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שאלות  - 'אזור אוויר נקי'פרויקט 

 ותשובות

 

תכנית להפחתת זיהום אוויר : נושא

 מתחבורה בעיר חיפה

 ?המה מטרתשל מי התכנית ו: שאלה

התכנית מקודמת בהובלת המשרד להגנת  :תשובה

באמצעות עיריית חיפה ו, משרד התחבורה, הסביבה

פרויקט זה הנו חלק מהתכנית . 'יפה נוף'חברת 

הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה 

 מכלי רכבלצמצם את זיהום האוויר הנובע ומטרתו 

 .חיפהמשפיע על תושבי העיר הו

 

  ?זה אזור אוויר נקיה מ: שאלה

אזור אוויר נקי כולל את כל אזורי המגורים  :תשובה

נית נקבעו הסדר לצורך הפעלת התכ. בעיר חיפה

האוסרים על תנועה וחניה  ,תנועה וחוק עזר עירוני

  . באזורי המגורים בעיר חיפה של כלי רכב מזהמים

 

 ?מהו רכב מזהם: שאלה

מזהם נקבעו כחלק מהתכנית  בהגדרות רכ :תשובה

 : והן מופיעות בטבלה שלהלן
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 (כפי שמופיע ברישיון הרכב)סוג רכב 
, 1(כולל)הרישוי עד שנת רישום הרכב ברשות 

 כפי שמופיע ברישיון הרכב

  - M1  רכב להסעת נוסעים אשר מוגדר ברישיון הרכב

 כמונית
 (כולל) 0224

N1 -  (כולל) 0222 טון 5.3רכב משא עד 

N2 -  טון 20 – 5.3רכב משא במשקל כולל של 

 (כולל) 0223

N3 -  טון 20רכב משא במשקל כולל מעל 

 M2 –  נוסעים במשקל כולל הקטן  9רכב להסעת יותר מ

 טון 3מ 

M3 –  3נוסעים במשקל כולל הגדול מ  9להסעת יותר מ 

 טון

 

 סוגי הרכבים: נושא

 אני לא מבין למה כתוב . קבלתי מכתב: שאלה

 ?שהרכב שלי מזהם

 התכנית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה :תשובה

מכתב קבלת . בעיר חיפה קובעת מהו רכב מזהם

 כיוון שרכבך מוגדר כמזהם ולא תוכל להיכנס לאזור

אלא אם תתקין מסנן לצמצום  ,בעיר חיפה אוויר נקי

 . זיהום האוויר

 

 האם גם רכבים פרטיים המונעים בדיזל : שאלה

 ?מוגדרים כמזהמים       

 . התכנית אינה כוללת רכבים פרטיים. לא :תשובה
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 האווירהתקנת מסנן לצמצום זיהום : נושא

מה קובעת התכנית לגבי סוגי הרכבים : שאלה

 ?השונים

 פי התכנית הכניסה לאזורי המגורים -על :תשובה 

 :תוגבל בשני שלבים

מיועד לרכבי , 1028החל מחודש פברואר  -שלב ראשון

החל . טון ומעלה 5.3ממשקל  -דיזל כבדים בלבד 

תותר כניסת רכבי דיזל מסחריים כבדים , ממועד זה

רכבי דיזל בתקן .  ומעלה 4טון בתקן יורו  5.3מעל 

יורו נמוך יותר יידרשו להתקין מסנן לצמצום זיהום 

 .האוויר כדי להיכנס לאזור אוויר נקי

 

האיסור יחול על , 1022החל מחודש פברואר  -שלב שני      

 גם אלו)ל רכבי הדיזל המסחריים המזהמים כל

 4אשר אינם עומדים בתקן יורו (טון 5.3שמתחת ל 

אלא אם יותקן בהם מסנן לצמצום זיהום , ומעלה

 .האוויר

 

קבלתי מכתב ובו כתוב שהרכב שלי מזהם : שאלה

 ?האם אני חייב להתקין מסנן

כדי לנוע באזור אוויר נקי בחיפה הנך חייב  :תשובה

אם , אולם. נן לצמצום זיהום האווירלהתקין מס

 אינך ילהיכנס לאזור אוויר נקי בחיפה אזאינך צריך 

 . חייב להתקין מסנן
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אנו ממליצים בכל מקרה לשקול התקנת מסנן לכל 

גם אם , בעלי הרכבים המזהמים הנעים באזור חיפה

אולם המלצה זו , אינם מגיעים לאזור אוויר נקי

 .אינה מחייבת

 

 ?מתקינים מסנן לצמצום זיהום האווירהיכן : שאלה

קיימים שלושה מוסכים בהם תוכל להתקין  :תשובה

הסבסוד . מעלות המסנן 30%מסנן ולקבל סבסוד של 

שמות  להלן. סביבהה מהמשרד להגנתידי -ניתן על

 :המשרד להגנת הסביבה שזכו במכרז של המוסכים

 טלפון כתובת שם החברה

 אגודה-אגד

 שיתופית

 לתחבורה

 מ"בע בישראל

 

 איתן יהודה 'רח

 חיפה  2 ' מס

 

03-9142303 

03-9145008 

 

 ובניו מחול י'נאג

 מ"בע

 התעשייה 'רח

 תיקרי  51 'מס

 אתא

04-8728505 

 

 אחזקות תעבורה

 מ"בע

 

 נשר 

 

04-8214086 

08-9270459 
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האם ניתן לקבל סבסוד להתקנת המסנן בכל : שאלה

 ?מוסך

ניתן לקבל את הסבסוד עבור התקנת . לא :תשובה

המסנן רק במוסכים שזכו במכרז של המשרד להגנת 

רשאי להתקין מסנן ללא הנך  ,יחד עם זאת. הסביבה

 .סבסוד בכל מוסך מורשה

 

 ?לצמצום זיהום האווירכמה עולה מסנן : שאלה

תוכל לברר . בסוג הרכב התלוי עלות המסנן :תשובה

  (.למעלהראה . )באחד מהמוסכים

 

האם נדרש אישור מעיריית . התקנתי מסנן: שאלה

 ? חיפה כדי להיכנס לאזור אוויר נקי

במוסך שבו . אין צורך באישור העירייה. לא :תשובה

הנפיק עבורך תעודה התקנת את המסנן ידאגו ל

יש לשמור תעודה זו בצמוד  .משרד הרישוימטעם 

במידת  ,גורמי האכיפהולהציגו בפני  לרישיון הרכב

 .הצורך

 

האם נדרש אישור משרד הרישוי להתקנת : שאלה

  ?מסנן לצמצום זיהום האווירה

לאחר התקנת המסנן בעל המוסך ידאג . כן :תשובה

יש לשמור  .משרד הרישויהנפקת תעודה מטעם ל
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   .רישיון הרכבתעודה זו בצמוד ל

 

 אזור אוויר נקי: נושא

 ?יש מפההאם ? מהם גבולות אזור אוויר נקי: שאלה

יש מפה המתארת במדויק את גבולות אזור  :תשובה

  :התכנית פה באתרלצפות במניתן . אוויר נקי

http://avirnaki.yefenof.co.il/map/  

 

 תוגבל בכל  אוויר נקי האם הכניסה לאזור: שאלה

 ?שעות היום והלילה       

 שעות  14תוגבל  אוויר נקי הכניסה לאזור. כן :תשובה

 .ביממה        

 

 האם יהיו שלטים או תמרורים בכניסה לאזור : שאלה

 ? אוויר נקי       

כבישים שלטים ותמרורים ביוצבו . כן :תשובה

כניסות ה כלהמובילים אל העיר חיפה וגם ב

 . לאזור אוויר נקי

 

 האם נדרש אישור מהעירייה כדי להיכנס : שאלה

 ?לאזור אוויר נקי       

 . בכל מקרה אין צורך באישור העירייה .לא :תשובה
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 ?האם מותר להיכנס למנהרות הכרמל: שאלה

ושאינו מורשה להיכנס רכב המוגדר כמזהם  :תשובה

עם . יכול להיכנס למנהרות הכרמללאזור אוויר נקי 

תתאפשר רק בצומת  יציאת הרכב מן המנהרות, זאת

תאפשר יציאה לנווה שאנן כיוון ת לא. ק פוסט'צה

   . שזאת יציאה לאזור אוויר נקי

 

 אכיפה: נושא

בטעות לאזור אוויר נקי  אכנסאם יקרה מה : שאלה

 ?  עם רכב שמוגדר כמזהם

 !תקבל קנס :תשובה

עם תחילת התוכנית ולאחר תקופת הסתגלות 

תופעל מערכת אכיפה שבמסגרתה  , חודשתימשך כש

קנסות לעוברים על  ירשמוורייה יפקחי עיוצבו 

 תוצבנהבשלב מאוחר יותר  .הוראות חוק העזר

 .מצלמות לביצוע אכיפה אוטומטית

 

 ?מה גובה הקנס: שאלה

   אם הרכב רשום בבעלות פרטית גובה הקנס  :תשובה

אם מדובר ברכב . ₪ 300 של יעמוד על סך        

 .   ₪ 2000 של חברה גובה הקנס יעמוד על סךהשייך ל
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 כללי: נושא

כתובה  תשובה ולא מצאתי עבורהיש לי שאלה : שאלה

 ?אוכל לפנות למי

 תוכל לפנות למוקד פניות הציבור ,בכל עת :תשובה

 מספר בטלפוןשהוקם במיוחד לצורך הפעלת התכנית 

1422*. 

  


