י"ג תמוז תשע"ח
 26יוני 2018
לכבוד יבואני הרכב בישראל
שלום רב,

הנדון :הבהרה בקשר לחישוב הציון הירוק לכלי רכב וגילוי נתוני זיהום אוויר וצריכת הדלק
בפרסומות בעקבות מעבר לשיטת בדיקה WLTP
מבוא
האיחוד האירופי נמצא בתקופת מעבר בין שיטות בדיקת זיהום האוויר לדגם רכב בתהליך אישור דגם אב-טיפוס
( .)WVTAמספטמבר  2017כל דגם רכב חדש חייב להיבדק לפי השיטה החדשה  .WLTPבתקופה זו ניתן יהיה
להמשיך לשווק דגמים קיימים שנבדקו לפי השיטה הישנה  .NEDCמספטמבר  2018כל דגם רכב (גם חדש וגם
ממשיך) חייב להיבדק לפי שיטת .WLTP
מדינת ישראל מאמצת את דרישות התקינה האירופית .1כתוצאה מכך ,מ  01/01/2018אפשרי בישראל לרשום דגמי
רכב שנבדקו בשתי השיטות .עבור רכבים שנרשמים לפי שיטת ה NEDC -לא חלים שינויים ,אך עבור רכבים
שנרשמים לפי שיטת ה WLTP -חלו שינויים קלים באופן חישוב הציון הירוק ובגילוי נתוני זיהום אוויר וצריכת
הדלק בפרסומות .מטרת מכתב זה הינה להבהיר את השינויים האלו בעקבות שאלות רבות שהתקבלו לאחרונה.

חישוב הציון הירוק
אופן החישוב של הציון הירוק מפורט בנוהל גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב בפרסומת ,המפורסם באתר המשרד
להגנת הסביבה .עם זאת ,נדגיש כמה שינויים במהדורה החדשה:
מקור לקיחת נתוני מזהמי האוויר CO, HC, NOx, PM
 :NEDCתעודת ה  - COCסעיף  - 48ביחידות של גרם מזהם לקילומטר נסיעה [.]g/km
 :WLTPתעודת ה  - COCסעיף  - 48ביחידות של מיליגרם מזהם לקילומטר נסיעה [.]mg/km
מקור לקיחת נתוני גז החממה CO2
 :NEDCתעודת ה  - COCסעיף  - (Combined) - 49.1ביחידות של גרם לקילומטר נסיעה [.]g/km
 :WLTPתעודת ה  - COCסעיף  - (NEDC Values - Combined) - 49.1ביחידות של גרם לקילומטר נסיעה
[ .]g/kmיובהר כי גם לכלי רכב שאושרו לפי שיטת  WLTPנתוני פליטת ה  CO2יהיו לפי שיטת  NEDCכפי
שהם מופיעים בתעודת ה .COC

 1ישראל מאשרת גם את התקינה האמריקאית ומיעוט מדגמי הרכב החדשים נרשמים לפי תקינה זו
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בונוס
 :NEDCחישוב הציון הירוק מתבצע ללא שינויים.
 :WLTPיופחתו  35נקודות מהציון הירוק.

גילוי נתוני זיהום אוויר וצריכת הדלק בפרסומות
אופן הפרסום של נתוני צריכת הדלק מפורט בתקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת).
נדגיש את השינויים בנוגע לאופן הפרסום:

מקור לקיחת נתוני צריכת הדלק
 :NEDCתעודת ה  - COCסעיף  - (Fuel consumption) - 49יש לדווח נתונים של צריכת הדלק עבור נסיעה
עירונית ) (Urban conditionsונסיעה בין-עירונית ) ,(Extra-urban conditionsביחידות של ליטר למאה
קילומטר נסועה [.]l/100 km
 :WLTPתעודת ה  - COCסעיף  - (Fuel consumption) - (NEDC values) - 49יש לדווח נתונים של צריכת
הדלק עבור נסיעה עירונית ) (Urban conditionsונסיעה בין-עירונית ) ,(Extra-urban conditionsביחידות של
ליטר למאה קילומטר נסועה [ .]l/100 kmיובהר כי גם לכלי רכב שאושרו לפי שיטת  WLTPנתוני צריכת הדלק
יהיו לפי שיטת  NEDCכפי שהם מופיעים בתעודת ה .COC
כמו כן יודגש כי גם לכלי רכב היברידים הנטענים מרשת החשמל (פלאג-אין) וגם לכלי רכב חשמליים יש להתבסס
על נתוני  NEDCלגילוי נתוני צריכת החשמל [ ,]Wh/kmטווח הנסיעה החשמלית [ ]kmוצריכת הדלק המשולבת
המשוקללת לשתי ההנעות [.]l/100 km
ניתן לפנות עם שאלות לדוא"ל transport@sviva.gov.il
בברכה,
רפאל פליישמן
מהנדס תחבורה

העתקים:
אמיר זלצברג ,ראש אגף תחבורה ,המשרד להגנת הסביבה
עינת סגל ,מנהלת בכירה אגף הרכב ,משרד התחבורה
יעקב שם טוב ,מהנדס ראשי ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
עידן עבודי ,ראש תחום אנרגיה דלקים ואיכות הסביבה ,אגף הרכב ,משרד התחבורה
אלה דורפמן ,אגף מערכות מידע ,משרד התחבורה
נטליה מירוניצ'ב ,מנהלת תחום תכנון וכלכלה ,רשות המסים בישראל
שולי נזר ,סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקים ,המשרד להגנת הסביבה
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