
 -קיימא -תחבורה בת

  אפשרויות ומכשולים

 ר אברהם ארביב"ד
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 ...כך אי אפשר להמשיך



 רקע

  צורכי התחבורה תלויים באופן

חזק בפיזור האוכלוסייה  

, הקניה, ובדפוסי היוממות

החינוך ודפוסי נסיעה , הבילוי

כמו גם בדפוסי הובלת  , אחרים

 .הסחורות
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מגזר מפתח בתחום האנרגיה -התחבורה   



 אפשרויות

האופציות הכלליות הזמינות לענף 

 :התחבורה

 שיפורים משמעותיים בנצילות

 מ"האנרגטית לק

    מעבר לדלקים פחות עתירי פחמן

 (קרבוניזציה-דה)

  שינוי בדפוסי שימוש בשרותי התחבורה

 ידי הצרכנים-על
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צריכת אנרגיה של צורות  

 שונות של הובלת נוסעים
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צריכת אנרגיה של צורות  

 שונות של הובלת סחורות
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 הרציונאל של רכב חשמלי

 לעומת   50%יעילות אנרגטית גבוהה בלפחות

מכונית בנזין                                           
 )0.2לעומת , x0.8=0.32 0.4 -מהדלק לגלגלים )

השתחררות מתזקיקי נפט 

  שליטה יעילה בהרבה על פליטת המזהמים

 הכוללת

בגובה האדם, חיסול הזיהום בערים 
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 מכשולים בישראל

אמריקה: האידאל 

הוצאות רכב/רכב צמוד 

האתוס של פיזור האוכלוסייה/ 

 הקמת יישובים חדשים   

יחס דיכוטומי של רשויות המס 

 תחבורה ציבורית בשבת(?) 
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Factor Five 

13 

http://www.naturaledgeproject.net/factor5.

aspx 
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Standard Factor 5

Transport (General) 
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Standard Factor 5

Transport (Cars & Light Vehicles)  
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Standard Factor 5

Transport (Heavy Freight Vehicles) 
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Standard Factor 5

Transport (Rail) 
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