש בדפי החישובלנספח עזרהוספת הפנייה  �

 

 



 

 

 

 �" אי� ומה בודקי� בפועל בכל אחד מהמגזרי� והפלחי��היק( וגבולות המגזר" .7

 . הוספת הסבר בחלק הכללי של הסעי�– )13' עמ, 4.1 'ס(" רמת הרשות"

�"רמת הרשות" .8 "�� )14' עמ, 4.1.1 'ס ("בנייני� ציבוריי� עירוניי 

 .של נתוני� נדרשי�ק הוספת הסבר בחל �

 .אספקת מי�/ הוספת הערה בנוגע למתקני טיפול בשפכי� �הערות �

 . ה תעופה ומרינההוספת הערה בנוגע לשד �הערות �

�)14' עמ, 4.1.2 'ס( "צי הרכב העירוני" �"רמת הרשות" .9 

 .  חידוד ההערה בנוגע לרכבי עובדי העירייה�הערות �

 .ולתבנוגע לרכבי פינוי פס הוספת הערה �הערות �

  .בנוגע לרכבי הסעת תלמידי� הוספת הערה �הערות �

  .מרינה/ בנוגע לשדה תעופההערה הוספת  �הערות �

�)15' עמ, 4.1.4 'ס( "טיפול בשפכי� סניטאריי�" �"רמת הרשות" .10 

   .י נוסחי ושינודרישה לרישו� כמות ביוב מטופלתהוספת  �נתוני� נדרשי� �

שחרור וייצור מתא(  כתוצאה מבנוגע לפליטות מתא( הנוצרותמחיקת הערה  �

 יכללו תחת פלח זהגי( פעילות הפלח כל הפליטות הנוצרות ב. בתהלי. הטיפול

 . ללא יוצאי� מ( הכלל

�)15 'עמ, 4.1.5 'ס ("אספקת מי�" �"רמת הרשות" .11 

 .נדרשי� נוסח בחלק הכללי ובחלק של נתוני� ישינוי      

16�15' עמ, 4.1.6 'ס( "הרשותפסולת " �"רמת הרשות" .12(� 

 .כותרתהחלפת הש� ב �

 .ני� נדרשי�ותכללי ונחלק  � באופ( שונה'ס וחלוקת השינוי נוסח הסעי� כולו �

בנוגע להפרדת נתוני� בי( פסולת הרשות לפסולת  הוספת הערה �הערות �

 .התושבי�

 . מעורבתתבנוגע לשינוע פסולת ביתי הוספת הערה �הערות �

 .נוע גז�בנוגע לשי הוספת הערה �הערות �

�)17' עמ, 4.2.1 'ס( "תעשייתי/ מסחרי/ ביתי" .13 

 . מקורות הנתוני� �נתוני� נדרשי�תוספת בחלק של  �

 .  ' תוספת בהערה א�הערות �

 . בנוגע לשדה תעופה ומרינה 'תוספת בהערה ב �הערות �

 

 



 

 

14. "�18�17 'עמ, 4.2.2 'ס( "תחבורה פרטית וציבורית" �"רמת התושבי(�  

�"י� פרטיי�נסיעות ברכב"         

 .רכבי חברה/ בנוגע לרכבי ליסינג הוספת הערה �הערות �

 .  בנוגע למודלי� לתנועההוספת הערה �הערות �

 בנוגע לסקר הרגלי נסיעה הוספת הערה �י� לחישובי� שלעילמקורות הנתונ �

 .  הערה שלישיתב נוסח יושינוי

15. "�19�18 'עמ, 4.2.2 'ס(" תחבורה פרטית וציבורית "�"רמת התושבי(�  

         "��"מובילי�/אוטובוסי  

 . שני סוגי הנתוני� הנדרשי� בפלחלבנוגע הוספת פסקה  �נתוני� נדרשי� �

 .פירוט עצמובקלי� שינויי נוסח  �נתוני� נדרשי� �

  .קו אוטובוסשל  צריכת דלק ממוצעת הד( בעי�סבשינוי  �נתוני� נדרשי� �

חבורה בינעירונית על  לכימות מספר משתמשי� בתנוגע הוספת הערה ב�הערות �

 . הגבול המוניציפאלי

 .מרינה/  בנוגע לשדה תעופה הוספת הערה�הערות �

 .בנוגע לאופ( מילוי בדפי החישוב הוספת הערה �הערות �

16. "��)20' עמ, 4.2.3 'ס ("תושבי�פסולת " �"רמת התושבי  

 . חלק כללי ונתוני� נדרשי�� באופ( שונהונוי נוסח הסעי� כולו וחלוקתשי �

 .פסולת ביתית ופסולת הרשותנתוני בנוגע להפרדת  תוספת �הערות �

 . פסולתהשינוע אופ( גע לבנו הוספת הערה �הערות �

� תוספות מהותיות בסעי� כולו�)21' עמ, 5 'ס ("הנחיות לעריכת תחזית פליטות" .17 

 .מקורות הנתוני�בנתוני� הנדרשי� ותוספת ב

22�21 'עמ, 6 'ס( "כללי� לחישוב הפחתת פליטות" .18 (� 

  .נוסחהוספה ב �5הערה  �

גזי חממה כמות פליטות את המייצג בדפי החישוב בנוגע לגר� תוספת הערה  �

 .תושבל

  . נוסחי שינוי�אחרונההערה  �

19. "��) 22 'עמ, 7 'ס( "אופ* ביצוע החישובי� והצגת נתוני  

 . שינוי נוסח ותוספת בסיפא של הפסקה�פסקה ראשונה �

 .אופ( הצגת הנתוני�תוספות בנוגע ל �

 

 

 



 

 

  מדרי� לעריכת סקר מצאי פליטות מזהמי אוויר– 3פרק  .ג

 אמצעי�כאחד מה' שאלו( למפעל' הוספת �)3.2 סעי� 24' עמ(" תעשייה"פרק �תת

 .לאיסו� המידע

 
 

 27 עמוד �ספחי�נ .ד
� לשני נספחי�3פיצול נספח  .1  

  2000 דפי חישוב עבור שנת �'א3נספח  �

 2007 דפי חישוב עבור שנת �'ב3נספח  �

  . הנחיות עזר כלליות לשימוש בדפי החישוב�'ג3ספח  הוספת נ .2

 . הצעה לשאלו( למפעל�10הוספת נספח  .3

 
 


