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בישראלאןןירזיהןםשלןלצמצןםלמניעהלאןמיתתכנית

להחלטההצעה

:טיסיחלמ

לפילאשר,ייהחוק"),(להלן"2008-התשס"חכקי,אווירלחוק5לסעיףבהתאס.1

כמפורטהאווירזיהוסשלוצמצוסלמכיעהלאומיתתככיתהסביבה,להגכתה(~רהצעת

ואתבישראלהאווירזיהוסאתלהפחיתבמטרהלאומית),תככית(להלן-זובהחלטה

והסביבה.הציבורבריאותעלהשליליותהשפעות,~ו

האווירזיהוסשלוצמצוסלמכיעהלאומיתתככיתלהככתעבודהיימסמךאתלאמץ.2

הלאומית").לתככיתהעבודה:יימסמך(להלןזולהחלטההמצורףבישראל"

:להלןכמפורט,2020ו-2015השכיםעדבישראלהאווירזיהוסלצמצוםיעדיסלקבוע.3

לפיפליטותלהפחתתהממשלהמדיכיותיישוסידיעלאווירמזהמיפליטתהפחתתא.

המגמותהוא-כרגיל"עסקיסייתרחישזוהחלטהלעכייןכרגיל.עסקיסתרחיש

ככוןהמיושמתוהרגולציהממשלההחלטותקיימת,ממשלתיתמדיכיותהכוכחיות,

:לרבותהלאומית,לתככיתהעבודהבמסמךוכמפורט,2010בר:.Yלדצנ

סמכויותיובמסגרתוהמיסהאכרגיהמשרדפעילות-החשמלייצור.כמגזר•

3261מס.ממשלההחלטותיישוס;החשמלמשקלקידוסלמדיכיותוובהתאס

Iהחשמלצריכתצמצוסבכושא18.9.08מיוס4095ומס.13.3.08:(יוס

מיוס4450.מסממשלההחלטותיישוס;אכרגטיתהתייעלות.כאמצעות

אכרגיותוקידוסמכחהיעדקביעתבכושא17.7.2011מיוס3484ומס.29.1.09'

Iהכוחבתחכתכוספותחשמלייצוריחידותשתישתוקמכההכחה;:(תחדשות

Iפחסבגיבויטבעיגזבאמצעותיפעלואשר)0(פרויקטרוטכברגiיישוס

לחברת1961-התשכ"אמפגעיס,למכיעתלחוק8סעיףלפיאישיותהוראות

rlמתחכותפליטותלהפחתתאמצעיסהתקכתבעכיין26.12.2010מיוסשמל

Iפליטההיתריבמסגרתכקיאווירחוקהוראותיישוס;קיימותפחמיות:וח

חוקלפישהוצאוהאישיותההוראותאתויחליפו2015לאחרשייכתכו,~אוויר

;מפגעיס,~מכיעת

פליטותהפחתתבדברהסביבהלהגכתהמשרדמדיכיות-התעשייהגמגזר

יישוסועקרוןהחוק,לפיהיתרטעוכיפליטהמקורותלרבותי:(תעשייה

ilתשתיתלקידוסוהמיסהאכרגיהמשרדמדיכיות;הזמיכההמיטביתטככיקה

;הטבעיהגזהספקת

•

•lמשולביס,וחכיהתחבורהמרכזיפיתוח,42תמ"אקידוס-התחבורה:מגזר

להסעתמערכותפיתוחירוקה),(הסדרהעירוכיתתחבורהלתככון'ייישוס

לאוטובוסיס,כתיביסהקצאתמהירה,אוטובוסיםתעבורתלרבותהמוכיס

והקמהקידוסתוךחכיהתקכיהפחתת(שאטליס),מאורגכיסהסעיסהפעלת
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,בקרתביקושעתירילאזוריםנגישותשיאפשרותחבורתיותאלטרנטיבות'~ל

ניהולתנועה,ובקרתלמטעניםאבותכניתלתחבורהאבתכניתקידום(:תיבים,

lהכוונתראשיים,בציריםכבדיםרכבכליתנועתאיסורלרבותתנועה:יקושי

אגרתבחינתבאופניים,שימושעידודעומסים,עלסלולאריומידענועהjו

ייצעדיבמסמךכמפורטוהכולאקולוגיתנהיגהעידודחשמלי,רכבעידודג:ודש,

אווירייזיהוםלצמצוםהלאומיתהתכניתעבורהתחבורהמשרדשלדיניות.Yכ

הלאומית.לתכניתהעבודהלמסמךכנספחכמצורף24.7.11יום.Yנ

לצידם,הקבועיםבשיעוריםלהלן,המפורטיםהאווירמזהמישלהפליטהת1הפחוב.

:2010בשנתביחסלפליטתס

אתהכוללים2010לשנתביחסהפחתהיעדי

אמצעיםשלוההפעלהכרגיל"ייעסקיםתרחיש

זןבהחלטההקבןעיםנוספיםמזהם

2020בשנת2015לשנת

50251%68%

.NOx34%61%

PM104%-1%
NMVOIC32%30%

5.!PM213%11%
77%85%בנזו

76%86%-,כןטאדיאו3,1

לחוק,הראשונהבתוספתהקבועיסהאווירלמזהמימידעבסיסשל('הרחבהבנייהג.

מצאיובנייתמחקריםביצועבסביבה,ודיגוםניטורביצועבאמצעותה~\ארבין
פליטוונ.

כמפורטכרגילעסקיסתרחישלפיפליטותלהפחתתהממשלהמדיניותליישוסלפעול.4
הלאומית.לתכניתהעבודהבמסמך

התכניתביצועלצורך,2013-2017בשניםשייחמיליון140שלכוללסכוםלהקצות.5
.זובהחלטהכמפורטהלאומית

אווירלזיהוםעיקרימקורהמהווהמתחבורה,הנובעאווירזיהוםלהפחיתבמטרה.6
:עריםבמרכזי

והבטיחותהלאומיותהתשתיותהתחבורה,שרהסביבה,להגנתהשרעללהטילא.

2452מס.ממשלהלהחלטותבהמשךהאוצר,ושרהתחבורה)שר(להלן-בדרכיכו

שללגריטההתכניתאתלהמשיך,13.1.2008מיוס2935ומס.21.10.2007מיוס

.ההחלטהבאותה5בסעיףכאמורישניםרכב:כלי

.2013-2017השניםביןלשנה,~מיליון5שלסךיוקצה(:ך,לצורך
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עסבשיתוףהתחבורהשרעללהטילנקייהעירוניתציבוריתתחבורהקידוסלצורךב.

1.4.2014ליוסעדלהפעיל-האוצרושרוהמיסהאנרגיהשרהסביבה,להגנתהשר

המשמשיסעירונייסאוטובוסיסשלושהשללהפעלה(פיילוט)חלוץפרויוזט

יוקצהכדלצורד.וניסויבחינהלצורדדחוס,טבעיגזבאמצעותציבורית:ורהlלתח

זהפיילוטבסיסעלהפיילוט.לביצועהנדרשהסכוס2013בשנתההצטיידותלקרן

דחוס.טבעיבגזהמונעיסאוטובוסיסשלוהפעלההטמעההמשדתיברון

-בכבישיסהגודשוהקטנתפרטיברכבהשימושהפחתתלצורדג.

שרהתחבורה,שרעסבהתייעצותהסביבה,להגנתהשרעללהטיל)1(

לעידודתמיכותמתןלפועלולהוציאמידהאמותלקבועהכלכלהושרהאוצר

מהתקציבכשלישמיוממות.הנובעאווירזיהוסאתלהפחיתבמשקמעסיקיס

שלסדיוקצהכן,לצורד.בפריפריהנסועהלהפחתתיוקצהזהלאמצעישיןקצה

:הבאבאופןשיוחלקו,2013-2017בשניסש"חמיליוו28.5

20132014201520162017שנה

fi!.I157.57.57.5במיליוניתקציב

שלהסביבתייסהביצועיסמדוחOECDה-ארגוןלהמלצותבהתאס)2(

מיוס2008מס.ממשלהלהחלטתובהמשד2011לשנתישראלמדינת

שרועסהסביבהלהגנתהשרעסבהתייעצותהאוצרשרעללהטיל,15.07.2()10

ליסינג.ברכביהנסועהלצמצוסוצעדיסכליסעלולהמליץלבחוןהתחבורה,

.31.12.13ליוסעדלממשלהיוצגוכאמורהמלצות

לבחוןהסביבה,להגנתהשרעסבהתייעצותהאוצר,ושרהתחבורהשרעללהטילד.

בעתציבוריתולתחבורהנוסעיסמרובירכבלכליעדיפותמתןלפועלולהו~~יא

בישראל.האגרהכבישישלעתידיסמכרזיסואישורתכנוו·

רכישתלעודדהאוצרשרעללהטילהעריס,במרכזיהאווירזיהוסהפחתתלצורךה.

:אווירזיהוסמופחתותמוניוות

33.33%בשיעורהכנסהמסלצרכימואץפחתשעהבהוראתלהעניק)1(

תעריףלצו87לפרקבכלליסכהגדרתו),Hybrid(מנועמשולברכבשהיא'ניתIלמ

לאלתוקףתכנסכאמורהשעההוראת.2011התשע"א-קנייה,ומסהמכס

.31.12.2013מיוסיאוחר

כהגדרתו)Hybrid(מנועמשולברכבשהיאמונית,מכירתכילקבוע)2(

פרטי,כרכב,-2011התשע"אקנייה,ומסהמכסתעריףלצו87לפרקבכו:ליס

שניס,4לאחרקנייהממספטורהתהיה,2014-2017בשניסנרכשהאשר

למוניתבהשוואההקנייהמסחישובלצורךהפחתיואץיותרקצרה:קופהnול

.31.12.2013מיוסיאוחרלאלתוקףייכנסכאמורהתקופהקיצוראחרת.

ארגוןלהמלצותובהתאס21.10.2007מיוס2452מס.ממשלהלהחלטת\דJ!בהמו.

עללהטיל,2011לשנתישראלמדינתשלהסביבתייסהביצועיסמדוחOECDה-

הצורד,לפיהעובדיסהסתדרותועסהמשפטיסשרעסבהתייעצותהאוצרשר
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רכבהחזקתעללהטבותערךושוותחלופיתתגמןלשיטתעלולהמליץלבחוו

ההמלצותהרכב.כליעלבעלותהוכחתללאגסלכך,הזכאיסלעובדיסנותjהניו

ה-עדויוגשוהצורךלפיחקיקהתיקונילרבותליישוסאמצעיסתכו~ולנה

31.12.2014.

משרדיהביולצוותולהוסיף,13.5.2013מיוס165מס.ממשלההחלטתאתוiלתו:ז.

אתעבודהבמקומותציבוריתבתחבורההשימושלעידודתמריציסתכניתלהכנת

ביןתפעלהתכניתהאמורה,הממשלהלהחלטתבהתאסהסביבה.להגנתהמ~!\רד

כללמשךש"חמיליון40עליעלהלאהתקציביוהיקפה2013-2018השניס

ופה.iהתו

והסטתהחשמלצריכתלצמצוסלפעולחשמל,מייצורהאווירזיהוסהפחתתלצורך.7

:השיאמשעותביקושיכ)

לבצעהחשמל")יירשות(להלן-ציבורייס-חשמללשירותיסהרשותעללהטילא.

הפחתתלצורךדיפרנציאליתעריףהחלתשלהיעילותלגבימקצועיתבדיוזה

לבדיקהובהתייחסבהתבססהחשמלרשותשלדעתהחוותהחשמל.צרי(:ת

הדעתחוותאתתעבירהחשמלרשות31.1.2014ליוסעדתושלסצועיתiהמו

אתותשמעוהמיסהאנרגיהומשרדהסביבהלהגנתמשרדלהתייחסותהאנוורה

הדעתבשיקוללפגועכדיזהבסעיףבאמוראיןהדעת.חוותהשלמתטרסעמדתס

החלטותיה.בקבלתהחשמללרשותהנתוןהעצמאי

ליעדיובהתאססמכויותיובמסגרתלפעולימשיךוהמיסהאנרגיהשרכילקבועב.

להתקנתהתכניתאתיקדסזהבכללהחשמל,בצריכתלצמצוסלהביאמשר'דו

יעדיסותתווהחכמיס,מוניסלהתקנתפיילוטתכלולהתכניתחכמה.מניהמערך

יגיש31.3.2014ליוסעדחכמיס.מוניסבאמצעותבמשקצרכניסלחיבורומוע:דיס

התכנית.יישוסהמשךלענייןעדכוןוהמיסאנרגיהiושר

להגנתהשרעסבהתייעצותהאוצר,שרעללהטילהאוויר,זיהוסאתלהפחיתבמטרה.8

הביןהוועדהומסקנות13.1.2008מיוס2935ממשלהלהחלטתובהמשךהסביבה

סוגיעלבהדרגתיות,שיופעלדיפרנציאלי,מסשיעורלקבועירוק,למיסוימשרדית

הסביבתיותההשפעותאתשישקףבאופושוניס,מזוטסוגיובפרט~וניסIדלקיס

הכולפחות,מזהמיםבדלקיםהשימושאתויעודדבהםמהשימושכתוצאההנגרמות.

אוצרשרעללהטילכו,כמודומיס.לדלקיסבעולסהמקובלהמיסוילגובהלב:בשים

לעידודתמריציסמתןלבחוןהכלכלהושרהסביבהלהגנתהשרעסבהתייעצ.ות

עדוהכלהפליטות.שלמשמעותיתלהפחתהמוכחיסבאמצעיסאובתהליכיסהשימוש

טבעי.גזכגוןנקייסדלקתחליפישלולזמינות01.01.15ליוס

וכןבית,ומשקיתעשייהלרבותפליטהממקורותהנובעהאווירזיהוסהפחתתלצורך.9

:הסביבהלהגנתהשרעללהטילבישראל,האווירזיהוסלגביהידעבסיסלV(הרחבה

המשרדמדיניותליישוסלפעולמתעשייה,הנובעהאווירזיהוסלהפחיתבמטרהא.

לשיפורידיעלהתעשייהמסקטורחמצניתדוגופריתשלפליטותהפחתתבענייךן

.נקייסלדלקיסומעברהדלקיסאיכות

ממחצבות.נשימיסחלקיקיסשלפליטותוכימותאפיוןלמיפוי,סקרלבצג(ב.
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נדיפותאורגניותתרכובותמפליטתהנובעאווירזיהוםאתלהפחיתבמטרהג.

)VOC(השרעללהטיל-מבניתוךאווירוזיהוםביתממשקיפליטהעלבדגש

הצעהולהכיןVOCשלפליטהוכימותאפיוןלמיפוי,סקרלבצעהסביבה,!Iלהגנ

.כאמוראווירזיהוםלהפחתתשנתיתרבלתכנית

לפעולבישראל,אווירזיהוםלגביהמידעבסיסאתולהרחיבלבנותבמטרה.ד

הרחבהבאמצעותהיתרביןכאמור,מידעבסיסשלוהשלמההרחבהלבנייה,

מחקריםעריכתסביבתי,דיגוםביצועהארצי,האווירניטורמערדשלושיפור

הפליטות.מצאי'חIופית

-2013בשניםQj"]מיליון46.5שלסדיוקצהזה,בסעיףהאמורותהפעולותביצועלצורד
:הבאבאופן'חלקוIשי,2017

20132014201520162017שנה

Qj14107.57.57.5"]במיליוניתקציב

הסביבהלהגנתהשררשאילעיל,3בסעיףהקבועיםהיעדיםשלמיטבימימושלצורד.10

לתכניתהמןקצההתקציבכללשלהחלןקהאתלשנותהאוצר,שרנםJבתאום

המפורטיםהצעדיםביצועזו.בהחלטההמפורטיםהשניםוביןהצעדיםביןהלאומית,

.כאמורלתקצובםבכפוףיעשהבהחלטה

התכניתיישוםאחרלמעקבהסביבה,להגנתהשרנציגבראשותועדה,להקים.11

יהיובוועדההמעקב).ועדת(להלן-כרגילעסקיםתרחישיישוםלרבותהלאומית

הכלכלה,משרדהתחבורה,משרדוהמים,האנרגיהמשרדהאוצר,משרדשלנציגים

האוצר.במשרדהמיסיםורשותחשמל-ציבורייםלשירותיםהרשותהב.ריאות,משרד

עלקלנדרית,שנהכלבתוםהמעקב,לוועדתידווחוהשוניםוהגופיםהשריםנציגי

.מייצגיםהםאןתםןהגופיםהמשרדיםעלזוהחלטהלפיהמוטלותהפעולותביצוע

וידןןחביעדיהוהעמידהכמכלןלהתכניתיישוםעלמעקביבצעהסביבהלהגנתהשר

הלאומית.התכניתיישוםעללשנהאחתלממשלה
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הסברדברי

כללירקע

כללי.1

בארץהסביבתיתהמדיניותמעצביבפניהאוויראיכותשיפוראתגרניצבעשוריםמספרמזה

זיהוםביןהקושרותהמדעיותהעדויותשמתרבותככלגוברתזהנושאשלחשיבותוובעולם.

יבולים,והצומח,החיעולםהאדם,בריאותעלחמורותשליליותהשפעותשל,~לביןאוויר

ורכוש.מבנים

שבץ,לב,:התקפיכגוןשוניםתחלואהסוגיכוללותהאווירזיהוםשל~אותיותIהברההשפעות

ממושכתחשיפהועוד.מוקדמתתמותהלשיעוריתרומהלויקמיההריאות,סרטןאסטמה,

בתוחלתלירידהלהביאכדיבהוישהאוכלוסייהבכללפוגעתאווירזיהוםשלגבוהותלרמות

חולים,כגוןרגישותבאוכלוסיותמוחמרתזופגיעה.האוכלוסייהשלהכלליןנהחיים

.tוילדיכקשישים

המדיניותצעדימיישוםכתוצאההאוויראיכותשיפורכימעידבעולםשקייסהרבהניסיון

כולו.למשקכלכליתותועלתהמדינהלאזרחירבהבריאותיתתועלתלהביאצפויהמוצעים,

בהיבטיסהןהמערבי,העולםלמדינותביחסייחודיםמאפייניםלי'שראלמכן,יתרה

זיהוסעלהמשפיעיםאקלימייםבהיבטיסוהןאוכלוסייהוגידולצפיפותשלדמוגרפיס

חול).וסופותחזקהשמשקו"ינת(כגוןהאוויר

שלגבוהיםריכוזיםשלארציתכללבעיהקיימתכיוםבישראלהאוויראיכ:ותמצבפיעל

שלמאודגבוהיםבריכוזיםמתאפייניםהעריםמרכזיבנוסףואוזון.נשיכויםחלקיקים

.האוויראיכותמערכיונשנותחוזרותבחריגותביטוילידיהבאיםחנקןתחמוצות

עלמטילהשנה,בינוארבראשוןלתוקףשנכנס,2008~התשס"חנקי,ווירIילחוק5סעיף

שלןלצמצןםלמניעהלאןמיתתכניתלאשרהסביבה/להגנתהשרהצעתלפיהממשלה/

בפנילהציגנועדהזוהחלטההצעתלתוקף.החוקכניסתמיוםשנהתוךהאןןיר,זיהןם

שתכלול-לאומיתתכניתבחוק,כנדרשהממשלה,

;אווירזיהוסלצמצןסארצייסיעדיוס)1(

;אלוביעדיםלעמידהודרכיםאמצעים)2(

התכנית.ביצועלענייןומשרדיםממשלהשרילפעילותהוראות)3(

אגףידיעלוחצילשנהמעלשנמשכהמאומצתהכנהעבודתעלמבוססתזןמחליטי(}הצעת

משרדיוליוויבשיתוףהמשרד)(להלן-הסביבהלהגנתבמשרדאקליםן~!\ינויאוויראיכות

שוניםאמצעיםעלוהמליצהמיפתהבחנה,זוהכנהעבודתבדבר.הנוגעיםוהגופיםהממשלה

להכנתעבודהב"מסמךמפורטתהמלאהההכנהעבודתהאוויר.זיהוםלהפחתתשיביאו

לתכניתהעבודהיימסמך(להלן-האוויר"זיהוםשלוצמצוםלמניעהלאומית.תכנית

הלאומית").

אןןירלזיהןםהאןכלןסייהשלמחשיפההבריאןתיןתההט\פעןתכימןת.2

הבריאותיותההשפעותלאפיוןהבריאותמשרדעםביחדהמשרדפעלהעבוזיהבמסגרת
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פיעלהתכניתשלהיעדבשנותבאווירהמזהמיםריכוזתחזיתביןמהפערכתוצ.אההנגרמות

היעד.ערכילביוכרגיל",עסקים'ייתרחיש

החלטותקיימת,ממשלתיתמדיניותהנוכחיות,המגמותהוא-כרגיל"ם1עסק''ייתרחיש

נקבעוהיעדערכיבהמשך.כמפורט,2010לדצמברנכוןהמיושמתוהרגולציהממשלה

הםלחוק,6בסעיףלפי2011-תשע"אשעה),(הוראתאוויר)איכות(ערכינקיאווירבתקנות

פיעללשאוףישאליובריאותיותהשפעותצפויותלאשמתחתיוהחשיפהףtואתמבטאים

)WHO(העולמיהבריאותארגוןלהמלצותבהתאםלרובנקבעויעדערכינקי'.אווירחוק
.EPAוi-כמווארגונים

.אלוהשפעותשלהכלכליותהעלויותכומתוהבריאותיות,ההשפעותהערכתלאחר

היעדבשנןתהבריאןתייםהנזקיםכימןתשלהמןניטריתההערכהסויכןם

הנזקכלסך
הכלכלי

מקריםמספרשנת
במיליןניבריאןתיתהשפעה

חדשיםשקליםהיעד)מערכיולחריגהיעד
לשנה

PMz.s-חייםשנותאובדן
חייםשנות27,860

כרונית)(מחשיפה
21,836

PMz.s-כומתלא166.8ריאותמסרטןתמותה

PMz.s-לבממחלותתמותה
כומתלא 448.11

א(יסכמיות

10[PN-מחשיפהעתבטרםמוות)
149.241.8

אוזוטית)*

PN[lO-אשפוזים
201553.90.5

קי-דיווסקולארייס

10[P:N-396.53.5נשימתייםאשפוזים

P:Nl1o-שימוש(ימיאסטמה
2,229.70.6

ברנרופות)

(מחשיפהבטרס-עתמוות-אוזון
20.825.8

וטית)jאו.
.t-.

440.4נשימתייסאשפוזים-אוזון

21,847כIIסןד

PMz.s-30,310חייםשנותאובדן

כרונית)(מחשיפה
23,756

חייס)(שנות2020

PNlz.s-כומתלא156.6ריאותמסרטןתמותה
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PMz.s-לבממחלותתמותה
I422.42כומתלא

Iאיסכמיות

עתבטרסתמותה-v[Pז10
37.9 135.3

אקוטית)*(מחשיפה

lloזP-אשפוזיס
47.90.4

קו-דיווסקולארייס

l1oזP-359.53.2נשימתייסאשפוזיס

P1-11o-שימוש(ימיאסטמה
0.6

:רופות)nב
2,021.6

(מחשיפהבטרס-עתמוותאוזון-
26.77.5

וטית)iאכ

560.5נשימתייסאשפוזיס-אוזון

23,768סיד"כ

PMיIלחלקיקיסמחשיפהעתבטרסמוותבשלנגרסiךהכלכליהנזק* Iהכלכליהנזקבסכימתנכללאינו

.העיקריהנזקמהווהאשרI)M25מחלקיקיסהנגרסהנזקעלכפילןתלמנןעכונתעלזאתשבטבלה

שלןשתשלהיעדמערכימחריגהכתןצאההבריאןתיןתההשפעןתשלהמןניטריתההערכה

PM2•5:וI~v):המזהמים ,P-מיליארד22בכ-נאמדת03ןrL!Jמיליארד24ןבכ-2015בשנתrL!J

.2020בשנת

הנגרמותהבריאןתיןתההשפעןתכללאתמשקףאיכולעילהבריאןתיןתההשפעותכימות

הבריאןתיותהשפעותכילהכיחוכיתוהלאומית,בתכניתהמטופלים:ויםIלמזהמחשיפה

לעיל.שכומתומאלוגבוהותוהכלליות

כרגילעסקיםלתרחישמעברבאןןירהמזהמיםריכןזילהפחתתמדיניןתאמצעי.3

צפןייםבתככיתהמטופליםהמזהמיםכרגילעסקיםבתרחישכיזיהתהשנעשח:ההעבודה

.2020ו-2015בשניםהיעדמערךהחורגיםבריכוזיםלהימצא

ערכילביןהיעדבשכותהאווירמזהמישלהחזוייםהריכוזיםביוהפעראתtלצמצכבשאיפה

לתרחישמעברוזאתהיעד,בשכותהאווירזיהוםלהפחתתנוספיםאמצעיםכבחנוהיעד

כוספים").הפחתהייאמצעי(,~הלו-כרגיל,עסקים

מיישומם.הצפויההתועלתמולהעלותשלהערכההתבצעההנוספיםההפחתהאמצעיעבור

היכההחלתםכלומרלמשק,שליליתעלותבעליהיכםהמוצעיםהצעדיםלv(המכריערובם

הלאומית.התככיתשלהעבודהבמסמךשכבחנוכפיהמשקיתברמהכדאית

(כללהלאומיתבתכניתלקדםמוצעאשרהכוספיםההפחתהאמצעי(::<וצגיםשלהלןבטבלה

:הלאומית)התככיתלהכנתהעבודהבמסמךמפורטיםשכבחכוהאמצעים
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הנןספיםההפחתהאמצעי

המזהמיםמדיניותצעדסקטור
המטופלים

בתכנית
שיופחתן

,NOx,סהצריכהבהיקףכתלותדיפרנציאליתעריףבחינתסקטןר PM1
Smart(חכמהמערכתתשתיתהתקנתייצןר grid(SOz

האנרגיו,

,SOz,ושיפורחמצניתדולגופריתפליטהתקניהחמרתתעשיירך NOx
PMהדלקיםאיכות

SOz,NOx,השוניםהמזוטלסוגידיפרנציאלימסשיעורקביעת

PM

PMחלקיקיםפליטותלהפחתתפעולהתכניתגיבוש
ממחצבות

-..-_

-1,3ישניםכלי-רכבלגריטתתכניתהרחבתתחבןרה

Butadiene,ציבוריתבתחבורהטבעיבגזהשימושקידום

,בנזר
זיהוםמופחתותלמוניותמואץבפחתהכרה

,NMVOC
זיהוםלהפחתתהליסינגבשוקהמיסוימכשירישינוי

,NOx,ס PM1
SOz.מנסועהאוויר ,PMzs
אווירזיהוםלצמצוםלמעסיקיםמענקיםמתר

Iיוממיסמנסיעתהפחתת
I

לרכבהזכאיםלשכיריסרכבהטבתהשוואת

מהמעסיק

נוסעיםמרובילכלי-רכבאגרהבכבישיהנחותמתר

ציבוריתולתחבורה

NMVOCNMVOCבפליטותלטיפולייעודיתתכניתהכנתביתמשקי

הביתממשקיפליטותעלבדגש

הלאןמיתהתכניתבהכנתמרכזייםהעבודהשלבי.4

להכנתהעבודהבבסיסשעמדווהמתודולוגיההעבודהשלבישלכלליתיא;וריובאלהלן

לביצועששימשוהמידעהנתוניםכללושלהמתודולוגיהכלשלפירוטהלאומית.התכנית

האווירזיהוםשלוצמצוםלמניעהלאומיתתכניתלהכנתעבודהב"מסמךנמצאהעבודה

.זולהחלטההמצון-ףבישראל"

שיטןפלוהמזהמיםוקביעתבישראלהעכשוויהאוויראיכותמצב:מיפויא'שלב

בתכנית

האווירמזהמיאתזיהתההסביבהלהגנתהשרידיעלמונתהאשרהמומחיםןועדת

ואשרביותרהחמורותוהבריאותיותהסביבתיותההשפעותמיוחסותלהםאשרהמרכזיים
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זיהוםמגמותאתהועדה,זיהתהכןכמוהזו.בעתהמאמציםאתלמקדישבהפחתתם

יותרגבוהאווירלזיהוםאינדיקציהקיימתבהםגיאןגרפיםואזוריםלiבישר>-:האוויר

.אחריםמאזורים

:הבאיםהמזהמיםהםהלאומיתהתכניתמסגרתלטפלבהםהוחלטהמזהמים

דו-חמצניתגופרית),PM10(נשימיםחלקיקים),PM2S(עדיניםנשימיםיקיםrחל,),03(אוזון

S02דן-חמצניוחנקן)N02(-ובהפחתתםקריטריונים"יימזהמיםמכוניםאלומזהמים

החנקןאתהועדהזיהתהכן,כמובעולם.האןוירזיהוםלצמצוםהמאמציםעיקרמרוכזים

אווירמזהמיכקבוצת),NMVOC(הנדיפותהאורגניותהתרכובותואת)N02(הדו-חמצני

השפעותבעלתוהןהטרופוספרהבשכבתהאוזוןיצירתבתהלידהןמשמעותי,תפקידבעלת

.עצמהבפנימשמעויותבריאותיות

בנזן),Pb(עופרתהמזהמים-אתהלאומיתהתכניתבמסגרתלבחוןהוחלטבנוסף

)Bcnzcnc,(להלןבוטדיאן-3,1ו-כספית)"האוויר").יימזהמיאו:ייהמזהמים

:בעןלםדןמותתכניןתעלספרןתסקין·ת:בןשלב

נערכהישראל,עבוראפקטיביתתכניתיצירתלשםאחרים,שלמניסיונםללמודמנתעל

כללההסקירה.המערביבעולםשונותבמדינןתדומותתכניותנבחנובה'Tהספרוןסקירת

האסטרטגיתוהתכניתלאומיותתכניות(שלושאווירזיהוםלצמצוםקיפות.Yנתכניותארבע

המלאההסקירהאתשבוצעה.הספרותסקירתשלהעיקרייםהממצאיםלהלןהאירופית).

.הסביבהלהגנתהמשרדשלהאינטרנטבאתרלמצואניתן

.'t11 EAP(האירופיהאיחודמדיניות- 6 , CAFE: Clean AirFor Europe(-ה-לתכנית

CAFEלמזהמים,כלל-אירופאיםתקניםקביעת:הינןשבהןוהעיקריותמטרות,מספר

ייהסעת"שלההשפעותאתלהפחיתמנתעלמדינהלכלפרטנייםפליטותהפחתתיעדיקביעת

עלותלניתוחיאחידהמתודולוגיהקביעתלמדינה,ממדינה)transboundar:y(אווירזיהום

(הדירקטיבות).האיחודלמדינותמחייבתרגולציהמסגרתוקביעת)CAFE-CBA(תועלת

פליטות.להפחתתמדיניותצעדיכוללתאינהCAFEה-תכנית

תועלתעלותניתוחמכילהזותכנית)-AQS(אווירלאיכותהבריטית:\רטגיתIהאסהתכנית-

התכנית.בבריטניההאווירזיהוםרמתאתלהפחיתשנועדושוניםכודיניותלצעדיכלכלי

האווירזיהוםלתקנימעברהאווירזיהוםאתלהורידשנועדומדיניותאמ~:עיגםבוחנת

כלכלית.תועלתבעליהינםהמוצעיםשהצעדיםככלהבריטי,בחוקהקבועים

אתבוחנתההולנדיהפעולהשיתוףתכנית)-NSL(לאומיפעולהלשיתוףהתכנ,~ת:הולנד-

מדיניותצעדיומציעההאירופאיהאיחודשלאווירזיהוםבתקנילעמודהוו~נדשליכולתה

פליטותהפחתתתרחישילמספרעלות-תועלתניתוחכוללתההולנדיתהתכ(:ית.כדלשם

יעדיאתלבחורמנתעל,CAFE-CBAמודלעלבהתבססההןלנדי,המשקלאפיוןבהתאם

.ההולנדילמשקהמיטבייםההפחתה

EP(האמריקאיתהסביבהלהגנתהסוכנןתשלאווירבזיהוםהטיכ:ןלמדיניות- A(לארגון-

המדיניותאמצעילצדהבריאותיןתההשפעותניתוחאתהמאגדתכןללתתכניתאיןEPAה-

מסגרתתכניותשלרחבמגווןמכילההאמריקאיתהמדיניותככלל,אוויר.זיהוםלהפחתת

שלומפורטיםכלכלייםתועלתעלותניתוחילצדבמדינה,האווירב:זיהוםלטפלשנועדו
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.הקריטריוניםלמזהמיםהבריאותיותההשפעות

בכלהשונות,בתוכניותהמזהמיםבבחירתהשונותלמרותכיעולההשווא:תיתמבחינה

להשפעותהאחראייםהמזהמיםשנישלהפחתהיעדיםעלדגשהושםשנסו~רוהתוכניות

NOxהמזהמיםגםמטופליםכדלצורדואוזון.:חלקיקיםביותרשמעותיות.Yהנהבריאותיות

להיווצרותתורמיםאשרואמוניהSOzוהמזהמיםמבשרי-אוזון,והמהווים,NMVOCו-

החלקיקים.

שלהיעדובשנות2010בשנתבישראלהאוויראיכותמצבתמונתניתוחגו:שלב

)BAU(כרגיל"ייעסקיםבתרחיש-2020ו~;015התכנית:

בתכניתהנבדקיםהאווירמזהמישלהנוכחיתהסביבתיתהמצבתמונתנבחנההראשוןבשלב

2010בשנרהלאומית J.נתוני.הקיימיםוהדיגוםהניטורבנתונישימושנעשהכדלצורד

דיגומיםואילוהארץברחביהפרוסותהרציףהניטורמתחנותנאספיםהרציףהניטור

.רציףניטוראיןשלהםאווירלמזהמינערכיםסביבתיים

:עיקרייםמרכיביםשלושהבאמצעותהתבצעהיעדלשנותהמצבתמונתתיאור

פליטותמצאיגיבוש-הלאומיתבתכניתהמוגדריםהאווירלמזהמיפליטותמצאיבניית)1(

בתכניתהמוגדריםאווירמזהמיהפולטיםבמשק,המרכזייםהפליטהכוקורותאתכוללאשר

מהוויםאשרבמשקהשוניםהמגזריםלמיפויהיתר,ביןמשמש,הפליטותמצאיהלאומית.

פליטותלהפחתתהמיועדיםמדיניותצעדיבחינתלצורדבאווירהמזהמיםלריכוזיתורמים

התכנית.שלהבאיםבשלבים

תעשייה,מפעליתחבורה,חשמל,ייצור-2010שנתשלהפליטותבמצאיהכלוו~יםהמגזרים

דלק,תחנות(מט"שים),שפכיםטיהורמתקניבטון,מפעלימכבסות,מחצ:בות,דפוס,בתי

וחקלאות.ביתמשקייערות,

-הפליטותשבמצאיהמגזריםעבורהיעדלשנות)BAU(כרגילעסקיםתרחישהנחות)2(
Business(כרגיל"עסקיםייתרחישהנחותקביעת As Usual - BAU(היקףאתלשקףנועד

הנוכחיתהפעילותאפיוןסמדעלזאת,.השוניםהמגזריםשלבמשק-יrהעתיהפעילות

תרחישהנחותשלתפקידן.היוםהקיימתהממשלהמדיניותפיעלהעתידיות,ומגמותיה

המזהמיםלגביבסביבה,אוויראיכותמצבשלתחזיתהכנתלאפשרואiוכרגילעסקים

עלחזויפליטותמצאיבנייתבאמצעותזאת,התכנית.שלהיעדבשנותבתכנית,הנבדקים

כרגיל.העסקיםתרחיששלהנחותסמד

היעד,לשנותכרגילעסקיםתרחישוהנחות2010לשנתשנבנההפליטותמצאישלשילוב

ו-2015:התכניתשלהיעדבשנותהשוניםהמזהמיםשלהפליטותהיקף-זתlלחזותמאפשר

2020.

נוכחיות,המגמותסקירתבאמצעותנעשתהכרגילעסקיםתרחיששלההנחותמערדבניית

מתוקצבות),תוכניות(כמולביצועןגבוההוודאותשישנהקיימותממשלרניותתכניות

עםפגישותנערכוכדלצורד.2010לדצמברנכוןהמיושמתוהרגולציהממשלההחלטות

התשתיותהתמ"ת,התחבורה,משרדי:כגוןהשונים,במגזרים'נטייםIהרלוהגורמים

.כמוועודלמ"ס)(להלן-לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהקק"ל,החשמל,רשן'תוהחקלאות,

תרחישהנחותכלכאמור.השוניםהרלוונטייםמהגורמיםשהתקבלרבומרrןונותחנאסףכן
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לענייןהתכנסאשרהבין-משרדיהצוותשלהעבודהבצוותיוסוכמוהוצגוכרגילעסקיס

ית.Jהלאונcהתכנית

הפעילותמגזריעבורכרגיל,עסקיסבתרחישישהונחןהעיקריותההנחותשי~פירוטלהלן

לתכניתהעבודהבמסמןמופיעההנחותשלמלאפירוטהפליטות.מצאיבמסגרתשנבחנו

הלאומית.

:התעשייהבמגזרמוקדייסמקורותלגביעיקריותהנחותא.

תעשייתייס-פליטהממקורותפליטותלהפחתתהסביבהלהגנתהמשרדמדיניותיישוס

במצאישרשומיסתעשייתייספליטהמקורותלגבינעשתההחזויההנ:ליטןתהערכת

הערכתמשמעותית.היאהמרחביהאווירלזיהוסושתרומתסהמשרד~לIהפליטות

פיעלהסביבה,להגנתהמשרדידיעלהנקבעיםהפליטהערכילפיושבהrוהפליטות

והטמעתנקיאווירחוקיישוסלרבותמתעשייה,פליטותלהפחתתכוללתiךמדיניותו

TA-Lufן2002תקניויישוספליטההיתרטעוניבמפעליםהזמינהמיטביתiןהטכניקה

ובינונית.טנהjJלתעשייה

:החשמלייצןרבמגזרעיקריותהנחןתב.

בנושא18.9.08מיוס4095ומס.13.3.08מיום3261מס.ממשלההחלטותיישוס)1(

החשמלבצריכתצמצוס-אנרגטיתהתייעלותבאמצעותהחשמלצריכתtצמצוכ

20שלובשיעור2015לשנתעדאחוזים7שלבשיעוראנרגטיתהתייעלותבאמצעות

.2020לשנתעדCIאחוזי

-17.7.2011מיוס3484ומס.29.1.09מיוס4450מס.ממשלההחלטותיישוס)2(

חשמלייצור-מתחדשותאנרגיותלקידוסכליסוגיבושמנחהיעדקביעתבנןשא

עדלחשמלהביקושיסמסןאחוזיס10שלבשיעןרמתחדשותאנרגיות-גות1באמצ

.2020שנת

המסחריתהפעלתןתחילת:מועדחדשותחשמלייצוריחידותאוכוחתחנותהפעלך()3(

הוערכו,2020שנתאו2015שנתעדחדשותחשמלייצוריחידותאוכוחנותfתרשל

רישיונותולפי2010מדצמברחשמלחברתשלהמאושרתהפיתוחלתכניתבהתאם

.בענייןוהערכותיהחשמל,-ציבורייסלשירותיסהרשותשהנפיקהCJמותני

באשקלןןייצוריחידותשתייפעלו2020שנתעד:באשקלוןנוספתכןחתחנתבניית)4(

.בלבדחירוסבמצביגיבוילצורכיייעשהבפחסשימוש,כאשרטבעיבגז)D(פרויקט

לחברת1961-התשכ"אמפגעיס,למניעתלחוק8סעיףלפיאישיותהוראותיישוס)5(

כןחמתחנותפליטותלהפחתתאמצעיסהתקנתבעניין26.12.2010מיוסחשמל

בהוראותשנקבעוכפיהפליטהתקנילפיתהיההחזויההפליטה:קיימות!Iפחמיו

הכוחבתחנת1-2ביחידותפליטותהפחתתתושג2015שנתשעדכןהאמון'ות,

2020שנתועדבחדרה,רביןאורותהכוחבתחנת5-6וביחידותבאשקלוןרוטנבן-ג

אורותהכוחבתחנת1-4וביחידותבאשקלוןרוטנברגהכוחבתחנת3-4ביחידות

בחדרה.רבין

:התחבורהבמגזר~יותIעיקהנחןתג.
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כגון:בדרכיםוהבטיחותהלאומיותהתשתיותהתחבורה,משרדמדיניותיישום)1(

תחבורהלתכנוןיישוםמשולבים,וחניהתחבורהמרכזיפיתוח,42תמ"אאישוו'

תעבורתלרבותהמוניםלהסעתמערכותפיתוחירוקה),(הסדרהעירונית

מאורגניםהסעיםהפעלתלאוטובוסים,נתיביםהקצאתמהירה,אוטוב:וסים

ותכניתלתחבורהאבתכניתקידוםנתיבים,בקרתחניה,תקניהפחתת(שאטלים),

רכבכליתנועתאיסורלרבותתנועהבקושיניהולתנועה,ובקרתטענים.Yלנאב

שימושעידודעומסים,עלסלולאריומידעתנועההכוונתראשיים,בציריםכבדיכן

והכולאקולוגיתנהיגהעידודחשמלי,רכבעידודגודש,אגרתבחינתבאופניים,

הלאומיותהתשתיותהתחבורה,משרדשלמדיניותייצעדיבמסמדכמפו,יט

24.7.11מיוםאוויר"זיהוםלצמצוםהלאומיתהתכניתעבורבדרכיםוהבטיחות

הלאומית.לתכניתהעבודהלמסמדכנספחכמצוו'ף

בשנותגםתישמרכיוםהקיימתכלי-הרכבגיל:התפלגותכלי-הרכבגילכותIהתפל)2(

כלי-רכבלביןבבנזיןהמונעיםרכבכלישביןהיחסיישמרכןכמוהתכנית.ל-.t'יהיעד

.בסולרהמונעים

עדיימשדהיברידייםהרכבכליבמסירותכיוםהקייםהגידול:שיעורהיברידירכב)3(

הרכבכלימצאימסדההיברידיותהמכוניותשלשיעורןלכך,בהתאם,2020לשנת

,2020בשנתאחוזים3.5שלושיעור2015בשנתאחוזים1.8על,~עמודעתיד

,2020בשנתזאת,לעומתזניח,יהיההחשמליהרכבשיעור2015:בשנתחשמלירכב)4(

10%Iנראהזהשיעורכייצויןחשמליים.רכבכלייהיובישראלהרכבצי:<כלל

פליטותלהפחתתהלאומיתמהתכניתזוהנחהלאמץהוחלטזאתעםיתר,כהער(:ת

השונות.התוכניותביןעקביותעללשמורמנתעלמה,Jחנ:גזי

הגידוללשיעורבהתאםקבועבשיעורביתממשקיבפליטות:גידולהביתמשקימגזרד.

יחיו2015שבשנתכדהלמ"ס,נתונילפיאחוזים1.7עלהעומדהאוכלוסייהשלהטבעי

ישוביםהוספתלכדבנוסףנפש.9,021,700כ-2020ובשנתנפש8,290,800כ·_בישראל

וגידולחרישהעירהבה"דים),(עירבנגבההדרכה:קרייתחדשיםפליטהמקוו'ותשהם

בית-שמש,העיר:גודלlמשמעותי

לפיחייםבעליבגידולממוצעגידולבקצבבהתחשבחייםבעלימפרשפליטות-חקלאותה.

.הלמ"סנתוני

מתוכננותנטיעותנתוניפיעלמיערותבפליטות:גידולמעציםמזהמיםפו;יטת-יערותו.

לישראל.קיימתמקרןשהתקבלו

איכותמצבחיזוילצורד-מודליםבאמצעןתהיעדבשנותהאןןיראיכןתמצבחיזןי)3(

נתוניםמוזניםאליהםמזהמיםופיזורלריכוזבמודליםשימושנעשההיעדבשנותהאוויר

תחזיתגובשהזהתהלידבסיסעלהחזוי.הפליטותומצאיוגרפייםוגיאמטאורולוגיים

התכנית.במסגרתהמטופליםהשוניםלמזהמיםביחסבישראלהאוויריכותi:מצבלתמונת

אחדלכלהיעדשנותעבורכרגילעסקיםתרחישפיעלכלליתהאוויראיכותמ~~בתמונתלהלן

התכנית.במסגרתהמטופליםהאוויו-ממזהמי

PMz(נשימיםחלקיקים• 5 ,PM10(:שמקורםוגבוהיםקבועיםרקעריכוזילחלקיקים
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הנובעתהתרומהבתוספתהגבוהיםהרקעריכוזיואבק.חולסופותכמוטבעייםבמקורות

בהווהגםהיעדלערךמעלחלקיקיםשלגבוהיםלריכוזיםגורמיםהמקומית,האדםמפעילות

אולםבסביבההריכוזיםשלירידהצפויהכרגילעסקיםתרחישבמסגרתהיעד.שנותוגם

יישוםהתכנית.שלהיעדבשנותנרחביםבאזוריםהיעדמערךגבוהיםריכוזיםצפוייםעדייו

היעד.מערכיהחריגהבשיעורלהקטנהיביאהמוצעתהתכניךנשלמלא

VOCו-חנקותחמוצותבנוכחותהנוצרפוטוכימישניונימזהםהינואוזוו;)03(אוזוו•
100כ-שלארציבממוצעמוערכיםישראלבמדינתאוזוושלהרקעריכוזיבאטמוספרה.

היעדמערךגבוהיםהנוכחיבמצבהאוזווריכוזיהיעד.לערךערךשווה,:jוIIלממיקרוגרם

פליטתשלוהפחתהכרגילעסקיםתרחישבמסגרתהארץ.ובפניםההרבאזורבעיקר

צפוייםעדייואולםבישראל,מסוימיםבאזוריםהאוזוןבריכוזיירידה,צפויהחנקןתחמוצות

אתלהפחיתמנתעלהתכנית.שלהיעדבשנותנרחביםבאזוריםהיעדמערךגבוהיםריכוזים

,NMVOCו-חנקןתחמוצותשלפליטותלהפחתתמדיניותאמצעיליישםי!~האוזווריכוזי

כרגיל.עסקיםתרחישבמסגרתהיוםהקיימיםלאלהמעבר

במספרהיממתיהיעדמערךכגבוהיםנמצאוזהמזהם;ריכוזי)S02(מצניתrןדוגופרית•

בחינתהחשמל.ייצורובמשקבתעשייהדלקשריפתשלכתוצאהבעיקרבישראו:אזורים

פוטנציאלקייםבהםכאזוריםזוהואשראזוריםלארבעהנעשתהזהו~מזהםהאוויראיכות

הריכוזיםשלירידהצפויהכרגילעסקיםתרחישבמסגרת.S02שלגבוהי·םלריכוזים

שלהיעדבשנותאזוריםבמספרהיעדמערךגבוהיםריכוזיםצפויים.<דייו1אולםבסביבה

התכנית.

בשנתגבוהיםבריכוזיםשנמצאמזהםהינוחמצנידו;חנקן)N02(חמצנידוחנקו•

הריכוזיםשלהפחתהצפויההיעדבשנותלכבישים.בסמוךעירוניים,ב.אזוריםבעיקרהבסיס

עדייוצפוייםתחבורתייםמטרופוליטנייםשמהוויםעירונייםבאזוריםאולםבסביבה

.גבוהיםריכוזים

ריכוזיםעלמצביעותועופרתכספיתשלהדיגומיםתוצאות;)Pbכועופרת)IIgככספית•

קיימיםולאספוריםהםהדיגוםנתוניזאת,עם.יחדהיעדמערךגודלסדריבמספו-הנמוכים

אתלהעריךניתולא,לכןאלוזהמיםמלגביהאוויראיכותאתלאפייומנתבלJנתוניםמספיק

בעתידאלומזהמיםולבחוולהמשיךמנתעלהיעד.בשנותאלהמזהמיםו~גביהאוויראיכות

ערךהיוםכברכייצויועופרת.לגביבסביבהשלהםוהמדידההניטוראתיבrלהרןצורךיהיה

.היעדלערךזההשנקבע:lהמחייהסביבה

והדיגוםהניטור.תוצאותהארץברחביודיגוםניטורנקודותבמספרנמדדבנזו;בנזו•

בשנותמוגברת.נסועהישבהםבאזוריםבעיקרהיעדמערכיגבוהיםריכוזיםעלמעידות

בשלבזאת,עםיחדרכב.מכליבפליטותהפחתהבעקבותבעיקרבריכוזיםךהrיריצפויההיעד

זה.מזהםלגביהיעדבשנותהאוויראיכותאתלהעריךניתןלאהחסריםהנתוניםבשלזה,

בעיקרהיעדמערכירבותחריגותעלמצביעותהדיגומיםתוצאות;.-זדיאוtבוט-1,3•

שתנבעהבסיס,שנתלעומתמשמעותיתהפחתהצפויההיעדבשנותהעירוניים.באזורים

איכותאתלהעריךניתולאבנתוניםמחסורבשלזאת,עםיחדרכב.מכליהפליכ\ותמהפחתת

.זהמזהםלגבייעדiךבשנותהאוויר

בישראל:האווירזיהוםשלוכלכליותבריאותיותנותJהשפד/:שלב



הש(~עה
בריאותיות

חשןפהאןכלןסייהכמות
פןנקציתxהיעדמעררהחורגלריכוז

תגובהריכוז
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בעליהמזהמיםשהםואוזון,חלקיקיםלמזהמיםנעשההבריאותיותההשפעותכימות

אווירזיהוםכיהמדעיתהקהילהבקרבספקאיןהציבור.בריאותעלהעיקריתההשפעה

למזהמיםהבריאותיותההשפעותכימותבריאותיות.השפעותשלרחבמגווןלעודאחראי

לשלביםובהתאםבעולםדומותתכניותסמךעלשנבנתהמתודולוגיהעל-כ~ינערךאלו

:הבאים

גבוהאווירלזיהוםהאוכלוסייהמחשיפתנגרמותאשרהבריאותיותהה(!\פעותכימות)1(

(נוסחה)פונקציההפעלתבאמצעותנעשההבריאותיותההשפעןתכימותהיעז'-מערך

בריאותיותלהשפעןתהיעד,ערכילביןהאווירמזהמיריכוזביןההפרשת'2}המקשרת

היאמנה-תגובהפונקצייתותחלואה).תמותה(כגוןהמזהמיםלאותםשיפהrlמהנובעות

מעלייההנובעותהבריאותיות,ההשפעותשללחישובבעולםכיוםקובלתIQההשיטה

הבריאותיותההשפעותכימותלצורךהחשופה.האוכלוסייהעלבאוויר,מזהמיםבריכוז

עליהשביןהסטטיסטיהקשראתהמאפייניםמדעייםבמחקריםשימושנעשההללו

שונות.בריאותיותהשפעותלביןבאווירזהמים.Yהכבנוכחות

בסביבהPMZ.5המזהםבריכוזמייגIמייק10כלשל:עלייהתגובהמנהלפונקצייתדוגמא

בריכוזמסוימתכמותשלתוספתלכן.לתמותההסיכוןבשיעור6%שללגיז'ולגורמת

באוכלוסייה.תמותהשלמחושבתלתוספתתביאהמזהם

Xשלתוספת(כגוןשחושבוהבריאותיותההשפעות-הבריאותיותההישפעותתמחור)2(

העלותהיקףאתלאמודמנתעלכספייםערכיםלכדיתומחרותמותה)Yו-תחלואה

ההשפעותשלהמשקיתהעלותהערכתהייעודףיי.האווירזיהוםושלשלהםהכספית

חייערךלכימותבעולםמקובלותכלכליותמתודולוגיותעלנשענההשונותrlהבריאותיו

VOL(אדם YJVSL(רפואיים.לאשפוזיםעלותוהערכת

היעדמערכימחריגהכתוצאההבריאותיותההשפעותשלהמוניטריתערכהilהלעיל,כאמור

מיליארד-24ובכ2015בשנתfL!Jמיליארד-22כ:בנאמדת03ו-PM2.5,PM10המזהמיםשל

fL!J2020בשנת.

עסקיםלתרחישמעברבאןןירהמזהמיםריכןזילהפחתתמדיניןת:אמצעיהושלב

כרגיל

מעברהיעד,בשנותהאווירזיהוםלהפחתתנוספיםאמצעיםשלבחינהנערכהזהבשלב

המזהמיםלפליטתכמשמעותייםכבעלישזוהוהמגזריםפיעלכרגיל,tעסקיכלתרחיש

:הבאבאופןנבחנוהתכניתבמסגרתשנבחנוהמדיניותאמצעיהשונים.

חושבהאמצעיכלשלהתועלת:הערכתהמוצעהצעדשלהמשקיתתועלתעלוה:-בחינת)1(

לכימותהכספייםהערכיםהאוויר.זיהוםלהפחתתהאמצעישלהתרומההער(:תידיעל

מתוךלקוחיםזה,שלבבמסגרתשחושבוהמזהמיםפליטותשליצוניותrהוהעלויות

אתלהעריךמנתעלושימשוזהבענייןהסביבהלהגנתהמשרדבאחרונהשבי'צעעבודות

נןספיםמרכיביםכומתוהתועלתבצדכן.כמושנחסכוהבריאותיותשפעותiהךהעלויות

מזהמיםשלהפחתהבדרכיםהבטיחותמידתשיפורהדלקים,בעלויותחיסכון'כגון
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COzלרב:ותנוספים ,CO.וכדומה

האמצעיליישוםהמשוערתהעלותהערכתידיעלחושבהאמצעיכלשלהעלותהערכת

הממשלתיתההוצאהלהיקףגםתחשיבנערךהצורך.במידתלמשקעלות\לVבמונחים

המוצע.הצעדאתליישםהנדרשהפרטילגוףוהעלותהצעדימושY.:Iלהנדרשת

.אמצעיכלשלהכלכליתהכדאיותאתלהעריךמאפשרהתועלתמולהעו~ותשקלול

הישימותאתכללההאמצעיםשלהישימותבחינתהישראלי-במשקהישימותמידת)2(

אושיקשווכד',ידעחוסרטכנולוגיים,פעריםשל(קיומםטכ:נית-מקצועיתמבחינה

לרגולציהההתאמה(מידתרגולטוריתומבחינההמוצע)הצעדיישוםאתימנע.ואפילו

.בי,-"ראל)הקיימת

בהפעלתהשכיחותמידתנבחנהבעולם-המוצעהאמצעיבנקיטתהשכיחותמידת)3(

שלוהאפקטיביותהישימותעלללמדמיועדתזובחינהבעולם.שונותבבזדינותהאמצעי

צעדיליישוםבהמלצותתמידהקייםהוודאותאיממדאתלצמצם:בחן,Iההאמצעי

היישוםלתוצאותביחסהמדיניותקובעישלהביטחוןמידתאתולהגבירחדשיםמדיניות

.:יהאמצעישל

:סביבהותקניהלאומיתלתכניתליעדים:המלצהJושלב

לבובשיםשיקבעזמןבפרקהאווירזיהוםלצמצוםיעדיםלקבועהממשלהנדרשתהחוקלפי

שנעשתההעבודהכלשלוסיכוםעיבודלאחר.6סעיףלפיבתקנותשנקבעוהיעד"לייערכי

אתזובהחלטהלקבועמוצעלהכנתה,העבודהבמסמךכמפורטהלאומיתהתכניתלהכנת

:הלאומיתהתכניתכיעדיהבאיםהיעדים

אתכיעדלקבועמוצעכרגילעסקיםבתרחישהחזויותההפחתותאתלהבטיחבמטרהא.

החלטותמספרעלבדגשפליטות,להפחתתהמביאההקיימתהממשלהמדיב.יותיישום

ההפחתהעיקראתמהווהשיישומםמסוימיםמשרדיםשלמדיניותומגמותממשלה

.היעדבשנותכרגילעסקיםבתרחיש

לקבועהיעד,לערכיהחזויהאווירזיהוםביןהיעד,בשנותהפעראתבזצםIלצבמטרהב.

כמפורטכרגילעסקיםלתרחישמעברהשוניםהמזהמיםשלהפליטותתתrלהפויעדים

הממשלהמחליטהאותםהנוספיםמהאמצעיםנגזריםאלוהפחתהיעדילהו~ן.בטבלה

.זובהחלטהלבצע

תרחישאתהכולליםהפחתהשיעורי

האמצעיםהפעלתואתכרגיל"ייעסקים

הנוספים
2020בשנת2015לשנתמזהם

2010לשנתביחס2010לשנתביחס

50251%68%
---

NOx34%61%

PM104%-1%

NMVOC32%30%

PM2.513%11%



-דן-

85%ך77%בנזןו c:-o/'----8c-6=--c:O--ר--r-------76%.בןטאדיאן3.1כ
-------~--------------------------

המנוייםהמזהמיםלכלבעתידוההפחתההטיפולשלוהרחבההעמקהפשרiלץבמטרהג.

בתוספתלמזהמיםביחסהידעבסיסשלוהרחבהבנייהכיעדלקבועהראשונה,בתוספת

מצאיבנייתבסביבה,והדיגוםהניטורוהרחבתביצועבאמצעותלרבות':חוקהראשונה

ושיפורהישראלילמשקהמותאמיםייעודייםפליטהמקדמיפיתוחלו'בותפליטות

אוויר.מזהמישללחיזויהמודליםעבודת

המדינהמשקעלןההשפעהtבלבלייננתןנים

תקציב.ביףJבספירוטראה

תקציב

כמפורט,2013-2017השניםביןli!Iמיליון140ההחלטהשלהכוללתהתקציביתהעלות

:להלן

ח)JJ(במלשסכוםהמשרד

20132014201520162017

7.57.57.57.57.5הסביבהלהגנתמשרדiך

7.57.57.57.57.5האוצרכ.זשרד

החלטת(לפיהאוצרכושרדמקורות
40

)13.5.13מיום165מס.כומשלה

55555התחבורהכושרד

ח)JJ(במלשסכוםשימושים

20132014201520162017

55555פרטייםרכבכליגרי'טת

אוטובוסיםשלושהשלהפעלה

לתחבורההמשמשיםעיו"וניים
לפי

הצורך
דחוסטבעיגזבאמצעות:ורית1צישימןשי

גדוליםמעסיקיםלעידודתמיכותם

157.57.57.5נסועתאתלצמצםבמשק

מו'בסקיהם

40השימושלעידודתמריציםתכנית
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עבודהבמקומותציבורית:חבורהnב

מתעשייההאווירזיהוסהפחתת

זיהוסלגביהידעבסיסשלוה,רחבה

14107.57.57.5בענייןלרבותבישראלוויר1ה~

ממשקיVOCשלפליטהורתjמו:

.fביו

_~~~~~~__JL~~1_4_0.----_(_ב_מ_ל_ש'_'_ח)_:~_על_ו_ת_ת_ק_צ_י_בי_'.'_כו_ל_ל_ת_

;ההחלטהמיישוסכתוצאהממסיסהמדינהבהכנסותוהפחתותתוספותפירוט

הפחתו,'סה"כ
20132014201520162017המז'ינהבהכנסות

:(במלש"ח)

5.15.15.15.15.1

20132014201520162017:(במלש"ח)המדינהבהכנסותתןספתסה"כ

-7111622

האדסכחמצבתעלההצער;השפעת

.האדסכחמצבתעלהשפעותצפויותלאלהחלטה

סמכותסלתחוסנוגעתשההצעהארוריסשריסעמדת

הבריאות,משרדוהמיס,האנרגיהמשרדהאוצר,משרדלהערותהופצהההחלטההצעת

והרשותהכלכלהמשרדבדרכיס,והבטיחותהלאומיותהתשתיותהתחבוך'ה,משרד

מכן.לאחרמועדיסובמספרלראשונה11.12.2011ביוסחשמל,-ציבורייסלשירותיס

.הסביבהלהגנתהמשרדעסותואמונבחנואשרהערותיהסאתהעבירוהשו(:יסהמשרדיס

תוקנה,27.5.13מיוסהתוכניתלתקציבביחסתקציביסאגףעסתקציביסיכוסבעקבות

האוצר.משרדולהערותהמסוכסלתקציבוהותאמההתוכנית

משרדהבריאות,משרדהתחבורה,משרדהאוצר,משרדעסמתואמתהמוצעתהתכנית

הכלכלה.והמיםומשרדהאנרגיה

בנושאהממשלהשלזIקודמןהחלטות

רכב.מכליזיהוסהפחתת21.10.07-מיוס2452מס.ממשלההחלטת.1

צמצוס-אנרגטיתלהתייעלותצעדיסגיבוש13.3.08-מיוס3261מס.ממשלההחלטת.2

מל.1Uהחצריכת



הסביבהלהגנתהשרידיעלמןגש
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בצריכתצמצוס-אנרגטיתלהתייעלותצעדיס18.9.08-מיוס4095מס.:זשלהIמהחלטת.3

החשמל.

לקידוסכליסוגיבושמנחהיעדקביעת29.1.09-מיוס4450מס.מ:משלההחלטת.4

והערבה.הנגבבאזורבפרטמתחדשותאנרגיות

היערכותאקליס-לשינויישראלהיערכות25.6.09-מיוס474מס.ממשלההחלטת.5

.חממהגזיפליטותוהפחתתאקליס.!\ינויIלומוכנות

גזיפליטותלהפחתתלאומיתתכניתגיבוש-15.3.1מיוס1504מס.ממשלההחלטת.6

חממה.

נקייה.באנרגיההשימושלעידודתכנית13.1.2008-מיוס2935מס.מנ::ושלההחלטת.7

אנרגיההפקתבתחוסהממשלהמדיניות17.7.2011-מיוס3484מס.ממשלההחלטת.8

.,;::ותחדשיסממקורות

הקבועותהעלויותמיסוימתכונתבחינת15.07.2010-מיוס2008מס.;::ושלהIמהחלטת.9

הרכב.בענףוהמשתנות:

גזיפליטותלהפחתתלאומיתתכניתגיבוש28.11.2010-מיוס2508מס.מנ::ושלההחלטת.10

ראל.1Uביחממה

בקרבציבוריתבתחבורההשימושעידוד-13.5.2013מיוס165מס.ממשלההחלטת.11

עובדיס

ההצעהיןזםהמשרדשלהמשפטיהיןעץעמדת

המוצעת.ההחלטהאתלקבלמש(!טיתמניעהאין

הצעתלפילאשר,הממשלהנדרשה,-2008חIIהתשסנקי,אווירלחוק5סעיףלפיכייצוין

שנתלתוסעדהאוויר,זיהוסשלולצמצוסלמניעהלאומיתתכניתהסביבה,להגנתהשר

2011.

הממשלהנגדבבג"ץעתירהועומדתתלויהכדועקבכאמורלאומיתתכניתאושרהלאכהעד

ליוסעדהתכניתשלאישורהבדברהמשפטביתאתלעדכןנדרשתמשלהrוהנזה,בעניין

7.8.13.

הממשלה.לאישורהתכניתבהבאתדחיפותישנהלכו

סיןןגים

.ביצועיו)1:ראשיסיווג

וסביבה.:תשתיותעיקריפעילותתחוס

!\ע"גJהתבאלןלי"ג
20.13באןגןסט19



תפקידשס
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חתימה

לממשלההחלטהלהצעתהנלוויתמשפטיתדעתחוות

בישראלאווירזיהוסשלולצמצוסלמניעהלאומיתתכנית:ההחליטההצעתנושא

:המשפטייםלהיבטיהבהתייחסההצעהתמצית
2008התשסייונקי,אווירלחוק5סעיף - r,להגנתהשרהצעתלפילאשר,הממשלהעלמטיל

החוקשלכניסתומיוםשנהתוךהאווירזיהוסשלולצמצןסלמניעהלאומיתתכניתהסביכה,

זמופרקבתוךהאווירזיהוסלצמצוםיעדיסתכלולכאמורתוכנית.2011שנתתוסעד-לתוקף

ביצועלענייוהממשלהשרילפעילות,והוראותשנקבעוביעדיםלעמיז"הודרכיסאמצעיסשיקבע,

הסטטוטוריות.ולסמכויותיהםממוניםהםשעליהסהפעולהלשטחיבהתאבךהתוכנית,

שלהיעז"בשנוודבישראלהאווירזיהוםלהפחתך!הממשלהיעךיאתקובעתההחלטההצעת

יעדיםהשגו;לצורךהשוניםהממשלהמשרזיעליוטלואשרהצעדיםואת,2020ו-2015התוכנית,

אלו,

פתרונם:ודרכישישנם!ככלjlמשפטייבקשיים

המחליטים.בהצעתמשפטייםקשייםאיו

להס:נוגעתההחלטהשהצעתאחריםמשרדיסשלהמשפטייםהיועציםעמדת

סוכמווהמיסהאנרגיהמשרךשלהמשפטיתוהלשכההחשמללרשותהכ(שפטיהיועץהערות

המשפטיס.משרדמולותואמו
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