איכות

הסביבה

אופירוזאילון

מידעלציבור

יסייע

בצמצום זיהום האוויר
ידיד שחזרמטיול בבריטניה אפן? את חשבוניותהטיול.
שלל החשבוניות היתה גפ חשבונית השברת הרבב .לאחר
המיילים שנפע ובן במות
אותהגילה בי מופיע בה פירוט מםפר
ששבר.
הפחמן הדו־חמצני(פד״ח) בק״ג שפלטה המכונית
הוא היה סקרןלרעת מה המשמעות של פליטת הפחמן הרו-חמצ-
טריוויאלישרגיליםלמצוא בחשבונית,
ני ,מכיוון שלא מרובר במירע
את
מבין
שהוא
בטוח
היה
לא
לפחות לאבישראל .הוא גם
המשמעות
של המירע ,וניסה לברר אם הכמות שפלטה המכונית היאגרולה או
מזערית,ובכלל מה המשמעות הסביבתית של אותןפליטות ומה ניתן
לעשות כרי לצמצם אותן.
בין

שבדק

בחשבון

שהנפיקה

השכרת הרכב הוא

חברת
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מצא כי נסע
מרובר בתרומה אפ־
$TS1$אפסית$TS1$

$DN2$אפסית $DN2$לכללפליטות גזי החממה.
סית

ובכל זאת נשאלת השאלה למה חשובלרעת
השכרת הרכב? מסיבה
הן על ידי ציבור הנהגים והן על ידי חברות
פשוטה העולם נערך להפחתתפליטות גזי חממה כרי לצמצם ככל
האפשר את השפעות שינוייהאקלים .מדינותבעולם נערכותלהגביל
את

הנתוניםהאלה,

את כמותהפליטותהאלה .פיקוח ומעקב אחריהפליטות,לרבות של
התייעלותוטיפולהולםבכלי רכבשיפלטו
מאפשרים
חברות הרכב,
(וכפועל יוצא גם מזהמים אחרים,
כמה שפחות פחמן רו־חמצנילסביבה
כמוחלקיקים ותחמוצות חנקןהפוגעיםבבריאות).
מאפשרים לה לרעת אם
השכרת הרכב
הנתונים שאוספת חברת
בפעולות תחזוקה מיוחדות
הגיע הרגע לחרש את ציכלי הרכב,לנקוט
של המכוניותועור .כל אלה מאפשרים צריכת דלק נמוכה יותרלק״מ,
בפליטות.
לחיסכון
לנהגים ,אלא גם
לחיסכון כספי
שמביאה לא רק
אופטימלית ,ללא האצות
מבחינת הנהגים ,הקפדה על מהירות נסיעה
ועצירות פתאומיות ,שמירה על נפח אוויר נדרשבגלגלים והפחתת
לשיעורהפליטות
לסייע לכיס וגם
משקל עורף בתא המטעןיכולים
יפלטו.
שהרכבים
מתי נראה בחשבוניות בישראל את שיעורפליטות הפחמן הרו־
$TS1$הרוחמצני?$TS1$
$DN2$הרוחמצני? $DN2$לא ברור ,אף שבישראל קיימת התייחסות מהותית לנושא
חמצני?
הפליטות .בחורש שעבר קבע המשרדלהגנת הסביבה יערים להפחתת
פליטות גזי חממהבישראל .יערים אלה יוצגובוועידהבינלאומית
שתיערך בפריז בסוף השנה ,כשבתרחיש״עסקיםכרגיל״ צפויהפלי־
$TS1$פליטת$TS1$
מיליון טונות
מכ82 -
%03
לעלות ביותר מ-
$DN2$פליטת $DN2$גזי החממהבישראל
טת
מיליון טון ב 2030 -כחמי־
$TS1$כחמישית$TS1$
פחמן רו־חמצני בשנה כיום,ליותר מ108 -
$DN2$כחמישית$DN2$מפליטות אלה נגרמותמכלי רכב.
שית
אט לא יינקטו צעדיםלשיפור התחבורה הציבורית ,לשימוש בת־
$TS1$בתחליפי$TS1$
$DN2$בתחליפי $DN2$דלקים שמאופייניםבפליטות נמוכות יותר,לרבותכלי רכב
חליפי
חשמלייםוכאלה המונעים בגז טבעי רחום פליטותכלי הרכב ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
מיליון טונות פר״ח ב2030 -
$DN2$בישראל$DN2$יגיעולכ20 -
ראל
להבין טוב
המידע המסופקלנו כצרכנים גורםלנו לשאולשאלות,
יותר את משמעות מעשינו ולחפש דרכים כדי לשפר את הביצועים
עלויותולצמצם אתפליטת המזהמים.
לסייעלנו לצמצם
שלנו במטרה
יש מחשבונים
שמספקים מידע עלפליטות גזי חממה מנסיעה
באוטובוס או ברכב פרטי,
בבניין שבו

מצריכת קוטג׳ או

משימוש במיזוג אוויר

אנו עוברים .חבל שבישראל לא נהוגנוהל ריווח על
הפעילויות היומיומיותשלנו ,כי אין ספק
החממה בשלל

פליטות גזי
שנוהל כזה היה מסייעלצרכנים גםלנהוג
ובכל תחום אחר בחיים ולחסוך גם כסף וגם זיהוםאוויר.
הכותבת היא ראש התחוב לסביבה במוםד שמואל
באוניברסיטת
משאבי טבע וסביבה
וראש החוגלניהול
בזהירות רבה יותר

בכביש

נאמן,
היפה

