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  טי פו ל  מ ער כתי מ שו ל ב   טי פו ל  מ ער כתי מ שו ל ב ––זיהום אוויר   זיהום אוויר   
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מס ג רו ת חו ק  קיי מו תמס ג רו ת חו ק  קיי מו ת

    
              19611961--אא""התשכהתשכ, , חוק למניעת מפגעיםחוק למניעת מפגעים   •

))אתרי פסולתאתרי פסולת, , מח צ בותמח צ בות, , כלי רכב בדרךכלי רכב בדרך ( (תקנות ספורותתקנות ספורות  ••

  בתי הזיקוקבתי הזיקוק, , אגד ודןאגד ודן, , ח ברת החשמל ח ברת החשמל : : צווים אישייםצווים אישיים  ••
" " גרם זיהום חזק או בלתי סביר של האווירגרם זיהום חזק או בלתי סביר של האוויר""ענישה פלילית על ענישה פלילית על   ••

19611961--אא""התשכהתשכ, , ))מנועים ודלקמנועים ודלק((  חוק הפעלת רכב    חוק הפעלת רכב  ••
    19681968--חח""התשכהתשכ, ,   חוק רישוי עסקים  חוק רישוי עסקים••
))כלי רכ ב והסדרת התנועהכלי רכ ב והסדרת התנועה(() ) נוסח חדשנוסח חדש((  פקודת התעבורה   פקודת התעבורה ••

  19651965--הה""התשכהתשכ, , חוק התכנון והבניהחוק התכנון והבניה      ••
))נוסח חדשנוסח חדש((  פקודת העיריות   פקודת העיריות ••
))מפגע ב ריאותימפגע ב ריאותי((  19401940, ,   פקודת בריאות העם  פקודת בריאות העם••

מרכזי
שלטון 

מרכזי
מישלטון 

קו
מ
שלטון 

מי
קו
מ
שלטון 



בעי ות וח סר ים במ צב  הק ייםבעי ות וח סר ים במ צב  הק יים

וצפוי ה  לה חמירוצפוי ה  לה חמיר  במדינה  ירודה     במדינה  ירודה   א יכ ו ת הא ו ויר  ה כוללתא יכ ו ת הא ו ויר  ה כוללת  
 לא  עדכני ים  לא  עדכני ים תקני  פליט ה תקני  פליט ה   

  על  פליטו ת מז המי ם   על  פליטו ת מז המי ם מידע  שלםמידע  שלם  העדר   העדר 
רשו י ות מקו מיות   רשו י ות מקו מיות   י  י  "" טי פו ל חלקי  ונק ודתי   ע  טי פו ל חלקי  ונק ודתי   ע 

לא  מרתיעה   לא  מרתיעה     ו ע ניש ה  פלילי תו ע ניש ה  פלילי ת מו ע טה   מו ע טה  אכ יפ ה אכ יפ ה   
למעורב ות צי ב וריתלמעורב ות צי ב ורית מחס ור  בכ לים   מחס ור  בכ לים  

 ל מעבר לטכנולוג י ו ת נקי ות ל מעבר לטכנולוג י ו ת נקי ותתמרוץ  תמרוץ    העדר   העדר 

FINFIN



מצ ב  איכ ות האוויר  ב מ ד ינהמצ ב  איכ ות האוויר  ב מ ד ינה

?מה נדרש
הכוללת הכוללת , , הכנה של תכנית כלל ארצית להפחתת זיהום האווירהכנה של תכנית כלל ארצית להפחתת זיהום האוויר

דרכים ואמצעים לביצועדרכים ואמצעים לביצוע, , יעדי הפחתהיעדי הפחתה
הס דרת מערכת לניטור זיהום אוויר למתן תחזית שוטפתהס דרת מערכת לניטור זיהום אוויר למתן תחזית שוטפת

 לצמצום  לצמצום פפ""בשתבשתהטלת אחריות על רשויות מקומיות לפעול הטלת אחריות על רשויות מקומיות לפעול 
ולג בש תוכניות פעולהולג בש תוכניות פעולהזיהום האוויר בשטח שיפוטןזיהום האוויר בשטח שיפוטן

::הבעיה במצב הקייםהבעיה במצב הקיים
ובעיקרובעיקר, ,  איכות האוויר במדינה איכות האוויר במדינה••

!!  במרכזי הערי ם מסוכנת לבריאות  במרכזי הערי ם מסוכנת לבריאות
 לא קיימת מחויבות ארוכת טווח לא קיימת מחויבות ארוכת טווח••

באופן כוללבאופן כולל   להפחתת זי הום האוויר  להפחתת זי הום האוויר



תק ני זיהום אויר  ל א מס פ ק יםתק ני זיהום אויר  ל א מס פ ק ים

?מה נדרש
השר לאיכות הסבי בה מוסמך ומחויבהשר לאיכות הסבי בה מוסמך ומחויב

 בצורה כוללת בצורה כוללתלכלל המקורות לפליטת מזהמיםלכלל המקורות לפליטת מזהמיםלקבוע תקנים לקבוע תקנים 
ב סמכ ות השר לקבוע הגבלות על מרכיבים מזהמים בדל קים ב סמכ ות השר לקבוע הגבלות על מרכיבים מזהמים בדל קים 

קביעת הליך מסודר לקביעת התקנים ולעדכונםקביעת הליך מסודר לקביעת התקנים ולעדכונם
הנחיות הנחיות , , עקרון הזהירות המונעתעקרון הזהירות המונעת: : קביעת עקרונות לתקינהקביעת עקרונות לתקינה

אירופאיות והאמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותראירופאיות והאמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר

::הבעיה במצב הקייםהבעיה במצב הקיים
 העדר מנגנון לקביעת תקנים ולעדכונם העדר מנגנון לקביעת תקנים ולעדכונם••

..  על פי קריטריונים ברורים  על פי קריטריונים ברורים
 סמכויות לעניין תקנים לפליטה  סמכויות לעניין תקנים לפליטה ••

  מתחבורה ובעניין דלקים לא בידי   מתחבורה ובעניין דלקים לא בידי 
..  המשרד לאיכות הסביבה  המשרד לאיכות הסביבה



מי דע  על  מק ורו ת פ לי טה  ש ל  מזהמ יםמי דע  על  מק ורו ת פ לי טה  ש ל  מזהמ ים

?מה נד רש 
הטלת חובות לביצוע ניטור ודיגום מכל מקור פליטההטלת חובות לביצוע ניטור ודיגום מכל מקור פליטה

קביעת נהלים כללים לניטור מקורות פליטהקביעת נהלים כללים לניטור מקורות פליטה
אשר יהיה פתוח ונגיש לעיון הציבוראשר יהיה פתוח ונגיש לעיון הציבור, , הקמת מרשם פליטות כוללהקמת מרשם פליטות כולל

חיוב מקורות הפליטה ב דיווח וברישום במרשםחיוב מקורות הפליטה ב דיווח וברישום במרשם

::הבעיה במצב הקייםהבעיה במצב הקיים
ביצוע  ניטור ואיסוף מידע על ביצוע  ניטור ואיסוף מידע על 

פליטות מזהמי ם ממקורות שונים פליטות מזהמי ם ממקורות שונים 
ספוראדי וללא ספוראדי וללא , , באופן חלקיבאופן חלקי

זמינות מיידית לציבורזמינות מיידית לציבור



אח ריו ת ר ש ויות מק ומי ותאח ריו ת ר ש ויות מק ומי ות
::הבעיה במצב הקייםהבעיה במצב הקיים

רשויות מקומיות  אינן מטפלות רשויות מקומיות  אינן מטפלות 
בצורה מספקת בזיהו ם האוויר בצורה מספקת בזיהו ם האוויר 

 ..העדר שיתוף פעולההעדר שיתוף פעולה; ; בשטחןבשטחן

?מה נדרש
הטלת אחריות על רשות מקומית לפעול לצמצום זיהום האוויר הטלת אחריות על רשות מקומית לפעול לצמצום זיהום האוויר 

בשטחה בשטחה 
תשלום קנסות לקופת הרשות המקומיתתשלום קנסות לקופת הרשות המקומית

הכנת תוכנית משותפת וכוללת לאזור פגוע זיהום  הכנת תוכנית משותפת וכוללת לאזור פגוע זיהום  
הפנמ ת שיקולי זיהום אוויר בתכנון התחב ורה ושימושי קרקעהפנמ ת שיקולי זיהום אוויר בתכנון התחב ורה ושימושי קרקע

......פירוטפירוט



אחריות רשויות מקומיות לצ מ צום אחריות רשויות מקומיות לצ מ צום 
זיהום האוויר מתחבורהזיהום האוויר מתחבורה

מבחינ ה ארגונית וענייניתמבחינ ה ארגונית ועניינית, , מטרופולינימטרופוליני//  שיתוף פעולה מרחבי  שיתוף פעולה מרחבי
  מערך תחבורה ציבורית יעיל ואינטגרטיבי  מערך תחבורה ציבורית יעיל ואינטגרטיבי

הביקוש לנסיעות ברכ ב פרטי בתוך המרחב הביקוש לנסיעות ברכ ב פרטי בתוך המרחב //  הפחתת הצורך  הפחתת הצורך
     העירוני     העירוני
  ::כל י ם לדוג מאכל י ם לדוג מא

 שית וף פעולה בין רשויו ת לח לוק ת שימ ושי ם והתמ ח וי ו ת במרחב  שית וף פעולה בין רשויו ת לח לוק ת שימ ושי ם והתמ ח וי ו ת במרחב 
 מערכ ת להסעת המונ י ם  מערכ ת להסעת המונ י ם 
הגבלת תק ני ם הגבלת תק ני ם , , בח ירת מי קו םבח ירת מי קו ם, , תמ חורתמ חור: :  מדינ י ו ת הפעלת ח ני ו נ י ם מדינ י ו ת הפעלת ח ני ו נ י ם
 קישור שכ ו נ ו ת  מרוח ק ו ת  קישור שכ ו נ ו ת  מרוח ק ו ת 
גיוו ן שימושי ם במרח ק הליכה גיוו ן שימושי ם במרח ק הליכה : :  תכ נ ו ן שימושי  הקרקע תכ נ ו ן שימושי  הקרקע

הצללההצללה, , הרחבת מדרכ ו תהרחבת מדרכ ו ת, , נת יבי אופ נ י י םנת יבי אופ נ י י ם? ?  למי שייך הרח וב  למי שייך הרח וב 
צ י ם צ י ם " " נת נת , , אזורי ם ללא כל י רכ באזורי ם ללא כל י רכ ב, , אגרות גודשאגרות גודש: :  הסדרת התנ ו עה הסדרת התנ ו עה



אכי פה  ועניש האכי פה  ועניש ה
::הבעיה במצב הקייםהבעיה במצב הקיים

 אכיפה מנהלית לא יעילה דיה  אכיפה מנהלית לא יעילה דיה ••
 ענישה מועטה ולא מרתיעה  ענישה מועטה ולא מרתיעה ••

?מה נדרש
הס דרת מערך קנסות ועיצומים כספיים הס דרת מערך קנסות ועיצומים כספיים 

ס ורשויות ס ורשויות ""הקמת מערך פיקוח אינטנסיב י מטעם המשרד לאיכהקמת מערך פיקוח אינטנסיב י מטעם המשרד לאיכ
מקומיות מקומיות 

קביעת עבירות ספציפיות במ סגרת הטיפול בזיהום האוויר קביעת עבירות ספציפיות במ סגרת הטיפול בזיהום האוויר 
החמרת קנסות ועונשים החמרת קנסות ועונשים 



מעור ב ות ציב ורי תמעור ב ות ציב ורי ת
::הבעיה במצב הקייםהבעיה במצב הקיים

לציבור אין יכולת וחסרים כלים לציבור אין יכולת וחסרים כלים 
יעילים להתמודד עם גורמים יעילים להתמודד עם גורמים 

לזיהו ם אווירלזיהו ם אוויר

?מה נדרש

זמינות מידע על מזהמים בא מצעות מרשם פתוח לציבורזמינות מידע על מזהמים בא מצעות מרשם פתוח לציבור
בטיפול בטיפול ( ( הס דרת מנגנון של תובענות ייצוגיות גם לפיצוי כספי הס דרת מנגנון של תובענות ייצוגיות גם לפיצוי כספי 

))משרד המשפטיםמשרד המשפטים
שקיפות ציבורית בהליך קביעת תקני הפליטהשקיפות ציבורית בהליך קביעת תקני הפליטה



תמרו ץ   ט כנו לוג י וד לקי ם נקיי םתמרו ץ   ט כנו לוג י וד לקי ם נקיי ם
::הבעיה במצב הקייםהבעיה במצב הקיים

העדר תמרוץ כלכלי ומנגנוני העדר תמרוץ כלכלי ומנגנוני 
שוק מתאימים להחדרת דלקים שוק מתאימים להחדרת דלקים 

וטכנולוגיות נקיות ולצמצו ם וטכנולוגיות נקיות ולצמצו ם 
השימוש בטכנולוגיות המזה מותהשימוש בטכנולוגיות המזה מות

?מה נדרש
סיווג כלי רכב  בה תאם לזיהום אווירסיווג כלי רכב  בה תאם לזיהום אוויר

ס ב סוד דלק ים ורכבים תוך שקלול מרכיב הזיהוםס ב סוד דלק ים ורכבים תוך שקלול מרכיב הזיהום//מיסוימיסוי
הגבל ת השימוש ב מרכיבים מזהמים ב דלקי םהגבל ת השימוש ב מרכיבים מזהמים ב דלקי ם

) ) חשמלייםחשמליים" (" (עירונייםעירוניים""הכנס ה לשימוש של רכבים הכנס ה לשימוש של רכבים 



..תודה רבה על  ההקשבהתודה רבה על  ההקשבה
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