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2009אזור מוגבל תנועה 



צו בדבר קביעת דרך חיונית



מרכז  -  חיוניות דרכים
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דרום  -  חיוניות דרכים
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צפון  -  חיוניות דרכים
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כולה    אביב תל
ואזורים     שכונות בין אפליה ללא

 

אתרי 
בנייה

תחבור
ה

נקי   אוויר עיר
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מפת תכנון מיקום 
מצלמות לאכיפת 
רכבים מזהמים 
בכניסות לעיר 

מצלמות בנקודות עם תשתית
מצלמות בנקודות ללא תשתית

מצלמות    פיזור תכנון
 - אלקטרונית  אכיפה

נקי   אויר עיר



יפעלו,        התחבורה ומשרד הסביבה להגנת המשרד  במשותףהעירייה
 . תחבורתי        אוויר זיהום מופחתת כעיר העיר את לקדם

התכנית תכלול את המרכיבים הבאים:

א. יישום איזור מופחת פליטות בשטח העיר, אשר תיאסר אליו כניסת "רכב מזהם" כהגדרתו 
, תוך שנה מיום שיתמלאו כל התנאים המפורטים 2012בתקנות אויר נקי )זיהום אויר מכלי רכב( 

בהמשך.  

ידי  על  בהמשך  יסוכמו  שמאפייניו  העיר  בשטח  פליטות  מופחת  "אולטרא"  איזור  קביעת  ב. 
הצדדים ולאחר הפעלת מערך  להסעת המונים בעיר.

ג. הפעלת תכנית רב שלבית להסבת אוטובוסי התחבורה הציבורית העירוניים הפעילים בעיר 
לאוטובוסים שהם רכב נקי. 

ד. מגבלות על הפעלת כלי צמ"ה מזהמים ייבחנו על יסוד מסמך ההמלצות של המשרד להגנת 
הסביבה.

 
עקרונו

ת



תכין ותפרסם תכנית •

תתקין חוק עזר עירוני ותקבע הסדרי תנועה •

תסמיך פקחים עירוניים לאכיפת חוק העזר•

תנהל קרן ייעודית שתקבוליה יהיו כספי הקנסות•

תבצע התאמות במערכות המידע שלה כדי לאפשר זיהוי רכב מזהם •

וכלי צמ"ה מזהמים בשטח על ידי גורמי הפיקוח והאכיפה.

העירייה



יבטל את צו דרכים חיוניות, כך שניתן יהיה לממש את התכנית •

יתקן את צו התעבורה )עבירת קנס(, כדי שתיקבע עבירת קנס•

יקבע תמרורים מתאימים להסדרי התנועה שייקבעו•

יעביר לעירייה ולמשרד להגנ"ס נתונים על כלי רכב וכלי צמ"ה קיימים לפי דרגות •

הזיהום שלהם 

יפעל להקמת תשתיות טעינה בחשמל בחניוני לילה ומסופים•

 אוטובוסים חשמליים. 100% יהיו 2030יקדם רכישת אוטובוסים חשמליים עד שב-•

יבצע התאמות במערכות המידע שלה כדי לאפשר זיהוי רכב מזהם וכלי צמ"ה •

מזהמים בשטח על ידי גורמי הפיקוח והאכיפה.

משרד 
התחבורה



ירכז נתוני ניטור סביבתי ובמידת הצורך יעבה את הניטור•

יקדם שני מיזמים:•

-סבסוד התקנות מסנני חלקיקים 

-תמיכה ברכש אוטובוסים נקיים

המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה יפעלו מול משרד המשפטים •

לצורך הסדרת אכיפה אלקטרונית

יבצע התאמות במערכות המידע שלו כדי לאפשר זיהוי רכב מזהם וכלי •

צמ"ה מזהמים בשטח על ידי גורמי הפיקוח והאכיפה.

להגנת   המשרד
הסביבה
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