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התוכנית לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב
בעיר ירושלים נועדה לצמצם את ממדי הזיהום
הצפוי בעיר ,תוך שיפור מתמיד ברמת
השירות של מערכת התחבורה ובנגישות
לציבור .התוכנית מבוססת על הגדלת היצע
התחבורה הציבורית ושיפור השירות בה,
באופן שייעל את דרכי ההגעה אל אזורים
מושכי קהל כמו מרכזי תעסוקה ומסחר,
הרחבת אפשרויות הנסיעה באופניים ככלי
תחבורה משלים לתחבורה הציבורית וכן
בהעדפה של רכב נקי באזורים מרכזיים .יישום
כלל מרכיבי התוכנית צפוי להביא לצמצום
משמעותי בהיקף הזיהום בחלקי העיר
השונים.

תוכנית לצמצום
זיהום האוויר
מתחבורה
בירושלים
התוכנית הוכנה בסיוע צוות היועצים :אבי מושל
– זיהום אוויר מתחבורה ,ד"ר אליה בן שבת-
מהנדסת תנועה ,אקופייננס :ליאור שמואלי,
יפעת בס -כלכלה סביבתית ,שרון אחדות-
שיתוף הציבור ,עו"ד רחל אדם – יעוץ משפטי,
Avi
גלעד קוז'יקרו – מודלים של איכות אוויר.

התכנית הוכנה בהובלת אגף תחבורה ושירותי הנדסה ,מנהל תשתיות
והמחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.
זהו עדכון ממאי  2016לתכנית שהוכנה בשנת 2012
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תכנית לצמצום זיהום האוויר בירושלים
עדכון 2016
תקציר
התוכנית לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב בעירי ירושלים תביא לצמצום ממדי הזיהום הצפוי
בעיר כפי שעלה מתרחיש "עסקים כרגיל" ,לשפר את בריאות התושבים ,תוך שיפור מתמיד
ברמת השירות של מערכת התחבורה ובנגישות לציבור .התוכנית מבוססת על הגדלת היצע
התחבורה הציבורית ושיפור השירות בה ,באופן שייעל את דרכי ההגעה אל אזורים מושכי
קהל כמו מרכזי תעסוקה ומסחר ,הרחבת אפשרויות הנסיעה באופניים ככלי תחבורה משלים
לתחבורה הציבורית וכן בהעדפה של רכב נקי באזורים מרכזיים.
יישום כלל מרכיבי התוכנית צפוי להביא לצמצום משמעותי בהיקף הזיהום בחלקי העיר
השונים באופן שיצמצם באופן ניכר צפי לחריגות אפשריות מתקני הסביבה כתוצאה מפליטות
כלי רכב.
התוכנית הראשונית נשלחה להערות גורמי הממשלה הרלוונטיים וכן רשויות מקומיות
סמוכות או הצפויות להיות מושפעות מביצוע התוכנית וכן חברת אגד שהיא מפעילת
התחבורה הציבורית העיקרית באזור הנקי .כמו כן התקיים הליך של שיתוף ציבור שכלל
פרסום והצגת התוכנית בפני המעוניינים .בגרסה זו של התוכנית הוטמעו הערות
שנתקבלו מגורמים אלו.
מסמך זה מהווה עדכון לתוכנית המקורית שהוכנה בשנת .2013
תודות
בגיבוש התוכנית סייעו גורמים רבים בעירייה ,בצוות תכנית אב לתחבורה ובמשרד להגנת
הסביבה .תודה מיוחדת לסיוע לגיבוש התכנית וטיובה ל:מר קובי ממליה ,מר גיל רייכמן ,גב'
ריטה לדז'ינסקי ,מר נמרוד לוי ,עו"ד שמואל שפט מעיריית ירושלים ,למר דני גבעון מצוות
תכנית אב לתחבורה בירושלים ,לגב' איילת דיטל ולמר אמיר זלצברג מהמשרד להגנת
הסביבה.
הקדמה
בחינת תרחישי "עסקים כרגיל" לשנים  2020ו 2030 -לעיר ירושלים העלתה ,כי היקף
התנועה בעיר צפוי לעלות באופן רצוף ,וכתוצאה מכך צפויה עלייה בשכיחות מצבי גודש
ובהיקפם .במצבים אלו ,צפויה עליה בהיקף הזיהום בעורקי התחבורה הראשיים .היקף
הזיהום יתמתן לקראת שנת  2030עקב כניסתם הצפויה של כלי רכב המצוידים בטכנולוגיות
מתקדמות לצמצום פליטת המזהמים.
השימוש ברכב כבד (אוטובוסים ומשאיות) באופן שאינו מיטבי (נסיעה איטית עם עצירות
והאצות תכופות) בצירי תנועה פקוקים וצפופים .יחד עם השימוש ברכב פרטי כאמצעי
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תחבורה מרכזי בירושלים ,ובמיוחד בשעות שיא בבוקר ובערב הוא המקור העיקרי למפגעי
זיהום האוויר בעיר.
מתרחישי "עסקים כרגיל" עולה הצורך לקדם פרויקטים להסעת המונים בין ירושלים ליישובי
הסביבה (מעלה אדומים ,מבשרת ציון ,בית שמש ,מודיעין ,ביתר עילית ,צור הדסה וגוש
עציון) ,להקים חניוני חנה וסע באזורי הכניסה העיקריים לעיר ולהרחיב את זמינות התח"צ בין
שכונות המגורים ואזורי הכניסה לעיר לבין אזורים מושכי קהל ,כמו מרכזי תעסוקה ומרכזי
מסחר.
התכנית כוללת מספר פרויקטים מרכזיים :מתן חלופות נוחות ויעילות לרכב הפרטי בין
ירושלים ליישובי הסביבה לשימושים השונים בעיר( ,כתוספת לאמצעים הקיימים) ,מגבלות
על תנועת רכב מזהם ,הטבות לרכב נקי ,ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית או בלתי
ממונעת.
התוכנית גובשה לאחר הליך היוועצות מקיף עם גורמי מקצוע רבים כגון משרדי ממשלה,
רשויות ציבוריות וארגונים חוץ ממשלתיים ,לרבות :משרד התחבורה ,צוות תוכנית אב
לתחבורה ,חברת אגד ,ארגונים סביבתיים :החברה להגנת הטבע ,ישראל בשביל אופניים
וארגון  15דקות.
יישום התוכנית מחייב שיתוף פעולה וסיוע בתכנון ובמימון מצד גופים רבים ובהם עיריית
ירושלים ,משרד התחבורה ,המשרד להגנת הסביבה ,קואופרטיב אגד ועוד.
מועצת העיר החליטה ( )31/1/2013לקבל עקרונית את התוכנית ובהתאם לכך התוכנית
פורסמה לעיון הציבור למשך  45ימים כמתחייב בחוק .ההערות הרלוונטיות שנתקבלו
מהגורמים השונים הוטמעו בתוכנית.
לאחר הטמעת ההערות ,התקיים הליך של שיתוף הציבור ונערך דיון ציבורי .הערות הציבור
הרלוונטיות הוטמעו בתוכנית
התוכנית ,לאחר הטמעת כלל ההערות ,אושרה ע"י ועדת איכות הסביבה של העיר (מאי
 ) 2013והחלטה זו קבלה תוקף בפרוטוקול מועצת העיר.
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עיקרי התכנית
התוכנית כוללת בתוכה סעיפים רבים ,אשר יישומם דורש שיתוף פעולה וסיוע בתכנון מפורט,
בחקיקה ובמימון של גורמים שונים ,ובמיוחד של עיריית ירושלים ,משרד התחבורה ,צוות
תכנית אב לתחבורה בירושלים והמשרד להגנת הסביבה .להלן יובאו המרכיבים השונים של
התוכנית אשר כאמור מחייבים התגייסות גורמים אלו לביצועה:
א .הקמת מערכת תח"צ אטרקטיבית מישובי הסביבה אל ירושלים במתכונת הבאה:
 .1הקמת קו מסילתי מודיעין-ירושלים ,באמצעות יצירת חיבור מפאתי מודיעין אל קו תל
אביב ירושלים ("קשת מודיעין").
 .2הקמת חניון חנה וסע באזור מחלף הראל ,מתן שירות תח"צ בתדירות גבוהה בעיקר
בשעות השיא אל ומירושלים והגדרת מת"צ מהחניון אל הכניסה לעיר ,במתכונת
הנתיב המהיר (נתיב אגרה בעלות משתנה בהתאם לעומס ,נסיעה חינם לרכב ציבורי
או לרכב רב קיבולת).
 .3הארכת מסלול המת"צ ממעלה אדומים ועד תחנת הרכבת הקלה בגבעה
הצרפתית(מותנה בהפרדה מפלסית בצומת הגבעה הצרפתית) .השלמת שירות
התח"צ מתחנת הגבעה הצרפתית אל מרכזי תעסוקה ומסחר עיקריים שאינם
נמצאים בתוואי הרכבת הקלה :תלפיות ,מלחה ,גבעת שאול ,קרית הממשלה ,הר
חוצבים ,הר הצופים.
 .4הקמת חניוני חנה וסע באזור מפגש כבישים  4-9ובאזור גבעת המטוס .מכל חניון
יצאו מיניבוסים/אוטובוסים בתדירות גבוהה אל מרכזי התעסוקה העיקריים בהתאם
לבדיקת הביקוש ,וכן קישוריות לרכבת הקלה.
 .5התקנת מסוף אוטובוסים בינעירוניים באזור מפגש כבישים  4-9עם יציאה מהירה
דרך כביש  9לכיוון בית שמש ובני ברק .שינוי תואי הנסיעה הנוכחי לקווים
הבינעירוניים היוצאים משכונות צפון העיר נעים דרך רחוב בר אילן ובנייני האומה
בדרכם אל מחוץ לעיר (פרוט הקווים מופיע בנספח מס ) .בחינת הקמת מסופים
במתכונת דומה בהתאם לביקוש משכונות נוספות.
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ב.

הגדרת אזור מופחת פליטות בתחומי ירושלים.
במרכז העיר ירושלים יוגדר איזור מופחת פליטות .הכניסה לכלי רכב כבדים (מעל  3.5טון)
לתחום התוכנית תותר לכלי רכב המוגדרים כ"רכב נקי" בלבד (ראו להלן).
בשלב ראשון ( )2017יוגדר אזור המוגדר במפה ( )1הבאה:

מפה  :1תחום האזור מופחת הפליטות .הרחובות המהווים את גבול האזור נכללים
בתחום המוגבל.
גבולות* האזור המצומצם מפורטים להלן:
גבול צפוני -רח' הנביאים ,מחיל ההנדסה במזרח עד נתן שטראוס במערב.
כניסות לתחום מהגבול הצפוני :הלני המלכה ,מונבז ,הרב קוק ,הרב אג"ן.
גבול מערבי -נתן שטראוס /המלך ג'ורג' ,מהנביאים בצפון עד אגרון בדרום.
כניסות לתחום מהגבול המערבי :הלל.
גבול דרומי -אגרון /הצנחנים ,מהמלך ג'ורג' במערב עד סולטן סולימן במזרח.
כניסות לתחום מהגבול הדרומי :מנשה בן ישראל ,כורש ,שבטי ישראל ,הע"ח.
גבול מזרחי -חיל ההנדסה ,מסולטן סולימן בדרום עד הנביאים בצפון.
כניסות לתחום מהגבול המזרחי :משמרות.
בסה"כ  10כניסות לאזור המצומצם.
*הגבולות נקבעו באופן שבו ניתן יהיה ליישם ולפקח את המגבלות וכן כפיילוט מצומצם באזור שנראה שיש
בו פעילות גבוהה של רכב כבד.

בשלב שני ( )2020תיבחן הרחבת האזור ,בהתאם למסקנות השלב הראשון.
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יישום האזור מופחת הפליטות יבוצע בשלושה שלבים כדלהלן (טבלה :)1

פעימה I
מועד מוצע 2017
פעימה II
מועד מוצע 2019
פעימה III
מועד מוצע 2021


רכב כבד (מעל  3.5טון)
למעט אוטובוסים בקווי
שירות*

רכב ציבורי בקווי שירות
(אוטובוסים ומיניבוסים)

תתאפשר כניסת משאיות
בגיל מרבי של  12שנים
בלבד

האוטובוסים יהיו מדגמי יורו 5
ומעלה**

תתאפשר כניסת משאיות
בגיל מרבי של  10שנים
בלבד

האוטובוסים יהיו מדגמי יורו 5
ומעלה.

תתאפשר כניסת משאיות
בגיל מרבי של  8שנים
בלבד**

האוטובוסים יהיו מדגמי יורו 6
ומעלה

מגבלות על תנועת משאיות מזהמות לצורכי פריקה וטעינה באזור הנקי מותנות בהגדלת היצע מקומות
הפריקה והטעינה במרכז העיר ,לפי תוכניות אגף התחבורה בעיר.

** הגדרת דגמי האוטובוסים תבוצע בתאום עם קואופרטיב אגד.
*** במסגרת התוכנית ,תתאפשר תנועת רכב כבד שאינו עומד בדרישות שנקבעו לעיל ,ובלבד שברכב הותקנו
אמצעי הפחתה ייעודיים בהתאם למפרטים של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה.

ג.

אכיפת אזור מופחת הפליטות
אכיפת מגבלת התנועה ב" -אזור מופחת פליטות" תבוצע באמצעות התקנת מצלמות על
גבי ניידת שתדלג בכל הגבולות והכניסות לאזור.
הניידת תצוייד במצלמות  LPRעם יכולת זיהוי של לוחית הרישוי.
נתוני לוחית הזיהוי של הרכב יוצלבו בצורה ממוחשבת עם מאגר נתוני כלי הרכב
שבמשרד התחבורה וייבדק האם הרכב יהיה רשאי בעתיד להיכנס לאזור על פי
הקריטריונים שנקבעו.
לרכב שנכנס למרות האיסור העתידי תישלח בשלב הפיילוט הודעת אזהרה על איסור
עתידי צפוי
במהלך שלב הפיילוט ,יבוצע תהליך של הפקת לקחים ושיפור המערך ,ולאחריו תתבצע
אכיפה מעשית באמצעות שליחת הודעת ברירת משפט.
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ד.

עידוד אופנים והליכה רגלית

 .1השלמת השבילים המקשרים בין שבילי אופניים קיימים או הנמצאים בביצוע ,על מנת לאפשר
תנועה בטוחה ומהירה של רוכבים בין חלקי העיר השונים .זאת בהתאם לתכנית המשותפת של
משרד התחבורה ,צוות תכנית אב לתחבורה בירושלים ,עיריית ירושלים ,והחברה להגנת הטבע .
להלן מפת (מפה  )2השבילים הקיימים והמתוכננים כפי שהיא מופיעה באתר החברה להגנת
הטבע בכתובתhttp://www.greenmap.org.il/content?lang=he&pageid=27 :

מפה  :2שבילי אופניים מתוכננים באזור ירושלים בהתאם לתוכנית המשותפת
 .2הקמת מערך השכרת אופניים באזורי המגורים ,באזורי תעסוקה ובמרכזים
מושכי קהל .בהתאם לתוכנית שגובשה בשיתוף "עדן"  ,החברה לפיתוח מרכז
ירושלים ועיריית ירושלים.
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 .3יצירת אינטרקציה בין האופניים לתחבורה הציבורית באמצעות מערך שבילים
מקשרים ,עמדות חנייה והשכרת אופניים הצמודות לתחנות ובחינת האפשרות
להעלאת אופניים לתחבורה הציבורית שלא בשעות העומס.
 .4יצירת שבילים מקשרים סביב בתי ספר וגני ילדים בשכונות לרוכבים ולהולכי רגל.
 .5ביצוע קמפיין לפרסום אפשרויות ההגעה החדשות ויתרונותיהם ,פרסום מפת
השבילים.
ניהול חניה

ה.

 .1המשך מדיניות החניה הנוכחית של העירייה :יישום תקן החניה  5166ב' של
עיריית ירושלים ,צמצום תקני החניה באזור מרכז העיר באזורים שבהם רמת
השירות של התח"ץ טובה.
 .2הרחבת מתן מידע בשילוט לנהגים לגבי מקומות החניה הפנויים באזור ,השתלת
צ'יפים בחניות העירוניות שמאפשרים מעקב אחר התפנות מקום החניה.
הטבות חניה לרכב נקי

ו.

 .1הקצאת עמדות חניה בלעדיות לרכב שיתופי* באופן שמרחק ההליכה מכל נקודה
במרכז העיר ובאזורים מושכי קהל נוספים אל עמדת חניה יהיה עד  250מ'.
העירייה תבצע התקשרות בהליך מכרזי עם ספק רכב שיתופי נגיש לכל שכבות
האוכלוסיה .מתן אפשרות ניוד כלי רכב בין חניות השמורות לרכב שיתופי .ציפוף
עמדות בסמוך למרכזי תח"צ.
*רכב שיתופי :רכב המשמש קהל משתמשים מגוון בהתאם לדמי מנוי קבועים ותוספת תשלום
בגין שימוש בפועל .המשתמש מתאם את מועד ומיקום לקיחת הרכב והחזרתו ומשלם על
הקילומטרים שנסע ומשך הזמן שהרכב היה ברשותו .שירות מעין זה מופעל בערים רבות בעולם
ולאחרונה גם בישראל ,בהצלחה רבה .מתן השירות פוטר את המשתמשים מהצורך להחזיק רכב
פרטי ולכן גורם להעדפת התחבורה הציבורית או הנסיעה באופניים באופן יומיומי ,והרכב
המשותף מהווה השלמה ליעדים או לימים שבהם התחבורה הציבורית אינה זמינה בהם.

עידוד תחבורה ציבורית נקיה

ז.
.1

.2
.3
.4
.5

חיוב של מפעילי תחבורה ציבורית להפעיל כלי רכב מדגמים חדשים בקווים העירוניים
(תוך  3שנים  35אחוז מהאוטובוסים המופעלים בתחום העיר יהיו מדגמי יורו  6או יורו
.) EEV -5
מידע לנוסע :פרסום על גבי התחנות ובאינטרנט את מפות מסלולי הקווים ,מידע
לממתינים בתחנה על מועד ההגעה הצפוי של האוטובוס
הקמת מערכת קווים מזינים לרכבת הקלה או לתחבורה ציבורית אחרת בתדירות גבוהה
מתוך שכונות שתדירות התח"צ בהן אינה מספקת.
מתן הנחה באגרת רישוי לתחנות מוניות לתחנה המפעילה מוניות בדרגת זיהום  3ומטה
בכפוף לאשור משרד הפנים.
נסיעה עירונית חינם לגימלאים בתח"צ – באישור משרד התחבורה.
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 .6העירייה תגבש תכנית להחלפת רכבי הסעות תלמידים בני  10למעלה בכלי רכב חדשים
ומפחתי פליטות ככל האפשר .ניתן להשתמש לצורך כך בכספי קרן התקבולים שתוקם
במסגרת אכיפת אזור מופחת הפליטות.
ח.

דוגמא אישית – עיריית ירושלים

 .1רכישת כלי רכב בדרגות זיהום נמוכות :רכבי בכירים ירכשו ברמת זיהום  5ומטה .במכרזי
רכב תפעולי יינתן ניקוד של  20%לפחות לתצרוכת הדלק במתכונת דומה לשקלול מחיר
הרכב (החסכוני ביותר יקבל ציון מלא וכלי הרכב האחרים ינוקדו ביחס אליו).
 .2שילוב קריטריונים לרכב נקי במכרזים לשירותים שונים של העירייה (הסעות ,גינון ,ניקיון וכיוצ"ב).
זאת בדומה למכרזים של רשויות מקומיות שונות ברחבי הארץ ,אשר נותנות יתרון בניקוד
לחברות המספקות שירותי הסעה ,פינוי אשפה ,גינון וכיו"ב והעושות לשם כך שימוש ברכב
נקי יותר .הניקוד יבוצע בהתאם לגיל הרכב (רחב חדש יקבל ניקוד גבוה יותר) ,או ברכב
עד  3.5טונות בהתאם לדרגת הזיהום מהרכב (.)1-15
 .3תמרוץ עובדי העירייה להגיע בתח"צ/רכב בלתי מנועי באמצעות מתן הטבה לעובד שמוותר על
הזכות לחניה .העירייה תבצע סקר בקרב העובדים לגבי רמת הנכונות שלהם ומידת
התמרוץ הנדרשת על מנת לותר על מקום החניה.
 .4העירייה תבצע קורס נהיגה חסכונית לעובדי העיריה :יבוצע קורס בסיסי בשלב ראשון
לנהגים מקצועיים ולאחר מכן לכלל עובדי העירייה .אחת לשנה יבוצע רענון ובדיקה
השוואתית בין נהגים.
 .5החלפת משאיות בשירות העירייה בחדשות :העירייה תכין תכנית ריענון צי הרכב הנמצא
בשירות.
 .6יוטמעו הוראות בתכניות מתאר ותכניות אב לשכונות קיימות ומתוכננות ,הנותנות עדיפות
ברורה לתחבורה לא ממונעת) הליכה ברגל ורכיבת אופניים (על ידי עידוד עירוב השימושים
הכולל שילוב בין מגורים ,מבני ציבור ,תעסוקה ומסחר בכל רחבי העיר וכן יצירת תשתית
תומכת הכוללת :ריבוי מעברים בין מבנים ומגרשים ,רשת שבילי הליכה מוצלים ורשת
שבילי אופניים  .דגש על נגישות למתקני התחבורה הציבורית ,מתן מענה לנסיעות קצרות
ושבילים המקצרים מסלולי הליכה .
ט.

הערכת יעילות התוכנית בצמצום הזיהום
על מנת להעריך את השפעתו של כל אחד מרכיבי התוכנית העיקריים (הוספת תחבורה ציבורית
וחניוני חנה וסע ,אזור מופחת הפליטות ופתרונות נסיעה בלתי ממונעים (אופניים) נערכה הערכה
של המשמעות התנועתית הצפויה לאחר ביצוע כל אחד מהפרויקטים ,על בסיס נסיון מפרויקטים
דומים בארץ ובעולם או על בסיס הערכה מושכלת.
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לאחר ביצוע הערכת המשמעות התנועתית הוזנו הנתונים למודל המכמת את מידת השפעתם על
הפליטות מכלי הרכב ,בהתאם לשינוי הצפוי בהרכב הצי ,במידת הגודש ובמהירות הנסיעה .נתוני
הפליטה הוזנו למודל  AERMODלבחינת ההשפעה הצפויה על איכות האוויר.
היות וקיימת שונות מרחבית בין הפרויקטים השונים ,בוצעה הערכה לגבי פוטנציאל ההפחתה של
הפרויקטים המרכזיים על הפליטות לפי שטח ההשפעה המתוכנן .טבלה  2להלן מתארת את
פוטנציאל ההפחתה של זיהום האוויר (כמות לשנה לקמ"ר):

מזהם

CO

NOx

PM

מרכיב

(טון לשנה
לקמ"ר)

(טון לשנה
לקמ"ר)

(ק"ג לשנה
לקמ"ר)

אופניים

2.22

0.47

9.26

פרויקטי תח"צ

8.46

0.91

21.69

אזור מופחת פליטות

17.01

3.36

54.39

טבלה  :2הערכת יעילות ביצוע הפרויקטים בהפחתת פליטות מזהמי אוויר מתחבורה
לתרחישים המרכזיים בוצעה במקביל הערכת יעילות כלכלית בהתאם לעלות הצפויה של ביצוע
הפרויקט ביחס לתועלת שבהפחתת מזהמי האוויר כתוצאה מיישומו.
הפרויקטים המשלימים לפרויקטים העיקריים נבחנו באופן איכותי בלבד לאור השפעתם היחסית
הצפויה הנמוכה יותר .לפרויקטים אלו ,כגון מתן דוגמא אישית על ידי עיריית ירושלים נודעת
חשיבות הסברתית ערכית ולכן פרויקטים מסוג זה מלווים את מרבית התוכניות הדומות המבוצעות
בעולם על אף הציפייה כי ההשפעה הממשית שלהם על איכות האוויר נמוכה יותר ולכן קשה יותר
לניתוח והערכה באמצעו הכלים ששמשו אותנו להכנת התכנית.
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השפעת התוכנית על התנועה

י.

התוכנית כפי שהוגשה בשנת  2013נבחנה ע"י מהנדסת תנועה כנדרש ע"פ תיקון  84לפקודת
התעבורה .להלן טבלאות המסכמות את השפעת התוכנית על מדדי תנועה מערכתיים בשנות היעד

מדד/תרחיש

שנת יעד 2015-2020
אמצעים משלימים
אזור מוגבל
(עידוד הולכי רגל ,שבילי
כניסה
אופניים וניהול חניה)
523,356
533,227
24,294
24,739

עסקים
כרגיל

תגבור
תח"צ

533,522
24,769

514,791
21,556

עסקים
כרגיל

תגבור
תח"צ

אזור מוגבל
כניסה

651,384
43,343

627,664
40,625

649,632
43,067

ק"מ רכב [ק"מ Xרכב]
סה"כ שעות רכב [שעות Xרכב]
מהירות ממוצעת לפי אורך
42
42
46
42
[נתיבים [קמ"ש]
35
35
38
35
מהירות ממוצעת לפי נפח [קמ"ש]
15,177
15,464
14,929
15,472
ק"מ משאיות [ק"מXמשאית]
455
455
455
455
אורך כבישים [ק"מ]
1,464
1,464
1,464
1,464
אורך נתיבים [ק"מ]
560
560
560
560
קווי אוטובוס [ק"מ מסלול]
14,024
14,024
16,131
14,024
קווי אוטובוס [ק"מXאוטובוס]
טבלה  :3מדדים מערכתיים בחלופות השונות לשנת 2020
שנת יעד 2030
מדד/תרחיש

אמצעים משלימים
(עידוד הולכי רגל ,שבילי
אופניים וניהול חניה)
638,672
42,496

ק"מ רכב [ק"מ Xרכב]
סה"כ שעות רכב [שעות Xרכב]
מהירות ממוצעת לפי אורך
36
36
37
36
[נתיבים [קמ"ש]
28
28
29
28
מהירות ממוצעת לפי נפח [קמ"ש]
18,522
18,839
18,202
18,890
ק"מ משאיות [ק"מXמשאית]
456
456
456
456
אורך כבישים [ק"מ]
1,521
1,521
1,521
1,521
אורך נתיבים [ק"מ]
505
505
505
505
קווי אוטובוס [ק"מ מסלול]
8,771
8,771
10,313
8,771
קווי אוטובוס [ק"מXאוטובוס]
טבלה  :4מדדים מערכתיים בחלופות השונות לשנת 2030
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הבדיקה התנועתית הצ ביעה על כך ,שההתנועה בירושלים צפויה (בתרחיש עסקים כרגיל ,הכולל
בתוכות את התוכניות הקיימות בנושא התחבורה בירושלים ,ראו להלן) לגדול בשנים הקרובות
באופן משמעותי.
להלן המדדים המובילים שנמצאו בבחינה:
• הנסועה (קילומטרז' הנסיעה) מבטאת את היכולת של המערכת לשרת תנועה.
• מדד שעות הרכב נועד לבטא את רמת העיכובים ברשת התחבורתית .מספר
שעותXרכב גבוה יצביע על עיכובים וזמני נסיעה גבוהים.
טבלה  5מציגה את מדדי סה"כ הנסועה (ק"מXרכב) ,וסה"כ שעות הרכב המתקבלות מתוך
מודל ההצבה ,עבור שנות היעד השונות.
שנת יעד ק"מ רכב [ק"מXרכב] סה"כ שעות רכב [שעותXרכב]
2007

410,143

19,253

2015

533,522

24,769

2030

651,384

43,343

טבלה  :5סה"כ הנסועה וסה"כ שעות הרכב בשנות היעד השונות

מתוך הטבלה נראה כי כמות הנסועה גדלה ב 30%-משנת  2007לשנת  .2015כמות שעות
הרכב שנגזרת מכך גדלה ב.28%-
גידול הנסועה בין שנת  2015ל 2030-הינו כ 22%-בעוד שכמות שעות הרכב שנגזרת מתוך
גידול זה הינו כ.75%-
המשמעות של גידול זה הינו שמערכת התחבורה העירונית ב 2015-מתפקדת בקיבולת וכל
תוספת נפח גורמת להעמסת הרשת ולעיכובים.
ביצוע התוכנית ,ובעיקר בסעיפים הנוגעים להרחבת שירותי התחבורה הציבורית צפוי להקטין את
ממדי הגידול ב ק"מ רכב ובשעות רכב,כפי שמתואר בטבלאות  2ו 3 -לעיל.
חוות הדעת המלאה של מהנדסת התנועה מובאת בנספח 2
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יא.

השפעת התוכנית על היקף הזיהום

תרחיש "עסקים כרגיל" (תרחיש המבטא את השינויים הצפויים בתחבורה ובזיהום ,בהתאם
לתוכניות הקיימות ללא תוכנית זו) ,חזה גידול הדרגתי בהיקף האזורים שבהם צפויות חריגות
מתקני איכות אוויר בירושלים ,כל זאת בהנחה כי מקדמי הפליטה מכלי הרכב נשארים כפי שהם
כיום (מצב מחמיר) .פרקי התוכנית השונים נבחנו באותה שיטה ולפי אותם מקדמים מחמירים על
מנת לבחון את ההשפעה הצפויה שלהם על היקף הזיהום .במקביל ,נבחנה גם השפעת השינוי
במקדמי הפליטה על היקף הזיהום בשנת .2030
תרחיש עסקים כרגיל נבנה על בסיס התוכניות המאושרות של "צוות תכנית אב לתחבורה
בירושלים" .טבלה  6מציגה את הפרויקטים המרכזיים שיבוצעו לקראת שנות היעד שנבחנו:
לקראת שנת היעד :2030
לקראת שנת היעד :2020
כביש הטבעת המזרחי (תלפיות מזרח –
כביש ( 16מוצא – בייט)
מחלף הזיתים)
כביש ארצי ( 39עמק האלה – מלחה)
כביש גבעת משואה – אורה
הארכות קו ראשון רכבת קלה לנווה יעקב
כביש ( 4בגין) דרום (גולומב – רוזמרין)
ולהדסה עין-כרם
תוואי רכבת קלה :הר הצופים – מלחה
כביש הסרגל (הר חומה – דרך חברון)
כביש  / 34המשך עמק רפאים "הברך" (התנופה תוואי רכבת קלה  :מרכז העיר – גילה
– פת)
רמפה צפון למערב במחלף הזיתים
כביש ( 21מקביל לדרך שעפאת)
כביש ( 20פסגת זאב –  4צפון)
כביש שמגר – גולדה
שדרוג כביש  1ארצי  +גשר מוצא
קו ראשון רכבת קלה (פסגת זאב – הר הרצל)
מת"צ הר חומה – הר חוצבים
קו רכבת כבדה ירושלים – ת"א ()A1
טבלה  :6פרויקטים מרכזיים הכלולים במסגרת תרחיש "עסקים כרגיל"
המפות המובאות להלן ,מתארות את תרחיש עסקים כרגיל ולעומתן את המצב הצפוי לאחר הפעלת
התוכנית למזהם "תחמוצות חנקן" שנמצא כי הוא המשמעותי ביותר מבחינת גרימת חריגות מתקני
הסביבה על פי ממצאי המודל( .המפות המתארות את ריכוזי החלקיקים הוצגו בנפרד).
הצבע האדום ע"ג המפה ,מתאר אזורים שבהם על פי המודל צפויות חריגות מערכי הסביבה למזהם
הנבדק .הצבע הצהוב מתאר אזורים שבהם צפויים ערכים שבין  75%ל  99%מערך הסביבה המותר.
הצבע התכול מסמן אזורים שבהם צפויים ריכוזים שבין מחצית ערך הסביבה ל  75%מערכו.

אבי מושל – יעוץ וניהול סביבתי
איכות אוויר וגזי חממה

בשמת  14/1צור הדסה

ריכוזי תחמוצות חנקן מרביים שעתיים בשנת בסיס 2009

מפה מספר  :3שנת בסיס .2009

המפה מציגה את ממצאי מודל זיהום האוויר בשנת הבסיס לחישובים ,ועל פיה במספר אזורים מרכזיים
בעיר צפויות חריגות מערכי הסביבה למזהם תחמוצות חנקן (חריגות מסומנות באדום ,ערכים שמעל
 75%מערך הסביבה מסומנים בצהוב).
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ריכוזים חזויים של כלל תחמוצות חנקן ברמה שעתית בשנת היעד 2020

מפה מספר  :4תרחיש עסקים כרגיל ,שנת יעד .2020

על פי תרחיש "עסקים כרגיל" צפויה התרחבות של השטחים שבהם ישנן חריגות מערך הסביבה למזהם שנבדק.
הגידול בזיהום נובע בעיקר כתוצאה מהעלייה בגודש באזורים המרכזיים.
מפה מספר  ,5מציגה את הריכוזים הצפויים בשנת יעד כתוצאה משילוב של רכיבי התוכנית העיקריים .ניתן לראות
כי בעקבות יישום רכיבים אלו צפויה ירידה משמעותי בהיקפי הזיהום בחלקי העיר.
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מפה מספר  :5תרחיש המשלב את הפרויקטים של תחבורה ציבורית ,אופניים וחניה ,שנות יעד .2020-

מפה מספר  6מציגה את הריכוזים המרביים הצפויים באזור מרכז העיר ,שבו מתוכנן האזור מופחת
הפליטות ,בתרחיש "עסקים כרגיל".

מפה מספר  :6תרחיש האזור מופחת הפליטות "עסקים כרגיל" ,שנות יעד .2020-
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מפה מס'  7מציגה את הריכוזים הצפויים באזור מרכז העיר ,בעקבות היישום של תכנית "אזור מופחת פליטות".
ניתן לראות כי בעקבות התוכנית היקפי הזיהום באזור צפויים להצטמצם.

מפה מספר  :7תרחיש האזור מופחת הפליטות לאחר הגבלת גיל כלי רכב כבדים ,שנת יעד .2020-

מפה מספר  :8תרחיש עסקים כרגיל ,שנת יעד .2030
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מפה  8מציגה את ריכוזי הזיהום הצפויים בתרחיש "עסקים כרגיל" ומפה  9מציגה תרחיש שבו
מרכיבי התוכנית המרכזיים מיושמים .ניתן לראות כי יישום מרכיבי התוכנית צפוי לצמצם באופן
משמעותי את היקפי הזיהום בעיר.

מפה מספר  :9תרחיש המשלב את הפרויקטים של תחבורה ציבורית ,אופניים וחניה ,שנת יעד .2030
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בשמת  14/1צור הדסה

מפה מס'  : 10בחינת תרחיש עסקים כרגיל לשנת  2030כאשר מקדמי הפליטה מכלי הרכב
משתפרים ביחס למקדמים הנוכחיים (חצי מכלי הרכב עומדים בתקינת יורו  6וחצי בממוצע
הפליטה הנוכחי).
ממצאי המודל מצביעים על כך כי ביצוע מרכיבי התוכנית צפוי לצמצם באורח משמעותי את זיהום
האוויר שמקורו בתחבורה ואת הצפי לחריגות מערכי סביבה בירושלים .לא בוצעה הרצת המודל
באופן המשלב את האזור מופחת הפליטות עם יתר הפרויקטים ,אך נבדק התרחיש שבו צפוי שיפור
במקדמי הפליטה באופן דרמטי (מפה  .)10כמו כן ,במודל לא הוזנו יתר המרכיבים של התוכנית
(כמו דוגמא אישית של עיריית ירושלים) הצפויים להביא אף הם לשיפור בסך הזיהום אם כי כימות
שיפור זה קשה לביצוע .צפוי לכן כי השיפור במקדמי הפליטה יחד עם יישום התוכנית יצמצמו כמעט
לחלוטין את החריגות מתקני איכות האוויר בעיר.

יב.

בחינת היעילות הכלכלית של מרכיבי התוכנית

התועלות הסביבתיות הצפויות לנבוע מיישום ההמלצות הכלולות בתוכנית הן בראש ובראשונה צמצום
בזיהום האוויר בתוך ירושלים ומחוצה לה.
בנוסף לכך ,צפויה גם ירידה במפגעי רעש הנוצרים בעת עומסי תנועה ועקב שימוש באוטובוסים מיושנים.
נציין כי מעבר לתועלות הסביבתיות האמורות ,יישום המלצות התוכנית צפוי להביא לחסכון ניכר בזמן
הנוסעים אל ובתוך ירושלים ובתוך כך להעלות את המשיכה של ירושלים כמרכז תעסוקתי ותיירותי.
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עם זאת ,לאור העובדה שהמנדט של התוכנית הוא צמצום זיהום אויר בירושלים ,חישוב התועלות מיישום
המלצות התוכנית מתבסס על תחזית צמצום זיהום האוויר בלבד בתוך העיר ירושלים .חישוב התועלות לא
כולל את צמצום זיהום האוויר הצפוי בכבישים המובילים לירושלים ואינו כולל תועלות סביבתיות אחרות
ותועלות חיצוניות נוספות כפי שנזכרו לעיל ,על אף שהמדובר בתועלות רבות וגבוהות.
חישוב התועלות הסביבתיות מצמצום זיהום אויר מתבסס על עיבוד נתונים שהתקבלו ביחס לפליטת  3סוגי
המזהמים הבאים מכלי רכב.PM, CO, NOX :
חשוב להדגיש ,כי נתוני היקף פליטת המזהמים בעיר ירושלים התקבלו עבור שתי נקודות זמן בלבד (מצב
חזוי  2020-2015ומצב חזוי  )2030הן ביחס לתרחיש עסקים כרגיל והן ביחס לתרחיש בו מיושמים כל אחד
מרכיבי התכנית .על מנת לבצע את התחשיבים הכלכליים באופן רציף ,חישבנו על סמך נתונים אלה את
היקפי הפליטות החזויות בכל תקופות הטווח בהתבסס על שיעור הגידול בין שתי נקודות הזמן.
כמו כן ,חישוב היקף הפחתת פליטות המזהמים נעשה בנפרד עבור כל אחת מהרכיבים העיקריים הכלולים
בתוכנית ,כפי שנסקרו לעיל.
תרגום התועלות הסביבתיות למונחים כספיים נעשה באמצעות הערך הכספי של העלויות החיצוניות
הנגרמות מפליטת כל אחד משלושת המזהמים האמורים ,כמפורט בטבלה מס'  1להלן:
טבלה מס'  - 4עלויות חיצוניות מפליטת מזהמי אוויר

בתחבורה1

CO

NOx

PM2.5

507

70,733

136,638

ש"ח/טון

ש"ח/טון

ש"ח/טון

נציין כי בנוסף לשלושת מזהמים אלו ,יישום התוכנית צפוי לתרום גם להפחתת פליטת מזהמי אוויר נוספים
כמו בנזן ( )Benzeneהמוכר כחומר מסרטן ודאי בבני אדם .עם זאת ,נכון להיום לא קיימת בישראל עלות
חיצונית מוסכמת המיוחסת לפליטת חומרים אלו מתחבורה .בשל כך ,תחשיב התועלות הסביבתיות לא כולל
כימות של התועלת מהפחתת פליטות אלו לאוויר למרות שהן משמעותיות ביותר לאור הפגיעה הבריאותית
המיוחסת להם.
חישוב העלויות הכרוכות ביישום המלצות התוכנית התבסס על אומדנים קיימים לפרויקטים וכן על
אומדנים ונתונים אחרים המבוססים על הנחות עבודה סבירות כפי שנתקבלו ממומחים ומאנשי מקצוע
אחרים בתחום ,הכול כפי שמפורט בנספח הניתוח הכלכלי.

יג.

סיכום הבחינה הכלכלית
על מנת לבחון את סך העלויות הצפויות בכל אחד מהמקבצים עד שנת  ,2030הוונו את עלויות ההשקעה
והעלויות השנתיות בשיעור של ( 5%ראו הסבר לגבי בחירת שיעור ההיוון בנספח) .לצורך כך הנחנו כי מחצית
מעלות ההשקעה בכל אחד מהפרויקטים תתבצע בשנת  2013ומחצית נוספת בשנת  ,2014כך שבשנת 2015
כל המקבצים יהיו מוכנים לתפעול (פרט לפרויקט "קשת מודיעין" אשר יפתח ,ע"פ התכנון ,בשנת )2018

 " 1העלויות החיצוניות של זיהום אויר – נייר עמדה" ,התקבל בדוא"ל ( )24.6.12מאת ד"ר אור גולדפרב ,סמנכ"ל כלכלה
וטכנולוגיה במשרד להגנת הסביבה.
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בטבלה מס'  7להלן מוצגות סך העלויות המהוונות עבור כל מקבץ ,עד שנת :2030

טבלה מס'  -7היוון עלויות עבור כל מקבץ ,2015-2030 ,אלפי ש"ח

עלות השקעה ,אלפי ש"ח

עלות תפעול שנתית
אלפי ש"ח

עלויות מהוונות -2015
 ,2030אלפי ש"ח

תועלות מהוונות
אלפי ש"ח

יחס תועלות/עלויות

-

-

-

68,804

∞

216,600

12,492

324,173

76,890

24%

350,000

-

325,397

68,143

21%

סה"כ עלות מקבץ 1

566,600

12,492

324,173

182,410

56%

מקבץ  - 2הכרזת אזור מופחת
הפליטות

-

750

9,000

5,279

59%

מקבץ  - 3עידוד נסיעה באופניים
והסדרי חניה

32,000

-

29,751

36,147

121%

חלופה
מקבץ - 1
פרויקטים
בתחום
התחבורה
הציבורית

הארכת הנת"צ ממעלה
אדומים
הקמת  3חניוני חנה
וסע+מיניבוסים
הקמת קו מסילתי מודיעין-
ירושלים (קשת מודיעין)
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בשמת  14/1צור הדסה

ניתוח העלויות אינו כולל התייחסות למקורות המימון של הפרויקטים השונים .בהקשר זה ,יש לשים לב
כי המקבצים השונים ,לרבות הפרויקטים השונים הכלולים בהם ,נתונים למימון תקציבי של גורמים
שונים ,כדוגמת :עיריית ירושלים ,משרדי ממשלה שונים ,רכבת ישראל ,חברות התחבורה הציבורית.
מידת הכדאיות הכלכלית של מקבץ מסוים ,כפי שיתואר להלן ,אינה מבוססת על מידת הישימות של המקבץ,
אלא על העלויות והתועלות בגין הפחתת זיהום אוויר שינבעו ממנו בלבד.
יש לציין ,כי השיטה לביצוע ואכיפת האזור מופחת הפליטות שונתה ביחס לתוכנית המקורית שהוגשה,
ושינוי זה משפיע על העלויות הצפויות של הפרויקט .הטבלה לעיל שונתה בהתאם להערכת העלויות הנוכחית.
בנספח הכלכלי (נספח  )1שהוגש בעבר מצוינות עלויות אחרות ,שאינן תואמות את השיטה הנוכחית.
מהמוצג בטבלה ניתן לראות כי מקבץ  – 3עידוד נסיעה באופניים והסדרי חניה שונים נמצא ככדאי ביותר
מבחינה כלכלית .קרי ,יביא לתועלת כלכלית גבוהה יותר ביחס להשקעה הכספית הנדרשת ליישומו.
במקום השני במדד הכדאיות הכלכלית נמצא מקבץ  – 2הגדרת אזור מופחת הפליטות .נציין כי העלות
הנדרשת ליישום מקבץ  2הינה אינה תלויה בשאלה אילו סוגי כלי רכב בוחרים להתמקד ( תח"צ או משאיות),
כך שהעלות הינה זהה עבור הגבלת כל סוגי כלי הרכב או עבור הגבלת רק חלק מכלי הרכב .לעומת זאת,
התועלת מהחלת האזור מופחת הפליטות עבור כל אחד מסוגי כלי הרכב שונה ,כפי שפורט בסעיף  2בפרק
התועלות .בהתאם לכך ,ניתן לראות כי קיימת שונות מסוימת בכדאיות הכלכלית של הטלת חובות על כל
אחד מסוגי כלי הרכב .כאשר דרישה לתחבורה ציבורית נקיה (אוטובוסים ומוניות) צפויה להביא לתועלת
כלכלית גבוהה יותר ביחס לדרישה דומה לגבי משאיות.
במקום השלישי במדד הכדאיות הכלכלית נמצא מקבץ  – 1פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית .נציין כי
מבין הפרויקטים הכלולים במקבץ  ,3נמצא כי הארכת הנת"צ ממעלה אדומים עד לאזור תחנת הרכבת הקלה
בגבעה הצרפתית תביא לתועלת הכלכלית הגבוהה ביותר .זאת כמובן בשל העובדה שלא נלקחה כל עלות
לביצוע חלופת משנה זו .לאחר מכן ,נמצא כי חלופת המשנה להקמת קו מסילתי "קשת מודיעין" תביא
לתועלת הכלכלית השניה בדירוג .במקום השלישי במדד הכדאיות הכלכלית ,מבין חלופות המשנה ,נמצאה
חלופת המשנה להקמת  3חניוני "חנה וסע" בכניסות לירושלים .יש לציין בהקשר זה כי דוקא לחלופות
התחבורה הציבורית והקמת חניוני חנה וסע נודעת חשיבות כלכלית גבוהה במיוחד לאור צמצום ממדי הגודש
וקיצור זמני הנסיעה .אלו לכשעצמם צפויים לצמצם את משך חשיפת הנהגים לזיהום ובכך להגדיל עוד יותר
את התועלת הגלומה בהם ,דבר שכאמור לא נלקח בחשבון

יד.

השפעת התוכנית על הנגישות
על פי הוראות תיקון  84לפקודת התעבורה (סעיף ( 2ג)( ))3נדרשת חוות דעת בנוגע לנגישות באמצעות תחבורה
של קבוצות שונות באוכלוסייה לתחום המוסדר בתוכנית ,בו ובסביבתו .להלן התיחסותינו לנושא זה:
 .1התוכנית המוצעת על ידי העירייה צפויה לשפר את הנגישות באמצעות תחבורה ציבורית למרבית
קבוצות האוכלוסייה .בשום התוכנית צפוי לשפר את מערך התחבורה הציבורית אל העיר
ולאזורים מושכי קהל כמו אזורי תעסוקה ומסחר .כתוצאה מכל אלו ,צפוי שיפור בנגישות של
קבוצות האוכלוסיה השונות ובעיקר עבור קבוצות מוחלשות ,לאזורים שהמערכים החדשים
ישפרו את השירות הציבורי מהם ואליהם .מעבר לכך ,העובדה שתבוצע העדפה לרכב חדש
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באזורים שונים בירושלים צפויה לשפר את הנגישות לאזורים אלו משום שכלי הרכב החדשים
מונגשים טוב יותר לאוכלוסיות שונות.
 .2שיפור איכות האוויר בעיר כתוצאה מביצוע התוכנית ,צפוי לשפר את הנגישות לקבוצות
אוכלוסייה רגישות כגון אנשים עם בעיות במערכת הנשימה ,שכיום עשויים להפגע כתוצאה
מחשיפה לרמות הזיהום הגבוהות.
 .3השפעה על חברות תחבורה ציבורית והסעות ,מחוץ לקואופרטיב "אגד" :קואופקטיב "אגד" הוא
מפעיל התחבורה הציבורית המרכזי באזור מופחת הפליטות ,ולכן בוצע תאום עמו .באזור פועלים
מפעילי תחבורה ציבורית נוספים בהיקף מצומצם ,כגון חברת "עלית" וחברות תחבורה ציבורית
ממזרח ירושלים .בנוסף ,עלתה האפשרות שחלק מרכבי ההסעות לתלמודי תורה ובתי ספר
עוברות באזור .אף לא אחת מחברות אלו פנתה לעירייה כאשר התוכנית פורסמה לציבור.
יש לציין ,כי השימוש בכלי רכב מיושנים ומזהמים חושף את הנוסעים ברכב ואת סביבתו
לרמות זיהום גבוהות ,אשר על פי ארגון הבריאות העולמי הינן גורמי סרטן ודאיים בבני אדם.
לכן ,יש צורך בראש ובראשונה לצמצם את השימוש ברכבי דיזל מיושנים כאמצעי להסעת
תלמידים ,שהם האוכלוסייה הנמצאת בסיכון הגבוה ביותר מבחינת החשיפה והתחלואה.
על מנת שלא לגרום לבעיית נגישות לתלמידים ,התוכנית היא לבצע את האזור מוגבל הפליטות
בשלבים :בשלב הראשון ,שימשך שנה ,יאסף מידע לגבי כלי הרכב הנכנסים לאזור ,וכן יישלחו
הודעות לבעלי רכב שנמצא שנכנס לאזור ללא הרשאה .לבעלי הרכב תינתן האפשרות להתקין
ברכבם מערכות לצמצום הפליטה (על פי מפרטים של משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה)
כתנאי להמשך כניסתם לאזור מופחת הפליטות .באופן זה ,התלמידים והסביבה יצאו נשכרים,
והנגישות שלהם לאזור לא תיפגע.

טו.

מענה להערות הציבור

התוכנית הועברה לאישור משרדי הממשלה ורשויות סמוכות (פרוט ראה בהמשך) ולאחר הטמעת
הערותיהן פורסמה כמתחייב ,להערות הציבור .בעקבות פרסום התוכנית ,התקבלה הערת ציבור
אחת בכתב וכן נערכה ( )2/5/2913ישיבה משותפת של ועדת איכות הסביבה ,תברואה ושפע
בשיתוף ועדת תחבורה ,הנדסה ותשתיות של עיריית ירושלים .פרוטוקול הישיבה מצורף בנספח
מספר .3
בהערות הציבור לא הובעה התנגדות כלשהי לתוכנית אלא הוצעו הצעות שונות .תמצית המענים
להערות שהתקבלו מובאת להלן בטבלה מס' : 8
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טבלה מס'  :8הערות לתוכנית
הערה מאת

מהות ההערה

מענה

מר דרור
בקל
וארגון
הרכבים
הדו-
גלגליים
הממונעים

מציע לכלול בתוכנית עדיפות
לאופנועים וקטנועים כאמצעי
לצמצום זיהום האוויר.

קטנועים ואופנועים הם בד"כ חסכוניים בדלק ביחס לכלי
רכב דו גלגלי ,ולכן פליטת גזי החממה ( )CO2מהם
נמוכה יחסית ,וכן נודעת להם תרומה לצמצום עומסי
תנועה וחסכון בשטחי חנייה.
עם זאת ,פליטת זיהום האוויר מקטנועים ואופנועים
גבוהה יותר מזו של רכב מקביל מאותו שנתון (כמות
פליטה לק"מ נסיעה).
תקני הפליטה לקטנועים ואופנועים מקלים בעשרות
אחוזים לעומת אלו המוטלים על רכב בעל ארבעה
גלגלים .הסיבה לכך היא העלות הגבוהה של ההתקנים
לצמצום הזיהום המותקנים בכלי רכב ,אשר בשל
מחירם הגבוה ביחס לעלות הרכב עצמו ,לא ניתן לדרוש
את התקנתם בקטנועים.
לאור האמור לעיל ,לא מצאנו עילה מספקת לעודד את
השימוש בקטנועים ואופנועים כאמצעי לצמצום זיהום
האוויר בירושלים.

ציבור

הוצע להפעיל מוניות שרות
היברידיות גדולות
כאלטרנטיבה לאוטובוסים,
מתוך כוונה לעודד שימוש
בתח"צ במקום רכב פרטי.

אין כרגע היצע לרכב הברידי בגודל ביניים :יש
כלי רכב פרטיים ויש מעט דגמי אוטובוסים
הברידיים (שרכישתם והפעלתם יקרים מאוד
ביחס לאוטובוס רגיל) .אין מיניוואנים/וואנים
היברידיים.

ארגון 15
דקות

מציע להדגיש את חשיבות
ייעול והנגשה של שרותי
התח"צ ברחבי העיר .מדובר
הן בהנגשת מידע והן בהנגשה
פיזית.

דרישה לשיפור הנגשת מידע בנוגע לאוטובוסים
חודדה בתוכנית בהתאם להערה (ראה סעיף ו').

חברת
טסט –
ליין
וגורמים
נוספים

באזור הנקי תחול מגבלת
כניסה גם על רכב פרטי.

כלי רכב כבדים מהווים את הגורם המשמעותי
ביותר לזיהום האוויר באזור הנקי ,ולכן
המגבלות מוטלות עליהם .מתכונת דומה
למגבלות על רכב כבד בלבד נהוגה בערים רבות
בעולם .בכל מקרה ,לאחר סיום הפרויקט

ציבור

במסגרת "הדוגמא האישית"
של העירייה רכבי פינוי
הפסולת יהיו מעוטי פליטות
בהסתובבותם באזור הנקי.

נכלל בתוכנית
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הערה מאת

מהות ההערה

מענה

רוכבי
האופניים

התוכנית תתיחס לאפשרות
להעלות אופניים על
אוטובוסים ורכבת קלה.

הוסף לתוכנית במסגרת "שילוביות רכב דו
גלגלי"

ציבור

הצורך להקים מערכות
שכונתיות של תחבורה
שינגישו רחובות שטרם הגיעה
אליהם תח"צ.

נכלל בתוכנית
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טז.

מענה להערות רשויות סמוכות ,משרדי ממשלה וגורמים ציבוריים אחרים

טיוטת התוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה בירושלים הועברה ב  ,12/8/12בהתאם להנחיות
תיקון  84לפקודת התעבורה ,להערות הגורמים הבאים:
 .1משרדי ממשלה :התחבורה ,הפנים ,האוצר ,הגנת הסביבה ,משטרת ישראל
 .2רשויות מקומיות סמוכות או העשויות להיות מושפעות מביצוע התוכנית :מעלה אדומים,
מבשרת ציון ,אבו גוש ,מטה יהודה ,מודיעין ,גוש עציון ,אפרת ,בית שמש ,הר אדר ,חברון-
קרית ארבע ,צור הדסה ,קרית יערים.
 .3קואופרטיב "אגד"
בטבלה  9מרוכז המענה להערות שהתקבלו על ידי הגורמים השונים .חלק מההערות נתקבלו
והוטמעו לפיכך בתוכנית שהועברה להערות הציבור .להלן סיכום ההערות והתייחסות העירייה אליהן:
טבלה  :9תמצית ההערות לתכנית והמענה שניתן להן
הערה
מס

מהות ההערה

תשובת העירייה

הערות המשרד להגנת הסביבה
.1

מהי השפעת התוכנית על מדדי תנועה
מערכתיים

ההתיחסות להשפעת התוכנית על מדדי תנועה מערכתיים מופיע בפרק 7
(עמ'  )37בדו"ח התחבורתי

.2

יש לכלול בתוכנית פעולות נוספות שמתוכננות
על ידי עיריית ירושלים

התוכנית היא תוספת לתוכניות הקיימות .התוכניות הקיימות פורטו במסמך
עסקים כרגיל .ובין היתר נכללו (תרחיש  )2020הצעדים הבאים:

.3

הכנת לוחות זמנים לביצוע ,כולל לאבני דרך
ליישום

תח"צ
−
−
−
כבישים:

קו ראשון רכבת קלה ) פסגת זאב הר הרצל (
מת"צ הר חומה הר חוצבים
קו רכבת כבדה ירושלים ת"א

 −כביש)  2מוצא מחלף רמות (
 −כביש  ) 16מוצא בייט)
 −כביש גבעת משואה אורה
 −כביש)  4בגין (דרום) גולומב רוזמרין (
 −כביש הסרגל) הר חומה דרך חברון (
 −כביש  04 /המשך עמק רפאים" הברך) "התנופה פת (
 −רמפה צפון למערב במחלף הזיתים
 −כביש)  70מקביל לדרך שועפאת(
 −כביש)  70פסגת זאב  4צפון (
 −כביש שמגר גולדה
 −שדרוג כביש  1ארצי  +גשר מוצא
אבני דרך יוצגו לאחר אישור התוכנית
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הערה
מס

מהות ההערה

תשובת העירייה

.4

יש להכין רשימת צעדים ליישום ולפרט
בסמכות מי לבצע כל צעד

יבוצע לאחר אישור התוכנית

.5

יש להכין תוכנית ניטור ובקרה .מטרת הבקרה
היא לבחון את מידת היישום של האמצעי,
ולהגדיר מדדים לניטור .יש לפרט חסמים
וסיכונים

יבוצע לאחר אישור התוכנית

.6

מומלץ לבחון הוספת הוראות שיוטמעו
בתוכניות מתאר ותוכניות אב לשכונות קיימות
ומתוכננות הנותנות עדיפות לתחבורה לא
ממונעת

מקובל ,תתואם פגישה עם מהנדס העיר להטמעה

.7

התוכנית מתמקדת בתח"צ בינעירוני .חסרה
התיחסות לתח"צ בעיר

קיימת תוכנית לתגבור תח"צ פנימי המבוצעת במסגרת עסקים כרגיל .כמו
כן הקמת חניוני חנה וסע צפויה להגביר שימוש גם בתח"צ פנימי .בנוסף,
ההתמקדות בתח"צ הבינעירוני נועדה לצמצם את הביקושים של כ"ר
שנכנסים לעיר.

.8

תוכנית האופנים אינה מוכרת למשרד .יש לנמק
מדוע נבחרה התוכנית המשותפת ולא תוכנית
המשרד להגנס

התוכנית גובשה במשותף ע"י עיריית ירושלים ,משרד התחבורה  ,צוות
תכנית אב לתחבורה והחברה להגנת הטבע .במקביל מקודמת התוכנית
לסלילת שביל אופניים מקשר לשפלה בהתאם לתוכניות המשרד להגנ"ס

.9

מבקשים מפת פרויקטים עתידיים המרכיבים את
תרחיש עסקים כרגיל בצורה קריאה ומלאה
יותר

מצורף למסמך זה.

.10

חסרה התיחסות לטיפול במשאיות העירייה

קיימת תוכנית לחידוש צי המשאיות בשירות העירייה .התוכנית תימסר
למשרד.

.11.1

אחוז היוממות של הכניסות לירושלים נראה
מוגזם .על מה הוא מבוסס?

נתוני התחבורה מבוססים על מודל ועל תכניות צוות תכנית אב לתחבורה.

11.2

על מה מבוסס הנתון ש  3%מהנסועה בעיר היא
של רכב כבד?

הנתון מבוסס על ספירות תנועה ונתוני למ"ס

11.3

מדוע בוצעו הנחות לגבי השפעת הפרויקטים של ההנחות מבוססות על ניסיון ארוך שנים של צוות ההיגוי לתוכנית .השינוי
במהירות התקבל באמצעות שימוש במודל תנועה על בסיס הנחות אלו.
התחצ מחוץ לירושלים במקום לעשות שימוש
במודל?

11.4

הונח שימוש של  2%באופנים בעוד נתוני
המפקד מצביעים על 0.6%

 0.6%מאפיין את המצב הקיים .אנו מציעים שיפור שיביא לגידול
בשימוש באופניים עד ל  2%מהנסועה
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12

מדוע לא הוטלה מגבלה על הרכב הפרטי באזור
מוגבל התנועה

המגבלות על רכב פרטי הן באמצעות צמצום החניה באופן רחב היקף (מעל
 1000מקומות בוטלו) והקצאת נתיבים בלעדיים לתח"צ .לאחר ביצוע
תוכנית התח"צ ושיפור השירות תישקל מחדש האפשרות להגביל עוד
יותר את תנועת הרכב הפרטי.

.13

כיצד נקבעו גבולות המתחם לאזור הנקי ,אילו
שיקולים יובילו להרחבת הפרויקט ,האם נלקח
בחשבון הצורך בנגישות ,נדרשת הסכמת
משטרת ישראל ומשרד התחבורה

הגבולות נקבעו באופן שבו ניתן יהיה ליישם ולפקח את המגבלות וכן
כפיילוט מצומצם באזור שנראה שיש בו פעילות גבוהה של רכב כבד.
השאלה לגבי הנגישות אינה במקומה – הנגישות תישאר כמות שהיא.
המסמך כולו הועבר להערות משרד התחבורה ומשטרת ישראל

14

יש לבחון אפשרויות נוספות לטיפול בזיהום
מאוטובוסים ומשאית ביתר חלקי העיר
באמצעות רטרופיט והגבלת כניסה לאזורי
מגורים

כמות כלי הרכב שבהם ניתן לבצע רטרופיט ושלהם אופק שירות ארוך
מצומצמת ולכן הוחלט שלא לנקוט גישה זו

15

האם נבחנו אמצעים שמתאימים לאזורי עומס
כמו צומת פת ,קרית משה ,תלפיות ,ממילא ,רח'
בר אילן

התוכנית לשיפור התח"צ במצב הקיים בתוספת התוכנית הנוכחית לחניוני
חנה וסע הכוללת שאטלים למקומות מרכזיים צפויה לצמצם תנועת רכב
פרטי באזורים אלו

16

הוזלת החניה במרכז העיר מנוגדת לעקרונות
התוכנית

לא הוזלה החניה במרכז העיר אלא בטבעת החיצונית למרכז על מנת
לגרום לבעלי הרכב להשאיר את רכבם ולהגיע באמצעים אחרים
(הליכה/תח"צ) למרכז.

17

ניהול חניה -הוצג תקן ישן

העירייה מאמצת את תקן החניה המתקדם והמצמצם ביותר – 5166ב'

18

בחישוב הכלכלי לתועלות התוכנית היה צריך
לקחת את מקדמי הביניים ולא את המקדמים
הנוכחיים

החישוב הכלכלי בוצע על ידי היוון המצב .ברור שנלקחו בחשבון ערכים
גבוהים אך מנגד לא נלקחו כלל ערכים כלכליים למזהמים שטרם בוצעה
עבורם הערכה כמו בנזן ו 1,3בוטאדיאן.
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19

יש לפרט את ההנחות שעל בסיסן נערכו חישובי
עלות תועלת

חישוב התועלות הצפויות כתוצאה מיישום המלצות התוכנית התבסס על
תחזיות פליטות של  3סוגי מזהמים האופייניים לפליטות מתחבורה לאוויר,
כפי שחושבו עד לשנת  .2030העלות הכספית של הזיהום מבוססת על
העלויות העודפות למשק כתוצאה מהחשיפה לזיהום :אשפוזים וטיפולים
רפואיים ,אובדן ימי עבודה ועוד .כימות אותן תועלות סביבתיות למונחים
כספיים התבסס על הערכות מקובלות באשר לגובה העלויות החיצוניות
הנגרמות מפליטת כל סוג מזהם ,כפי שמקובלים על ידי המשרד להגנת
הסביבה.

20

יש לציין תועלות נוספות מעבר לאיכות אוויר

חישוב העלויות הכרוכות ביישום המלצות התוכנית התבסס על אומדנים
קיימים לפרויקטים דומים וכן על אומדנים ונתונים אחרים המבוססים על
הנחות עבודה סבירות כפי שנתקבלו ממומחים ומאנשי מקצוע אחרים
בתחום ,הכול כפי שמפורט בהמשך מסמך זה.
פרוט כלל ההנחות מפורט בנספח הכלכלי לדוח

התוכנית מתמקדת בנושא איכות האוויר ולכן בוצע תחשיב כלכלי לנושא
זה בלבד .אין לנו ספק כי קיימות תועלות נוספות ובהן תועלות תנועתיות
המתייחסות בעקרן לחיסכון בעיכובים ובזמני נסיעה.

הערות משרד התחבורה
.1

דוח כלכלי

א

על אלו נתוני תחבורה הסתמכו עורכי הדוח?
להערכתינו יש נתונים נוספים מעבר ל 3
שהוגדרו

כל נתוני התחבורה ותחזיות התנועה ששימשו את העבודה נלקחו מצוות
תכנית אב לתחבורה .תחזיות התנועה התקבלו מתוצאות הצבות התנועה
לשנת הבסיס ולשנות היעד והביאו לידי ביטוי את פרויקטי הפיתוח
המתוכננים.

ב

לא מקובלת הגדרת אזור נקי לאוטובוסים
ומוניות .קיימת סתירה מובנית בין מקבץ 1
למקבץ 2

לא מדובר במגבלות אלא בתוכנית מוסכמת עם חברות התח"צ לשיבוץ
אוטובוסים .התוכנית בכללותה נועדה להגדיל את היקף הנסיעה בתח"צ
ובאמצעים משלימים כמו רכיבה באופניים

ג

עידוד אופניים והסדרי חנייה :יש להציג נסועת
אופניים ,תוך התיחסות לטופוגרפיה ,אקלים
ומבנה דמוגרפי

בגלל מגבלות הטופוגרפיה הונח שיעור יוממות של  2%ולא למעלה מכך.
בערים אחרות דוגמת תל אביב נמסר לנו כי מגיעים לשיעור יוממות של כ
 8%באופניים)

2

תוכנית לצמצום זיהום מתחבורה
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א

משרד התחבורה מקדם תוכנית רחבה יותר
והתוכנית המוצעת חלקית בלבד .יש להוסיף את
כלל מרכיבי התוכנית

התוכנית אינה באה במקום תוכניות משרד התחבורה אלא להוסיף ולחזק
אותה .תכניות משרד התחבורה נבחנו כאמור במסגרת תרחיש "עסקים
כרגיל" ונמצאו ככאלה שאינן מאפשרות עמידה בתקני היעד לאיכות
אוויר.

ב.

מגבלות על תחצ באזור נקי אינן מקובלות

המגבלות על רכב פרטי הן באמצעות צמצום החניה (מעל  1000מקומות
בוטלו) והקצאת נתיבים בלעדיים לתח"צ .לאחר ביצוע תוכנית התח"צ
ושיפור השירות תישקל מחדש האפשרות להגביל עוד יותר את תנועת
הרכב הפרטי.

ג.

ניהול חנייה :משרד התחבורה מוביל את תכנית
 .5166העירייה מנסה מפעם לפעם לפגוע
בתוכנית

הצוות המקצועי בעירייה תומך באימוץ תקן 5166ב' של משרד התחבורה
ללא פשרות

ד.

מהו רכב שיתופי?

רכב שיתופי הוא רכב המשמש קהל משתמשים מגוון בהתאם לדמי מנוי
קבועים ותוספת תשלום בגין שימוש בפועל .המשתמש מתאם את מועד
ומיקום לקיחת הרכב והחזרתו ומשלם על הקילומטרים שנסע ומשך הזמן
שהרכב היה ברשותו .שירות מעין זה מופעל בערים רבות בעולם
ולאחרונה גם בישראל ,בהצלחה רבה .מתן השירות פוטר את המשתמשים
מהצורך להחזיק רכב פרטי ולכן גורם להעדפת התחבורה הציבורית או
הנסיעה באופניים באופן יומיומי ,כאשר הרכב המשותף מהווה השלמה
ליעדים או לימים שבהם התחבורה הציבורית אינה זמינה.

ה.

דוגמא אישית :האם הייתה מחשבה שבכירי
העירייה יגיעו בתח"צ? ניתן להעמיד לרשותם
רכב דו גלגלי לצורך ההגעה
לעירייה(אופניים?).

חלק מבכירי העירייה עושים שימוש יומיומי בתח"צ.

ו.

טיוטת ההצעה שטחית ,מומלץ לקיים דיון
מעמיק עם מ התחבורה

חסרה התיחסות לרכב הפרטי

עם השיפור הצפוי בשירות והרחבת אפשרויות ההגעה ברכב דו גלגלי
(שלא על בסיס דלק) תישקל תוכנית עידוד
מטרת העבודה היתה לזהות את סוגי האמצעים ושיטות ניהול התנועה
(לרבות הצירופים השונים ביניהן) אשר השפעותיהן על התנועה
תאפשרנה עמידה בערכי היעד לזיהום אוויר .לפיכך ,כללה העבודה בחינה
של חלופות והערכה של ההשלכות וההשפעות של כל חלופה על הפחתת
רמות הזיהום שתאפשרנה עמידה בתקני איכות האוויר.
הדו"ח על כן ,מתאר את השיטות המוצעות ,את מאפיניהן ואת ההאופן שבו
נותחו על מנת לבחון את השפעתן על זיהום האוויר.
תוכניות אלה הינן ברמה של תוכנית אב.
בהמשך להערות אלו תואם דיון במשרד התחבורה ליום________

הערות עיריית מעלה אדומים

31

אבי מושל – יעוץ וניהול סביבתי
איכות אוויר וגזי חממה

בשמת  14/1צור הדסה
הערה
מס

מהות ההערה

תשובת העירייה

1

יש ליצור הפרדה מפלסית בשתי הכניסות
המזרחיות לעיר כתנאי להארכת המת"צ ממעלה
אדומים לתחנת הרכבת הקלה

תוכנית ההפרדה המפלסית לצומת הכניסה מכיוון מעלה אדומים מקודמת

2

קיים מערך קווי תחצ המקשרים בין מעלה
אדומים לאזורי תעסוקה בירושלים ,לכן פרק זה
בתכנית מיותר

ההצעה היא להאריך את המת"צ על מנת לקצר את משך הנסיעה ממעלה
אדומים למשתמשים בתח"צ

הערות משרד הפנים
1

מסילת קשת מודיעין אינה מתוכננת בטווח הזמן אנו סבורים כי חיבור קשת מודיעין יאפשר הגעה מהירה ובטוחה של
הקרוב ,ולכן יש לשקול הקמת חניון חנה וסע גם תושבי מודיעין לירושלים ללא תוספת עומס על מערכת הדרכים המקומית
ולכן היא אפשרות עדיפה .בפגישה שנערכה בין ראש העיר לשר
לבאים מכביש  443לטובת תושבי מודיעין
התחבורה ביום  –21.8.12הובהר כי הפרויקט מצוי בתכנית החומש
החדשה של הרכבת והחל תכנון מפורט .לו"ז הקמת התחנה אמור לתאום
את מועד הפעלת הקו כולו.

.2

בחינת מצב איכות האוויר מופיעה במסמך "עסקים כרגיל" .לא יוטלו
מגבלות על התח"צ שימנעו נסיעה חופשית של אוטובוסים (המגבלות הן
על סוגי האוטובוסים) .התוכנית באזור הנקי תבוצע תוך התיעצות עם ספק
התח"צ באזור על מנת לוודא כי ביכולתו לבצעה ללא פגיעה בקווי
השירות

חסרה בחינת מצב איכות האוויר הקיים בעיר
והצגת הגורם המזהם הבעייתי ביותר
הטלת מגבלות על התחבורה הציבורית במרכז
העיר היא בניגוד למגמות תכנון עירוניות

.3

יש להוסיף לנושא עידוד האופניים גם סקר
מדרכות לעידוד הולכי הרגל
חסרה המלצה על שילוביות האופניים עם
התחבורה הציבורית

לא ברורה ההערה בנוגע לסקר המדרכות באופן שתוכל להכנס ככלל ברור
ומנחה לתכניות הפיתוח העירוניות .עם זאת ,העירייה פעלה ופועלת על
מנת להרחיב ככל הניתן את שטחי המדרכות תוך אימוץ העיקרון שהאדם
הוא במרכז (ולא הרכב)
השילוביות עם האופניים מתוכננת באמצעות סלילת שבילי אופניים בין
אזורי מגורים לתחנות הרכבת הקלה והקצאת מתקני חניה לאופניים
בסמוך לתחנות.

.4

השימוש במקדמי הפליטה הקיימים לצורך
הבחינה הכלכלית מחמיר לעומת הצפי לירידה
במקדמי הפליטה

החישוב הכלכלי בוצע על ידי היוון המצב .ברור שנלקחו בחשבון ערכים
גבוהים אך מנגד לא נלקחו כלל ערכים כלכליים למזהמים שטרם בוצעה
עבורם הערכה כמו בנזן ו 1,3בוטאדיאן.

הערות משטרת ישראל
יש לתאם את נושאי הסדרי התנועה והבטיחות
1 .1
.בדרכים הנובעים מיישום התוכנית עם משרד
התחבורה

הסדרי התנועה יתואמו עם משרד התחבורה
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הערה
מס

מהות ההערה

תשובת העירייה

 .2לא קיימת אפשרות לאכיפה אלקטרונית של
האזור הנקי

קיים פיתוח טכנולוגי המאפשר סימון רכב באמצעות שבב המותקן
במדבקה ,וקריאת השבב ע"י קורא חיצוני באמינות גבוהה מאוד

 .3יש להחריג רכב בטחון מהצורך לעמוד
בדרישות האזור הנקי

מקובל ,כל עוד הרכב במשימה מבצעית

 .4יש צורך בהגדלת מקומות הפריקה והטעינה
במרכז העיר ,ושלא על חשבון הרכב הפרטי

הטלת מגבלות על תנועת משאיות באזור הנקי הותנתה בהגדלת היצע
מקומות הפריקה והטעינה במרכז העיר ,לפי תוכניות קיימות של אגף
התחבורה בעיר

 .5הטופוגרפיה בירושלים תקשה על יוממות
וצפויה לעודד בעיקר תיירות אופניים .יש לוודא
הסדרי בטיחות נאותים בתכנון שבילי האופניים

ניתן להתגבר על מגבלות הטופוגרפיה באמצעות שימוש באופניים בעלי
מנוע עזר חשמלי .כמו כן גם שימוש באופניים על ידי תיירים צפוי להביא
לתועלת סביבתית וכלכלית לעיר

 .6צמצום נוסף של תקני החניה עלול לפגוע
בתמהיל הרצוי של מגורים/עסקים ,גם אם רמת
השירות של התח"צ גבוהה

התכנית נצמדת לתקן החניה העדכני של משרד התחבורה באזורים בעלי
רמת שירות גבוהה של תח"צ

 .7מהו רכב שיתופי?

רכב שיתופי הוא רכב המשמש קהל משתמשים מגוון בהתאם לדמי מנוי
קבועים ותוספת תשלום בגין שימוש בפועל .המשתמש מתאם את מועד
ומיקום לקיחת הרכב והחזרתו ומשלם על הקילומטרים שנסע ומשך הזמן
שהרכב היה ברשותו .שירות מעין זה מופעל בערים רבות בעולם
ולאחרונה גם בישראל ,בהצלחה רבה .מתן השירות פוטר את המשתמשים
מהצורך להחזיק רכב פרטי ולכן גורם להעדפת התחבורה הציבורית או
הנסיעה באופניים באופן יומיומי ,כאשר הרכב המשותף מהווה השלמה
ליעדים או לימים שבהם התחבורה הציבורית אינה זמינה.

 .8הצערת צי הרכב של מפעילי התח"צ כרוך
בעלויות בלתי מבוטלות ולכן יש לתאם זאת עם
משרד התחבורה

התוכנית היא לבצע שינויים באופן שיבוץ האוטובוסים ולא לרכישת
אוטובוסים נוספים

 .9על רשות התמרור המקומית להתיעץ עם קצין
משטרה או לאשר את הסדרי התנועה על ידי
רשות התמרור המרכזית

מקובל

הערות קואופרטיב "אגד"
.1

מציעים לקבוע את תוכנית האזור הנקי בהתאם
לסוג התקינה של האוטובוסים ולא לפי גיל
האוטובוס.

מקובל ,בכפוף לתוכנית שיבוץ שתבטיח הקצאת אוטובוסים נקיים
בתוכנית בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו
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סיכום ומסקנות

יז.

יישום התוכנית לצמצום זיהום האוויר על מרכיביה השונים ,כפי שהובאה לעיל צפוי להביא
לצמצום ניכר בהיקף הזיהום בעיר ירושלים .ממצאי המודל מצביעים על כך שלאחר יישום כלל
מרכיבי התוכנית כמעט ולא צפויות חריגות מתקני הסביבה בעיר .במצב זה צפוי שיפור בבריאות
תושבי העיר ,שיביא לצמצום תחלואה במחלות של דרכי הנשימה ,כלי הדם והלב.
נוסף על התועלות לאיכות האוויר ,יישום התוכנית צפוי לצמצם את ממדי הגודש בעיר ולהביא
לשיפור בזמני ההגעה אל העיר ובתוכה בעיקר בשעות השיא אל יעדים מושכי קהל כמו אזורי
תעסוקה ומסחר.
לאור ממצאים אלו ,אנו ממליצים לעיריית ירושלים לפעול לקידומם של כלל מרכיבי התוכנית
ולקבוע תכנית פעולה ליישומה בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים (תחבורה ,הגנת
הסביבה ,אוצר ופנים).
יח.

נספחים

נספח  :1פרוטוקול שיתוף ציבור מיום 02.05.2013
נספח  :2ניתוח התוכנית ע"י מהנדסת תנועה
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 .1תקציר מנהלים
 .1.1כללי
איכות האוויר משפיעה באופן משמעותי על הבריאות ואיכות החיים .מהמחקרים עולה כי
הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על זיהום האוויר ,ובייחוד זיהום האוויר בסביבה
האורבנית ,הינו זיהום האוויר הנובע מפליטת מזהמים מכלי רכב המופעלים באמצעות
דיזל.
לאור ההשפעות הבריאותיות השליליות של הזיהום ,מתקיימת מזה כמה עשורים פעילות
כלל עולמית לצמצום זיהום האוויר מפליטות כלי רכב .במסגרת זו בערים רבות ברחבי
העולם מבוצעת פעילות אינטנסיבית במטרה לצמצם את ממדי הזיהום והשפעותיו
השליליות על בריאות התושבים ,לרבות באמצעות קביעת אזורים מופחתי פליטות.
 .1.2התכנית החלה
ירושלים ,בירת ישראל ,הצטרפה גם היא למגמה זו ,ובין היתר אישרה ב  , 30.8.16 -תכנית
רב שנתית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה (להלן" :התכנית"); במסגרתה החליטה על
החלת "אזור מופחת פליטות" במרכז ירושלים .באזור זה ,תוגבל התנועה של כלי רכב
כבדים ואוטובוסים מזהמים במשקל מותר של מעל ל 3.5 -טון המונעים בדיזל ותותר
כניסה לכלי רכב שהם מעוטי פליטות ואינם מזהמים ,וזאת בשני שלבים:
שלב ראשון  -ישלחו לנהגים הודעות על איסור כניסה של רכב מזהם לאזור מופחת
הפליטות.
שלב שני – קביעת איסור כניסה לרכב מזהם ואכיפתו.
להלן גבולות אזור מופחת פליטות (שאושר):
גבול צפוני – רחוב הנביאים ,מרחוב חיל ההנדסה במזרח ועד רחוב נתן שטראוס
במערב.
גבול מערבי – רחוב נתן שטראוס ,רחוב המלך ג'ורג' מרחוב הנביאים בצפון ועד
רחוב אגרון בדרום.
גבול דרומי – רחוב אגרון ,רחוב הצנחנים ,מרחוב המלך ג'ורג' במערב ועד רחוב
סולטן סולימן במזרח.
גבול מזרחי – רחוב חיל ההנדסה ,מרחוב סולטן סולימן בדרום ועד רחוב הנביאים
בצפון.
האכיפה מתוכננת להתבצע באמצעות מצלמות ומערך ממוחשב שיאפשרו לפענח את נתוני
הרכב הנכנס בהתאם ללוחית זיהוי הרכב.
כנגזרת מהתכנית ,התקינה מועצת עיריית ירושלים את חוק עזר לירושלים (צמצום זיהום
אוויר הנובע מתחבורה) (הוראת שעה) ,התשע"ח – ( 2018להלן" :חוק העזר") .חוק העזר
הגדיר את האזור הנ"ל במרכז העיר אשר בו נאסרה כניסת כלי רכב מזהמים ,למעט כלי
רכב בהם הותקן מסנן חלקיקים .התכנית קבעה כי אכיפת איסור הכניסה של כלי רכב
מזהמים לאזור מופחת הפליטות תעשה באמצעות מערכת מצלמות .בימים אלו העירייה
נמצאת בשלבים אחרונים של הליך מכרזי לבחירת הספק אשר יספק את המערכות
הנדרשות לשם מימוש חלק זה של התכנית.
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 .1.3התמורות שחלו
ממועד אישור התכנית וחקיקת חוק העזר ,חלו מספר שינויים בתחום ברמה הארצית .להלן
עיקרי השינויים ,שנעשו בהובלה של המשרד להגנת הסביבה (להלן" :המשרד"):
המשרד ,על בסיס החלטת ממשלה ,העמיד מימון לתכנית לצמצום זיהום האוויר
של העירייה בהיקף של  10מיליון  ₪ומתוכם  5מיליון  ₪מותנים בחקיקת חוק
עזר להרחבת אזור מופחת הפליטות;
הוגדר "רכב מזהם" בתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) ,התשע"ב –
;2012
הוגדרה וממומשת תכנית ארצית לצמצום פליטות מזהמים מכלי רכב ,הכוללת,
סבסוד התקנת מסננים בכלי רכב מזהמים ,תמיכה בגריטת כלי רכב מזהמים
והגבלות על חידוש רישיונות כלי רכב לכלי רכב מזהמים.
 .1.4אישור עקרוני של טיוטת עדכון התכנית הרב שנתית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה
בתאריך  30/05/2019אישרה מועצת העיר את טיוטת עדכון התכנית ,אישור המועצה
מצורף כנספח א' לתכנית זו.
בהמשך לאישור זו ,הועברה טיוטת התכנית למנהל הכללי של משרד הפנים ,למפקח הארצי
על התעבורה ,משרד התחבורה ,למנהל אגף איכות אוויר ושינוי אקלים ,המשרד להגנת
הסביבה ולמפקד מחוז ירושלים ,משטרת ישראל  -לשם התייעצות.
כמו כן ,הועברה טיוטת התכנית למועצה האזורית מטה יהודה ,למועצה המקומית מבשרת
ציון לעירייה מעלה אדומים ,למועצה האזורית גוש עציון ולמועצה המקומית אפרת – לשם
יידוע.
בנוסף ,ההחלטה פורסמה באתר האינטרנט של העירייה לשם קבלת הערות הציבור.
עדכון התכנית קיבל חשיפה רחבה בשפות שונות (עברית ,ערבית ואנגלית) וזאת באמצעי
התקשורת השונים ,בין היתר בכתבות בעיתונות ובדף הפייסבוק של העירייה .העירייה לא
קיבלה הערות מהציבור לתכנית.
 .1.5המלצות
לאור השינויים הנ"ל ועל בסיס חוות דעת של מומחים בינלאומיים בתחום ,ובתמיכה של
המשרד להגנת הסביבה; הגורמים המקצועיים של העירייה ,לרבות מהנדס העיר מר שלמה
אשכול ,ממליצים למועצה לעדכן את התכנית.
ההמלצות כוללות הרחבת האזור האסור לכניסת כלי רכב מזהמים " -אזור מופחת
פליטות" לכל תחום ירושלים ,והתאמת הגדרת "רכב מזהם" להגדרתו בתקנות הארציות.
כמו כן ,מומלץ לאמץ את הגישה שהוחלה בחוק המקורי ביחס לאכיפה הדרגתית של חוק
העזר ,כאמור בסעיף  ,1.2וכי תחילת מתן ההודעות ביחס לעדכון החוק תהיה ברבעון
השלישי של שנת  ,2020ותחילת האכיפה תהיה רבעון הרביעי של שנת .2020
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 .2סטטוס הפרויקט במתכונתו הנוכחית
.2.1

.2.2

.2.3

.2.4

4

צמצום כלי הרכב המזהמים
במסגרת הפעילות הכוללת של המשרד ,ועל פי החלטת הממשלה ,נעשה מהלך משולב
לצמצם את היקף כלי הרכב המזהמים במרחב העירוני ,תוך פגיעה מינימאלית בבעלי
כלי הרכב.
הפעילות האמורה כוללת מתן סובסידיה לבעלי כלי הרכב לשם התקנת מסננים על כלי
הרכב ,סובסידיה המגיעה לכדי מימון מלא בחלק מהמקרים.
כמו כן ,המשרד ממן גריטת כלי רכב מזהמים ישנים לבעלי כלי רכב המעוניינים בכך.
אכיפת חוק העזר באמצעות הטלת קנסות ברירת משפט
על מנת לאכוף את הפרת חוק העזר כעבירה בגינה ניתן להטיל קנסות ברירת משפט,
כדוגמת עבירות חנייה ,יש צורך לעדכן את פקודת התעבורה.
הליך כאמור כולל גורמים ממשלתיים רבים וכן את אישור וועדת הכלכלה של הכנסת.
לאור פיזור הכנסת ה ,20-ההליך ,אשר היה בעיצומו נעצר ,וההליך יחל מחדש לאחר
תחילת פעילות הכנסת הבאה.
אכיפה באמצעות מערכת מצלמות
על מנת להשתמש במצלמות כדי לזהות ביצוע עבירות על פי חוק העזר ,יש להתקין
תקנות ייעודיות להצבת מצלמות.
התקנות כוללת הנחיות ביחס למיקום הצבת המצלמות ,התנאים להפעלתם ,שמירת
המידע ועוד .תקנות כאמור הותקנו ביחס לעבירות נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית.
התקנת תקנות כאמור מצויה בסמכות משרד המשפטים ,והמשרד להגנת הסביבה,
בסיוע הגורמים העירוניים הרלוונטיים פועלים על מנת לקדם נושא זה.
עם תחילת הפעילות של הממשלה הבאה ,גם נושא זה יקבל דחיפה משמעתית.
אכיפה בפועל
שלב התראות
אכיפת חוק העזר תבוצע בשני שלבים ,בשלב הראשון כלי רכב מזהמים אשר יכנסו
לאזור מופחת הפליטות יקבלו התראה על העבירה אשר ביצעו ,ויובהרו להם
המהלכים הנדרשים על מנת להימנע מביצוע עבירה כאמור .מהלך זה יחל
בספטמבר  2019וימשיך עד לינואר .2020
שלב האכיפה
בשלב השני תחל אכיפה למעשה .לאור המגבלות הסטטוטוריות האמורות,
התקבלה החלטה של הגורמים המקצועיים בעירייה ,לרבות התובע העירוני על
מהלך של הגשת תביעות כנגד מפרים של החוק העירוני .הליך כאמור יאפשר
אכיפה של חוק העזר באופן יעיל ומסודר.
לשם מימוש הליך אכיפה זה ,יהיה צורך בהפעלה של פקחים עירוניים ,אשר ישמשו
כעדים לביצוע העברה .הפקחים העירוניים יעברו הכשרה ייעודית לכך .בימים אלו
נושא הקצאת המשאבים הנדרשת לשם ביצוע האכיפה אמורה מצוי בתהליך.

 .2.5תחנות הניטור
לצורך בחינת השפעת הפרויקט על איכות האוויר בירושלים ,המשרד הקצה לעירייה
שלוש תחנות לניטור איכות האוויר מתחבורה.
התחנות ימוקמו ברחבי האזור מופחת הפליטות לפני תחילת מימוש הפרויקט.
תחנה  – 1ביקור חולים;
התחנה הראשונה תמוקם בבית החולים ביקור חולים.
בימים אלו מושלם הליך האישור התקציבי של השכרת האתר והתשלום בגין
החשמל הנדרש לו ,וכן ההליך החוזי ביחס להשכרה האמורה.
תחנת הניטור אמורה להיות מוצבת בתוך כחודש ימים.
תחנה  – 2דבורה הנביאה;
התחנה השנייה תמוקם בפינת הרחובות דבורה הנביאה והנביאים.
בימים אלו מושלם הליך חיבור החשמל של התחנה לחברת החשמל ,והצבת
התחנה.
תחנת הניטור אמורה להיות מוצבת בתוך כחודש ימים.
 .2.6שיתוף ציבור
כללי
הליך שיתוף הציבור הינו מאבני הבסיס של הפרויקט.
קהלי היעד של השיתוף כוללים הן את בעלי כלי הרכב המזהמים והן את כלל
תושבי העיר.
בעלי כלי רכב מזהמים
ביחס לקהלים שיושפעו באופן אישי מהפעלת הפרויקט ,תעשה פנייה במספר
רבדים על מנת להבהיר את השלכות הפרויקט ,את הצעדים שעליהם לנקוט על
מנת להיערך לפרויקט ואת הזכאות שלהם לסיוע בהערכות ,כאמור מעלה.
מציין כי בעלי כלי הרכב יכולים להיות תושבי העיר ויכולים גם להיות בעלי כלי
רכב אשר ירושלים הינה יעד עבורם.
תושבי ירושלים
ביחס לתושבי ירושלים ,שיתוף הציבור יביא לידיעתם את החשיבות של איכות
האוויר להם ולמשפחותיהם.
יש להביא לידיעת התושבים שפרנסי העיר רואים את טובת לנגד עיניהם.
ערוצי הפרסום
לשם מימוש הפרסום ייעשה פרסום באמצעי פרסום שונים ,כגון:
רדיו מקומי וארצי ,עיתונות מקומית ,מפגשים עם בעלי עניין;
יצוין כי לאור זהות בעלי העניין ,הפרסום יעשה באופן מובחן לכלל האוכלוסייה,
לחרדים ולערבים.
גורמים מעורבים
דוברות העירייה תוביל את ההליך ,בשיתוף צמוד של דוברות המשרד ,כאשר
מנהלי הפרויקט ישמשו כגורם משלב ומכיל של התהליך.
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 .3מטרת עדכון התכנית
מטרת התכנית המקורית ועדכונה הנוכחי הינה להביא לצמצום זיהום האוויר הנגרם מתחבורה
בתחומי העיר ירושלים .התכנית מתמקדת במזהמי האוויר הנפלטים מתחבורה ,הנחשבים
כבעלי הפוטנציאל המשמעותי ביותר לפגיעה בריאותית בתושבי העיר ,ובעיקר:
חלקיקים נשימים עדינים מסוג PM2.5
תחמוצות חנקן ,מבוטאות כ – .NO2
לאור האמור לעיל ,עדכון התכנית חל על כלי רכב המוגדרים בתקנות אוויר נקי 1כ" -רכב
מזהם" .התקנות הגדירו כלי רכב ישנים המונעים במנועי דיזל (הצתה בדחיסה) המהווים את
המקור המשמעותי ביותר למזהמים אלו ביחס להיקף הנסועה שלהם ,כ"-רכב מזהם".
 .3.1כלי הרכב המושפעים מהתכנית
ישנו הבדל בין הגדרת רכב מזהם בתכנית הקיימת לכלי רכב המוגדרים כרכב מזהם
בתקנות.
התכנית מציעה להתאים את ההגדרה להגדרות בתקנות.
נציין כי רכב מזהם אשר מותקן בו מסנן ,אינו רכב מזהם.
ההבדל בין ההגדרות מוצג בטבלה מס'  1להלן.
טבלה מספר  :1הגדרות "רכב מזהם" ע"פ תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) ,התשע"ב-
.2012
סוג רכב (כפי שמופיע ברישיון הרכב)

רכב מזהם רכב מזהם
שנת
רישום בחוק העזר בתקנות

N1

רכב משא עד  3.5טון

2006

N2

רכב משא במשקל כולל של  12 - 3.5טון

2005

N3

רכב משא במשקל כולל מעל  12טון

2005

 M1רכב להסעת נוסעים אשר מוגדר ברישיון הרכב 2004
כמונית
 M2רכב להסעת נוסעים במשקל כולל הקטן מ  3.5טון 2005
 M3רכב להסעת נוסעים במשקל כולל הגדול מ  3.5טון 2005
רכב בעל תעודת נכה (ונחשב כרכב מזהם)
רכבי משטרה וצבא בעת מילוי תפקידו
כני

כניסה מותרת
כניסה מוגבלת

 1תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) ,תשע"ב2012-
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 .3.2היקף כלי הרכב המושפעים
נתוני משרד התחבורה ,הנובעים מרישום כלי הרכב ואשר מעודכנים כאשר מותקנים על
כלי רכב מזהמים מסננים מעלים כי מספר כלי הרכב המזהמים בישראל עומד על כ60 -
אלף כלי רכב ,מתוך צי כולל של כ 3.5 -מיליון כלי רכב.
מכאן יוצא כי שיעור כלי הרכב המזהמים מתוך כלל כלי הרכב עומד על כ 1.64 -אחוזים.
בהערכה של כ  250,000כלי רכב בירושלים ועל בסיס ניתוח נתוני התנועה בירושלים
מתקבל כי:
התכנית הקיימת עשויה להשפיע על כ  1,300כלי רכב.
הרחבת התכנית כמוצע עשויה להשפיע על כ  2,700כלי רכב נוספים .דהיינו התכנית
המורחבת עשויה להשפיע על כ  4,000כלי רכב.
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 .4ההשפעה על הבריאות
התכנית מתמקדת במזהמי האוויר הנפלטים מתחבורה ,הנחשבים כבעלי הפוטנציאל
המשמעותי ביותר לפגיעה בריאותית בתושבי העיר :חלקיקים נשימים עדינים מסוג PM2.5
ותחמוצות חנקן ,מבוטאות כ –  .NO2להלן תמצית ההשפעה הבריאותית המוכרת של מזהמים
אלו.
 .4.1חלקיקים נשימים עדינים
"חלקיקים נשימים עדינים" (או  )PM 2.5נחשבים כיום למזהם האוויר המסוכן ביותר
לבריאות האדם במרבית האזורים העירוניים .חלקיקים אלו מוגדרים כגושים קטנים
של חומר מוצק או טיפות זעירות של נוזל (או תערובת שלהם) שהקוטר שלהם מגיע עד
ל 2.5 -מיקרומטר .בשל גודלם הזעיר הם מסוגלים לחדור לעומק מערכת הנשימה ולפגוע
בה.
מקור המזהם
מנועי דיזל פולטים חלקיקים קטנים מאוד (כולם שייכים לקבוצת "החלקיקים
הנשימים העדינים" כלומר חלקיקים הקטנים מ  2.5מיקרומטר ,ורובם קטנים אף מ1 -
מיקרומטר).
הסיכון הבריאותי
חלקיקים נשימים עדינים ) (PM2.5מסוכנים מאד לבריאות האדם ,מאחר והם עלולים
לחדור לעומק דרכי הנשימה לאתרים האורגניים בהם נעשה השחלוף של פחמן דו חמצני
בחמצן .מפאת הקושי של מערכת הנשימה בסילוק חלקים אילו ,החלקיקים נוטים
להצטבר בתוך מערכת הנשימה ולגרום לבעיות בריאותיות של מערכת הנשימה או אף
להיכנס דרך דופן הריאה אל מחזור הדם ולגרום בעיות בריאותיות הקשורות למערכת
כלי הדם והלב.
החלקיקים הנפלטים ממנועי דיזל הוגדרו זה מכבר ע"י ארגון הסרטן הבינלאומי ומשרד
הבריאות בישראל כ"גורמים ודאיים לסרטן בבני אדם" ובנוסף מיוחסים להם שלל
השפעות שליליות מוכחות אחרות כגון תחלואת מערכת הנשימה ,כלי הדם והלב.
חלקיקים נשימים עדינים הינם המזהם מעשה ידי אדם שנחשב כיום כמסכן העיקרי של
בריאות הציבור.
ארגון הבריאות העולמי ) ( 2 WHOמצא כי אין סף בטווח לחשיפה נשימתית לחומר
חלקיקי עדין באוויר ,ולקביעה זו הצטרפו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה
בישראל ורשויות הבריאות בעולם המערבי .כלומר ,לא ניתן לקבוע ריכוז ,שחשיפה
נשימתית עד אליו יכולה להיחשב כבטוחה וללא השלכות בריאותיות שליליות ,לכן כל
תוספת של חלקיקים נשימים לאוויר נחשבת מזיקה.
התכנית מתמקדת לכן בצמצום פליטת החלקיקים מרכבי דיזל במטרה לצמצם סיכון
לתחלואה ותמותה מחשיפה למזהם אוויר זה.
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 .4.2תחמוצות חנקן ()NO2 – NOx
תחמוצות חנקן הן מזהם אוויר הנחשב שני בחשיבותו מבחינת גרימת הסיכונים
הסביבתיים (לאחר החלקיקים) .תחמוצות חנקן נפלטות בעיקר מתהליכי שריפה (כגון
ממנועי כלי רכב ומדוודים השורפים דלק בתעשייה וביצור חשמל).
מקור המזהם
תחמוצות החנקן באזור ירושלים נפלטות בעיקר ממקורות תחבורתיים .מבין תחמוצות
החנקן ,המזהם המשמעותי מבחינת ההשלכות הבריאותיות הוא חנקן דו חמצני (.)NO2
רוב הפליטה ממנועים היא של המזהם חנקן חד חמצני ( ,)NOאשר נוטה להתחמצן
באוויר לחנקן דו חמצני .בדרך כלל ככל שמתרחקים ממקור הפליטה היחס בין ריכוז ה-
 NOלריכוז ה  NO2משתנה לטובת ה .NO2
הסיכון הבריאותי
דו תחמוצת החנקן גורמת לסימפטומים שונים של מחלות בדרכי הנשימה ולהקטנת
עמידות הגוף בפני חיידקים .בריכוזים נמוכים גורמת לגירוי בריאות ובעיניים .בחשיפה
לריכוזים גבוהים תחמוצות החנקן מחלישות את הגנות הגוף נגד מחלות נשימתיות כגון
דלקת ריאות.
ילדים נחשבים לקבוצת האוכלוסייה הרגישה ביותר לחנקן דו-חמצני .ילדים שנחשפו
לרמות גבוהות של חנקן דו-חמצני נוטים להיות רגישים יותר למחלות בדרכי הנשימה.
ילדים אלה נוטים לחלות יותר בהתקררויות אשר "מתמקמות" בבית החזה ,ברונכיטיס,
שיעול מלווה בליחה ,ומחלות נשימתיות בכלל .חולי אסתמה מהווים קבוצה רגישה
במיוחד ,לחנקן דו חמצני ,וחשיפה לריכוז גבוה מורידה את סף הרגישות שלהם לחומרים
הגורמים להצרה של דרכי הנשימה (התקפי אסתמה).
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 .5תחומי עדכון התכנית
עדכון התכנית מתוכננת לביצוע בכל שטח העיר ירושלים .תרשים מספר  1מתאר את האזורים
שבהם מתוכננת הפעלת עדכון התכנית.
תרשים  :1מפת האזור שבו מתוכננת הפעלת האזור מופחת הפליטות

מקרא ___ :אזור מופחת פליטות מתוכנן
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 .6הבחינה התנועתית
 .6.1כללי
הבחינה התנועתית שנערכה לתכנית ,בחנה את השפעות עדכון התכנית על התנועה ,ובכלל
זה:
מספר כלי הרכב שיוגבלו במסגרת עדכון התכנית
הערכת השפעת עדכון התכנית על נסיעת כלי הרכב בתחומי התכנית המעודכנת
ובדרכים החליפיות שמחוץ לה.
 .6.2כמות כלי הרכב הרשומים בירושלים ומושפעים מהתכנית
ניתוח נתוני משרד התחבורה והלמ"ס ,מעלה כי התכנית שאושרה משפיעה על כ1,300 -
כלי רכב "ירושלמים" (כלי רכב שכתובת הבעלים הרשומים הוא בירושלים) ,ועדכון
התכנית ירחיב את ההשפעה לכ 2,700 -כלי רכב "ירושלמיים" נוספים ובסה"כ על כ-
 4,000כלי רכב שרשומים בבעלות ירושלמית.
בחישובי הפליטה נלקחה בחשבון התפלגות כלי הרכב הארצית כפי שהיא מופיעה
ברישומי משרד התחבורה בדצמבר  ,2018היות ואין אפשרות לדעת מהם יעדי הנסיעה
בפועל של כלי הרכב מהסוגים השונים.
 .6.3השפעת עדכון התכנית על הנסועה
הבחינה נערכה לשעות שיא בוקר ( 7-9בבוקר) והתבססה על נתוני ספירות התנועה
העדכניות מהחודשים האחרונים ועל נתוני צוות תכנית אב לתחבורה בירושלים .להלן
עיקרי הממצאים:
נתונים שהתקבלו מצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים ,מצביעים כי שיעור
התנועה העוברת (תנועה שהמוצא והיעד שלה אינה בתחום האזור מופחת
הפליטות) במרחב ,בשטח התכנית המעודכנת ,מצומצמת ביותר .לכן לא צפויה
השפעה של עדכון התכנית על תנועת כלי רכב בצירים עוקפים.
גם אילו חלק מהתנועה העוברת (ששיעורה בירושלים מצומצם כאמור) הייתה
נדרשת לעבור בצירים חליפיים ,אין בנמצא צירים עוקפים העשויים לשרת תנועה
עוברת שאינה מעוניינת להיכנס לתחומי האזור מופחת הפליטות .לכן ,אין צפי
לשינויים במדדי התנועה כתוצאה מעדכון התכנית :מספר השעות ועומסי התנועה
בדרכים לא צפויים להשתנות ביחס למצב ללא עדכון התכנית.
יחסי הנסועה בין סוגי כלי הרכב השונים באזור ירושלים מראים (תרשים  )2כי
עיקר הנסועה במרחב היא של כלי רכב פרטיים.
תרשים  :2הנסועה היחסית של סוגי כלי הרכב השונים במרחב ירושלים
86.1%
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 .7הערכת השפעת עדכון התכנית על הנגישות
התכנית הכוללת שאושרה כבר על ידי העירייה צפויה לשפר את הנגישות באמצעות תחבורה
ציבורית למרבית קבוצות האוכלוסייה .יישום עדכון התכנית צפוי לשפר את מערך התחבורה
הציבורית אל העיר ולאזורים מושכי קהל כמו אזורי תעסוקה ומסחר .כתוצאה מכל אלו ,צפוי
שיפור בנגישות של קבוצות האוכלוסייה השונות ובעיקר עבור קבוצות מוחלשות ,לאזורים
שהמערכים החדשים ישפרו את השירות הציבורי מהם ואליהם .מעבר לכך ,העובדה שתבוצע
העדפה לרכב חדש בכל אזור ירושלים צפויה לשפר את הנגישות לאזורים אלו משום שכלי הרכב
החדשים מונגשים טוב יותר לאוכלוסיות שונות.
שיפור איכות האוויר בעיר כתוצאה מביצוע עדכון התכנית ,צפוי לשפר את הנגישות לקבוצות
אוכלוסייה רגישות כגון אנשים עם בעיות במערכת הנשימה ,שכיום עשויים להיפגע כתוצאה
מחשיפה לרמות הזיהום הגבוהות או להימנע כלל מלהגיע לאזורים מסוימים מחשש לפגיעה
בריאותית.
במסגרת הפעולות המכינות להפעלת התכנית לאזור מופחת פליטות ,מבוצע תאום עם מפעילות
קווי השירות בתחבורה הציבורית ,על מנת לוודא כי יוכלו לעמוד בדרישות ,ולמנוע פגיעה
כלשהי ברמת השרות .כמו כן ,המשרד להגנת הסביבה מבצע פעילות למתן סובסידיות להתקנת
אמצעי הפחתה בכלי רכב שמוגדרים כמזהמים או באמצעות מענק לגריטת רכב מזהם ,על מנת
שהפגיעה האפשרית תצומצם.
חוות דעת של אריאל גרדשטיין ,גישה טובה בע"מ – נגישות לאנשים עם מוגבלויות ,ביחס
לעדכון התכנית מצורפת כנספח ב' לעדכון תכנית זו.
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 .8הערכת השפעת עדכון התכנית על פליטות מזהמי האוויר
 .8.1מתודולוגיית העבודה
נתוני הבחינה התנועתית שימשו כבסיס להערכת השפעת עדכון התכנית על היקפי פליטת
זיהום האוויר מתחבורה .חישוב פליטת הזיהום מכלי רכב באזור התכנית המעודכנת בוצע
בשיטה הבאה:
נתוני הנסועה השעתית חולקו בממדים הפיזיים של כל מקטע דרך ,על מנת לקבל
את המהירות הממוצעת של התנועה בכל מקטע.
לכל קטע דרך חושב מקדם פליטה מתוך הרכב התנועה (סוגי הרכב הנעים בכל
מקטע) ,מהירות הנסיעה ושיפוע הדרך .מקדמי הפליטה לסוגי כלי הרכב לפי
שיפוע נלקחו מתוך מקדמי הפליטה שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
הונחה התפלגות גילאי רכב בהתאם לנתוני משרד התחבורה הנכונים לדצמבר
.2018
סך הפליטות מכלל המקטעים הוגדר כפליטה הכוללת באזור במצב הקיים.
 .8.2הנחות עבודה
על מנת להעריך את השפעת עדכון התכנית על היקפי הפליטה ,נלקחו בחשבון ההנחות
הבאות:
לא קיימת הסטה של תנועה עוברת ,ולכן אין שינוי בבחינה התנועתית לדרכים
ומכאן לא הוגדרו שינויים בהרכב התנועה ומהירות הנסיעה ,ככל שהיו במקטעים
השונים.
הונח שכמחצית מבעלי הרכב שמוגדר כמזהם ,ואשר המוצא או היעד שלו בתחומי
האזור ,יתקינו לוכדי חלקיקים .הוערך כי יעילות לוכדי החלקיקים בצמצום
הפליטה מכלי רכב אלו עומדת על כ .95%-הוערך שאין השפעה על פליטת מזהמי
אוויר אחרים מרכב שביצע התקנת אמצעי הפחתה.
הוערך שהמחצית האחרת של בעלי כלי הרכב שהמוצא או היעד שלהם נמצאים
בתחום האזור המוגבל ,ישדרגו את הרכב שלהם לרכב שאינו רכב מזהם ,כלומר
יעברו ליורו  .6במצב זה צפויה השפעה על פליטת תחמוצות חנקן וחלקיקים
כאחד .מידת ההשפעה חושבה בהתאם לפער במקדמי הפליטה של סוגי כלי רכב
אלו ,בין כלי רכב מהדגמים המקוריים לפי נתוני משרד התחבורה ,לכלי רכב
מקבילים מדגמי יורו .6
שיעורי ההפחתה שחושבו לעיל ,הופחתו ממקדמי הפליטה המשוקללים של
מקטעי הדרך השונים ,בהתאם לשיעור הצפוי של כלי הרכב המוגדרים כמזהמים
(בהתאם לחלקם בנסועה הארצית לפי נתוני משרד התחבורה) וביחס לשיעור
הצפוי של כלי רכב מהסוגים השונים בכל מקטע דרך.
בהתאם להנחות אלו ,נבנתה מערכת מקדמים משוקללת חדשה לצי הרכב ,לכל
סוגי הרכב ולכל שיפועי הדרך ומצבי הנסיעה (נסיעה חופשית ,נסיעה כבדה ומצב
של גודש).
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למקדמים הוספו הפליטות כתוצאה ממנוע קר בקטעי הדרך העירוניים (22%
מהנסועה בכבישים עירוניים) ומשחיקה (לחלקיקים בכל קטעי הדרך).
נתוני הפליטה של כלי הרכב במצב הקיים ובהתאם לתכנית הוזנו למודל פיזור
מזהמי אוויר (  )AERMODיחד עם נתוני המטאורולוגיה והטופוגרפיה באזורים
השונים בירושלים  .המודל מאפשר לבצע הערכה של ריכוזי הזיהום בחלקי העיר
השונים במצב הקיים ובעקבות הפעלת התכנית המעודכנת .תוצאות המודל
מוצגות ע"ג מפה.
יש לציין כי עדכון התכנית צפויה להיטיב גם את פליטות כלי הרכב בכבישים סביב ירושלים
וברשויות הסמוכות (מבשרת ציון ,מעלה אדומים וגוש עציון) .זאת משום שחלק מכלי
הרכב שמגיעים לירושלים פעילים גם באזורים אלו ולהחלפתם בחדשים או התקנת אמצעי
הפחתה בהם תביא גם להפחתת הפליטות באזורים אלו .נושא זה לא נבדק באמצעות
המודל.
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 .9ממצאים עיקריים  -חלקיקים
 .9.1כללי
בהתאם למתודולוגיה שפורטה לעיל ,חושב שיעור ההפחתה הצפוי כתוצאה מעדכון
התכנית על פליטת חלקיקים מתחבורה .החישוב משקלל בתוכו את שינוי מקדמי
הפליטה הממוצעים לכל קטגורית רכב לכל סוג דרך ולכל מצב נסיעה וכן את החלק
היחסי של כל סוג רכב בכל כביש ובמצבי הנסיעה השונים בכל מקטע דרך.
ממצאי החישוב הכולל לאזור ירושלים מוצגים בטבלה .2
כל החלקיקים הנפלטים מכלי רכב נחשבים קטנים מ  2.5מיקרון (חלקיקים נשימים
עדינים –  ,)PM 2.5ולכן הניתוחים מבוצעים לקבוצה זו של חלקיקים שגם נחשבת
למסוכנת ביותר לבריאות.
טבלה  :2שיעור ההפחתה הצפוי בפליטת חלקיקים כתוצאה מהפעלת התכנית המעודכנת
המזהם

פליטה במצב קיים פליטה לאחר יישום עדכון שיעור הפחתה
(אחוז)
התכנית (ק"ג ביממה)
(ק"ג ביממה)

חלקיקים (181.25 )PM 2.5

157.57

13.1%

מטבלה  2עולה ,כי ביצוע עדכון התכנית צפוי להוביל להפחתה בשיעור של כ 13% -מסך החלקיקים
הנפלטים ממגזר התחבורה בירושלים.
 .9.2השפעת ביצוע עדכון התכנית על ריכוז החלקיקים בסביבה
נתוני הפליטות במצב הקיים ובהתאם להערכות השפעת עדכון התכנית הוזנו למודל פיזור
מזהמי אוויר ( ,)AERMODיחד עם נתוני המטאורולוגיה והטופוגרפיה האזוריים .המודל
מבצע הערכה של ריכוזי המזהמים הצפויים בסביבה ,כתוצאה מפליטות כלי רכב .לממצאי
המודל הוספו ריכוזי רקע המתאימים לאזור ירושלים ,בהתאם להנחיות המשרד להגנת
הסביבה .ממצאי המודל מוצגים ע"ג מפות בתרשימים .5-8
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תרשים  :5ריכוז מרבי של חלקיקים מסוג  PM2.5מתחבורה בממוצע יממתי באזור ירושלים במצב
הקיים ,ללא ריכוזי רקע

תרשים  :6ריכוזים מרביים של חלקיקים מסוג  PM2.5מתחבורה בממוצע יממתי באזור ירושלים
בחלופת עדכון התכנית ,ללא ריכוזי רקע
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תרשימים  5-6לעיל ,מציגים את הריכוזים המרביים הצפויים על פי המודל מהתחבורה בלבד .על
מנת לאמוד את הריכוז הצפוי בפועל ,הוספו למודל ריכוזי הרקע היממתיים שנקבעו על ידי המשרד
להגנת הסביבה לאזור ירושלים ( 31.6מק"ג למ"ק).
תרשימים  7-8מציגים את האזורים שבהם צפויה חריגה יממתית מערכי הסביבה.
תרשים  :7אזורים שבהם צפויה חריגה בריכוז החלקיקים מסוג  PM2.5בממוצע יממתי באזור
ירושלים במצב הקיים ,כולל ריכוזי רקע

17

תרשים  :8אזורים שבהם צפויה חריגה בריכוז החלקיקים מסוג  PM2.5בממוצע יממתי באזור
ירושלים בחלופת עדכון התכנית ,כולל ריכוזי רקע

 .9.3סיכום ממצאים
המודל צופה חריגה מערכי הסביבה לחלקיקים מסוג  PM2.5באזורים עתירי תנועה
בירושלים במצב הקיים ובחלופת עדכון התכנית (ערך הסביבה לחלקיקים מסוג PM2.5
בממוצע יממתי הוא  37.5מק"ג למ"ק).
 .9.4היקף השטחים בעלי ערכים חריגים
בחלופת עדכון התכנית ,צפוי צמצום בהיקף השטחים שבהם המודל צופה ערכים
הגבוהים מערך הסביבה (מסומנים ע"ג המפה בצבע אדום).
יש לציין ,כי המודל אינו מסוגל להעריך כיאות ריכוזי מזהמים באזורים בנויים הצמודים
לכבישים סואנים ,שבהם המבנים משנים את אופן זרימת הרוחות .לכן סביר שלאורך
צירי תנועה מרכזיים באזורים בנויים ,הריכוזים גבוהים מאלו שתוארו לעיל ,וידוע כי
במדידות סביב כבישים סואנים נמדדות חריגות מערכי הסביבה למזהם זה.
סה"כ השטח שבו צפויה חריגה בכל אחד מהתרחישים וביחס לשטח העיר (בהשמטת 18
הערכים המרביים כפי שמוגדר בתקן) מוצגים בטבלה מספר :3
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טבלה  :3שטח שבו צפויה חריגה בריכוזי חלקיקים מתחבורה בתוספת הרקע מסה"כ שטח העיר
עסקים כרגיל

חלופת עדכון התכנית

סה"כ שטח בחריגה מערכי  61קמ"ר
הסביבה לחלקיקים

 38.5קמ"ר

שטח בחריגה ביחס לשטח העיר 48.8%
( 125קמ"ר)

30.8%

הממצאים המוצגים בטבלה  3מצביעים על כך שעדכון התכנית צפויה לצמצם בכ 37% -את השטח
בעיר שבו צפויה חריגה מערכי הסביבה לחלקיקים.
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 .10ממצאים עיקריים  -תחמוצות חנקן
כללי
.10.1
תחמוצות חנקן נחשבים למזהם השני בחשיבותו מבין המזהמים הנפלטים מתחבורה.
השפעת עדכון התכנית על פליטת תחמוצות חנקן נובעת בעיקר מכך שחלק מבעלי הרכב
יעדיפו להחליף את הרכב הישן שברשותם בחדש.
אנו הנחנו כאמור ,שכמחצית מאותם בעלי רכב ישן שכניסתם לאזור הוגבלה ,יחליפו את
רכבם וכי כתוצאה מכך הפליטה של נסועת אותם כלי רכב תפחת בהתאם לתקנים
החדשים.
טבלה  4מציגה את שיעור ההפחתה הצפוי על פי חישוב זה ,המשקלל בפליטת תחמוצות
חנקן בסך הפליטות מכלי רכב:
טבלה  :4שיעור ההפחתה הצפוי בפליטת תחמוצות חנקן כתוצאה מהפעלת עדכון התכנית
המזהם

פליטה במצב קיים פליטה לאחר יישום שיעור
עדכון התכנית (ק"ג (אחוז)
(ק"ג ביממה)
ביממה)

תחמוצות חנקן (2,924.27 )NOx

2,646.84

הפחתה

9.5%

בהתאם לממצאים אלו ,שיעור הפחתת תחמוצות חנקן מתחבורה באזור ירושלים כתוצאה
מהפעלת עדכון התכנית עומד על כ 9.5% -מפליטת תחמוצות חנקן מתחבורה.
השפעת ביצוע עדכון התכנית על ריכוז חנקן דו חמצני בסביבה
.10.2
אנו התמקדנו במזהם חנקן דו חמצני ( ,)NO2בשל השלכותיו הבריאותיות השליליות.
נתוני הפליטות במצב הקיים ובהתאם להערכות השפעת עדכון התכנית הוזנו למודל
פיזור מזהמי אוויר ( ,)AERMODיחד עם נתוני המטאורולוגיה והטופוגרפיה האזוריים.
המודל מבצע הערכה של ריכוזי המזהמים הצפויים בסביבה ,כתוצאה מפליטות כלי רכב.
ממצאי המודל לגבי חנקן דו חמצני בממוצע מרבי שעתי מוצגים ע"ג מפות בתרשימים
מספר  9-10והממצאים בממוצע שנתי מוצגים בתרשימים  11-12להלן.
ערך הסביבה לחנקן דו חמצני בממוצע שעתי הוא  200מק"ג למ"ק ,וערך הסביבה השנתי
לחנקן דו חמצני הוא  40מק"ג למ"ק.

20

תרשים  :9ריכוזים מרביים של חנקן דו חמצני ( )NO2כתוצאה מפליטות תחבורה בממוצע שעתי,
במצב הקיים

תרשים  :10ריכוזים מרביים של חנקן דו חמצני ( )NO2כתוצאה מפליטות תחבורה בממוצע שעתי
באזור ירושלים לאחר ביצוע עדכון התכנית
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השטחים הצבועים באדום מציגים אזורים שבהם על פי המודל צפויות חריגות מערכי הסביבה
השעתיים .ניתן לראות כי צפוי צמצום בהיקף השטחים שבהם צפויה חריגה שעתית ,אם כי
הממצאים פחות מובהקים לעומת התרחיש של הפחתת החלקיקים.
תרשים  :11ריכוזים מרביים של חנקן דו חמצני ( )NO2כתוצאה מפליטות תחבורה בממוצע שנתי,
במצב הקיים

22

תרשים  :12ריכוזים מרביים של חנקן דו חמצני ( )NO2כתוצאה מפליטות תחבורה בממוצע שנתי
באזור ירושלים לאחר ביצוע עדכון התכנית

סיכום ממצאים
.10.3
על פי ממצאי הבדיקה והמודל ,צפויות חריגות מערכי סביבה לתחמוצות חנקן סביב צירי
תנועה ראשיים באזור ירושלים כתוצאה מפליטות מתחבורה .בחלופת עדכון התכנית
צפויה הפחתה של כ  9.5%בסך הפליטות של תחמוצות חנקן ,שצפויה להביא לצמצום
בהיקף האזורים שבהם צפויה חריגה מערכי הסביבה.
היקף השטחים בעלי ערכים חריגים
.10.4
סה"כ השטח שבו צפויה חריגה בכל אחד מהתרחישים וביחס לשטח העיר (בהשמטת 8
הערכים המרביים כפי שמוגדר בתקן) מוצגים בטבלה מספר :5
טבלה  :5שטח שבו צפויה חריגה בריכוזי חנקן דו חמצני מתחבורה מסה"כ שטח העיר
עסקים כרגיל

חלופת עדכון התכנית

סה"כ שטח בחריגה מערכי  18.7קמ"ר
הסביבה לחלקיקים

 13.3קמ"ר

שטח בחריגה ביחס לשטח העיר 14.9%
( 125קמ"ר)

10.6%

הממצאים המוצגים בטבלה  3מצביעים על כך שעדכון התכנית צפויה לצמצם בכ 29% -את השטח
בעיר שבו צפויה חריגה מערכי הסביבה לחנקן דו חמצני.
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 .11תקציב התכנית
מקורות תקציב
.11.1
המקורות התקציביים לפרויקט נובעים מתמיכות ממשלתיות והשלמה עירונית.
קול קורא מספר  - 6062סיוע לרשויות מקומיות ליישום אמצעים לצמצום זיהום
.11.2
אוויר מיוממות לשנת 2016
עיריית ירושלים הגישה ,במסגרת הקול הקורא האמור ,בקשה לקבלת תמיכה בהיקף
של מיליון  ₪לטובת הקמת מערכת אכיפה לאזור מופחת פליטות באמצעות מצלמות.
העירייה זכתה בקול קרוא זה ,כאשר שיעור השתתפות העירייה בתקציב הפרויקט הינו
20%
תמיכה מכוח החלטת ממשלה  6283מיום  – 28/05/2017צמצום זיהום אוויר
.11.3
מתחבורה בירושלים
החלטת הממשלה האמורה קבעה הקצאה של  24מיליון  ₪למימון הפרויקט האמור ,על
פי החלוקה הבאה:
 5מיליון  ₪למימון השלב הראשון של אזור מופחת הפליטות
 5מיליון  ₪נוספים למימון השלב השני של אזור מופחת הפליטות
 10מיליון  ₪לסיוע לבעלי כלי רכב מזהמים במימון התקנת מסנני חלקיקים
 4מיליון  ₪למימון רכישת אוטובוסים חשמליים
הקצאת התמיכה למימון השלב הראשון לתכנית
.11.4
וועדת התמיכות קבעה את חלוקת התקציב לשלב הראשון על פי המפורטת בטבלה .6
טבלה  :6סעיפי התמיכה
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סטטוס

רכיב התמיכה

עלות
הפרויקט

סכום
התמיכה

מערך אכיפה למצלמות – אספקה והתקנה של
מצלמות אכיפה שלב א'

1,250,000

1,000,000

אחוז
השתתפות
המשרד
80%

אושר

שיתוף הציבור (יועץ ,מדיה גרפית)

280,800

252,720

90%

אושר

פרסום

1,544,400

1,389,960

90%

אושר

תכנון החניון – הכנת תכנית אופרטיבית (תכנון
ראשוני ,מוקדם) ,להקמת חניונים תפעוליים
וחניוני לילה לתחבורה ציבורית בתחומי העיר
שיכללו תשתיות טעינה חשמלית לאוטובוסים

514,800

463,320

90%

אושר

מנהל הפרויקט

561,600

505,440

90%

אושר

רכיב התמיכה

עלות
הפרויקט

סכום
התמיכה

יתר הרכיבים שיאושרו פרטנית לפני ביצוע-
• מדידות ,תכנון ,אספקה והתקנת
תמרור ושילוט בתוך העיר – שלב א'
• מדידות תכנון ,אספקה והתקנת
תמרור ושילוט בגישות לעיר בכבישי
נתיבי ישראל
• הסברה -מענה טלפוני קולי לפניות
ציבור
• קורס הכשרת פקחים
• הפעלת מערך אכיפה
• הכנת תכנית רב שנתית להרחבת אזור
אוויר נקי לאזורים אחרים בעיר
• השכרת אתרים לצורך ניטור זיהום
האוויר
• ייעוץ משפטי.
• בצ"מ 10% -
סה"כ תקציב

2,653,955

2,388,560

6,805,555

6,000,000

אחוז
השתתפות
המשרד
90%

סטטוס
נדרש
אישור
מראש
לפני
ביצוע
כל
רכיב

מימוש התקציב
.11.5
ניתוח מימוש התקציב מעלה כי לא תהיה חריגה מהתקציב המוקצה לצורך מימוש השלב
הראשון של התכנית.
תמיכה נוספת
.11.6
כמוגדר בהחלטת הממשלה ,ליישום הרחבת התכנית הוקצבו  5מיליון  ₪נוספים.
מנהלי התכנית מעריכים כי לא תהיה חריגה מהתקציב לשם מימוש עדכון התכנית.
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 .12השפעת עדכון התכנית על איכות האוויר באזורים סמוכים
 .12.1שיעור התנועה העוברת בירושלים ,אשר המוצא והיעד שלה אינם בעיר מצומצם מאוד
ולהערכת צוות תכנית אב לתחבורה זניחה ביחס לתנועה הכללית.
כמו כן לא קיימים צירי תנועה חליפיים שאליהם עשויה לעבור תנועה עוברת של רכב
מזהם .לאור עובדות אלו הונח שעדכון התכנית לא תגרום להסטת כלי רכב מזהמים
לצירי תנועה חליפיים.
החלפת כלי רכב מזהמים מיושנים בכלי רכב חדשים יותר או התקנת אמצעי הפחתה
בכלי רכב שמוגדרים כיום כמזהמים ואשר המוצא או היעד שלהם הוא בתחומי האזור
המוגבל ,עשויה להביא לשיפור בהיקפי פליטת הזיהום באזורים הסמוכים.
 .12.2טיוטת התכנית הועברה למועצה האזורית מטה יהודה ,למועצה המקומית מבשרת ציון
לעירייה מעלה אדומים ,למועצה האזורית גוש עציון ולמועצה המקומית אפרת – לשם
יידוע.
 .12.3הרשויות האמורות לא מסרו הערות לתכנית.

26

 .13סיכום ומסקנות
.13.1

.13.2

.13.3

.13.4

.13.5
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עדכון התכנית לאזור מופחת פליטות המתוכננת בירושלים צפויה להביא לצמצום פליטות
מזהמי האוויר מכלי רכב .שיעור ההפחתה הצפוי הוא כ 13% -לחלקיקים נשימים מסוג
 ,PM2.5וכ 9.5% -לתחמוצות חנקן ,מכלל הזיהום הנפלט מכלי רכב בעיר.
עדכון התכנית צפויה להביא להפחתת ריכוזי המזהמים בסביבה ולצמצום פוטנציאל גרימת
חריגות מערכי סביבה לחלקיקים ולתחמוצות חנקן באזור ירושלים .מבחינה כמותית עולה
כי היקף האזורים בהם צפויה חריגה מערך הסביבה המרבי המותר לחלקיקים יצומצם
בשיעור של כ( 37% -מ 61-קמ"ר ל 38.5 -קמ"ר) ,והיקף השטח שבו צפויה חריגה מערך
הסביבה המרבי המותר לחנקן דו חמצני צפוי לרדת בכ( 29% -מ 18.74 -קמ"ר ל 13.27
קמ"ר).
עדכון התכנית אינה צפויה לגרום לשינויים מהותיים במערך התנועה באזור ,משום שכמעט
ואין תנועה עוברת של כלי רכב המוגדרים כ"מזהמים" באזורים שבהם מתוכננת עדכון
התכנית  ,וכן לא קיימים צירי תנועה "עוקפים" אליהם עשויה לעבור תנועה עוברת .לכן
עדכון התכנית אינה צפויה לגרום להסטות תנועה ואינה צפויה לגרום שינויים במדדי תנועה
מערכתיים – שעות וק"מ רכב במרחב.
לאור ההערכה כי לא צפויה הסטת תנועה כתוצאה ממימוש עדכון התכנית ,לא צפויה
החמרה באיכות האוויר באזורים סמוכים .יתר על כן ,צפוי שעדכון התכנית תביא אף
לשיפור באיכות האוויר גם באזורים הסמוכים ,כתוצאה משיפור בפליטות של כלי הרכב,
שמגיעים לאזור שבו מופעלת עדכון התכנית אל או מהאזורים הסמוכים.
עדכון התכנית אינו צפוי לפגוע בנגישות של קבוצות אוכלוסייה שונות במרחב בו היא
מתוכננת או מחוצה לו .עדכון התכנית צפוי לשפר את הנגישות של אוכלוסיות רגישות
לזיהום אוויר (כמו חולים במערכת הנשימה כלי הדם והלב) ,היות והיא עשויה לגרום
לצמצום אזורים שבהם ריכוזים גבוהים של זיהום אוויר ,ובכך לאפשר נגישות טובה יותר
של האוכלוסיות החלשות בריאותית לחלקי העיר השונים.

 .14הצעת החלטה
להלן נוסח מוצע להצעת החלטה:
מועצת עיריית ירושלים מאשרת את עדכון התכנית הרב שנתית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה
בירושלים – הרחבת אזור מופחת פליטות בהתאם להנחיית המשרד להגנת הסביבה ,והכוללת:
 .1עדכון של הגדרת "רכב מזהם" בהתאם להגדרת התקנות הארציות.
 .2הרחבת "אזור מופחת פליטות" לכל תחום ירושלים.
המועצה מנחה את הגורמים המקצועיים בעירייה להביא בפניה הצעה לתיקון לחוק עזר לירושלים
(צמצום זיהום אוויר הנובע מתחבורה) (הוראת שעה) התשע"ח ,2018-בהתאם לעדכון תכנית זו,
לאישור בישיבת המועצה שתתקיים בתאריך .26/09/2019
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נספח א  -החלטת המועצה על אישור עקרוני של טיוטת התכנית
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נספח ב  -חוות דעת מקצועית בעניין ההשפעה הצפויה מעדכון התכנית על
נגישות באמצעות תחבורה של קבוצות שונות באוכלוסייה
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נספח ג  -חוות דעת מקצועית בעניין ההשפעה הצפויה מעדכון התכנית על
צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום הרשות המקומית
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33

נספח ד  -חוות דעת מקצועית בעניין ההשפעה הצפויה מעדכון התכנית על
התנועה בדרכים ,ובכלל זה על שירותי התחבורה הציבורית ועל הבטיחות
בדרכים בתחום הרשות המקומית ובתחום רשויות מקומיות סמוכות
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