
:הנחיות כלליות והערות למילוי הטפסים  בגיליונות

בכל גיליון עבודה. פ.יש למלא את שם החברה ואת מספר ח1

השדות המסומנים באפור אינם למילוי.  יש למלא רק את השדות הלבנים2

יש למלא את הפרטים עבור הרכבים מתוך רישיון רכב: הערה1
יש למלא את מספר רישוי ותוצר דגם של כל רכב                                   2
יש למלא את סוג הרכב מתוך הבחירת המוצגת                                    3
יש למלא את אמצעי הנעה של הרכב מתוך הבחירה המוצגת                                   4
יש למלא את שנת יצור של הרכב מתוך הבחירה המוצגת                                   5
ג"יש למלא  את המשקל הכולל של הרכב בק6
יש למלא את תקן יורו  של הרכב מתוך הבחירה המוצגת                                     7
ברגע שמילאתם את סוג הרכב ואת תקן יורו יוצג באופן אוטומטי מקדם פליטת חלקיקים המתאים                                            8
אין למלא אמצעי הפחתה שהותקנו על ידי יצרן הרכב המקורי. במידה ומותקן על הרכב (רטרופיט)יש למלא את סוג אמצעי הפחתת חלקיקים                                  9

יש למלא את שיעור ההפחתת חלקיקים של אותו האמצעי שמותקן על הרכב                                       10

  " סיכום דיווח פרטני"גיליון  "

יש למלא את סיכום אמצעי ההפחתה באופן ידני.  למעט הסיכום אודות אמצעי הפחתה" דיווח פרטני"בגיליון זה באופן אוטומטי נבנה סיכום  הנתונים שהוזנו בגיליון                                       

דיווח נסועה ופליטות"גיליון  " 
. בגיליון זה יופיע באופן אוטומטי סיכום נתוני כלי רכב לפי סוג ותקן יורו1
. יש למלא את הנסועה הממוצעת לכל קבוצת הרכבים לפי סוג ולפי תקן יורו2
מכלל הצי (מ"ק/'גר)מיד לאחר מילוי הנסועה יחושב באופן אוטומטי ערך מקדם פליטת חלקיקים 3
"דיווח פרטני"מכלי רכב בצי בגיליון  % 70יש להעתיק את הקובץ שנית ולמלא רק ,  כלי רכב בצי70%-על מנת לחשב פליטת חלקיקים מ4
נתוני נסועה לא יפורסמו באתר המשרד לעיון הציבור: הערה5

"פניות בנושא עשן"גיליון 
בגיליון זה יש למלא סיכום פניות עשן שהתקבלו עבור שנה שחלפה

. בגיליון זה ממלאים סיכום לגבי ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית עבור שנה שחלפה1
"הוגש לאישור"אנא רשמו , בדיווח הנוכחי עבור תוכניות ההכשרה שהוגשו לממונה ועדיין לא אושרו: הערה2

  " סיכום דיווח פרטני"גיליון  "
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דיווח נסועה ופליטות"גיליון  " 
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Euro VI 0000היברידי או דחוס גז

Zero Emission 0000חשמלי

:הערות לחישוב

בהוראות (א) 12 לפי סעיף 2016דיווח נתונים לסוף שנת 

2008– ח "התשס,  לחוק אוויר נקי41-  ו16סעיפים לפי ,  513069682פ "ח, "מ "תחבורה ציבורית בע- נתיב אקספרס "  הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת 

. את הנתונים עבור כלל כלי רכב  כבד בצי" דיווח פרטני" פליטת חלקיקים מכלל כלי רכב בצי תוצג בטבלה זו באופן אוטומטי לאחר שמזינים בקובץ 

 מצי הרכב 85% מהצי יש להזין בדיווח הפרטני רק 85%- לצורך חישוב פליטה ממוצעת מ* 

32,922,206(מ"ק)סיכום נסועה שנתית של כלל כלי רכב בצי 

0.022(מ"גרם לק)פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה 

0.02*(מ"גרם לק) מצי כלי הרכב של החברה 85%- פליטת חלקיקים ממוצעת מ

"נהיגה חסכונית"גיליון 

פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה 
 מצי כלי הרכב של 85%- פליטת חלקיקים ממוצעת מ(מ"גרם לק)

(מ"גרם לק)החברה 

רלוונטי לצי ) טון 40-מספר משאיות במשקל נכולל מוך מ
(משאיות

תקן יורו 

אוטובוס מפרקיאוטובוס בין עירוניאוטובוס עירונימשאית

הערות כללית

  " דיווח פרטני"גיליון 



"פניות בנושא עשן"גיליון 

תאריך פניה
מספר רישוי 

רכב

הרכב 
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בהצלחה 
בדיקת 
זיהום 
אוויר 

 3תוך 
ימי 

עבודה

הרכב הושבת 
באופן זמני עד 

שעבר 
בהצלחה 

בדיקת זיהום 
אוויר

הרכב 
הושבת 
לחלוטין

13/01/201673-797-67

21/01/201610-382-63

26/01/201673-836-67

01/02/201673-834-67

02/02/201673-825-67

10/02/201673-831-67

16/02/201673-831-67

24/02/201673-815-67

28/02/201673-831-67

29/02/201610-137-63

29/02/201632-057-68

01/03/201632-053-68

20/03/201673-831-67

21/03/201673-832-67

24/03/201673-825-67

28/03/201673-831-67

09/05/201632-054-68

09/05/201632-054-68

17/05/201610-387-63

18/05/201673-813-67

19/05/201673-796-67

20/05/201632-059-68

23/05/201610-387-63

27/05/201673-831-67

31/05/201673-825-67

02/06/201632-059-68

07/06/201673-830-67

29/06/201673-819-67

01/07/201673-820-67

01/07/201673-831-67

05/07/201673-571-67

06/07/201673-809-67

11/07/201610-135-63

13/07/201673-801-67

17/07/201673-818-67

19/07/201673-831-67

29/07/201680-919-14

31/07/201673-813-67

01/08/201610-392-63

01/08/201673-825-67

02/08/201610-387-63

02/08/201673-818-67

09/08/201610-134-63

14/08/201610-135-63

14/08/201673-809-67

21/08/201632-052-68

02/10/201673-825-67

05/10/201610-135-63

06/10/201673-798-67

07/10/201673-815-67

10/10/201673-825-67

13/10/201673-798-67

20/10/201673-810-67

20/10/201673-804-67

21/10/201673-803-67

26/10/201632-052-68

27/10/201673-831-67

30/10/201632-052-68

30/10/201673-802-67

01/11/201673-825-67

01/11/201632-337-68

01/11/201673-823-67

06/11/201663-992-68

06/11/201673-802-67

06/11/201673-810-67

07/11/201673-688-67

07/11/201673-821-67

08/11/201673-802-67

08/11/201632-188-68

08/11/201632-064-68

09/11/201632-052-68

10/11/201673-808-67

11/11/201632-368-68

13/11/201673-825-67

13/11/201673-798-67

13/11/201610-135-63

14/11/201673-802-67

14/11/201632-301-68

15/11/201673-825-67

15/11/201673-802-67

16/11/201673-812-67

17/11/201632-101-68

17/11/201673-812-67

20/11/201632-101-68

21/11/201673-831-67

22/11/201632-101-68

22/11/201632-052-68

22/11/201632-075-68

22/11/201673-831-67

22/11/201632-329-68

23/11/201673-674-67

23/11/201632-302-68

24/11/201632-302-68

24/11/201632-065-68

24/11/201673-831-67

27/11/201632-302-68

27/11/201673-813-67

28/11/201610-389-63

28/11/201673-831-67

28/11/201673-825-67

28/11/201673-813-67

29/11/201673-812-67

29/11/201673-831-67

29/11/201673-831-67

29/11/201673-831-67

02/12/201673-798-67

02/12/201673-798-67

04/12/201673-831-67

04/12/201673-690-67

04/12/201632-319-68

05/12/201673-812-67

05/12/201673-798-67

06/12/201673-831-67

06/12/201610-135-63

סיכום פניות ציבור בנושא עשן
 במקום Xיש לסמן )אופן הטיפול פרטי הפניה



07/12/201673-831-67

09/12/201673-672-67

11/12/201673-804-67

11/12/201673-804-67

11/12/201673-802-67

11/12/201673-798-67

11/12/201673-798-67

12/12/201610-387-63

12/12/201673-829-67

12/12/201632-060-68

12/12/201610-386-63

13/12/201676-026-34

14/12/201632-060-68

14/12/201673-798-67

15/12/201632-051-68

15/12/201632-060-68

15/12/201610-137-63

21/12/201673-603-67

21/12/201610-137-63

23/12/201673-798-67

23/12/201632-204-68

23/12/201610-137-63

23/12/201620-661-64

25/12/201673-804-67

26/12/201673-820-67

27/12/201673-815-67

27/12/201673-808-67

27/12/201673-813-67

28/12/201673-814-67

29/12/201673-813-67

29/12/201673-603-67

30/12/201610-387-63

מועד אישור תכנית ההכשרה על ידי 
21/10/2015הממונה

אחוז מנהגי החברה שעברו הכשרה 
95%בשנה האחרונה

אחוז מנהגי החברה שעברו הכשרה 
95%בשלוש השנים האחרונות

סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית 
בקרב נהגי כלי הרכב של החברה

"נהיגה חסכונית"גיליון 


