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אזור אויר נקי חיפה

אזור מופחת פליטות מתחבורה)

מצגת לקורס תחבורה חכמה-אזור אויר נקי חיפה



2,500-בישראל מתים מדי שנה כOECD-לפי הערכות ה•

מחציתם מזיהום  , איש כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר

אוויר שמקורו בתחבורה

העלות הכלכלית שנגרמת עקב זיהום אוויר מתחבורה  •

.מיליארד דולר לשנה3.5-בכבישראל מוערכת 

זיהום אוויר מתחבורה



אויר נקי -נושא חשוב
LEZבחיפה 

תוכנית, החל מתחילת השנה, בעיר מופעלת בהצלחה רבה
:נקי בתחבורה בחיפהלאויר

:כתוצאה מתחבורה בעירהאוירהפחתת זיהום : המטרה

:שלב א

מניעת מעבר משאיות בעיר התחתית בשעות השיא ✓
פרטיר"כעם העדפה במקום נתיבי יעודייםהפעלת נתיבי תחבורה ציבורית ✓

:שלב ב

-מניעת כניסת רכב מזהם לעיר למעט אזורי תעשיה•

חוק עזר אושר אתמול במועצת עיר
צ"ותחעירייה -רכישת רכבים מונעים בגז טבעי•

באמצעות רכבים חשמלייםcar sharingהפעלת שירות •
,הוספת קווי תחבורה ציבורית•

מצגת לקורס תחבורה -אזור אויר נקי חיפה

חכמה



המצב בארץ ובעולם

.תחביב של מדינות מפותחות•

.יישום נרחב במערב אירופה בעיקר בערים גדולות•

בגרמניה הוחל לפני כשנה, יש התנגדות של תעשיות•

,  בגוש דן וירושלים שלא קודמותוכניותבארץ החלה •

.התהליך הונע מחדש

יישום הגבלות בכל הארץ באמצעות חקיקה ראשית  •

.והמשרד לאיכות הסביבה



מסגרת רגולטיבית לתכנית

לאומיתתכנית:בנושא,06.09.15מיום529הממשלהלהחלטתבהתאם•

.חיפהבמפרץסיכוניםוהפחתתאווירזיהוםלצמצום

ומשרדהסביבהלהגנתהמשרד,חיפהעירייתביןהבנותמסמך•

.התחבורה

.התעבורהלפקודת'א77סעיףלפיביצוע•

התעבורהלפקודת'ב77סעיףלפיעירוניעזרחוק•



מטרת התכנית

.(דיזלרכבי)תחבורתיממקוראווירלזיהוםהתושביםחשיפתצמצום

מזהמיםלארכביםיהיובעירשינועוהדיזלשרכבילכךמכוונתהתכנית

:השיטה

המוגדריםדיזלרכביתנועתמוגבלתבואזורשהוא"נקיאוויראזור"קביעת

באזורים"אווירמזהמותפליטותמופחתאזור"ליצורכךי"וע,כמזהמים

.חיפההעירשלהעירוניים

(חלקיקיםמסנןבושיותקן"מזהם"רכבאו4יורומעל)"מזהםלא"דיזלרכב

"חיפהנקיאוויראזור"בלעבוררשאי



וחוק עזר עירוני"  אוויר נקי חיפה" תכנית אזור 

וזיהוםתחבורהמומחיי"עהוכנה"חיפהנקיאווירתכנית"הצעה•
התחבורהומשרדהסביבהלהגנתהמשרדעםבהתייעצותאוויר

ותנועתיתסביבתיתבדיקהכללההעבודה•

האווירזיהוםפליטתהיקפיעלהתוכניתהשפעותנבחנובתכנית•
התחבורהעלהתכניתוהשפעותהעירבתחומירכבמכלי

.מתחבורההנובעהאווירזיהוםלצמצוםהיעדיםהוגדרו•

.התכניתביצועלצורךעירוניעזרלחוקטיוטההוכנה•



חיפה" אויר נקי"אזור תמרור להגבלת כניסה תכנית 

חוף  
חיפה  /הכרמל

דרום

אוניברסיטה
נשר

ק פוסט  'צ

75כביש /

שנקר  

וחלוצי  

התעשייה

קריית  

חיים  

מערב

קריית 

חיים 

מזרח

אזורי : בצהוב

/ התקנת תמרור

שילוט  להגבלת  

"רכב מזהם"כניסת 







הצגה והיוועצות עם הגופים הסטטוטוריים בנוגע לטיוטת התכנית

.או גובלות/רשויות מקומיות סמוכות ו•

משרד הפנים•

המפקח על התעבורה•

משטרה  •



שיתוף ציבור 

.  תושבי העיר חיפה והסביבה•

.ארגונים סביבתיים וארגוני חברתיים שונים•

.תאגידים ואיגודים רלוונטיים לפרויקט•

( .באינטרנט העירוני)הציבור הרחב •



פיקוח ובקרה על ביצוע התכנית

המקצועמאנשיהמורכבייעודיצוותידי-עליבוצעוובקרהפיקוח•
וחברתהתחבורהמשרד,הסביבהלהגנתהמשרד,חיפהבעיריית

.הפרויקטאתהמנהלתנוףיפה

הציבורפניות/תלונותאתירכזבעירייההציבורלפניותהאגף•
החלטותקבלת,הממצאיםניתוחלשםבדיוניםוישתתף

.בעירייההתפעולאגףראשבראשות,ופתרונות



:יפה נוף/פעולות באחריות עיריית חיפה 

שלב הגשה למועצת העיר-הכנת תכנית עבודה לאוויר נקי ליישום התכנית1)
לאפשר הפעלת  ( המאושרת" תכנית"בכפוף להוראות ה)הכנת חוק עזר עירוני 2)

שלב  -לפקודת התעבורה' ב77סמכויות לצורך מימוש התכנית בהתאם לסעיף 
.הגשה למועצת העיר

בתוך העיר  -הוצב תמרור ושילוט3)
תאומי  )הוצב תמרור ושילוט מקדים בהיקף העיר בכבישים הבינעירוניים 4)

(.  תכנון
התאמות במערכות המידע לגישת שאילתות למערך המידע של משרד התחבורה  5)

תאומים לקידום הטיפול-ולאפשר ביצוע האכיפה" רכב מזהם"כדי לזהות 
להפעלה עם –הקמת מערך לאכיפת חוקי העזר והסדרי התנועה שנקבעו 6)

הפעלת התכנית
:י העיריה"הפעלת התכנית ע7)

3.5התכנית הופעלה למניעת כניסת רכבי דיזל מזהמים במשקל מעל ( 2017)בשלב ראשון 
טון  לכל האזור העירוני של חיפה



חלופות לאכיפת חוקי העזר 

.הפעלת אכיפה בעזרת מצלמות-חלופה מועדפת1.

:אכיפה ידנית, חלופה ב2.

הכשרת  פקחים לאכיפה לפי חוק העזר•

אפשרות להשתמש בצוות הפיקוח של  )י שוטרים "אכיפה ע•

(המשרד להגנת הסביבה המלווה בשוטרים

.י העיריה"הפעלה עצמאית של שוטרים ע•



2018-2019פעולות במהלך 

האזורלכלטון3.5מעלבמשקלמזהמיםדיזלרכביכניסתלמניעתהתכניתהפעלתהמשך1)
חיפהשלהעירוני

.מתחבורההנובעהאווירזיהוםלצמצוםקרןתוקם2)

והסדריהעזרחוקיהפרתבשלייגבואשרהקנסותכספייהיושתקבוליהקרןתנהלהעיריה
שנקבעוהתנועה

בשירותיהשימושעידודולשםמתחבורההנובעהאווירזיהוםצמצוםלשםישמשוהקרןכספי
תחבורהלשירותיתשתיותשלושיפורהקמהידיעלהשארבין,נקיוברכבציבוריתתחבורה
הציבוריתהתחבורהבשירותילמשתמשיםהנחותמתן,המקומיתברשותנקיולרכבציבורית
.מאלהאחדלמימוןהרשותשנטלההלוואההחזרלמטרתאובתחומה



2022ואילך עד 2019-פעולות ב 

לתחוםמזהמיםדיזלרכביכניסתלמניעתהתוכנית

רכביכלעלתופעלמרכיביהכלעלחיפהשלהעירוני

.ומוניות(טנדרים)קליםרכביםכוללמזהמיםדיזל



"חיפהנקיאווירתכנית"ממסקנות

.האוויר מכלי רכבמזהמיהתוכנית צפויה להביא לצמצום פליטות 

כליתכלולהיאשבו,התוכניתשלהראשוןבשלבהצפויההפחתהשיעור•

,2.5PMמסוגנשימיםלחלקיקים13%-כהואומעלהטון3.5במשקלרכב

.חנקןלתחמוצות4%-וכ

הרכבכליכללאתשיכלולהתכניתשלהשניהשלבהפעלתלאחר•

,ומוניותטון3.5עדשלבמשקלמשאיותגםכולל)כמזהמיםהמוגדרים

23%-כשללצמצוםלהביאצפויההתכנית,(הכבדיםהרכבלכליבנוסף

.רכבמכליהחנקןתחמוצותמפליטות6%וכהחלקיקיםבפליטות



(1)המשך-התכניתמסקנות

,באזורהתנועהבמערךמהותייםלשינוייםלגרוםצפויהאינההתוכנית•

מתוכננתשבהםבאזוריםעוברתתנועהואיןכמעטכיוםשכברמשום

.התכנית

שונותאוכלוסייהקבוצותשלבנגישותלפגועצפויהאינההתוכנית•

.לומחוצהאומתוכננתהיאבובמרחב

ולפיכךהציבוריתבתחבורההנוסעיםשלהשרותברמתפגיעהצפויהלא•

.התכניתבגללשרותקוויתוספתאו\ובשינויצורךאיןכינראה



(2)המשך-התכניתמסקנות

וככל,סמוכיםבאזוריםהאוויראיכותאתלהחמירצפויהאינההתוכנית

הרכבכלישלבפליטותמשיפורכתוצאה,מסויםלשיפוראףתביאהנראה

דרךהתוכניתמופעלתשבולאזורשמגיעים,יותרכמזהמיםמוגדריםשאינם

.הסמוכיםהאזורים



!תודה על ההקשבה


