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 :עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה - הספר הירוק

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור

 

 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

אין התייחסות להשפעת פליטות מכלי שיט  SP Interface 1ד"ר דניאל מדר, 
 במטרופולין וסביבתו. 

 22ערכים עבור פליטות מכלי שיט מוצגים בטבלה 
ומתייחסים להשפעת כלי שיט על מדינות הים התיכון. 
לבחינת השפעה ספציפית של כלי שיט על מטרופולין 

חוף כדוגמת חיפה נדרש מחקר מקור שלא בוצע 
 בשלב זה.

במקום  GWP20יש להשתמש במקדם מתאן של  2
 .GWP100-ב

הטבלאות עודכנו כך שהן מציגות גם עלויות לפי 
ומוסבר באילו מקרים מומלץ לחשב  GWP20מקדמי 

 לפי מקדמים אלו.

שנה, הקרוב  20 -ל GWPיש צורך להתבסס על  3 אדם טבע ודין
יותר לאופק התכנון של מדיניות הפליטות ומשק 

 האנרגיה בישראל.

 .2ראו התייחסות להערה 

מכון האנרגיה והתאחדות 
 התעשיינים

להפחתה אומדן העלויות החיצוניות לא התייחס  4
 בזיהום האוויר שחלה בעשור האחרון

 .בישראל

ערכי העלויות החיצוניות , DELFTלפי מתודולוגיית 
משקפים נזק לטון פליטה של מזהם. הפחתת כמויות 
פליטה לאורך זמן תתבטא במכפלה של כמות ומחיר, 
לא במחיר לטון לבדו. השינוי במחיר לטון מתבסס על 

 נתוני מחקריים עדכניים. 
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

הוודאות הגבוהה בשיטת החישוב יש -לאור אי 5
 .לאמץ רק את הטווח התחתון של הערכים

טווח הרגישות משקף את אי הוודאות המשפיעה הן 
על הטווח העליון והן על הטווח התחתון של 

 התוצאות.

 5השימוש בעלויות החיצוניות במסגרת פרק  6
יש להיתר פליטה לאויר מבוצע באופן אבסולוטי. 

בעלויות החיצוניות המוצעות רק באופן  להשתמש
 .יחסי/השוואתי ולא באופן אבסולוטי

הנוגעת למדיניות המשרד במתן היתרים זו הערה 
גבי אופן השימוש בערכים שחורגת מהעבודה ול

 לחישוב ערכי העלויות החיצוניות במסמך זה.
 

 
( DELFTבמסמך  1.5)בסעיף עצמו  DELFTמחקר   7

השימוש שניתן לעשות בעלויות מסייג את אופן 
)ניתוח השפעות  RIAרק לצורך  החיצוניות
)ניתוח מחזור חיים( ודיווחי   LCAרגולציה(, 

 אחריות תאגידית. 

מאפשר שימושים מגוונים בעלויות  DELFTמחקר 
אי שמשקף את  ערכים טווחחיצוניות, תוך הצגת 

לדוגמא  ורא .הנלווית לתחשיבים מסוג זההוודאות 
הוא הערכים ח טוובו מוסבר כי  DELFT-ב 1.4.3סעיף 

 ם.חברתיים ואחרי-לשימושים בניתוחים כלכליים
לא מציג רשימה סגורה של מקרים   DELFTמסמך 

 בהם ניתן לעשות שימוש בעלויות חיצוניות. 
תועלת, מסמך -בהקשר של ניתוחי עלותכי  ,יצויין

DELFT   מתייחס לא רק לRIA  אלא לניתוחיSCBA 
(social cost-benefit analysis.בכללותם ) 

SCBA  רחב יותר מכללי והוא מושג- RIA שהרי ,
תועלת מבוצעים לא רק לצורך הערכת -ניתוחי עלות

השפעות של רגולציה אלא, למשל, בניתוח חלופות 
 לפרויקטים.

בישראל  BATיש לשנות את אופן היישום של  8
 .במסגרת חוק אוויר נקי

הנוגעת למדיניות המשרד במתן היתרים זו הערה 
גבי אופן השימוש בערכים שחורגת מהעבודה ול

 לחישוב ערכי העלויות החיצוניות במסמך זה. 
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

אין התייחסות לזיהום אוויר הנוצר משריפת  9 אזרחים למען אוויר נקי
פסולת לסוגיה )ביתית, חקלאית, תעשייתית, 

 הנגרמותאלקטרונית, בניין(  ולעלויות החיצוניות 
 מכך.

עצמם, ללא  המסמך מפרט את הנזק מהמזהמים
הבחנה מפורטת בין מקורות הפליטה, מלבד הבחנה 
בין תחבורה ופעילויות אחרות. במהות, ההבחנה בין 

המקורות היא בהתאם לגובה הפליטה. למען 
הבהירות, המונח "זיהום אויר מתעשיה" הוחלף 

 ב"זיהום אויר ממקור נייח".  

מזו  הצפיפות האפקטיבית בישראל כמעט כפולה 10 מגמה ירוקה
של הולנד והדבר צריך לבוא לידי ביטוי במחיר 

חיצוני של מזהמים כאשר בוחנים את יחס 
 הצפיפות.

החישוב כלל תיקנון בהתאם להבדלי הצפיפות ברמה 
 הלאומית, בין הולנד וישראל. 

הטופוגרפיה בישראל בניגוד להולנד יוצרת תנאים  11
 ליציבות אטמוספרית המקשה על פיזור מזהמים. 

תאמה לטופוגרפיה דורשת ביצוע מחקר מקור ה
 מקומי. מחקר כזה לא בוצע במסגרת עבודה זו. 

ישראל מרוכזת ברצועת חוף צרה ולכן היא רגישה  12
יותר לשינויי אקלים. מסיבה זו יש להתייחס לערך 

הקרוב יותר לערך שנקבע לפי עלות מניעה ולא 
 לעלות הנזק.

לישראל אינו בהקשר של גזי חממה, הנזק שנגרם 
מיוחס באופן מובחן לפליטות שמקורן בישראל. ערך 
העלות החיצונית של טון גזי חממה במסמך משקף 

מפליטת טון גזי חממה בישראל,  גלובלית עלות נזק
ואילו ההערה מתייחסת לנזק שנגרם לישראל כתוצאה 

 מכלל הפליטה העולמית של גזי חממה.   

מחייב אימוץ הטווח נזק כרוני מחלקיקים בישראל  13
 הגבוה

הונחה ליניאריות לגבי השפעת  DELFTבמסמך של 
תוספת מזהמי אויר.  טווח הערכים מאפשר להציג 
 ניתוח רגישות שלוקח בחשבון גם את הערך הגבוה.

 התיקונים בוצעו. תיקוני הגהה 14
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

מ' נלקחו בחשבון  100האם במתקנים עד גובה  15 מרכז מחקר סביבתי חיפה
פליטות לא מוקדיות מרכיבי ציוד, מתקני אחסון, 

תחנות דלק, חוות דלקים, אסדות, מט"שים 
 ומטמנות? 

השימוש בערכים רלוונטי לכל סוגי מקורות הפליטה, 
 כולל מקורות לא מוקדיים.

האם עודכנה ההשפעה הסביבתית של הנמל  16
כי הפליטה מהנמלים בסקר בעקבות חידוד ער

 הנמל? 

 1הערה  ורא

באופן שחוטא  NMVOC-קיימת הערכה חלקית ל 17
להשפעת קבוצת מזהמים אלו על בריאות האדם 

 בנקודת הקצה.

, 3ובהערת שוליים  8.2בסעיף  -כפי שהובהר במסמך 
משקף רק את הנזק  NMVOCערך הקבוצה של 

השניוני, אולם במסגרת רשימת המזהמים הארוכה 
הן הערכים משקפים הן את הנזק השניוני ו 1בנספח 

את הנזק הישיר. במסמך מופיעה הנחיה ברורה כיצד 
יש לחשב את סך הנזק במקרים בהם ידועות כמויות 

 של מזהמים ספציפיים מתוך קבוצת הפליטה
NMVOC . 

כולל בתוכו גם מתכות כבדות  PM10האם אומדן  18
 וסיליקות?

מתייחס לכל החלקיקים השייכים  PM10 -המחיר ל
לקבוצה זו מבחינת קוטר החלקיק. עבור מתכות 

וחלקיקים ספציפיים אחרים קיימים ערכים נוספים 
 .1המפורטים בנספח 

האם נלקחה בחשבון ההשפעה השונה שיש  19
 ה? יבאוכלוסילזיהום אוויר על סקטורים שונים 

 DELFTכן. זה הובא בחשבון במחירים שהוצגו ע"י 
 .WHOועודכנו עפ"י מחקרי 

ערך חיי אדם לא כומת במחקר הזה אלא נלקח כנתון.  איך כומת ערך חיי אדם במחקר? 20
 במסמך. 5.3.2ראה סעיף 
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

יי פליטות ניתן לומר כי תוספת והאם במקומות רו 21
( היא בעלת אפקט סינרגיסטי עם זיהום )מתעשיה

 הזיהום המצרפי ולכן עלותו היא לא קשר לינארי?

סוף סעיף  והונחה ליניאריות. רא DELFTבמחקר של 
 .במסמך 5.1

יש להתחשב לא רק בגודל העיר אלא גם  22
 .בטופוגרפיה שלה

 .11ראו התייחסות להערה 

האם נלקחה בחשבון  -מזהמי אוויר בתעשייה  23
 ?המטאורולוגי

לא. המחקר התבסס על העברת תועלות, בשיטת 
תמחור לפי כמות פליטות. ניתן להטמיע היבטים אלה 

במחקרי מקור עתידיים שיתבססו על תמחור לפי 
 ריכוזים.

מזהמי אוויר נבחרו בזיהום אוויר  15אילו  24
 מתחבורה ולמה דווקא הם?

המזהמים שהוצגו עבור תחבורה הם המזהמים 
העיקריים הנפלטים מסקטור זה, ומפורטים בטבלאות 

 במסמך. 22-ו 20

הנחת העבודה שבה קיימת לינאריות בין תרומת  25
ובין הנזק היא שגויה.  הביניםהמזהם לנקודת 

 הוער הן לגבי תעשייה והן לגבי תחבורה.

 .21ראו התייחסות להערה 

ההנחה כי לפליטות מזהמי אוויר אין שינוי   26
 עות על הבריאות לאורך זמן היא שגויה. בהשפ

 .21ראו התייחסות להערה 

ההערכה בנקודת הקצה צריכה לכלול כמה עולה  27
 להבריא אדם ללא תלות במיהו האדם.

 .20ראו התייחסות להערה 

ההערכה של השפעות על בריאות האדם במסמך  28
סותרת מחקרים המעריכים חיי אדם בעלויות 

 גבוהות בהרבה.

 .20ראו התייחסות להערה 
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

מעבר לחלקיקים ונוקס, מזהמי האויר מהתחבורה  29
, ובאופן ספציפי בין NMVOCsכוללים גם 

הפחמנים עיקר בנזן ופורמאלדהידים בנקודות 
הקצה וכן גזי חממה. יש לשכלל גם את השפעות 
 המזהמים הללו בהקשר למזהמי אויר מתחבורה.

-ו 20מתחבורה מוצג בטבלאות  NMVOCערך עבור 
במסמך. ערכים עבור מזהמים אורגניים נדיפים  22

 .1ספציפיים מוצגים בטבלה בנספח 

תתכן הערכת חסר עבור ישראל שנמצאת באיזור  30
ספר מדברי בהשפעה של שינוי האקלים על 

 ישראל.

 .12ראו התייחסות להערה 

 ב' את עלויות המתאן13יש להכניס כטבלה  31
בשל  13מאותו רפרנס ממנו נלקחה טבלה 

 התחזקות הגז במשק האנרגיה.

 .23-ו 7אות עלויות מתאן הוצגו במסמך. ראו טבל

 התיקון בוצע 6תיקון הגהה לטבלה  32
גבוה  GWPחסרה התייחסות לגזי חממה בעלי  33

 . CFC, HFC, PFCכמו 
נוספה הבהרה במסמך, כי על מנת לחשב ערכים של 

נוספים יש להשתמש במקדמי ההמרה של  גזי חממה
 .IPCC-ה

בתקציר המסמך נכתב כי נבחרה מתודת תמחור  34
ע"פ נזק אך בפרק זה, מדובר על תמחור לפי 

 עלויות מניעה. 

כל העלויות במסמך תומחרו לפי עלות נזק. סקירת 
 הספרות התייחסה גם לעלות המניעה.

עלויות קיימת שונות גדולה מאוד להערכת  35
העמידה ביעדי הפחתה על בסיס תכניות הפחתת 

. ממה OECD-גזי חממה  מהאיחוד האירופי וה
 נובעת השונות?

, מדובר על עלויות עמידה 4כפי שכתוב בכותרת איור 
ביעדי הפחתה על בסיס תכניות הפחתה שונות 

. התכניות השונות OECD-מהאיחוד האירופי וה
ת, המביאות מגלמות יעדים והנחות עבודה שונו

 .לעלויות שונות
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

מדיניות המסחר בפליטות לפיה כל פליטת פד"ח  36
מתחבורה תחייב הפחתת פליטות במקום אחר 

תעודד שוק שחור של פליטות ולא תוביל להפחתת 
 פליטות ויש להמנע מכך.

. לא ברור לאיזה חלק במסמך מתייחסת ההערה
ת לשאלת מדיניות ולכן חורגת ייחסההערה מת

 .מגבולות מסמך זה

כל עוד הערכת עלות הנזק נמוכה מעלות המניעה,  37 שומרי הבית
לא יהיה לחברות תמריץ להשקיע בטכנולוגיות 

ללא פליטות והפליטות ימשכו. לכן יש לקבוע את 
 המחירים לפי עלות המניעה ולא לפי עלות הנזק.

עלות הנזק היא שיטה מקובלת להערכת נזקים 
 second-bestסביבתיים. עלויות המניעה היא פתרון 

בהקשר זה. עלויות המניעה לפליטת מזהמי אויר 
משתנות בין תעשיות ואינן כלי מתאים להערכת נזקים 

 סביבתיים.

אין קריאה להשית קנסות כספיים משמעותיים על  38
 מפעלים מזהמים. 

ם קנס הוא שימוש אפשרי בעלויות קביעת סכו
 החיצוניות המפורטות במסמך.

כאשר משתמשים בשיטת  OECD-ע"פ הנחיות ה 39
'העברת תועלות' מומלץ להתבסס על מיקום קרוב 
גיאוגרפית בעוד שרוב המסמך מתבסס על המודל 

האירופי. ההחלטה והמחיר שנקבעו לבסוף 
 מתבססים על המודל האמריקאי ללא כל נימוק.

נעשה שימוש במודל במסמך,  7כפי שמוסבר בסעיף 
האמריקאי שמשקף עלות נזק, באופן עיקבי עם חישוב 

העלויות של המזהמים המקומיים. מאחר ושינוי 
אקלים הוא בעיה כלל עולמית )וראו התייחסות 

(, אין עדיפות להעברת תועלות ממדינה 12להערה 
 קרובה.

ההערה מתייחסת לשאלת מדיניות ולכן חורגת  י.משבר האקלים לא קיבל משקל ראו  40
 מגבולות מסמך זה.

הן לגבי חיי אדם  -תמחור הוא עניין סובייקטיבי  41
 והן לגבי בע"ח שייתכן ויכחדו.

התמחור המוצע מבוסס על המחקרים המדעיים 
 העדכניים ביותר הזמינים. הוא מוצג כטווח מחירים.

שימוש בהיוון נזקים עבור נזקים ארוכי טווח גורם  42
לכך שהמזהם לא ישא בעלות הנזק אלא הסביבה 

 והדורות הבאים. 

נעשה שימוש בהיוון הנזקים לגבי נזקי שינוי אקלים 
המתפרסים לאורך זמן. לגביהם נעשה שימוש במספר 

 , על מנת לבטא גישות שונות לנושא.היווןשיעורי 
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

 IPCC-ההמרה בין גזי חממה התבססה על המלצות ה מתעלמת ממידע עדכני.המלצת התמחור  43
 . העדכניות ביותר

בחירת מודל עלות הנזק משינוי אקלים במודל  44
האמריקאי שגויה ונמוכה מדי. יש לקחת בחשבון 

גם את התרחישים הקיצוניים ביותר כיוון 
שההסתברות לאירועים אלה צפויה לעלות. נכון 

 להשתמש בעלויות המניעהיותר היה 

במסמך, הערך המשקף את  7.2כפי שמוסבר בסעיף 
עלות הנזק משקלל מספר מודלים ותרחישים, וכל 
אחד מהם משקלל גם הסתברויות נמוכות לנזקים 

מציגה ערכים במנעד של טווחים.   23גבוהים. טבלה 
 .39-ו 37לגבי עלות המניעה, ראו התייחסות להערות 

בנושא שינוי אקלים, יש התעלמות מוחלטת  45
מנזקים בהסתברות נמוכה, כמו גם התעלמות 

 מנזקים לעולם החי והסביבה. 

 .44ראו התייחסות להערה 

אינו מתאים ביחס לשינוי  3%שער ניכיון של  46
אקלים, שכן הוא מטיל את המחיר על הדורות 

 הבאים

ת הוא המקובל בניתוחי עלו 3%שיעור ניכיון של 
מציגה ערכים במנעד של  23תועלת חברתיים. טבלה 

 טווחים.

ישנה התעלמות מהמחויבות הישראלית להצהרת   47
 ריו. 

ההערה מתייחסת לשאלת מדיניות ולכן חורגת 
 מגבולות מסמך זה.

קיימת נסיגה ממתודולוגיה שננקטה ע"י המשרד  48
במסמך הקודם נלקח  - 2012בשנת  להגנ"ס

ממוצע מבין כלל המחקרים שנבחנו בעוד 
שבמסמך הנוכחי נבחר הערך הנמוך ביותר 

 שנמצא. 

ככל שההערה מתייחסת לעלות החיצונית של גזי 
 EPA -חממה, ההמלצה היא להסתמך על הערך של ה

כפי בגלל הגישה המתודולוגית לפיה הוא חושב. 
ערך זה חושב בגישת עלות במסמך,  7שמוסבר בסעיף 

הגישה המאפיינת את כלל התחשיבים הנזק, שהיא 
 מסמך. ב

ככל שההערה מתייחסת לעלות החיצונית של מזהמי 
 , 1וכפי שמוסבר בפרק אויר שאינם גזי חממה,  

ערכים בשנים קודמות העלויות חושבו על בסיס 
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

שנקבעו במחקרים שונים מרחבי העולם, שנערכו 
המסמך הנוכחי מציג מתודולוגיה . בתקופות שונות

. הוא נערך על בסיס מחקרים חדשים, עדכנית יותר
, WHO-מקיפים ועדכניים בהתאם לפרסומי ה

מדינות ייחוס רלבנטיות למדיניות המשרד להגנת מ
שאף יחסית קרובות אליה גיאוגרפית ובכך  ,הסביבה
ב"העברת הצורך המתודולוגי להסתמך  גם נענה
סביבתיים שמקורם באזור על מחירים תועלת" 

 . גאוגרפי קרוב
קיימת חוסר עקביות במסמך שכן למזהמי אוויר  49

שונים נלקחו ערכים אירופיים ולגבי עלות גזי 
 חממה נלקחו ערכים מארה"ב שאינם מעודכנים.

קיימת עקביות בכך שהמסמך כולו מסתמך על גישת 
עלות הנזק. למזהמי אויר נלקחו ערכים אירופיים, על 

מנת להתבסס על מדינות מפותחות סמוכות 
גיאוגרפית, בעוד לגבי השפעות עולמיות של שינוי 

אקלים אין יתרון בקרבה גיאוגרפית של מחקר המקור 
 שלגביו מבצעים העברת תועלות. 

רשימת המזהמים שהמסמך מתייחס אליהם לוקה  50
בחסר. המחקרים הכלכליים המציגים קשר בין 

מזהמים בלבד ללא  20-נקודת הקצה מתייחסים ל
 ציון מהם המזהמים ומדוע נבחרו. 

 ., עם רשימת המזהמים המלאה1ראה נספח 

בביצוע ההתאמה הכלכלית לישראל אין  51
נות התייחסות למזג האוויר במדינה ולסכ

 ביטחוניות.

. נושא 23בקשר למזג האוויר, ראו התייחסות להערה 
 טחוניות חורג מתחום העבודה.ישל סכנות ב

הנחות העבודה כי העליה השנתית היחסית של  52
השפעות בלתי הפיכות על הטבע והמגוון הביולוגי 

 וכי יש ליניאריות בנזק אינן מבוססות. 1%היא 

 .DELFTאלו הנחות המתבססות על העבודה של 
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

ההנחה כי אין שינוי בהשפעות על הבריאות  53
 לאורך זמן היא טעות.

 .DELFTאלו הנחות המתבססות על העבודה של 

המגמה באירופה מחמירה משמעותית עם  54
המפעלים המזהמים ביחס למגמה בארה"ב ולא 

ירחק היום בו אירופה תקנוס את ישראל אם 
ישראל לא תקנוס את המפעלים בדומה למתרחש 

 במדינות עולם שלישי. 

הספר הירוק אינו מסמך שבוחן חלופות מדיניות 
להטמעת העלויות החיצוניות המוצגות בו. החלת מס 

 פחמן היא נושא שנבחן במסגרת אחרת. 

מהערך של  20%-יש להשית מס פחמן גבוה בכ  55
ח, בהאם לגישת עלות "ח לטון פד"ש 391

להימנע  המניעה, במטרה ליצר תמריץ למפעלים
  .מפליטת גזי חממה

  .54ראו התייחסות להערה 

הארובות היעדר הבחנה דיפרנציאלית בקטגוריית  56 משרד הכלכלה והתעשייה
מטרים מתייחס למגזר התעשייה  100-מתחת ל

בישראל כאל מקשה אחת ומתעלם ממאפיינים 
 מקומיים.

ואף  DELFT-החלטה זו מתבססת על המתודולוגיה ב
. DELFTהועברה על כך שאלה ספציפית לחברת 

תשובתם היתה כי נכון להיום הם לא יכולים להציע 
ארובה שונים הנחה לגבי ערכי עלויות חיצוניות בגבהי 

מטר, אך אולי בעתיד הם יערכו  100מתחת לגובה 
 מחקר בנושא.  
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

בהעברת התועלות מתעלמים מיעילות מערכת  57
הבריאות, ריכוזי הרקע בישראל, הרכב האוכלוסיה 

והבדלים בגיל האזרחים. מבקשים ליישם את 
 CBA and theממסמך  OECD-הנחיות ה

environment 

התועלות בוצעה בהתאם לאפשרויות כללית, העברת 
לביצוע ניתוחי  OECDבמדריך ה 6הנסקרות בפרק 

עלות תועלת סביבתיים, ובמגבלות ההתאמה 
האפשרית ללא מחקר מקור.  באשר למשתנה הגיל, 

לעניין גיל  OECDהדוגמה המופיעה במדריך ה
אוכלוסיה מובאת שם במסגרת הסבר על שיטת 

יית רגרסיה העברת תועלת תוך שימוש בפונקצ
לא  DELFTשמשלבת את כלל הפרמטרים. מחקר 

 הציג פונקציית רגרסיה כזו. 

תהליך הכימות של העלויות החיצוניות כולל תנאי  58
אי וודאות קיצוניים וקיימת שונות גבוהה בין גובה 

העלויות החיצוניות במדינות שונות בעולם, לכן 
הישימות הטכנית והכלכלית של מודל העלויות 

 מוצע עלול למוטט את התעשייה. ה

 .7-ו 5הערות ו התייחסות לרא

אי התחשבות במצב הזיהום בישראל, נכון לשנת  59
2019 

 .4הערה ו התייחסות לרא

שנים  5יש להחיל את המדיניות המתוכננת בעוד  60
 עקב המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות הקורונה.

זו הערה לגבי אופן השימוש בערכים שחורגת 
מהעבודה לחישוב ערכי העלויות החיצוניות במסמך 

 זה. 

כדי להגדיר ולהעריך את כלל התופעות  61 משרד הבריאות
הבריאותיות באוכלוסייה הקשורות למזהמי אוויר 

ספציפיים, חשובה עבודה משותפת ו/או 
וג התייעצות עם איש בריאות הציבור / אפידמיול

 המתמחה בתחום איכות אויר

ההערה רלבנטית למקרה בו מבוצע מחקר מקור 
 מקומי.
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 המגיב/ה
מס' 
 הערה

 התייחסות המשרד להגנת הסביבה תוכן ההערה / שאלה

כיוון שחלק יחסי של כל מקור זיהום עלול להיות  62
שונה בישראל לעומת מדינות אירופה, לא ברורה 

 דרך התאמת המידע למצב בישראל

בכדי לחשב את הנזק בעזרת הספר הירוק, יש להכפיל 
כמות טון פליטה ממקור פליטה מסויים בעלות של 

המזהם האמור. המסמך מציג כיצד חושבה העלות של 
כל טון כזה, מתעשייה ותחבורה. החישוב לא עסק 

 בכמויות ובהתפלגותן.

אין התייחסות בעבודה נוכחית לעלויות של  63
 ת האלההתופעות הבריאותיו

 במסמך. 5.3.2ראו סעיף 

אין הסבר של מהות המושג, לדוגמה, "ערך  64
 .אמצעי" של טווח העלויות

במסמך, טווח הערכים מבטא  4בפרק  כפי שמצויין
את מידת אי הודאות, כאשר הערכים הנמוך והאמצעי 

מתבססים על מידע בגין נזקים ודאיים, בעוד הערך 
הגבוה מתבסס על נזקים שאינם ודאיים, וזאת 

 בהתבסס על מגוון מחקרים מדעיים.

יש חשיבות בהבנת אופי הפיזור של החומרים  65
הנפלטים לאוויר ועל בסיס זה לבצע הערכת עלות 

 .חיצונית של מזהמי אוויר בישראל

לצורך כך נדרש ביצוע מחקר מקור המתייחס 
 למאפיינים גאוגרפיים, אשר לא נערך בשלב זה.

 


