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  הקדמה
  

 על ,ים-אשקלון ובת, ירושלים,  ושלוש ערים גדולות נוספות15- חתמו ראשי עיריות פורום ה13.2.08ביום 

 להכין יריותמסגרת האמנה התחייבו ראשי העב .להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים 15-אמנת פורום ה

, חמשת השלבים הבאיםאשר תכלול את , כנית אב עירונית להפחתת זיהום אוויר ולהגנה על האקליםות

  :15-ת פורום השעל בסיסה נכתבה אמנ, ICLEIבהתאם למתווה המפורט באמנה הבינלאומית של ארגון 

  . מזהמי אוויר ופליטת גזי חממה בעירקביעת מצאי בסיסי ותחזית של מקורות עיקריים של .1

 .קביעת יעדי הפחתה של זיהום אוויר ופליטת גזי חממה .2

 על מנת להשיג הפחתת זיהום האוויר ,פיתוח ואימוץ תכנית פעולה מקומית לטווח קצר ולטווח ארוך .3

 .ופליטות גזי חממה

 .לרבות האמצעים והפעולות הנגזרים ממנה', תכנית הפעולה המקומית'יישום  .4

ניטור ובקרה של רמות זיהום האוויר ופליטת גזי חממה ודיווח שוטף על הפעולות והאמצעים  .5

 .'תכנית הפעולה המקומית'הננקטים במסגרת 

  

גזי , השלב הראשון בתהליך הכנת תכניות האב העירוניות הינו מיפוי ואפיון מזהמי האוויר, כאמור

  .במסגרת סקר מצאי פליטות, החממה ומקורותיהם

  

,  מדריך זה היא להתוות את הדרך לביצוע סקר מצאי הפליטות באמצעות מתודולוגיה אחידהמטרת

  .  החתומות על האמנה את סקר הפליטות בתחומןעיריותלפיה תבצענה כל ה

  

השלב (סקר הפליטות ישמש כלי חיוני לביצוע הערכות ותחזיות לשם קביעת יעדי ההפחתה הרצויים 

 והוא ישמש כבסיס לבדיקות , העמידה ביעדים ובחינת מדדי ההצלחהכאמצעי לוידוא, )השני במתווה

  .שיבוצעו בשנים שנקבעו כאבני דרךהחוזרות 

  

לעיריות בקידום מהיר של הסקר ובהתמודדות עם נקודות ביצוע הסקר על פי מתודולוגיה אחידה יסייע 

על בסיס אחיד ובקרה על  העיריות השונותיאפשר השוואה בין וכן , ושאלות שתעלנה ודאי במהלך הכנתו

   .תוצאות הסקר

  

מן הרצון , בין השאר,  נובע'מקורות הפליטות'הדגש שניתן במתודולוגיה לביצוע הסקר על יש לציין כי 

לבודד את אותם מקורות פליטה שנמצאים בתחומה המוניציפאלי של העירייה וביכולתה לטפל בהם או 

   . להשפיע עליהם
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  :יחס למרכיבים הבאיםבסיס הפליטות האחיד מתי

  ):ICLEIהמינימום המתחייב ממודל ( שני גזי חממה - פליטות גזי חממה •

  CH4מתאן       

  CO2דו תחמוצת הפחמן       

 : חמישה מזהמים-פליטות מזהמי אוויר •

  )TSP(חלקיקי מרחף  חומר

 )ללא מתאן(תרכובות אורגניות נדיפות  - HC פחמימנים

  NOX    תחמוצות חנקן

  CO חד חמצניפחמן 

 SO2  גופרית דו חמצנית

  

 אשר תהיינה מעוניינות להרחיב עיריותלידיעת , קיימת במדריך התייחסות לגזי חממה ומזהמים נוספים

  . את סקר המצאי בתחומן

  

  :המדריך כולל שלושה פרקים עיקריים

  )פרק ראשון (לעריכת סקר פליטות  שלביםהסבר כללי על ה .1

 )פרק שני(ע סקר מצאי גזי חממה הסבר מפורט על אופן ביצו .2

  )פרק שלישי(הסבר מפורט על אופן ביצוע סקר מצאי מזהמי אוויר  .3

  

  . שלושה חודשיםצפי זמנים לעריכת סקר עירוני מלא הוא עד 

  

תהליך איסוף החומר עשוי , מאחר והכנת הסקר מושפעת רבות מהשגת נתונים גם ממקורות חיצוניים

שלא להתעכב על השלמת כל פרט ופרט בסקר בטרם עוברים להכנת מומלץ , לפיכך. לארוך זמן מה

על הסקר להכיל די נתונים אשר יאפשרו לעירייה לקבל תמונה מלאה . תוכנית מקומית והרכבת מדדים

ותובנה בנוגע למקום בו הכי יעיל להשקיע ובנוגע לאמצעים הנדרשים בכדי להגיע להפחתה אפקטיבית 

ניתן יהיה לעשות בו שימוש ולעדכן , שמידע חדש או מעודכן יעשה זמיןכ. ומשמעותית בכמות הפליטות

תקדמות בתוכנית האולם רצוי שתוספות אלו לא תהוונה מכשול להמשך ה, את הסקר עבור שנת הבסיס

  . המקומית להפחתת פליטות

  

 בעיקר במקומות בהם הדבר נבע,  היכן נתקלו בקשיים בהשגת הנתוניםלמפות עוד מומלץ לעיריות

בתחומים הללו לקדם לאחר המיפוי מומלץ . בעירייה יםהנהוגהשוטפים העבודה הרגלי המכתוצאה 

סרוק ולאפשר להנחייה  :דוגמה ל. שיסייעו להשגת הנתונים לסקרים הבאים,מסודרים וברוריםנהלים 

 ולא )הכוללים את נתוני צריכת החשמל בקילווט לשעה(המלאים  חשבונות החשמלזמינותם של 

או , לכלול בהליך רישיון עסק למפעלים; העלות ששולמה לחברת החשמלנתוני  ברישוםרק ק להסתפ

ראו שאלון (את המידע הנדרש לצרכי הסקר ,  חוקי עזרמכוח ממפעלים יםדין וחשבון המתבקשנתוני ב

  .וכדומה )10 '  מסנספחהמצורף למדריך כלמפעל 

  



 

 5

מכותו של המטה לבדוק את מקור הנתונים ואת בס. 15-הסקר יוגש למטה ההיגוי והבקרה של פורום ה

, לפיכך. מאחר והסקר מבוסס על דיווח עצמי לא ניתן לאשר או לדחות נתונים ספציפיים. אופן החישוב

 על מנת לאשר כי כן ו, עמדו בתנאי המסגרת של הנחיות המדריךיריותהסקר נבחן על מנת להבטיח שהע

תוני העיריות תאפשר גילוי מוקדי טעויות אפשריים ותסייע השוואת נ. הנתונים מצויים בגבולות הסביר

  .בשיפור הכנת הסקרים

  

יש לזכור כי המתודולוגיה המוצגת במדריך הנה ראשונה מסוגה בארץ ונמצאת עדיין בשלבי התאמה 

על מנת לבחון ,  המיישמות אותהמהעיריותאנו מבקשים ומצפים לקבל משוב , לאור זאת. לערי ישראל

  . עדכונים למדריךעיריותאחת לתקופה יופצו בקרב ה. עדכונה ושיפורהאפשרויות ל

בתום עריכת הסקר ואישורו מומלץ לעיריות להציג , כחלק מהגישה הכוללת של שקיפות ההליך לציבור

   ).באמצעות אתר האינטרנט של העירייה: דוגמהל(הנתונים ולפרסמם באופן שיהיו נגישים לציבור 

  

את   . הוא הכתובת לפניות בנושא המדריך' ליישום האמנה15 -ל פורום המטה ההיגוי והבקרה ש'

 :ל"בכתובת דוא, 15 -ל פורום ה"קט ועוזרת למנכפרויה מנהלת -ד לינור שגיא "הפניות יש להפנות לעו

linor@forum15.org.il 03-6844230 :ו בפקסא 050-5243874 ,03-6844236 :בטלפון.  

  

  . חשוב זה הצלחה בתהליך לעיריות ומאחלים , כלי עבודה יעיל ונוחאנו  תקווה כי המדריך יהווה

  

 

  

  

 



 

 6

שלבים לביצוע סקר פליטות מזהמי : 1פרק 
  אוויר וגזי חממה

  

 הראשוןשלב ן הכנגזר מ,  אחידה לעריכת סקר זיהום אוויר ופליטות גזי חממה עירונישיטהתפורט להלן 

   .הגנת אקליםלבתוכנית להפחתת זיהום אוויר ו

  

  :כוללת שלושה שלביםיטת העבודה לעריכת הסקר ש

  רישום ומיפוי מקורות לזיהום אוויר ולפליטת גזי חממה בעיר : 1שלב 

 . הידע הקיים בעירייהעל פי, רישום ומיפוי מקורות זיהום האוויר ופליטת גזי החממה בעיר  .א

על פי ,  בעירשל מקורות פליטת גזי חממה וזיהום האוויר' רשימת מכולת'הכנת מעין : תוצר

האם קיים אזור , האם יש מחצבות: בשלב זה תשאלנה שאלות כמו. פילוח סקטוריאלי/חלוקה

למעשה כך (האם יש תחנות כח , האם יש נתח גדול של תחבורה, האם היא קלה או כבדה, תעשייה

 ).לפליטות/ התורם לזיהום האוויר"פאזל העירוני"מוגדר ה

מקורות הפליטה ולא רשימת כמויות /ה בשלב זה היא לעריכת רשימה של המזהמיםכי הכוונ, יודגש                

  .או היקפי פליטה

         

  .1' שאלון מנחה לביצוע שלב זה מצורף כנספח מס

  

,  חשמלרתחב, רכבת ישראל: כמו, מיפוי גורמים מהם ניתן לשאוב נתונים אודות מקורות הזיהום  .ב

איגודי , משרד הפנים, ס"למ, מאגר רישוי עסקים, יבוריתחברות תחבורה צ, המשרד להגנת הסביבה

 .'ערים וכו

  

   של פליטות המזהמים וגזי החממהמקורותביצוע תחשיבים וניתוח :  2שלב 

כמפורט במתודולוגיה , ICLEIבהתבסס על המודל של , ביצוע תחשיבי מקורות פליטת גזי חממה  .א

  . המובאת בפרק השני במדריך זה

  

   -תחשיבים לפליטות מזהמי אווירביצוע  .    ב

כך שיוותרו , )'א1שזוהתה והוכנה בשלב ( רשימת מקורות הפליטה  שלסינוןיערך  בשלב זה  . 1

ברשימה אך ורק מוקדי הפליטות המשפיעים ביותר לדעת העירייה ולדעת המומחים אותם 

 הוחלט מדועאילו מקורות בדיוק סוננו ובגוף הסקר  לפרט נדרש. שכרה לסייע לה בתהליך

  .לסננם

 יסוננו שלא על מנת, ל" הנהסינוןכי יש לגלות רגישות וזהירות בתהליך , יודגש ויובהר בזאת        

, בטעות מוקדים משמעותיים ובעלי חשיבות עקרונית למשטר זיהום האוויר והפליטות בעיר

, פרק השלישיבהתאם להנחיות ב(ב " וכיו תחבורה ענפהרכתמע, תעשייה כבדה, כמו תחנות כח

  .)'סעיף ב
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תבוצע הערכה מקורבת של כמויות מזהמי , ולגביה בלבד, ל"לגבי הרשימה המצומצמת הנ   .2

 בהתאם לתחשיבים המפורטים במתודולוגיה ,פי מקדמי פליטה מוסכמים ואחידיםעל  האוויר

  . המובאת בפרק השלישי במדריך זה

  

  זיהום והפליטהקביעת סדרי עדיפויות לטיפול במקורות ה:  3שלב 
מהם הסקטורים בעלי הפוטנציאל הגבוה לזיהום אוויר :  ניתוח תוצאות הסקר והערכות לעתיד.א

  . או שולי, ומהם בעלי פוטנציאל נמוך יותר, הבינוני והארוך, ולפליטות גזי חממה בטווח הקרוב

  

  . לא ניתן להשפיע עליהם/  זיהוי וסקירה של הסקטורים שניתן .ב

  

  .2' ביצוע שלב זה מצורפת כנספח מסטבלה מנחה ל

  

  הנחיות כלליות והערות לעריכת הסקרים

לאמוד את הצלחת הפעולות המבוצעות במסגרת תוכנית האב , על מנת לבצע בקרה תקופתית  .א

סקר פליטות וויר כל ארבע שנים וסקר פליטות מזהמי אנדרש להכין , העירונית ולעדכנה בהתאם

    .מה כל שנתייםמגזי ח

  

פעול  יש לבמהלך השנים.  המתודולגיה המפורטת במדריך זהעל פיריכת הסקר יש לפעול בעת ע  .ב

הנתונים המתקבלים  שניתן יהיה להשוות את על מנת, בשיטה עקבית ואחידהאיסוף נתונים ל

 /מפורט דיו/ ק דיווינאספו באופן שאינו מד ונתוני הבסיס במידה ,יחד עם זאת. לאורך השנים

. יותר מוצלחתחישוב  תצור לכשתהייה זמינה ת,בעתידשנות את אופן החישוב למומלץ ' מספק וכד

 .במקרה כזה יש לחזור ולחשב על פי אותה מתכונת את נתוני הבסיס

  

בכדי להקל על העירייה בעריכת הסקרים העתידיים יש לרשום עבור כל נתון במדד הבסיס את   .ג

בהשגת נתונים זהים בעתיד כמו גם רישום זה יתרום . צורת החישוב באמצעותו נתקבל/מקורו

 .בתיקון נתונים אשר לקו בחסר בעבר וייתכן שבעתיד ימצאו מדויקים יותר

 

 שינויים ולאורך השנים ייווצר.  אולם לא במקורות פליטה אחידים,מדובר במתודולוגיה אחידה  .ד

ינויים והש' חיי עיר'זאת בשל הדינאמיקה האופיינית ל. כמות וזהות מקורות הפליטה, באופי

הוספת , שינוי בנתיבי תחבורה, סגירה ופתיחה של מפעלים: המתרחשים בהכרח במשך השנים

שיבוצעו כמפורט באבני הדרך שבסעיף , בסקרים החוזרים, לפיכך. ב"בינוי  מוסדות וכיו, תחנות כח

 שלב רישום ומיפוי מקורות לזיהום אווירמ, קרי, מראשיתו להתחיל תמיד את התהליך יש, קודםה

להסתמך על המיפוי להתחיל בעדכון תחשיבים ואין ). 'הפאזל העירוני' (ולפליטת גזי חממה בעיר 

  .שבסקר הראשון
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 . יש להתייחס לכל עיר כיחידה נפרדת-לא יובאו בחשבון מיזוגים של עיריות  .ה

 

ץ ועיצוות הי. ץ שיעבוד בשיתוף עם העירייהויעי-צוותאו /הסקר ייעשה באמצעות מומחי העירייה ו  .ו

אולם חשוב לחדד שהשגת הנתונים לסקר ועריכתו היא , ינחה ויבצע התחשיבים, יסייע, ילווה

מומלץ שעובדי העירייה יהיו מעורבים ככל הניתן בתהליך הכנת הסקר ובכך . באחריות העירייה

כך שבמהלך השנים תוכל העירייה לבצע בעצמה את , ידע ומומחיות בעלי חשיבות רבה, ירכשו כלים

מעקב , ניטור התוכניות, ידע זה ישרת את העירייה בעת עדכון הסקר התקופתי.  הפליטותסקר

 .ודיווח

 

באופן מרוכז  הנדרשים לשם ביצוע הסקר בהשגת הנתונים, ככל הניתן,  יסייע15-פורום המטה   .ז

הראשון ככאלה שניתן לשאוב מהם נתונים אודות שמופו בשלב ) ממשלתיים ואחרים(מגורמים 

 .  והפליטהזיהוםמקורות ה
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מדריך לעריכת סקר מצאי ותחזית :  2פרק 
  פליטות גזי חממה

  

 שנת תחזית ואבני דרך,  שנת בסיס-בחינת מצאי פליטות.  1
 )תחזית ( ועבור שנת היעד2000 )בסיס (חישוב מצאי פליטות גזי החממה ייעשה עבור שנת המוצא

2020.  

עבור השנה הנוכחית בה העירייה  ,2000ת הבסיס עבור שנ: יםחישוביערכו שלושה יבשלב הראשון 

ה  יהיראשוןהסקר ה, 2008  שנתעבור כל הערים שהצטרפו ליוזמה בחודש פברואר(מצטרפת ליוזמה 

  .2020בור שנת התחזית  וע  )2007עבור שנת 

  .  ליוזמההצטרפה  משנת החישוב בה העירייה  החל,עבור כל שנה שנייהיעשו החישובים בהמשך 

 . 2020 עד שנת 20%ינימום שנקבע להפחתת פליטות גזי חממה הנו יעד המ

 )פלחית(מגזרית והתוך מגזרית החלוקה ה.  2
  :לשני מגזריםמצאי הפליטות יחולק       

  ) עירייה(רשות . 1

 )קהילה(תושבים . 2

  

  : הבאה פלחית החלוקה התעשההמגזרים ן בכל אחד מ

  :רשותרמת ה

  ם ציבוריים עירוניים בנייני �

  צי הרכב העירוני �

  ותתאורת רחוב �

  אספקת מיםוטיפול בשפכים סניטאריים  �

  פסולת הרשות �

  )עבור גזים ומקורות שאינם חובה(אחר  �

  

  :תושביםרמת ה

  ביתי �

  מסחרי �

  תעשייתי �

   פרטית וציבוריתתחבורה �

 פסולת התושבים  �

 )עבור גזים ומקורות שאינם חובה(אחר  �
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 :הערה

ם הש כפי,  החובהיפלחקטגוריה של אחד מאף  תחת  פליטות אשר אינן נופלות-"אחר"פלח  �

  : פליטות מהמקורות הבאים ישתייכו  זהפלחללרוב . מוגדרים לעיל

, )לשטח חקלאי כששטח משנה ייעודו והופך -לדוגמא(  קרקעינוי בשימוששי ,ייעור, חקלאות

 או חומרים יצור של גזי חממה, פליטות זמניות בלתי מכוונות שמקורן משינוע[פליטות חולפות 

  HVAC נזילת חומר קירור במערכות,  נזילות בצינורות ההובלה של גז טבעי- כגון,אחרים

      ]. )אוורור ומיזוג אוויר, מערכות לחימום(

  מדידת פליטות גזי החממה.  3

  שאינם כלולים כחובה בתחשיבי הפליטה/ גזי החממה הכלולים  3.1
  :בים את שני גזי החממה המרכזייםמחייבת לכלול בחישושיטת עריכת הסקר  

  . וחשמלים אשר נפלט כתוצאה מצריכת דלק)CO2(פחמן דו חמצני . 1 

   . אשר נפלט מאתרי הטמנת פסולת ומתהליך הטיפול בשפכים) CH4(מתאן . 2 

  

 ולעירייה יש לגביהם יכולת השפעה מצאי הפליטות העירונימבחינת המשמעותיים ביותר גזים אלו הם 

  . רגבוהה יות

  

  :אשר אינם נכללים כחובה בתחשיב הפליטותגזים ה

 .מצריכת דלק וחשמל איננופחמן דו חמצני שמקורו . 1

  .מתהליכי טיפול בשפכיםאו /ומהמטמנות מקורו איננו מתאן ש. 2

   .משריפת דלקים בתחבורהאשר במרחב העירוני נפלט ברובו , N2O)(חנקן תת חמצני . 3

  

  :ותהער

גופרית  :המוגדרים בפרוטוקול קיוטו, גם של ארבעת גזי החממה הנוספים תםמעודדים בדיק  1

תת חנקן , (PFC) פחמימנים-פלואורו-פר) HFC(פלואורידית -פחמימה, )SF6 (פלואורידית-שש

  .  בהקשר המפורט בסעיף הבא– N2O) (חמצני

 N2O) (חמצניחישוב חנקן תת לכלול יש כאשר מדובר במועצה מקומית עם שטחים חקלאיים . 2

  .ח"נפלט מדישון חקלאי וגידול בעכיוון שרובו  ,סקר הפליטותבמסגרת 

דפי , במתחם העירוני N2O)(למרות שלא קיימת חובה לחשב את פליטות הגז חנקן תת חמצני . 3

 עבור גז םהרלוונטייבאופן אוטומאטי פליטות גז זה ולכן לעירייה יהיו הנתונים יחשבו החישוב 

   .בסיום הליך הסקרזה באופן אוטומאטי 

  שאינם כלולים בתחשיבי הפליטה/ מקורות הפליטה הכלולים  3.2
  :מקורות פליטת גזי חממה הכלולים בתחשיב הפליטות

  .מתאן וחנקן תת חמצני, CO2)( עבור פליטות פחמן דו חמצני -  וחשמליםצריכת דלק .1

   CH4)( עבור פליטות מתאן -אתרי הטמנת פסולת ומכוני טיהור שפכים .2
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  :ורות פליטה של גזי חממה אשר אינם כלולים בתחשיב הפליטותמק

  : אין הרבה שליטה עליהםעירייהקשים למעקב ולמדידה אשר ל/ זניחים/ מקורות קטנים

  .העירייהדלק מאובני הנשרף מחוץ לסמכות שיפוט של  •

  יבשה, ים,  אוויר- תחבורה בינעירונית •

o אשר יכללו במסגרת המגזרים - םלמעט הפליטות הנוצרות בגין תפעול המתקנים עצמ 

  .  ראה הערות בהמשך-הרלוונטיים

o ראה הערה באשר לכביש בינעירוני בסעיף תחבורה. 

 (*)ציוד לטיפול בדשא : כגון, מנועים זעירים •

  (*)ציוד לבניה שלא בכבישים מהירים  •

 (*) שאינם נוצרים כתוצאה מתהליך בעירה םמקורות פליטה תעשייתיי •

 ).לשם העלאת הטמפרטורה של המשרפהבו למעט הדלק שמשתמשים (ולת פליטות משריפת פס •

מפעלים כימיים , מתכת, נייר(פליטות ממתקנים תעשייתיים בעלי עצימות אנרגטית גבוהה  •

 (**)פעילויות רחבות היקף לייצור מלט , בתי זיקוק, מפעלים פטרוכימיים, תעשייתיים

 

 .כת מעודדת את הכללתםאך המער, מקורות שאין חובה לכלול אותם*    

  .כן נכללותהפליטות מקורות הנבחנים בהתאם לנסיבות ובחלק מהמקרים **  

  

  הערות מנחות בנושא מקורות פליטה

מאחר והפחמן הדו חמצני הנוצר  (פחמן דו חמצנישריפת ביומסה לא תיחשב כמקור לפליטת  .1

שני שב כמקור פליטה לאולם כן ייח, )בשל שריפת הביומסה נחשב כחלק ממעגל הפחמן הטבעי

 .גזים האחריםה

 ")אחר"תחת (" עוריי"או "  קרקעישינוי בשימוש" פלח נוסף בשם בהם הוגדר במקרים: החריג

  .ואז היא כן תחושב

מומלץ לשמור נתונים אודות כמות הפליטות של פחמן דו חמצני הנוצרות בשל , יחד עם זאת

ם עם דרישות הדיווח של חלק מתוכניות ימתואמבכדי להיות  ,לצורכי תיעוד, שריפת ביומסה

ובכדי להבין באופן מדויק יותר את דפוסי ומאפייני ניהול של מצאי גזי חממה הקיימות בעולם ה

 והמידע ייחשב CO2 על הרשות לאסוף מידע לגבי המקורות הביוגנים של .צריכת האנרגיה

   .   כפריט מידע

דלק הצריכת למעט פליטות הנוצרות בגין  ,וכלללא יפסולת מתקני שריפת מהנוצרות פליטות  .2

או " מסחרי"אנרגיה זו תיחשב במסגרת .  בהליך השריפהטמפרטורהההעלאת צורך ל

 ". תעשייתי"

 נחשב כמו שריפת (לא ייחשב כמייצר גזי חממהלייצור חשמל  )גז-ביו (בגז מטמנותשימוש  .3

יש , קייםל "הני חממה והמידע גזשבגינם נפלטים  אופניםגז נעשית ב-אם אספקת הביו. )ביומסה

  .  "שינוי בשימושי קרקע"תחת או " אחר"לשייך את הפליטות תחת 

 הערות מנחות כלליות לשיטת הספירה והחישוב  3.3

  .פסולת ותחבורה, צריכת חשמל ודלקים: באופן כללי הממדים הנמדדים בכל מגזר הינם שלושה .1
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 Emissions= Energy Use x Emissions Coefficient:  נוסחא לחישוב פליטות .2

   מקדם הפליטהXצריכת אנרגיה = פליטות      

זוהי יחידה  .)(eCO2דו חמצני חישוב פליטות כל הגזים ייעשה בשווה ערך לטון פחמן  .3

בהתבסס על השפעת , משתנהבעלי עצימות , ו גזי חממה שוניםיצרף יחדסטנדרטית המאפשרת ל

מבוטא באופן של כמות פליטות גזי דו חמצני ון פחמן שווה ערך ט. הגז על ההתחממות הגלובלית

בו  8' ראה נספח מס(חממה אשר יידרשו בשביל להגיע לאותו האפקט על התחממות כדור הארץ 

 ).לגזי חממה אחרים) CO2(מפורטים יחסי המרת פחמן דו חמצני 

  

  .8' מצורפת כנספח מספוטנציאל התרומה של גזי חממה להתחממות כדור הארץ טבלת 

 

 בגין צריכה של יחידת ותמקדם הפליטה הינו נתון המשקף את כמות פליטות גזי החממה הנוצר .4

). טון פסולת וכדומההטמנת / כמות פליטות גזי חממה בגין צריכה של ליטר בנזין: כגון(אנרגיה 

שיעור /  המוכתבים כתוצאה מתמהיל הדלקיםםדינאמיימטבע הדברים המקדמים הינם נתונים 

 הצוות המקצועי המלווה ל ידינתון זה מחושב ומוזן ע. 'פיסת מתאן במתקנים וכוההטמנה ות

 .)"החישובדפי ": להלן( ,דפי חישוב ייעודייםאת התהליך לתוך 

 

             )2000דפי חישוב עבור שנת  (א3'  מסיםנספח מצורפים כ)Excelבטבלאות  (דפי החישוב

   ).2007דפי חישוב עבור שנת  (ב3-ו

  . ג3' ת עזר כלליות לשימוש בדפי החישוב מצורפות כנספח מסהנחיו

  

 

 מיום  יעשו2000שנת הבסיס חישובים עבור : לדוגמה. שנה מלאההחישובים יעשו עבור  .5

  . עבור שאר השנים בהן יתבצע הסקר,בהתאמה ,וכך. 31.12.2000 ועד ליום 1.1.2000

חישוב של עם הזנת הנתונים יתבצע . יםהייעודיחישוב הבדפי בסיום איסוף הנתונים יש להזינם  .6

 את כלל הנתונים. העירונייםוהפלחים כמות פליטות גזי החממה הנפלטים בכל אחד מהמגזרים 

 מתוך הליך איסוף הנתונים ותוצאות החישובים יש להעלות על הכתב בתצורה של שנתקבלו 

מירב הפירוט אודות אותו  וכן את פלחעל הדוח להכיל נתונים סופיים של כל מגזר ו. דוח מפורט

 תבשיפור מתודולוגי, הפירוט תשמש כעזר בסקרים עתידייםמידת . המגזר ומקור הנתונים

  . הסקר העירונית וכן בהליך בניית התוכנית האסטרטגית

 

מצויים במסגרת ה ,עירייההחישובים מתייחסים לפליטות מן התחום המוניציפאלי של ה .7

הבחנה זו תסייע במקרים בהם לא ברור .  או המלאההחלקיתוהשפעתה  שליטתה ,אחריותה

 ,העירייה מעוניינתבאם . האם מקור הפליטות שייך לתחשיב הפליטות העירוני או לאו

 והיא בעלת יכולת ידהבמ(מעבר לגבול המוניציפאלי של העיר הסקר רחיב את באפשרותה לה

 דירה כזה העירייה תגבמקר. תחומי השפעהמספר גדיר ולה) השפעה ואחריות על אותו מתחם

ם האחריות של ותח ושטח. מה שמעבר לואת " 2תחום "כ המוניציפאלי והטחאת ש "1 תחום"כ

  . מפורטת במדריך זהה, ול עליו מתודולוגית הסקר האחידה יוגדר באופן ברור ותח2 תחום
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בלת עם ק, לפיכך.  לואינם נדרשיםש, לעתים הנתונים הנדרשים לסקר שזורים בנתונים נוספים .8

הרלוונטיים כך שתעשה הפרדה בין הנתונים , של הנתונים" זיקוק"הנתונים יש לוודא ביצוע 

  .לבין אלו שאינם

יש להימנע מחישוב כפול הלוקח . ככלל הסקר מודד פעילות של צריכה ולא פעילות של ייצור .9

 ). פעילות הצריכה והייצור(בחשבון את שני צידי הפעילות 

הפליטות של תחנות כוח המצויות בתחום את  אין מחשבים ,שוב כפולבכדי למנוע חי - דוגמהל

     ). אלא רק את צריכת החשמל שבשימוש קצה(הרשות 

עיבוד ,  לא תחושבנה פליטות שנוצרו בתהליך הקידוח-פליטות במעלה הזרם אינן נכללות .10

 .םכמו גם במקרה של פליטות מעלה הזרם של מפעלי הכוח עצמ, והובלת החשמל והדלקים

ללא , עירוניתההצריכה כמות ל בהתאם החישובים נעשים ,לוגיה דנה בצריכהומאחר והמתוד .11

חישוב הפליטות  ,כך למשל.  אליו מועבר המקור לטיפולהאתרשל קשר למיקום הגיאוגרפי 

והמטמנות ללא נתוני תחנות המעבר ל סמך מתבצע ע) מתאן ממטמנות+שינוע (פסולת פלח המ

מתבצע על סמך נתוני  חישובי הפליטות מטיפול בשפכים סניטאריים ,יקשר למיקומם הגיאוגרפ

   .' וכומתקני הטיפול

  .ס"עשה על פי הנתונים המצוינים בלמיכימות מספר תושבי העיר י .12

 לייצר מדד נועדנתון זה . בכל אחד מהפלחים ניתן להוסיף נתונים אודות העלויות בגין הצריכה .13

אולם הוא איננו , תו לסייע לעירייה בתכנון האסטרטגישימושי להשוואה והצגה אשר ביכול

 .  חובה לשם חישוב פליטות גזי חממה

 

   איך ומה בודקים בפועל בכל אחד מהמגזרים והפלחים-היקף וגבולות המגזר.  4

  רשותרמת ה  4.1
, פעילויותה, תשתיותה, הבנייניםמכל   הפליטותכימותמחייב את  של עירייה  מצאי פליטותחישוב

  .  מפעילה באופן ישיררשותהש  אורשותרכבים ששייכים להתוכניות וה, דמותאה

  : כגון,  דופןייוצאקיימים 

יש  עצמה רשותברת התחבורה הציבורית שייכת ל במידה וח.מגזר התושביםשייכת ל תחבורה ציבורית

   .רשותהחישובי כחלק מ ים בגין תפעול מתקני החברהקצריכת החשמל והדלל להתייחס

 ההער' ר( תחת פלח הפסולת גם אם השליטה ברכבי פינוי הפסולת מצויה בידי הרשות נכלל  פסולתשינוע

  .  ")צי הרכב העירוני"בפלח 

  

   ציבוריים עירונייםבניינים  4.1.1

, בתי חולים עירוניים, בתי העירייה עצמם: כגון, אחזקתה והפעלתה של הרשות, כל הבניינים שבשליטתה

בעריכת הסקר יש לבצע הפרדה בין סוגי בניינים .  ספריות עירוניות וכדומה,תבריכו, מוסדות חינוך

  .'וכו" מוסדות חינוך"/ "ספריות" :כגון ,לפי מבנים או קבוצות של מבניםולארגנם 

בפילוח  עדיף, אם ניתן .מבניםבהנצרכים  מ וסולר שנתיים"גפ,  נתוני צריכת חשמל:נתונים נדרשים

  . סוגי מבנים/ למבנים

  .)עובדיםמספר , שעות פעילות, שטח אדמה/ מספר מבנים: מות הפליטותילכדדים מוצעים מ(



 

 14

סייע את בכדי לזקבוצת מבנים ו/ ככל הניתן את צריכת החשמל והדלקים ברזולוציית המבנהיש לכמת 

  . ואופני צמצום הפליטותבמבנים  אנרגטיעירייה בבואה לתכנן התייעלות וצמצום ל

  

  :הערות

צריכת חשמל : כגון,  הפליטות של תשתיות תחבורה ציבורית שבשליטת הרשותיש לכלול את •

 ). במגזר התושבים ותנכללהפליטות מכלי הרכב עצמם ( תחנות רכבת, בתחנות אוטובוס

שגרירויות וצבא יכללו במסגרת מגזר התושבים ולא במסגרת , בתי חולים ממשלתיים, בנייני ממשלה •

 .  הרשותמגזר 

הנוצרות הפליטות תכללנה , אספקת מים או לטיפול בשפכיםם למתקניקיימים  רשותהבשטח היה ו •

טיפול "תחת פלח   טיפול בשפכים ואספקת מים עבור תושבי העיר עצמהכתוצאה מפעילות של

 . ולא תחת פלח זה"בשפכים סניטאריים ואספקת מים

ת בגין ויטות הנוצריש להכליל בפלח זה את הפל, מרינהאו /שדה תעופה ובשליטת הרשות במידה ו •

 ).  בשל שימוש בחשמל ובדלקים(תפעול המתקנים עצמם 

   צי הרכב העירוני 4.1.2

אפשר . קבוצות של רכביםלפי רכב או הסוג יש לארגן את הנתונים לפי . השכרת הרשות/ רכבים שבבעלות

משאיות , ניםנים קטאוומשאיות , רכבי משטרה, אופנועים,  רכבים פרטיים-גם לסווג לפי שימוש הרכב

  . אחרים רכבים מיוחדים,ציוד כבד, כבדות

 צריכת דלק שנתית לפי סוג הדלק ; לפי קבוצת הרכבמ"נסועה בק;  מספר רכבים:נתונים נדרשים

  .וקבוצת רכב

או צריכת דלק שנתית לרכבי רשות / כל רכבי הרשות ונסעומ שנתית ש"כ נסועה בק" סה- נתון סופי

  ).   קים ורכביםבעדיפות למיון לפי סוגי דל(

  

   :ותהער

ברכב ליסינג שנועד לשימושם /צריכת הדלק של עובדי העירייה המגיעים לעבודה ברכבם הפרטי •

 . פלח תחבורה פרטית- לא יכללו בחישוב בחלק זה אלא יהיו תחת מגזר התושבים,בלבד

 . בשליטת הרשותהם גם אם ,  יכללו תחת פלח פסולת-רכבי פינוי פסולת •

הרכבים בבעלות הרשות יש לכלול את הפליטות בגין פעילות זו תחת מידה וב -למידיםרכבי הסעות ת •

יש שליטה רשות אם ל". תחבורה פרטית" יכללו תחת פלח -במידה ולא". צי הרכב העירוני"פלח 

בסקרים כל עוד נשארת עקביות בשיוך , את הפליטותהכליל ינתן לה שיקול הדעת היכן לי, חלקית

  .) ניתן לשנות את אופן השיוךפי ההפעלה של רכבי ההסעות ואזהשתנה אוא אם אל (עתידיים

ת בגין ויש להכליל בפלח זה את הפליטות הנוצר, או מרינה/במידה ובשליטת הרשות שדה תעופה ו •

מרינה נמצא בשטח שיפוטה של הרשות אך לא / במידה ושדה התעופה (רכבי התפעול במתקנים

  "). תחבורה"פלח " תושבים"במתקנים יכללו במסגרת סקטור  הפליטות מרכבי תפעול ,בשליטתה

  תאורת רחוב  4.1.3

תאורות , פארקים, רמזוריםתאורת , יםכבישו  רחובותתאורת – התאורה השונים סוגיממוין ל

  .שאר התאורות, תאורה מדגישה/מיוחדות
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גופי ' מס ;התאורה לפי סוגי ניםממוי נתוני צריכת חשמל שנתיים של תאורות רחוב :נתונים נדרשים

    .תאורה

   טיפול בשפכים סניטאריים 4.1.4

  .מתקן או קבוצת מתקניםסוג ממוין לפי 

שחרור ו נתוני תהליך הטיפול ; מפעילות המתקנים שנתייםיםדלק/ נתוני צריכת חשמל:נתונים נדרשים

ות ביוב כמ; שינוע ושימוש אחרוןנתוני ,  בוצה כמות-טיפול סופי בבוצה ;בתהליך הטיפולמתאן 

  . מטופלת

    אספקת מים 4.1.5

  . 'לשאיבת מים וכו, מתקן לטיפול במים: כגון,  או קבוצת מתקניםממוין לפי סוג המתקן

יש   - שנתיתנתוני צריכת מים ; מפעילות המתקנים שנתיים יםדלק/ נתוני צריכת חשמל:נתונים נדרשים

 תאגידים "מקורות", של הרשותבארות  -להקפיד לחשב את צריכת המים מכלל מקורות האספקה

   .מקומיים

  

  :ותהער

כאשר המידע הקיים .  בלבדרשותעבור התחום המוניציפאלי של הבצע חישובי פלח המים יש לאת . א

נוגע לשטח רחב יותר מן השטח המוניציפאלי מעריכים את הכמות הנצרכת בשטח המוניציפאלי עצמו 

  .כמות אוכלוסיה משתמשת ועוד, ח רצפה עסקישט, כמות בארות בשטח הרשות: לפי מדדים כגון

לצורך כימות פליטות גזי החממה והזנת נתונים הדבר איננו מתחייב (המים מומלץ לבדוק נתוני פחת  . ב

    ). זהפלחבואה לצמצם את כמות הפליטות בגין  החישוב אולם יסייע בידי הרשות ב דפיב

  

   הרשותת פסול  4.1.6

  :כיבים כוללת שני מרהרשותפסולת 

 כולל , ובגופי הסמך שלההרשות בניבמ המיוצרת )Municipal Solid Waste(ביתית מעורבת פסולת . 1

 -)"מתקני הרשות": להלן ('מבני תרבות ובילוי וכו, פארקים:  כגון,עירייה השבבעלותם פסולת ממתקני

   .טיפולושינוע  ,איסוף

   .נוע וטיפולשי,  איסוף –) שהינה פסולת אורגאנית (גזםפסולת . 2

  

  : נתונים נדרשים

  -הפליטות הנוצרות בגין פלח הפסולת ניתן לחלק לשני מקורות עיקרייםאת 

בשל הטמנת המרכיב האורגני ( מעורבת וגזם בגין הטמנת פסולת ביתית) CH4(פליטות מתאן  .1

  ).בפסולת זו

 .  הפסולת ואיסוףהנוצר כתוצאה משינוע(CO2) פליטות פחמן דו חמצני  .2

,  נתוני כמויות פסולת מוטמנת ונתוני שינוע פסולת-המקורות הללו הנתונים הנדרשים יהיו משני ,לפיכך

  : כמפורט כדלקמן

  : ות פסולת מוטמנת כמנתונים אודות. א
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 וממתקני הרשותשלה גופי הסמך , מבני הרשותהמיוצרת בכמות פסולת ביתית מעורבת שנתית  •

 . ומועברת להטמנה

 .  אחוז הגזם המועבר להטמנהו  המיוצרתכמות הגזם הכללית –נה להטמועברתהמכמות גזם  •

 :איסוף וטיפול בפסולת, נתונים אודות שינוע. ב

ייגזרו באופן עבור פלח זה הנתונים ( לשני מקטעיםנחלקות  איסוף וטיפול בפסולת, פליטות משינוע

 :)ק ההערותהערה מטה בחל'  ר-"פסולת התושבים"פלח הנתונים המוזנים באוטומאטי מתוך 

ומיקום תחנת ) לתחנת מעבראיסוף פנים עירוני ועד  ( עירוניפנים פסולת איסוףנתונים אודות  •

  ;המעבר

  .ומיקום המטמנה )מתחנת המעבר ועד למטמנה(שינוע פסולת להטמנה נתונים אודות  •

  

  : הערות

 . פסולת ביתית מעורבת אינה כוללת פסולת גרוטאות וגזם, למען הסר ספק �

  מחשבים את פסולת הרשות,פסולת תושבים ורשותקיימת ברישומים הפרדה בין פסולת אם לא  �

  . הגזםנתוני את לחישוב הכולל  מסך כל הפסולת העירונית ומוסיפים 3%-ושינועה בכ

פסולת : "החישוב בשורה שכותרהדפי  יש להזינה ב, קיים נתון מדויק לגבי כמות פסולת הרשותאםב

 יתל מסך הפסולת הכל3% באופן אוטומטי  ייגזרו,בדפי החישובנתון הן  ולא יוזמקרהב". למטמנה

במקרה )". משוערך(פסולת למטמנה " בשורה יוזנו ו")פסולת תושבים"מתוך הנתון שיוזן בגיליון (

  . כ פסולת התושבים למטמנה" מסה3%אותם יופחתו אוטומטית כזה 

רו באופן אוטומטי מתוך הנתונים שיוזנו  נתונים אודות השינוע יגז- מעורבתתשינוע פסולת ביתי �

כמות הפסולת כ "מתוך סהפסולת המגזר הציבורי החלק היחסי של אור ל, "התושביםפסולת "בפלח 

 . העירונית

משינוע הפסולת שינוע הגזם נעשה בנפרד היה ו.  שינוע גזם מחושב כיחידת מרחק אחת- שינוע גזם �

ושאר ) "מ"רחק בקמ: "עמודתב(החישוב דפי וע ביש למלא נתונים אודות השינהביתית המעורבת 

 לגבי גודל משאית דפי חישובלפי נתונים המוזנים ב(העמודות בשורה זו יתמלאו באופן אוטומטי 

 וחברי חישובדפי הבמ "לא יוזנו נתוני מרחק בקאם ). נפח ומשקל סגולי של גזם, ממוצעת לפינוי גזם

יכלילו אותם הביתית המעורבת וולת סוף הפסבאופן אוטומאטי את שינוע הגזם לשינוע ואי

  . כקטגוריה אחת

  

  רמת התושבים  4.2

  תעשייתי/ מסחרי /  ביתי  4.2.1

.  מסחרית ותעשייתית,פעילות ביתיתמהנובעת  , אחריםודלקיםצריכת החשמל מדדת אלו נבפלחים 

   .אלולחים בפמבנים והפעילות הנעשית ותפעול  צריכת החשמל ודלקים אחרים משימוש -כלומר

  . חברות הגז והדלק, חברות חשמל: המידע יילקח מספקיות האנרגיה הראשוניות

. יתיימסחרי ותעש, ביתי:  מחולק לפלחים השונים- נתוני צריכת חשמל ודלקים שנתית :נתונים נדרשים

  שיגם ממקורות אחריםהליש לנסות ובמקרה כזה  .לא תמיד ניתן להשיג את הנתונים כשהם מופרדים

ייתכנו באגפי העירייה כאלה נתונים . הפרידם באמצעות נתוני עזרנסות ול או להמצויים בידי הרשות
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באמצעות עריכת ; ממחקרים ועבודות שנעשו בתחום זה ברשות; 'חינוך וכו,  מחלקת גזברות- השונים

  . עוד ושאלונים בתעשיות

  

  : הערות כלליות

  :ניתן להיעזר בהגדרה הבאה. יטיבית בעיקרהההבחנה בין הפלח המסחרי והתעשייתי אינטוא. א

  .    עסקים בהיקף ייצור נרחב-תעשייתי

  ומוסדות חינוך)ממשלתייםפרטיים ו(בין השאר יכללו בתי חולים ,  עסקים קטנים בהיקפם-מסחרי

  .  מתפרה, מוסך, פרטיים

 לתעד את יש , פילוח מסויםמשמוגדר, על כן. חשוב לשמור על עקביות ההבחנה בסקרים העתידיים

  .  לשחזר זאת בסקרים עתידייםניתן יהיהאופן הפילוח על מנת ש

   -פלח המסחריתוספות בנוגע ל. ב

בורה  חברות תחמתקניבחישובי הפלח המסחרי יש לכלול את צריכת החשמל והדלקים מתפעול  �

 .שאינן בשליטת הרשותציבורית 

וי בשטחה המוניציפאלי של הרשות רשות והמתקן מצ אינם בשליטת המרינה/  ושדה תעופהבמידה �

לכלול את צריכת  יש -הרשות החליטה להכלילם במסגרת עריכת סקר הפליטות העירוני או/ו

  . בפלח זה המרינה/ תעופהה ל שדהלקים מתפעודהחשמל וה

   תחבורה פרטית וציבורית 4.2.2

/ ונסיעות אוטובוסים) משאיות, מוניות(נסיעות מסחריות , פלח זה מחולק לנסיעות של רכבים פרטיים

  :    נפרדתכאשר לכל אחד שיטת חישוב, מובילים

יחושב לפי . מ שעברו כל הרכבים הפרטיים של התושבים"חישוב מספר ק -נסיעות ברכבים פרטיים .א

תוך התייחסות לסוגי רכבים וממוצע תצרוכת , אורך דרכים סלולות ונפחי תנועה, כמות הרכבים בישוב

 .הדלק לכל סוג

רכבי , יפים וונים'ג, אופנועים(פילוח לקבוצות רכבים   תוךבישובפרטיים  מספר רכבים :נים נדרשיםנתו

ק " סמ1600לרכבים פרטיים עד נפח מנוע אם אפשרי תוך מיון  -רכבים פרטיים,  קלים וכבדים-משא

  .י תנועה נתוני נפח;ך דרכים סלולות בעיר אור;)'ק וכו" סמ1600ורכבים פרטיים עם נפח מנוע מעל 

   .לפי סוגי רכבבפילוח , מ של רכבי התושבים"כ נסועה שנתית בק" סה- נתון סופי

  

  :הערות

מידי יום למרחב העירוני אך אינם  מגיעיםה אנשים -  יוממיםבחישובי התחבורה הפרטית יש להכליל �

צאה חישוב היוממים יכלול רק את סך הפליטות הנוצרות בתוך המרחב העירוני עצמו כתו. גרים בו

  . משימוש בתחבורה פרטית

 . "צי הרכב העירוני"פלח את הפליטות הנוצרות בגין " תחבורה פרטית"פלח יש להפחית מסך חישוב  �

על פי מיקום המשתמש בפועל ולא הרכבים הפרטיים את כמת  ליש לשאוף -רכבי ליסינג ורכבי חברה �

 . אשר לרוב אינו משקף את מיקום המשתמש, על פי רישום הרכב

ניתן להשתמש בנתונים , ספירות תנועהים שמקורם בבמקרה ואין נתונים מספק -ודלים לתנועהמ �

 . מודלים של תנועהשמקורם ב
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  :מקורות הנתונים לחישובים שלעיל

 .נפחי תנועה, מחלקת התנועה העירונית עבור מידע על אורך דרכים סלולות �

רכבים עירוניים '  מס-לקבל נתונים כמו באמצעותםניתן להפיץ סקר הרגלי נסיעה בין תושבי העיר ו �

  . ועודנסועה ממוצעת, ופילוחם לפי סוגים ושנים

מחלקת , נתיבי איילון, ע.ת.נ: ינם למשלפלח זה המקורות נוספים היכולים לסייע בנתונים אודות  �

מחלקות  (אוניברסיטאות,  הערים השונותםעפועלות חברות ייעוץ לתחבורה ה, הנדסה אזרחית בעיר

 הלשכה  למשל מטעםGISנתוני מערכת נתוני אורך דרכים סלולות ניתן לקבל דרך  .)סההנד

    .המרכזית לסטטיסטיקה

  

  : הערה כללית

ה מוזמנות לפנות לועד,  בשלבי ביצוע הסקר הראשוניעיריות המתקשות במיוחד בהשגת נתוני נפחי תנועה

 תוך פירוט הנתונים ןף את בעיותיהולהצי,  בכתב15 -של פורום ההמדעית של מטה ההיגוי והבקרה 

,  במידת הצורך ועל סמך הנתונים שתציג,תוצע העירייול בועדההנושא יועלה לדיון . הקיימים והחסרים

  .דרך חישוב חליפית

  

 כחלק שליחים ואנשים הנוסעים, מוניות, םקבלני,  משאיותות נסיעות עסקיות כולל- נסיעות עסקיות.ב

  .  מכלל הנסיעות30%-15% נסיעות עסקיות נע בין חישוב). גמה לדואנשי מכירות(מעבודתם 

  

 ).גם אם הם שייכים ומופעלים על ידי הרשות( יש להכלילם במסגרת התושבים -מובילים / אוטובוסים.ג

לבין אוטובוסים בינעירוניים ) הנוסעים במתחם העירוני בלבד(יש להפריד בין אוטובוסים עירוניים 

אוטובוסים עירוניים יש לחשב את המקטע הכולל של ב). חם העירוניהחולפים בחלקיות במת(

  . מ שהקו עובר"אוטובוסים בינעירוניים יש לחשב אך ורק את המקטע העירוני מתוך סך הקב. הנסיעה

  :נתונים נדרשים    

בהם נדרשת ( תוך חלוקה לאוטובוסים עירוניים ובין עירוניים ,צריכת דלק שנתית כוללתכ "סה •

  ;) עירוני בלבדפניםדלק של המקטע הצריכת ה

מ של כלל האוטובוסים תוך חלוקה לקווים עירוניים ובינעירוניים "כ נסועה שנתית בק"סה •

  ). הנסועה בתוך המקטע העירוניאוטובוסים בינעירוניים תיכלל אך ורק כאשר ב(

להסתפק גם באחד ניתן ) של צריכת דלק כוללת ונסועה כוללת(לא ניתן להשיג את שני הנתונים אם 

העדיפות תינתן להשגת שני הנתונים . הנתונים לצורך כימות פליטות גזי חממה מתחבורה ציבורית

כיוון שלצורך כימות פליטות גזי חממה מתחבורה ציבורית ישנה חשיבות לנתוני צריכת דלק בפועל 

  .  ללת בפועלואילו לצורך חישוב זיהום אויר מתחבורה ציבורית ישנו צורך בנתוני נסועה כו

תמונה רחבה מספקים  להשיג נתונים מפורטים יותר המומלץ, מצוינים לעילהבנוסף לנתונים הסופיים 

. )אשר יקלו בהליך בניית התכנית האסטרטגית (התנהלות התחבורה הציבורית בעיראופן יותר לגבי 

לפרוט את ך העירייה תצטרהללו ו קבלת הנתונים הסופיים תתאפשרייתכנו גם מקרים בהם לא 

  : בקשת הנתונים באופן הבא

שקו במקרה (תוך חלוקה לקווים עירוניים ובינעירוניים , ספורםכמות הקווים הפועלים בעיר ומ •

 .)מסוים פעל באופן חלקי יש לציין זאת
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י שבוע סופ, המגלם חישוב של ימי חול(כמות יציאות שנתיות עבור כל קו עירוני ובינעירוני  •

 ).וחגים

מ "עבור קווים בינעירוניים נדרשת נסועה בק. חד פעמי/ מ עבור כל קו בחישוב שנתי"נסועה בק •

 .עירוני בלבדפנים במקטע ה

  .חד פעמי /כל קו אוטובוס בחישוב שנתיצריכת דלק ממוצעת של  •

 .פ דגם יורו"פילוח האוטובוסים ע •

 . דלק השנתיתכ צריכת ה"כ הנסועה השנתית וסה"ניתן לחשב את סהשלעיל נתונים המתוך כלל 

  : הערות

 אם מרבית המשתמשים הם תושבי העיר יש - בינעירוניות העוברות דרך המתחם העירונידרכים  �

אם מרבית הנוסעים הם אנשים החולפים דרך העיר אזי אין להכליל את . להחשיב את הפליטות

ועה תשמש במידה וניתן להעריך את חלקם של תושבי העיר בנס. הפליטות במסגרת החישוב העירוני

  .הערכה זו כבסיס החישוב

צריכת החשמל מתפעול מתקני חברות תחבורה ציבורית יכללו ,  כאמור-חברות תחבורה ציבורית �

 ולא תחת הרשות מגזרב פלח בניינים ציבוריים  או במסגרת מגזר התושבים,מסחריפלח הבמסגרת ה

 . )רטיתעירונית או פ(בהתאם לזהות הבעלים של החברה וזאת ,  התחבורהפלח

 לשם קבלת תמונה רחבה יותר ניתן לכמת את מספר המשתמשים בתחבורה ציבורית -המלצה �

נתון זה יסייע בבניית . בינעירונית החולפת בגבול המוניציפאלי העירוני אך איננה נכנסת לתחומו

 . התוכנית האסטרטגית

ציפאלי של הרשות מרינה אינם בשליטת הרשות והמתקן מצוי בשטחה המוני/ במידה ושדה תעופה �

 יש לכלול את צריכת -או הרשות החליטה להכלילם במסגרת עריכת סקר הפליטות העירוני/ו

  . הדלקים מרכבי התפעול במתקנים בפלח זה

בטבלה זו ניתן למלא .  גיליון תחבורה-  החישובדפיאת נתוני האוטובוסים יש למלא בטבלה הייעודית ב �

במקרה ושני הנתונים קיימים ניתן להזין  . כוללתנסועהנתון של נתון לגבי צריכת דלק כוללת בנוסף ל

המהווה (שב כמות הפליטות לאור הנתון של צריכת דלק כוללת ו תחבדפי החישובכאשר , את שניהם

  ).נתון מדויק יותר לצורך כימות פליטות גזי חממה

  

    פסולת התושבים 4.2.3

  .כולל איסוף שינוע וטיפול, י התושבים"מנת עהמיוצרת והמוט )MSW(כל הפסולת הביתית המעורבת 

  נתונים נדרשים

  -את הפליטות הנוצרות בגין פלח הפסולת ניתן לחלק לשני מקורות עיקריים, כאמור

בשל הטמנת המרכיב האורגני  (בגין הטמנת פסולת ביתית מעורבת) CH4(פליטות מתאן  .1

  .)בפסולת הביתית המעורבת

 . וצר כתוצאה משינוע ואיסוף הפסולתהנ(CO2) פליטות פחמן דו חמצני  .2

, פסולתויות פסולת מוטמנת ונתוני שינוע  נתוני כמ-המקורות הללוהנתונים הנדרשים יהיו משני , לפיכך

  : כמפורט כדלקמן
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  : נתונים אודות כמות פסולת מוטמנת. א

  ; ומועברת להטמנה על ידי התושביםהמיוצרת שנתיתמעורבת כמות פסולת ביתית 

  :איסוף וטיפול בפסולת, ם אודות שינוענתוני. ב

  :ם נחלקות לשני מקטעיאיסוף וטיפול בפסולת, פליטות משינוע

  ;)לתחנת מעבראיסוף פנים עירוני ועד  ( עירוניפנים פסולת איסוף •

 ;)מתחנת המעבר ועד למטמנה (שינוע פסולת להטמנה •

  : עבור כל אחד מהמקטעיםים הנדרשיםהנתונ

היציאות ' כ מס"המשאיות הפועלות כפול סה' כ מס"ון משקף את סההנת (מספר משאיותכ "סה •

  ;)השנתיות

  ;קיבולת של המשאיות/ סוג •

 ובשינוע עד )הכולל שינוע עד לתחנת המעבר(באיסוף פנים עירוני  -עבור כל מקטעמ "נסועה בק •

 . מטמנהל

 ;מיקום תחנת המעבר והמטמנה •

  . שנתית יש להשיג נתונים אודות צריכת דלק -יה וניתןה •

  . מ"נסועה שנתית בקכ "סהוצריכת דלקים שנתית כ "סההינו הנתון הסופי המתקבל 

 

  :הערות

 ).המחושב בנפרד(פסולת ביתית מעורבת אינה כוללת פסולת גרוטאות וגזם , למען הסר ספק �

 יש לחשב את פסולת התושבים הביתית - במידה ולא קיימת הפרדה בנתוני פסולת הרשות והתושבים �

 דפי החישוב. מעורבת ומסך השינועה מסך הפסולת הכללית הביתית 97% - כ,כולל שינוע, תהמעורב

 97% ממנו גוזרים הנתון המוזן כנתון אבסולוטי או מותירים את : באופן אוטומטימותאמים לפעולה

 ).  הערות-החישוב בחלק של פסולת המגזר הציבורידפי הזנת הנתונים ב הערה בנוגע לאהר(

  ן שמעט מאוד מפסולת זו מגיעהוכיו בנייה והריסה, להתייחס לפסולת מתעשייהמקובל שלא  �

 . המטמנות התעשייתיות אינו מעודד ריקבוןואופי החומרים ולמטמנות 

באמצעות רכבי פינוי פסולת גם במקביל הפסולת מתבצע שינוע איסוף ובמקרה ש - שינוע פסולת �

ניתן לרשום את הנתונים אודות כל אחד מהם , רכבי קבלני משנהגם באמצעות השייכים לרשות ו

 .  הדבר יאפשר ביצוע השוואה). החישוב בחלק הרלוונטידפי באמצעות הוספת שורה ב (נפרדבאופן 

  הנחיות לעריכת תחזית פליטות.  5
  .2000שנת הבסיס לעריכת הסקר היא שנת  כאשר, 2020התחזית מחושבת עבור שנת היעד , כאמור

עסקים " בשנה עתידית במצב של הצפויותערכה של כמות פליטות גזי החממה התחזית מבוססת על ה

יש לבצע תחזיות שונות עבור הרשות ועבור .  מבלי שננקטים אמצעים להפחתת הפליטות-"כרגיל

כאשר יהיה שימוש באותם מקדמי , החישוב ייעשה באופן זהה לחישוב שנעשה בשלב הסקר. התושבים

  . הבסיסשנת  פליטה כפי שנעשה בסקר

ים של שיעור גידול הצמיחה בנפש ינתונים כלל :בין השאר, תונים אשר על בסיסם יעשו החישובים יהיונ

צפי ; שימוש ברכבים פרטייםה שינוישיעור ; נסועהב שינוישיעור ; )2020צפי כמות אוכלוסין בעיר בשנת (

 צפי לבניית בנייני -יםיבניה צפוהיקפי שיעור ; פסולת לנפששינוי כמות השיעור ; כבישים חדשיםלסלילת 
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/ מסחרי צפוי או שינוי בצורת הפעילות המסחרית/ פיתוח עסקי, ומסחרתעשייה ה בהיקףצפי , מגורים

  . ועודקרקעהשימושי תמהיל צפי בשינוי ,  העירוניתתעשייתית

קורות לפנות לממומלץ . סקרביצוע האותם מקורות אשר סיפקו מידע ל, ככלל,  יהיונתוניםלמקורות ה

יחידות התכנון ;  פעילויות עתידיות מתוכננות- אגפי העירייה השונים- מקומי :נתונים בשלושה מישורים

 רשתות תחבורה ותכנון אזוריות -אזורי. ' וכושינויי ייעוד, צפי התרחבות העיר, תוכניות בינוי-האזוריות

 צפי גידול -כנון תחבורהחברות ת;  תחזית צריכת חשמל לכל סקטור-  חברות האנרגיה-ארצי. ועוד

צפי גידול , תוכניות ארציות לטיפול בפסולת, אות" תמ-מוסדות התכנון; הרחבת כבישים ועוד, נסועה

  . אוכלוסין ועוד

  

 כללים לחישוב הפחתת הפליטות.  6

ניתן להכליל צעדים . רק פעולות שנעשו אחרי שנת הבסיס תחושבנה במסגרת הפחתת הפליטות �

הפליטות אולם אין לחשב את  הפחתתלני שנת הבסיס במסגרת התוכנית ואמצעים שננקטו לפ

יש להשתדל שהתחזית לא תכלול . הפחתת הפליטות שנעשתה טרם שנת הבסיס במסגרת החישובים

 .אשר יישומן החל עוד טרם שנת הבסיס, את השפעת התוכניות להפחתת פליטות

ולל אמצעים אשר ייעודם מלכתחילה יש לחשב את כל האמצעים אשר הפחיתו את כמות הפליטות כ �

כימות הפחתת הפליטות ייעשה על בסיס ההפחתה השנתית עבור שנת יעד . לא היה הפחתת פליטות

הפחתת פליטות בגין מחזור פסולת בשנת  - הלדוגמ.   ולא על בסיס חישוב רב שנתי מצטבר-מוגדרת 

 ועד 2000הפחתה כוללת משנת כייחשב  ולא 2010 בשנת הפסולתלהפחתה השנתית מפלח  שווה 2010

2010.  

: דוגמה ל.יותר מפלח אחדההפחתה ניתנת לגילום תחת בהם יש להימנע מחישוב כפול במקרים  �

ירוקה ניתנת הנייה שנעשו בתחום הבהפחתת פסולת ממבנים פרטיים הנובעת בשל פרויקטים 

ות הרשות ייבחר בהתאם למדיני. תושבים התחת פלח פסולתכמו גם  לגילום תחת הפלח הביתי

 יש להקפיד בביצוע הסקרים ,כמו כן.  כפולםגילוהפלח אליו ההפחתה תשויך אולם יש להימנע מ

 . באותו פלח אליו הוא השתייך בסקר הראשוןהכללת כל נושאעקביות הבאים על 

התחבורה יכללו במסגרת אותה העיר הגם שחלק בפלח ל האמצעים שננקטו להפחתת פליטות כ �

 . מתרחשת מחוץ לשטח המשתתפיםמההפחתה עצמה

במתקני טיפול בשפכים סניטאריים ובמתקני , ל הפעולות להפחתת פליטות הננקטות במטמנותכ �

 .מם יכללו ללא קשר למיקואספקת מים

 יש לקבוע יעד אשר יביא בחשבון את הצפי לגידול -קרי, ידול אוכלוסין יגולם בתוך היעדג �

 )eCO2 -ב(פי החישוב המציג את כמות פליטות גזי החממה לשם הנוחיות קיים גרף בד .אוכלוסיןה

לאורך , זהו אומדן הניתן לשימוש לשם השוואה אבסולוטית של פליטות תושב בעיר. עבור תושב

 . השנים

כימות הפחתת הפליטות הנוצרות בגין פעילות תיעשה בתהליך דומה לחישוב כמות פליטות גזי חממה 

 .  הוא יספקם לרשויות החישוביםחומרי עזר לצורך ביצועבידי הפורום ככל שיהיו . הנוצרת בשל פעילות

סייע בביצוע חישובי הפחתת פליטות ל שמטרתו,  שלהלן9' נספח מס שכזה הנו  לחומר עזרדוגמה

לא נדרש בסקר שאף  על ,הנספח מהווה כלי עזר נוסף לביצוע תחזיות. כתוצאה מנטיעת עצים עתידית

  .טועים וירוקיםלספק מצאי עצים ושטחים נ
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  .9' מסמך מנחה לחישוב קיבוע פחמן בסוגים שונים של עצים מצורף כנספח מס  

 אופן ביצוע החישובים והצגת נתונים .7 
הפליטות   אשר יצביעו על מצאי,)ב3-א ו3נספחים ( החישוב בדפיבתום איסוף המידע יוזנו הנתונים 

זאת בכדי . עבור כל שנה בה נערך הסקר בנפרד יוזנוהנתונים המתקבלים . בחלוקה למגזרים ופלחים

ת ו ובמקורהשניםלאורך  בשל השוני בערכי מקדמי הפליטה , עבור כל שנהבחניםשיתקבלו נתונים מו

   .הפליטה המשתנים

  

התצוגה תהיה .  תוצאות הסקר והתחזיות תוצגנה כנתונים כמותיים מוחלטים-אופן הצגת הנתונים

 כל מגזר באופן ם אודותנתוניהשונים המציגים את הגרפים ה יבנוים לאחר מילוי הנתונ. השוואתית

  את היחס בין שני המגזריםציגגרף המיבנה , בנוסף. ולסוגי הדלקים השוניםחלוקה לפלחים תוך , פרטני

 וגרף המציג את היחס בין כמות הפליטות לכמות התושבים המחולק לשלושה מדדי )רשות ותושבים(

כמות פליטות מגזר התושבים ביחס . 2. ות מגזר הרשות ביחס לכמות התושביםכמות פליט. 1 -תצוגה

המציגה כמות פליטות (כ כמות פליטות עירונית ביחס לכמות התושבים " סה.3. לכמות התושבים

  .)לתושב

: כגון(אשר אינם מגולמים בתוך דפי החישוב , יחד עם שאר הנתונים שהרשות אספה, מכלול הנתונים

, תוספות מתחום התחבורה הציבורית, נתונים שנאספו שהינם מעבר לבסיס המתחייב, מקור הנתונים

ופירוט המקומות בהם העירייה הפעילה שיקול דעת במסגרת יישום ) 'נתונים אודות פחת מים וכו

ונבחרה שיטה היה  .כתוב בגין כל סקר אותו היא מבצעת שהעירייה תדוחיכללו במסגרת , המתודולוגיה

נעשה שימוש בחומרי עזר לצורך אם ,  בנוסף. מבין אופציות קיימות יש לציין זאת בדוחמתודולוגית

  . יש להוסיפם לדוח כנספחים' סקרים וכו, עריכת שאלונים:  כגון-עריכת הסקר
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מדריך לעריכת סקר מצאי פליטות : 3פרק 
  מזהמי אוויר

  : מזהמי האוויר לגביהם יש לבצע תחשיבים במסגרת סקר הפליטות.1

  )TSP(חלקיקי מרחף  חומר. 1

  )ללא מתאן(תרכובות אורגניות נדיפות  - HC פחמימנים. 2

   OX    תחמוצות חנקן. 3

   CO פחמן חד חמצני. 4

 SO2  גופרית דו חמצנית. 5

  : מקורות פליטת מזהמי האוויר העיקריים שצריכים להיות כלולים בסקר.2

  תחבורה .1

 תעשייה  .2

 תחנות כוח  .3

 מחצבות .4

 מגורים .5

 נות דלקתח .6

 )בריכות שחיה, אוניברסיטאות, ח"בי(מוסדות  .7

  

מטמנות ומתקנים , שים"מט:  בסקר מקורות פליטה משניים או זמניים לזיהום אויר כגוןאין צורך לכלול

, "מסחר קטן", הכלרת מים, פעילות בניה ותשתיות, )שאינם קשורים לשריפת פסולת (לטיפול בפסולת

  .מסעדנות

  :י הפליטה לגבי כל מקור שזוההאופן ביצוע תחשיב. 3
מזהמי חמשת  עבור, את כמויות הפליטות ממקורות נייחים וניידים באזור השיפוט של העיריש לחשב 

  :כמפורט להלן, בטונות לשנה, המפורטים לעילהאוויר 

  :תחבורה  3.1
וכבישי כבישי מקשר , עורקים משניים,  נפחי תנועה יממתיים בעורקים ראשיים-הנתונים הנדרשים

    .רכב/מ"ק/ומקדמי פליטה בגרם, גילי הרכבים, התפלגות סוגי כלי רכב, מאסף בעיר

  .המשרד להגנת הסביבה, ס"הלמ, משרד התחבורה,  ספירות תנועה-המקור לנתונים

 X אורך קטע הכביש  X מספר הרכבים ביממה בקטע הכביש - אופן ביצוע התחשיב פר קטע כביש

  .ום ליממה בקטע כבישכמות הזיה= מקדמי הפליטה 

  . פקטור לחישוב שנתי כולל התייחסות לשבתות וחגים

י סוג וגיל הרכב שהוכנה " רשימת מקדמי פליטה עפ- מקור מקצועי מוסכם לקביעת מקדמי הפליטה

  .י המשרד להגנת הסביבה"ע
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  א4 'רשימת מקדמי פליטה מצורפת כנספח מס

  ב4' ספח מס ושנת כניסתם לתוקף מצורפת כנEUROרשימת דגמי 

  

 תקבע באופן עצמאי על ידי כל עירייה "תחבורה" מקורילוח בפ אליה תגיע כל עיר פירוטרמת ה:  הערה

  . ויועציה המקצועיים

  :תעשייה  3.2
   - כולל בתוכומקור זה 

  ). תעשיות כימיות, יציקה, בתי זיקוק(תעשייה כבדה  -

 .מפעלים -

ב בתי מסחר להם "מכבסות ענק וכיו,  גדולותכגון מאפיות מאוד(יותר " כבדה"פעילות מסחרית  -

 ).פליטות משמעותיות

מבחינת פליטות של פחממנים חשוב לשים דגש על בתי דפוס גדולים ומצבעות בהם השימוש  -

 .בצבעים אינטנסיבי

  

  -מקורות המידע לאיסוף נתוני הפליטה

  .תסקירים שהוכנו על ידי המפעלים עצמם -

, הרשויות המפקחות על זיהום אויר בידיארובות הנמצאים  נתוני תוצאות הבדיקות השנתיות ב -

 .יחידות הסביבתיות המקומיותהמחוזות המשרד להגנת הסביבה ו: קרי

 .שאלון למפעל -

  .10'  כנספח מסצורפתשאלון למפעל מה מוצעת לדוגמ 

מפעלים אשר מקור הפליטה העיקרי שלהם הוא מדודי קיטור קטנים אינם מחויבים בבדיקות  -

שאלונים שיופנו האותה ניתן ללמוד מ, תן לבצע תחשיבים על פי צריכת הדלק שלהםובהם ני

 .למפעלים

  

  -מקור מקצועי מוסכם לקביעת מקדמי הפליטה

AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: 

Stationary Point and Area Sources. 

מסווג תעשיות לפי פעילות . חומרי הגלם או התוצרים, וגי הפעילותקובע מקדמי פליטה לפי ס

  :להלן הקישור. מסחרית או תעשייתית

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html 

  

ות מחושבות בהתבסס על הפליט -מבתי דפוס גדולים ומצבעותפליטות של פחממנים באשר ל

  : להלן הקישור .AP - 42 של פרסום 4השימוש בסולבנטים ומקדמי פליטה בפרק 

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch04/index.html 
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 תחנות כוח  3.3
  .אשקלון ואשדוד, א"ת, חדרה,  חיפה-רלוונטי לערים     

 אנו מניחים כי הנתונים נמצאים בידי איגודי הערים -מקורות המידע לאיסוף נתוני הפליטה

באם הנתונים אינם מספקים ניתן להיעזר בדוחות הסביבתיים השנתיים אותם . הרלוונטיים

  . מפרסמת חברת החשמל באתר האינטרנט שלה

 מחצבות  3.4

כולל פירוט לגבי כל סוג של   .  EPA- של הAP42 -דמי הפליטהמקור מקצועי מוסכם לקביעת מק

  .13.2.4, 13.2.2,  11.19.2, 11.19.1 פרק AP – 42 :פעילות

  

  א5'  מצורף כנספח מס11.19.1פרק 

  ב5'  מצורף כנספח מס11.19.2פרק 

  ג5'  מצורף כנספח מס13.2.2פרק 

  ד5'  מצורף כנספח מס13.2.4פרק 

  ה5' ס מצורף כנספח מ11.9פרק 

 מגורים  3.5
סולר בבנייני מגורים משותפים עם דודים לחימום מים או / שריפת דלק-מקור הפליטה העיקרי       

  . הסקה

  .  כמות הדלק הנשרפת בכל בניין כזה-המידע הנדרש

ממכון הנפט או , בטונות לשנה, נפט וסולר,  יש לברר את הצריכה הארצית של קרוסין-מקור המידע

עבור , )יתן למצוא נתונים על צריכת דלק במקורות לא תעשייתיים ברמה הארציתשם נ(ס "הלמ

 בהתבסס על כמות יולחשב את הצריכה בעיר תוך חישוב פרופורציונאל, השנה האחרונה הזמינה

  ). ס"פ נתוני הלמ"ע(האוכלוסייה בעיר ביחס לכמות האוכלוסייה הארצית 

 מופיעים 1.3-1' בסוף טבלה מס, 12' עמ, 1.3 פרק AP' – 42  -אופן החישוב ומקור מקצועי מוסכם

  . לכל המזהמים) residential furnaces(מקדמי פליטה עבור תנורים ביתיים 

  

  א7' מצורף כנספח מס 1.3פרק 

 תחנות דלק  3.6
  :כאן מתייחסים לשתי פעילויות בהן נפלטים אדי דלק      

Stage 1 -  בתחנות בהן אין . לק של תחנות הדלקהשלב בו המשאיות ממלאות את מיכלי הד

  .מערכות מישוב אדים יש צורך לחשב כמה אדי דלק נפלטים במהלך המילוי

  .בחודש בתחנת הדלק/   כמות הדלק הממולאת בשנה-המידע הנדרש

  נפח הדלק שנפרק מהמיכליות למכלי התחנה באלפי ליטר -  ומקור מקצועי מוסכםאופן החישוב

   . 5.2.2.2 פרק AP – 42 - בהמצוי, לשנה כפול מקדם פליטה

  

  .6' המצורף כנספח מס, AP – 42 של 5.2 מופיע בפרק 5.2.2.2פרק 
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Stage 2 - ברוב תחנות הדלק לא קיימים אקדחי תדלוק . השלב של התדלוק עצמו למכונית

המונעים את פליטת אדי הדלק במהלך התדלוק ולכן יש לחשב את כמות אדי הדלק הנפלטים במהלך 

  .לוקהתד

  .בחודש בתחנה/   כמות הדלק שנמכרה בשנה-המידע הנדרש

באלפי ,   נפח הדלק שנשאב מהמכלים שבתחנה לכלי הרכב- ומקור מקצועי מוסכםאופן החישוב

  . 5.2.2.3 פרק AP – 42 -ליטר לשנה כפול מקדם פליטה ב

  

  .6' המצורף כנספח מס, AP – 42 של 5.2 מופיע בפרק 5.2.2.3פרק 

  

להשתמש באקדח התדלוק  דרישה ברישיון העסק של תחנות כללה יפו-אביב-עיריית תלכי יש לציין 

מקווים כי בעוד שנה כל תחנות התדלוק יפו - אביב-בעיריית תל. התדלוק המונע פליטה של אדים

  .   יצוידו בובעיר

 מוסדות  3.7
, ח"ת רפואית בבישריפת פסול: יש לתת את הדעת לנושאים כגוןביישום התחשיבים לגבי סעיף זה 

  .מרכזי אנרגיה באוניברסיטאות , שימוש בסולר לחימום

  .כמות צריכת הדלק: המידע הנדרש

   מקדמי הפליטה Xכמות צריכת הדלק: אופן החישוב

 1.4פרק ,  לדלק נוזלי1.3פרק .  EPA- של הAP42 -מקור מקצועי מוסכם לקביעת מקדמי הפליטה

  . )י מעובהגז פחמימנ (מ" לגפ1.5פרק , לגז טבעי

  

  .א7'  לדלק נוזלי מצורף כנספח מס1.3פרק 

  .ב7'  לגז טבעי מצורף כנספח מס1.4פרק 

  .ג7' מ מצורף כנספח מס" לגפ1.5פרק 

  

  : הערות כלליות

יאסף במסגרת עריכת מצאי פליטות גזי חממה יוכל לסייע גם בביצוע יחלק מן הנתונים ש .1

  .תחשיבי פליטות זיהום אויר

, ניתן ועדיף להשתמש, שוב פליטות ממקורות נייחים באמצעות מקדמי פליטה כאלטרנטיבה לחי .2

 . בנתוני פליטות שנמדדו בבדיקות בארובות,  במידת האפשר

 שיש להן בנמצא פריסה טובה של עיריות -ניתוח נתוני ניטור אוויר שנאספו בתחנות ניטור  .3

בעמודה , יציינו בסקר, ם המבוקשיהבודקות את מכלול מזהמי האוויר, תחנות ניטור אוויר

את תוצאות הניטור הקיים לפי חמשת סוגי , פרק זהצעו על פי וובנוסף לתחשיבים שיבנפרדת 

מקורות  מאפשר ללמוד אודות הניתוח נתוני ניטור אווירבמידה ו. מזהמי האוויר

תציג הרשות את תוצאות ניתוח ,  מזהמי האווירהסקטוריאליים העיקריים הגורמים לפליטת

   .ונים בסקרהנת
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  נספחים
  
 

  שם המסמך  'מס

  )של פליטות' פאזל עירוני'בניית (שאלון מנחה לתחילת עבודת המיפוי   1

  טבלה מנחה לקביעת סדרי עדיפויות לטיפול  2

  2000לשנת  דפי חישוב ייעודיים לביצוע סקר מצאי ותחזית פליטות גזי חממה  א3

  2007לשנת  חזית פליטות גזי חממהדפי חישוב ייעודיים לביצוע סקר מצאי ות  ב3

  הנחיות עזר כלליות לשימוש בדפי החישוב  ג3

  י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"פ סוג וגיל הרכב שהוכנה ע"רשימת מקדמי פליטה ע  א4

  רשימת דגמי יורו ושנת כניסתם לתוקף  ב4

  11.19.1פרק , מקדמי פליטות עבור מחצבות  א5

  11.19.2פרק , מקדמי פליטות עבור מחצבות  ב5

  13.2.2פרק , מקדמי פליטות עבור מחצבות  ג5

  13.2.4פרק , מקדמי פליטות עבור מחצבות  ד5

  11.9פרק , מקדמי פליטות עבור מחצבות  ה5

  STAGE 1- 5.2.2.2פרק , מקדמי פליטות מתחנות דלק  6

  AP – 42 של 5.2   מופיע בפרק STAGE 2 -5.2.2.3ופרק 

   דלק נוזלי-1.3פרק , ותמקדמי פליטות ממוסד  א7

   גז טבעי-1.4פרק , מקדמי פליטות ממוסדות  ב7

  מ" גפ-1.5פרק , מקדמי פליטות ממוסדות  ג7

  פוטנציאל התרומה של גזי חממה להתחממות כדור הארץ   8

  קיבוע פחמן בסוגים שונים של עצים  9

  שאלון למפעלהצעה ל  10

  

  


