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צוות היגוי
עיריית ירושלים

גיל רייכמן - הממונה על איכות סביבה

נמרוד לוי – מנהל מחלקה להנדסת הסביבה
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עו"ד תמר זוהר - יועמ"ש מחוז ירושלים
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המשרד להגנת הסביבה
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תהליך
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משטרת ישראל

משרד המשפטים

משרד הביטחון
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ממשקים ירושלמיים
עיריית ירושלים

איציק לארי – מנכ"ל העירייה

קובי ממליה – מנהל אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

לאה פלג - סגנית מנהל אגף וממונה על פרויקטים וניהול תשתיות 

אילן ששון – אגף אכיפה

אורית ניר - הסברה

צוות תכנית אב ירושלים

החברה לפיתוח מזרח ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים



מימוש

שילוט/תמרור

הצבת תחנות ניטור לזיהום אוויר

הקמת מערכת אכיפה

פרסום

ידוע הציבור

ניהול תקציב 

סטטוטורי

קשרי קהילה



שילוט ותמרור – 
שלב א'

לא היה תמרור ייעודי

אישור שילוט - מלל, 
תרגום

תכנית מקיפה להצבת 
שילוט



שילוט ותמרור – 
שלב א'

שלט כניסה

שלט בנקודת החלטה

אישור תכנית הצבה 
בוועדת תמרור

בחירת ספק לפי חוק

התקנה



שילוט ותמרור – שלב ב'





תחנות ניטור – מיקום
רח' מיקוםמס'רחוב#

קניונ
י

מרחק 
של 

לפחות 
25 מ' 

מצומת 
מרכזי

מרחק 
של 

לפחות 
15 מ' 
מתח' 

אוטובוס

מרחק 
של 

לפחות 
20 מ' 

מחניון 
גדול

מרחק 
משפת 

הכביש: 
בין 1.5-
10 מטר

גורמים הערותבעלותחלקהגוש
עירוניים

בעלות עירייה0.5111130143100מדרכה62רבן יוחנן בן זכאי1
קניוני מצד 
צפון בלבד

נכסים, אדריכל 
העיר

22עמק רפאים3
בית ספר אדם ולדורף 

111113001281בירושלים - יסודי ותיכון

בעלות עירייה- 
93%

בעלות רשות 
רחבת בית 

ספר

הנהלת בי"ס, 
מנח"י-אוריאל 

אלבז, נכסים

בעלות עירייה111113001267בית יהודית12עמק רפאים4

שביל כניסה 
למרכז 

קהילתי - 
שייקה אלעמי, 

נכסים,

מדרכה רחבהבעלות עירייה111113001260מדרכה13עמק רפאים5

בעלות עירייה10.511130197118מדרכה1צבי גרץ6
מדרכה 

רחבה מאד
נכסים, אדריכל 

העיר

11111300552אי תנועה18סלאח אל דין7
נכסים, אדריכל 

העיר



תחנות ניטור - אישור

המשרד להגנת 
הסביבה

המערך הארצי 
לניטור אוויר 

עיריית ירושלים
מהנדס העיר

נכסים

אדריכל העיר

אישור הצבה

תשתיות

 אתרים3אושרו 

שתי תחנות הותקנו

תחנה בתהליך



תחנת ניטור – מזרח ירושלים



קשרי קהילה



 – התכנית החדשה2021

 שנים5תוקף של הצורך – 

מצב קיים
כל העיר מוגדרת כאזור 

מופחת פליטות

הגדרת רכב תואמת את 
החוק



מטרות התכנית החדשה

 מינימום15%צמצום החלקיקים מרכבי דיזל -  

 מינימום10%הפחתת  תחמוצות החנקן מרכבי דיזל  - 

הגדרת צעדים ופעולות להביא להטבה נוספת ומשמעותית באיכות 
האוויר בירושלים.



ליבת התכנית

המשך מימוש אזור מופחת פליטות 

הכנת תשתית עקרונית למימוש 
אזורי

 Ultra-Low Emission Zone 
(ULEZ)

Zero Emission Zone (ZEZ)

הכנת תשתית עקרונית למימוש 
תכנית לצמצום זיהום מציוד מכני 

הנדסי (צמ"ה)

שיתוף ציבור



 Ultra-Low Emission Zone (ULEZ)

הגדרת החרגות
תושבים

שירות מקומי

הגדרת אזור גאוגרפי

הגדרת סוגי מגבלות

רמת זיהום הרכב 
המותרים לכניסה

מאפייני שימוש הרכב – 
הסעה, סחורות, רכב 

פרטי

הגבלה לפי שעות



  תפעוליULEZדוגמא - העיר העתיקה - 

הזיהום "כלוא" 
בתחומי החומות

המון אנשים

אזור מורכב 



ULEZהעיר העתיקה - תפעולי - 

רכבים תפעוליים - 
חשמליים ו/או מופחתי 

פליטות בלבד

רכבי הסעות - חשמליים 
בלבד

תשתית לטעינת רכבים 
חשמליים

אין שינוי במדיניות ביחס לרכבים פרטיים

אין פגיעה ברמת השירות הניתנת לתושב



מה היה לנו?

תכניות•
•2012
•2019
•2021

מימוש•
תמרור ושילוט•
פרסום•
יידוע ציבור•
ניטור•
אכיפה•
שיתוף בינלאומי•

עתיד•
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