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 לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל



 סדר הצגה  

 בריאותיות השפעות – אוויר זיהום

  בישראל הרכב כלי פליטות מצאי

 המוצעת התוכנית עיקריי 

   התוכנית יעדי

 



 השפעות בריאותיות
 זיהום אוויר

 (2012)ארגון הבריאות העולמי 

o  אחד מכל שמונה מקרי מוות קשור לחשיפה
 לזיהום אוויר  

oפליטה מדיזל הוכחה כמסרטן ודאי לבני אדם 
 

 (2013)האיחוד האירופי 

חשיפה לזיהום אוויר מורידה בממוצע את תוחלת 
החיים באירופה בשמונה חודשים ובמקומות  

 מזוהמים באירופה בשנתיים
 

OECD (2014) 

חשיפה לזיהום אוויר בישראל מובילה ליותר מ  
 מקרי מוות מוקדם בשנה 2,500



ממקרי המוות המוקדם בשל   50% -מוערך כי כ

ידי חשיפה לזיהום  -חשיפה לזיהום אוויר נגרמים על
 אוויר ממקור תחבורתי

 השפעות בריאותיות
 זיהום אוויר



 :אוויר עיקריים מזהמי
 PM)) נשימיםחלקיקים 

 
 מלאה לא בעירה בתהליכי נוצרים•

 דיזל במנועי בעיקר

  ושאריות מפיח בעיקר מורכבים•

 שרוף לא דלק

  ,ריאות ומחלות לסרטן מוכח קשר•

 נוספות דם וכלי לב

 האוויר מזהמיגורם התחלואה והתמותה העיקרי מבין 



 (NOx)תחמוצות חנקן 
 (חנקן וחמצן)נוצרים בתהליכי בעירה בנוכחות אוויר •

 –נוצרים באופן מוגבר ככל שטמפרטורת הבעירה גבוהה יותר •
 לדוגמא במנועי דיזל

  שניוניםאוויר  מזהמיקשורים ישירות למגוון מחלות ריאה ויוצרים •
 (אוזון)



 נסועה לעומת זיהום   -קטגוריות כלי רכב 
 

 זיהום אוויר מתחבורה
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 -משאית מתחת ל רכב מסחרי קטן רכב פרטי
 טון 12

  12משאית מעל 
 טון

 אוטובוסים מיניבוסים
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 רכבי דיזל אחראים  

    מהנסועה 20% -לכ

 מהזיהום 80% -ותורמים ל



 רכבי דיזלהתפלגות נסועה וזיהום אוויר של 
 

, רכב פרטי 
38% 

, רכב מסחרי 
19% 

  12משאית עד 
14%, טון   

משאית מעל  
12%, טון  12  

9%, מיניבוס   

, אוטובוס 
8% 

 נסועה יחסית

25%, רכב פרטי   

, רכב מסחרי 
  12משאית עד  24%

11%, טון   

  12משאית מעל 
19%, טון   

8%, מיניבוס   

13%, אוטובוס   

 התפלגות פליטות חלקיקים נשימים



 התפלגות זיהום האוויר לפי תקן יורו ברכבי דיזל  
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PM2.5 מספר כלי רכב  



  3רכבים בתקן יורו 

 33% -ומטה מהווים כ

מכלי הרכב ואחראים  

מזיהום   65%-לכ

 האוויר



 פתרונות לצמצום זיהום אוויר מתחבורה

 (Low Emission Zone) נקי אוויר אזור•

   מוקדמת גריטה לעידוד תכניות•

 (Diesel Particulate Filter )חלקיקים מסנני להתקנת תמריצים•

 



 הגבלות על שימוש ברכב מזהם
   4רכב דיזל מתחת לתקן יורו  )

 (שלא הותקן בו מסנן חלקיקים

מתן הוראות לציי הרכב הכבד 
אזורי אוויר נקי 
תקנות  -חקיקת משנה

המגבילות באופן הדרגתי את  
השימוש ברכב מזהם לפי  

קטגוריות כלי הרכב בהתאם  
 :  לקריטריונים הבאים

 תרומה לזיהום אוויר  1.

 נסועה בסמיכות לאוכלוסייה2.
 

 עידוד המעבר לרכבים נקיים

  מתן מענקי גריטה לכלי רכב
 מזהמים

סבסוד התקנת מסנני חלקיקים 
 


