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דרוש שינוי ברמה הארצית



מערך ניטור איכות האוויר באיגוד ערים שרון-כרמל

-והיווה את מערך 1981מערך הניטור של האיגוד הוקם ב ,

הניטור הראשון בארץ.

 3 נייחות ו-18 תחנות ניטור: 21כיום פזורות במרחב 

ניידות.



מקורות פליטה עיקריים באזור איגוד ערים שרון -כרמל
תחנות הכוח של חברת 
החשמל )אורות רבין 

וחגית(
תחבורה אסדת לוויתן  מפעלי תעשייה



השפעת התחבורה על איכות האוויר באיגוד ערים שרון-כרמל

:מזהמי האוויר האופייניים לתחבורה הם

 NOxתחמוצות חנקן –   •

  חומרים אורגנים נדיפים, בעיקר בנזן•

 – )בעיקר מרכבי דיזל(PM2.5 חלקיקים מרחפים נשימים •

 הקירבה המיידית של צירי תחבורה לתחנות הניטור בשילוב פליטות בגובה נמוך של כלי הרכב ותנאים

מטאורולוגים המונעים פיזור יעיל, ניכרים היטב במגמות ריכוזי המזהמים הנרשמים בתחנות הניטור.



דוגמאות להשפעת התחבורה על זיהום האוויר במרחב האיגוד 
 שנמדדו בשעות העומס התחבורתי Noxריכוזי 

תחנת הניטור בנתניה. מוצבת בקרבת כבישים ובתי ספר



דוגמאות להשפעת התחבורה על זיהום האוויר במרחב האיגוד 
2021 שנמדדו ביום כיפור NOxריכוזי 



דוגמאות להשפעת התחבורה על זיהום האוויר במרחב האיגוד 
 שנמדדו בעת הסגרים וההגבלות שהוטלו על המשק בעת התפשטות נגיף הקורונהNO2 ריכוזי בנזן ו-
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NO2 : ]ממוצע תקופתי של ריכוזי בנזן באזור האיגוד ]חל"ב
2020בתקופות שלפני ואחרי הטלת המגבלות בשנת 

BENZENE : ממוצע תקופתי של ריכוזי בנזן באזור האיגוד
2020]חל"ב[ בתקופות שלפני ואחרי הטלת המגבלות בשנת 



תוכניות לצמצום זיהום אוויר מתחבורה
איגוד ערים ועיריית חיפה 

.)שיתוף רכבים חשמליים והקצאת חניות ייעודיות לכך )הפרויקט בוצע גם בהרצליה, נתניה, תל אביב וירושלים

התקנת מסנני חלקיקים ברכבים המונעים במנועי דיזל, לרבות במשאיות אשפה של העירייה

החלפת משאיות אשפה בעירייה למשאיות המונעות בגז טבעי

הפעלת אוטובוסים חשמליים

הקמת הרכבל

( פרויקט אזור נקיLow Emission Zone)הפרויקט הורחב לאחר מכן גם לירושלים ותל אביב( .)



תוכניות לצמצום זיהום אוויר מתחבורה באיגוד ערים שרון-כרמל

אפיון מצב איכות 
האוויר הקיים 
 בשטחי האיגוד

הערכת תרומת 
זיהום שמקורו 
מתחבורה אל 
מול מקורות 
תעשייתיים

אפיון מצב איכות 
האוויר בשנת יעד 

2030 

ניתוח מיקום תחנות 
הניטור בהתאם 

לממצאים והמלצות 
לשינוי בפריסת מערך 

הניטור

התחבורה הינה מקור מרכזי לזיהום אוויר בשטחי האיגוד. לאור זאת התקבלה ההחלטה לגבש תוכניות לצמצום 
זיהום האוויר מגורם זה. 

" סקר איכות אוויר מעמיק שיאפשר:DHV נערך בשיתוף חברת "2021בשנת 



תוכניות לצמצום זיהום אוויר מתחבורה באיגוד ערים שרון-כרמל
עיקרי הממצאים של סקר איכות האוויר: 

ריכוזים גבוהים התקבלו בעיקר 
 ומקורם מפעילות 67באזור כביש 

תחבורתית ומפעל אבן וסיד שפיה 
)אמור להפסיק פעילות התנור 

ולכן כבר לא יפלוט את המזהם(

האזורים בהם יש ריכוזים גבוהים 
יותר סמוכים לצמתים מרכזיות 

אין חריגה מערכי איכות אוויר

NO2

ריכוזים גבוהים התקבלו בעיקר 
 ומקורם 67באזור כביש 

מפעילות תחבורתית

אין חריגה מערכי איכות אוויר

האזורים בהם יש ריכוזים 
גבוהים יותר סמוכים לצמתים 

מרכזיות 

בנזן



עיקרי הממצאים של סקר איכות האוויר: 
( התרומה היחסית של זיהום האוויר מתחבורה 2030( לשנת היעד )2018בין שנת הבסיס )

עולה בעקבות הגידול בנסועה ובנפחי התנועה וזאת ביחס לירידה בפליטות מ"אורות רבין" 

והתעשייה. 

 תרומת התחבורה לפליטותNOx :)2030 ב-10% כיום       3% )ק"ג/שעה

 :)2030 ב-85% כיום      82%תרומת התחבורה לפליטות בנזן )ק"ג/שעה

תוכניות לצמצום זיהום האוויר מהתחבורה באיגוד ערים שרון-כרמל



המלצות ומסקנות: 

הצבת תחנות ניטור •
תחבורתיות סמוך לאזורים עם 
פוטנציאל לזיהום אוויר גבוה:

צומת פרדיס•
צומת חפר•
צומת בית ליד•
צומת נחל חדרה•
מחלף קיסריה•
ניטור תקופתי במרכזי •

ישובים

הוספת מכשירי ניטור/דיגום של 
מזהמים נוספים:

אוזון•
פורמלדהיד•
•BTEX
•H2S( ריח E-Nose)

הגדלת מספר מכשירי הניטור 
 2.5PMשל המזהמים בנזן ו-

בתחנות הניטור הקיימות

תוכניות לצמצום זיהום האוויר מהתחבורה באיגוד ערים שרון-כרמל



תוכניות לצמצום זיהום האוויר מהתחבורה באיגוד ערים שרון-כרמל
בקרוב יתפרסם מדריך תחבורה יישומי לשימוש הרשויות החברות באיגוד. למדריך מספר מטרות: 

צמצום זיהום האוויר מתחבורה במרחב1.

העלאת המודעות בקרב הרשויות והציבור למעבר לתחבורה בת קיימא – יצירת פורום.2.

מתן כלים יישומיים למעבר לתחבורה בת קיימא ברשויות3.
 



תוכניות לצמצום זיהום האוויר מהתחבורה באיגוד ערים שרון-כרמל
  המלצות ליישום מתוך המדריך לתחבורה בת קיימא:

מיגור זיהום אוויר מכלי רכב מזהמים1.
צמצום זיהום אוויר מרכב כבד2.
כלים לקידום תחבורה ציבורית איכותית ברשויות3.
כלים לקידום שבילי אופניים וצירי הליכה4.
שיתוף נסיעות5.
מתן כלים מעשיים לתכנון ותקצוב פרויקטים לתחבורה בת קיימא6.



לסיכום

 בשנים האחרונות גוברת ההבנה שיש לשים את הולך הרגל, רוכב האופניים ונוסע התחבורה הציבורית בראש הפירמידה

התחבורתית על חשבון הנוסע ברכב הפרטי. 

 ,החסם הראשון לכך הוא האתגר הפוליטי הכרוך בקבלת החלטות אמיצות היוצרות עדיפות ממשית לתחבורה ציבורית

נסיעות שיתופיות, והליכתיות. 

 החסם השני הוא הדיאלוג הלוקה בחסר בין משרד התחבורה לבין הרשויות המקומיות, שלאורו ראשי ערים חשים לעתים

כי ידיהם כבולות. 

 הרשויות המקומיות מהוות גורם מפתח ביישום תחבורה בת-קיימא במרחב האיגוד בפרט ובארץ בכלל. יש בידן את

הכוח לקדם יוזמות אלה אל מול הגורמים הרלוונטיים – הממשלה, המגזר הפרטי וכמובן הציבור. 

 איגוד ערים שרון-כרמל בוחר להוות גורם מרכזי בשינוי המודעות בכל הנוגע לזיהום אוויר מתחבורה ושינוי המודעות

לנושא. 
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