
 הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682,  לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

 דיווח הנתונים לסוף שנת 2019 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

אוטובוס משאיתשנת ייצור
עירוני

אוטובוס בין 
עירוני

מספר כלי תקן יורוסיכום שנתיאוטובוס מפרקי
רכב מכל תקן 

יורו

מספר כלי רכב בכל סוג אמצעי הנעה
סוג אמצעי הנעה

201902663089Pre-Euro0519סולר
201801356069Euro I00חשמלי
20170989098Euro II00היברידי
201601957076Euro II 98% 0גז טבעי דחוס 0עם מסנן
201500303Euro III00גז טבעי מנוזל
201402858086Euro III 98% 4ביודיזל0עם מסנן
201304037077Euro IV3
201200202Euro IV 98% 0עם מסנן
201100909Euro V185
20100101011Euro VI 335דיזל
200900303Euro VI 0גז דחוס או היברידי

 00000Zero Emission 0חשמלי

523523סה"כ כלי רכב00000 

0.008פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)00000 
 00000
0מספר משאיות במשקל הכולל נמוך מ-40 טון (רלוונטי לצי משאיות)00000 

 00000
 00000
 00000
 00000
 00000

01453780523סך הכל לפי סוג



 הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682,  לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

 דיווח הנתונים לסוף שנת 2019 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

אוטובוס אוטובוס עירונימשאית2משאיתתקן יורו 
עירוני2

אוטובוס בין 
עירוני

אוטובוס בין 
עירוני2

אוטובוס אוטובוס מפרקי
מפרקי2

סך הכל כלי רכב לפי 
תקן יורו

נסועה מספר כלי רכב
שנתית 

ממוצעת 
(ק"מ)

נסועה מספר כלי רכב
שנתית 

ממוצעת 
(ק"מ)

נסועה שנתית מספר כלי רכב
ממוצעת (ק"מ)

נסועה שנתית מספר כלי רכב
ממוצעת (ק"מ)

Pre-Euro00000
Euro I00000
Euro II00000
Euro II 98% 00000עם מסנן
Euro III00000
Euro III 98% 00000עם מסנן
Euro IV00340,12403
Euro IV 98% 00000עם מסנן
Euro V07839,25910765,6760185
Euro VI 06745,56626889,7760335דיזל
Euro VI 00000גז דחוס או היברידי
Zero Emission 00000חשמלי

סה"כ כלי רכב לפי סוג /סיכום 
01453780523נסועה

37,322,653סיכום נסועה שנתית של כלל כלי רכב בצי (ק"מ)
0.008פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)



 הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ"

ח"פ 513069682,  לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

 דיווח הנתונים לסוף שנת 2019 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סיכום פניות ציבור בנושא עשן

תאריך 
פנייה

הרכב עבר בהצלחה בדיקת מספר רישוי רכב
זיהום אוויר בתוך 3 ימי עבודה

הרכב הושבת זמנית עד 
שעבר בהצלחה בדיקת 

זיהום אוויר

הרכב תוקן בעקבות 
הפנייה

הרכב הושבת לחלוטין 
בעקבות הפנייה

1/9/201932‐332‐68x

1/11/201993‐653‐53x

1/30/201932‐301‐68x

2/4/201960‐845‐89x

2/4/201932‐356‐68xx

2/5/201912‐616‐79x

2/6/201912‐602‐79x

2/12/201932‐535‐68x

2/15/201912‐616‐79xx

2/20/201912‐636‐79x

2/22/201912‐600‐79x

2/24/201990‐259‐30x

3/1/201993‐660‐53x

3/3/201932‐332‐68x

3/7/201932‐301‐68x

3/10/201931‐403‐72x

3/12/201990‐262‐30x

3/26/201993‐658‐53x

3/29/201993‐658‐53x

4/8/201993‐644‐53x

4/28/201912‐615‐79x

5/1/201932‐332‐68x

5/2/201964‐085‐68x

5/7/201963‐943‐68x

5/7/201949‐606‐73x

5/23/201912‐633‐79x

5/26/201993‐689‐53x

5/29/201932‐369‐68x

5/31/201990‐255‐30x

6/5/201964‐087‐68x

6/7/201990‐266‐30x

6/10/201964‐087‐68x

6/16/201981‐227‐84x

6/20/201949‐602‐73x

6/20/2019316‐18‐001x

6/20/201932‐361‐68x

6/23/201912‐607‐79x

6/23/201912‐607‐79x

6/23/201993‐656‐53x

6/23/201912‐607‐79x

6/24/201912‐607‐79x

6/25/201912‐607‐79x

6/26/201912‐607‐79x

6/28/201990‐261‐30x

7/1/201964‐085‐68x

7/2/201932‐301‐68x

7/2/201993‐658‐53x

7/2/201993‐660‐53x

7/3/201932‐332‐68x

7/4/201912‐603‐79x

7/8/201993‐653‐53x

7/9/201964‐087‐68x

7/16/201932‐188‐68x

7/18/201932‐332‐68x

7/21/201931‐397‐72x

7/22/201990‐273‐30x

7/22/201912‐602‐79x

7/24/201932‐332‐68x

7/28/201993‐661‐53x

7/31/201993‐696‐53x

8/5/201932‐535‐68x

8/5/201932‐323‐68x

8/8/201964‐087‐68x

8/8/201993‐653‐53x

8/15/201932‐323‐68x



תאריך 
פנייה

הרכב עבר בהצלחה בדיקת מספר רישוי רכב
זיהום אוויר בתוך 3 ימי עבודה

הרכב הושבת זמנית עד 
שעבר בהצלחה בדיקת 

זיהום אוויר

הרכב תוקן בעקבות 
הפנייה

הרכב הושבת לחלוטין 
בעקבות הפנייה

8/15/201993‐667‐53x

8/15/201932‐323‐68x

8/16/201964‐087‐68x

8/18/201932‐325‐68x

8/20/2019635‐47‐001x

8/21/201912‐628‐79x

8/25/201912‐628‐79x

8/25/201912‐628‐79x

8/28/201993‐687‐53x

8/29/201912‐628‐79x

9/1/201990‐263‐30x

9/4/201960‐821‐89x

9/5/201990‐259‐30x

9/10/201964‐087‐68x

9/11/201912‐612‐79x

9/16/201912‐631‐79x

9/18/201993‐658‐53x

9/26/201912‐600‐79x

10/8/201932‐332‐68x

10/10/201912‐603‐79x

10/11/201912‐603‐79x

10/15/201912‐603‐79x

10/16/2019316‐18‐101x

10/23/201960‐823‐89x

11/1/201993‐658‐53x

11/15/201993‐679‐53x

11/19/201993‐670‐53x

11/19/201990‐261‐30x

11/20/2019375‐43‐101x

11/21/201912‐600‐79x

11/27/201981‐239‐84x

11/27/2019635‐47‐001x

11/29/201993‐658‐53x

12/1/201912‐631‐79x

12/5/201981‐234‐84x

12/6/201981‐235‐84x

12/8/201932‐189‐68x

12/16/201976‐317‐39x

12/31/201976‐317‐39x



הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682,  

לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

 דיווח הנתונים לסוף שנת 2019 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

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

.

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

מספר הנהגים הקבועים על כלי רכב כבדים בחברה 
730בשנת 2019

756מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2019

690מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2018

142מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2017

576מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2016

שיעור (%) נהגי החברה שעברו הכשרה בשלוש 
השנים האחרונות

100%
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