












37.1%: כבישיתתחבורה 17.6%: כבישיתתחבורה 

ס"המפלי נתוני "עפ, 2018פליטה בטונות לשנת 



21.1%: כבישיתתחבורה 17.0%: כבישיתתחבורה 

ס"המפלי נתוני "עפ, 2018פליטה בטונות לשנת 



הכבישהפליטות מתחבורה מתרחשות בגובה נמוך שהוא גובה •

שטחהפליטות מתחבורה הן פליטות •

מרבית הפליטות מתרחשות בלב הערים וגורמות לחשיפה לזיהום  •

רבההאוויר לאוכלוסייה 

יותרתנאי הפיזור בעיר גרועים •

האופייניים לארץ מעודדים זיהום גבוה מטאורולוגיים התנאים •

(ואינברסיותקרינה )

מבחינה כימיתריאקטיביזיהום האוויר הנפלט מתחבורה הוא •



:דוגמאות

יום כיפור•

זיהום האוויר שנמדד בתחנות ניטור בערים•





  במיקרוגרם למ"קNO2ממוצע שנתי של  תחנת ניטור

 תחנות ניטור באזורים כפריים או מרוחקים ממרכזי הערים

 5 אשלים

 4 נאות הכיכר

 9 גברעם

 9 גבעת עדה

 4 כרם מהר"ל

 6 פארק הכרמל

 6.2 ממוצע:

 40 ערך סביבה שנתי )תקן(:

 



  במיקרוגרם למ"קNO2ממוצע שנתי של  תחנת ניטור

 תחנות ניטור כלליות בשלושת המטרופולינים הגדולים

 14 אחוזה )חיפה(

 20 איגוד )חיפה(

 19 קרית ביאליק

 28 חולון

 24 יד אבנר )רמת אביב(

 31 מכבי אש רמת גן

 22 אפרתה )ירושלים(

 19 ספרא )ירושלים(

 22.1 ממוצע:

 40 ערך סביבה שנתי )תקן(:

 



  במיקרוגרם למ"קNO2ממוצע שנתי של  תחנת ניטור

 תחנות ניטור תחבורתיות

 42 עצמאות )חיפה(

 38 עירוני ד )ת"א(

 49 הרצל, ראשון לציון

 42 רמז )בני ברק, ציר ז'בוטינסקי(

 64 תחנה מרכזית ת"א

 54 בר אילן, ירושלים

 חריגה מהתקן בתחנות – 48.2 ממוצע:

 תחבורתיות

 40 ערך סביבה שנתי )תקן(:

 



תגרום כל תוספת בזיהום( או תחלואה)לכמה תוספת סיכון : תגובה-פונקציית מנה

:לפי ארגון הבריאות העולמי

:NO2של ק"לממיקרוגרם 10כל תוספת של 

את הסיכון לתמותה מזיהום אוויר בקרב בוגרים מעל 5.5%-מגדילה ב

30גיל 

את הסיכון להחמרת סימפטומים נשימתיים בילדים 2.1%-מגדילה ב

5-14חולי אסטמה בין הגילאים 



:לפיכך

הגדולותבעריםנמוכהבקומהשגריםלאנשיםאווירמזיהוםכתוצאהלתמותההסיכון

בקומהשגריםלאנשיםהקייםמהסיכון14.4%-בגדולראשייםתחבורהציריבקרבת

המרכזיתהתחנהבקרבתשגריםולאנשים,ראשייםתחבורהלציריבסמוךלאאו/וגבוהה

.23%-בגדולהסיכוןא"בת

או/וגבוההבקומהבעריםשגריםאסטמהחוליילדיםשלהסימפטומיםלהחמרתהסיכון

שגריםלילדיםשקייםמהסיכון3.3%-בגדולראשייםתחבורהלציריבסמוךלא

בעריםנמוכהבקומהשגריםלילדיםהסיכון,מתחבורהמרוחקיםאוכפרייםבאזורים

,הכפרייםלילדיםבהשוואה8.8%-בגדולראשייםתחבורהציריבקרבתהגדולות

הילדיםלעומת12.1%-בגדולהמרכזיתהתחנהבקרבתשגריםילדיםשלוהסיכון

.הכפריים



(כימיתמבחינה ריאקטיביהאוויר הנפלט מתחבורה הוא הזכרנו כי זיהום )

 O3אוזון -  
 

בסטרטוספרה האוזון )"הטוב"( מגן עלינו מקרינה אולטרה 

סגולה. בטרופוספרה האוזון )"הרע"( נוצר כתוצאה מראקציות 

פוטוכימיות של תחמוצות חנקן, פחמימנים ואנרגית השמש. זהו 

מזהם אוויר מסוכן ומזיק המהווה מרכיב חשוב ב"ערפיח". 
 

יה בפחמימנים )למשל בתימרות תחנות כוח(: יבאטמוספרה ענ
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 NO2/NOריכוז האוזון יהיה פרופורציוני ליחס:   

 

 ממפלטי כלי –וספרה עשירה בפחמימנים )למשל בתימרה עירונית באטמ

 )שהוא מקור החמצן NO2רכב( יש תהליכים נוספים הגורמים ליצירת 

ליצירת האוזון(, פרט לתהליכים שהורסים את האוזון: 
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