חוק עזר לירושלים (צמצום זיהום אוויר הנובע מתחבורה) (הוראת שעה),
התשע"ח – 2018
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,250ו 259 -לפקודת העיריות 1ולפי סעיף 77ב לפקודת התעבורה,2
ולאחר התייעצות עם המפקח הארצי על התעבורה ,מפקד משטרת מחוז ירושלים ונציג שר הביטחון
מתקינה מועצת עיריית ירושלים חוק עזר זה;
הגדרות

.1בחוק עזר זה –
"אוטובוס" – כהגדרתו בתקנות התעבורה;
"אזור מופחת פליטות" – מתחם של כבישים שהכניסה אליו הוגדרה בתמרור
שהותקן לפי הודעת התעבורה קביעת לוח התמרורים ,התשע"א  32010 -שבו
נקבעו מגבלות כניסה לרכב מזהם לפי התכנית שגבולותיו הם :רחוב הנביאים
מצפון ,רחוב שטראוס והמלך ג'ורג' ממערב ,רחוב הצנחנים ואגרון מדרום ורחוב
חיל ההנדסה ממזרח לרבות הרחובות האמורים הגובלים במתחם כמפורט
במפה שבתוספת הראשונה;
"הסדר תנועה" – כהגדרתו בתקנות התעבורה;
"חוק חניה לנכים" – חוק חניה לנכים ,התשנ"ד – ;41993
"מוסך מורשה" – מוסך כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
התשע"ו– 5,2016בעל רישיון בתוקף להפעלת מוסך לפי סעיף  127לחוק האמור;
"מסנן חלקיקים" – מתקן לסינון חלקיקים נשימים ממנוע דיזל ,המפחית 98
אחוזים ממספר החלקיקים הנשימים הנפלטים מהרכב ,ושהותקן לפי נוהל
 026/16בנושא "דרישות חובה להתקנת מסנני חלקיקים כאמצעי קצה ייעודיים
להפחתת זיהום אוויר בכלי רכב המונעים באמצעות דיזל" של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה) שמתפרסם באתר האינטרנט של
משרד התחבורה ,על עדכוניו מזמן לזמן ;
"העירייה" – עיריית ירושלים;
"הפקודה" – פקודת התעבורה;
"רכב מזהם" – רכב במשקל מעל  3.5טון שמותקן בו מנוע דיזל וששנת רישום
הרכב ברשות הרישוי כפי שמופיע ברישיון הרכב היא עד שנת  ,2005למעט כלי
רכב שהותקן בו מסנן חלקיקים ,רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה בעת
מילוי תפקידו ,רכב של צבא הגנה לישראל במסגרת פעילות מבצעית או רכב
הנושא תג נכה ,כהגדרתו בחוק חניה לנכים;
"התכנית" – התכנית הרב שנתית המעודכנת לצמצום זיהום אוויר מתחבורה
בירושלים שאושרה במועצת עיריית ירושלים ביום כ"ז באב התשע"ו (30
באוגוסט  )2016לפי סעיף 77א לפקודה ,ותוקפה עד יום כ"ב באלול התשפ"א (30
באוגוסט .)2021

 1דיני מדינת ישראל (נוסח חדש)  ,8עמ' .197
 2דיני מדינת ישראל (נוסח חדש)  ,7עמ' .173
 3ק"ת התשע"א ,עמ' .304
 4ס"ח התשנ"ד ,עמ' .28
 5ס"ח התשע"ו ,עמ' .970

"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה ,התשכ"א -
איסור כניסת
רכב מזהם
לאזור מופחת
פליטות

61960

 .2לא ינהג אדם ברכב מזהם ולא יחנה אותו באזור מופחת פליטות.

איסור כניסת
רכב מזהם
בניגוד להסדר
תנועה

 .3לא ינהג אדם ברכב מזהם באזור מופחת פליטות בניגוד לקבוע בהסדר תנועה
בדרך שנקבע מכוח סעיף 77ב (ג) לפקודה.

תעודה בדבר
התקנת מסנן
חלקיקים

( .4א) נוהג ברכב שהותקן בו מסנן חלקיקים באזור מופחת פליטות יחזיק
אישור ממוסך מורשה המעיד על התקנת מסנן כאמור.
(ב) לא הציג הנוהג ברכב אישור כאמור בסעיף קטן (א) ,התקף למועד
כניסתו לאזור מופחת הפליטות ,בתוך  30ימים ממועד קבלת ברירת
המשפט ,רואים את הרכב כאילו לא הותקן בו מסנן חלקיקים.

הודעות

 .5העירייה רשאית לשלוח הודעות לבעלי רכב מזהם על איסור כניסה עתידי
לאזור שיוגדר כאזור מופחת פליטות.

תוקף

 .6תוקפו של חוק עזר זה עד תום תוקפה של התכנית.

תחילה

 .7תחילתו של חוק עזר זה ,ביום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  )2019למעט
סעיף  5לחוק העזר ,שתחילתו ביום י"ח בתמוז התשע"ח ( 1ביולי . )2018

הוראות
מעבר

( .8א) בתקופה שמיום י"ח בתמוז התשע"ח ( 1ביולי  )2018עד יום כ"ג בטבת
התשע"ט ( 31בדצמבר  )2018לא יחולו הוראות סעיף  5על אוטובוס
הפועל מכוח רישיון קו כמשמעותו בתקנה  386לתקנות התעבורה.
(ב) בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  )2019עד ליום ל' אב
התשע"ט ( 31באוגוסט  )2019לא יחולו הוראות חוק העזר למעט
הוראות סעיף  5על אוטובוס הפועל מכוח רישיון קו כמשמעותו בתקנה
 386לתקנות התעבורה.

 6ק"ת התשכ"א ,עמ' .304

תוספת ראשונה
(הגדרת "אזור מופחת פליטות")

תאריך :י"ב בתמוז התשע"ח (  25ביוני )2018
ניר ברקת
ראש עיריית ירושלים

