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עפ"י נתוני משרדך, התחנה המרכזית בתל אביב היא המקום המזוהם ביותר מזיהום תחבורתי  

 שנמצא בתוך שכונת מגורים. 

 רצוני לשאול: 

 ?  2008כמה חריגות מהחוק בוצעו בתחנה מאז  .1

 אלו פעולות אכיפה בוצעו?   .2

האם יש בכוונתך להפעיל צו סגירה זמני לתחנה או להכריז על האזור כנפגע זיהום   .3

 האוויר?  

 

 במענה לשאילתה שבסימוכין, הריני להשיבך כדלקמן:  
 

)להלן   .1 החדשה  המרכזית  התחנה  בסביבת  שנוטרו  כפי  במזהמים,  החריגות  התחנה    –לעניין 

השנים   בין  כי  נבהיר  לקיר    2012-2017המרכזית(,  בסמוך  אוויר  מזהמי  ניטור  תחנת  הוצבה 

, הוצבה תחנת ניטור חדשה, ברחוב לוינסקי, הסמוך לתחנה  2019התחנה המרכזית. החל משנת  

ת הניטור שפעלה בתחנה המרכזית הייתה בבעלות התחנה ותוחזקה  תחנ   2012טרם  המרכזית.  

 באופן לקוי כך שלא ניתן להפיק ממנה נתונים רלוונטיים למענה.

, במהלך השנים קיימת מגמה מתמשכת של ירידה בריכוזי חלק  עולה מהטבלאות המצ"בשכפי  

מן המזהמים באזור התחנה המרכזית. במהלך השנים נרשמה ירידה בריכוזים השנתיים של  

חנקן דו חמצני, המהווה סמן לזיהום אוויר מתחבורה, כפי שנמדדו בתחנת הניטור ולכן סביר  

. כמו כן, בשנים האחרונות לא נמדדו  כי חלה ירידה בריכוזים גם בסביבת התחנה המרכזית

חריגות מהערך השעתי למזהם זה. עם זאת, עדיין קיימת חריגה מהערך השנתי למזהם זה. יש  

לציין כי לא נרשמה ירידה עקבית דומה בריכוזי החלקיקים הנשימים במדידה היממתית באזור  



-2019בשנים  PM2.5 חלקיקי  אולם אין חריגה מהערך השנתי של חלקיקים נשימים עדינים,  

ריכוזי מזהם זה מושפעים רבות מאירועי אבק אזוריים, השונים בין השנים  יצוין, כי  עוד  .  2020

 .  שנתית בנתונים-ולכן צפוי חוסר מגמה רב

בשנים האחרונות הוצאו לחברות האוטובוסים הפועלות בתחנה המרכזית    -לגבי פעולות אכיפה   .2

,  לחוק אוויר נקי  41לפי סעיף    אוויר ממקור הפליטה לשם מניעה וצמצום של זיהום ההוראות  

נקי(.  –)להלן    2008- התשס"ח אוויר  להפחית    חוק  האוטובוסים  מחברות  דורשות  ההוראות 

זיהום אוויר באופן הדרגתי ולהצטייד באמצעי הנעה חלופיים כאוטובוסים חשמליים. כמו כן,  

אוטובוסים העומדים ברציפי  נקבעה במסגרת הוראות אלה הוראה, המחייבת הדממת מנועי  

דקות. לאחרונה, במסגרת סיורי פיקוח שערכו עובדי המשרד אחר עמידת    10התחנה, לאחר  

לשתי   כספיים  עיצומים  להטיל  כוונה  על  הודעות  ניתנו  אלה,  בהוראות  האוטובוסים  חברות 

ות.  חברות אוטובוסים בשל הפרת הוראה זו, ברציפי התחנה המרכזית, במספר הזדמנויות שונ 

אלף ש"ח לכל חברה. עוד יצוין, כי במסגרת הוראות אלה    900  -סכום העיצום הכספי הינו כ 

חויבו חברות האוטובוסים לעבור באופן הדרגתי לשימוש באוטובוסים מדורות מתקדמים יותר  

 על ידי חיוב בסך הפליטות מציי הרכב.  

הסביבה שנמדדו במהלך השנים בסביבת התחנה המרכזית,   שהחריגות מערכייודגש, כי מאחר  

מקורן בפעילות תחבורתית הכוללת חברות אוטובוסים שונות, מוניות שירות ורכבים אחרים  

מפעילת   כגון  בודד  לגורם  אלה  חריגות  לייחס  היה  ניתן  לא  וכו'(,  )משאיות  בדיזל  המונעים 

ומשכך, לא ניתן    -בע"מ    1988יב  חברת התחנה המרכזית החדשה בתל אב  -התחנה המרכזית  

היה לבצע אכיפה משמעותית בגין חריגות אלה, שהם תוצר של פעילות תחבורתית משולבת  

 בסביבת התחנה המרכזית. 

לחוק    34סעיף    מכח, שהוצאו לה  הוראותהמרכזית פועלת כשברשותה    התחנה   כי ,  יצוין  עוד

במבנה התחנה המרכזית. משרדנו    בעיקר לאיכות האוויר  הוראות אלה מתייחסות.  אוויר נקי

ניטור   בין היתר, חובת עריכת  כוללות,  בהוראות אלה. ההוראות  מפקח אחר עמידת התחנה 

מזהמים    של  יםערכ ה,  2020-1. בעונת החורף  PM2.5  - ו  2NO  - בתוך אולם הנוסעים המרכזי ל

  דלתות הותקן מנגנון לסגירה אוטומטית של ה  ו. כמו כן, בהתאם להוראות אלהיו תקינים  ואל

שילוט    ותקןה ומסכי אוויר מעל דלתות היציאה הנ"ל    הותקנוין אולמות הנוסעים לרציפים,  ב

 על דלתות היציאה, המזהירים כי אין לצאת לרציפי האוטובוסים קודם הגעתו והעלאת נוסעים. 

כי  אציין  ,  לחוק אוויר נקי  11עיף  לעניין הכרזה על התחנה כאזור נפגע זיהום אוויר כאמור בס .3

את כל האפשרויות  כמו גם  בימים אלה  אותה  האפשרות הזו אכן קיימת בסמכותי ואני בוחנת  

של הכרזה על אזור כנפגע  העיקרית  המטרה  זאת, בין היתר, מאחר ש.  מתקדמיםשוהפתרונות  

זיהום אוויר הינה לגרום לרשות המקומית שבתחומה קיים המפגע להכין תכנית לצמצום זיהום  

בחודשים האחרונים הממשלה פועלת באופן מואץ כדי לקדם פתרונות משולבים  האוויר באזור.  

ועלים יחד  יפו פ-בימים אלו, משרד התחבורה ועיריית תל אביב   לבעיית זיהום האוויר באזור.

לקידום פתרון יסודי לעניין זיהום האוויר הנגרם מפעילות התחנה המרכזית הכולל פינוי של  

התחנה ופיזור התנועה למסופים אחרים. כשרה להגנת הסביבה אני עוקבת אחר ההתקדמות  

כולל   לרשותי  העומדים  הכלים  בכל  השימוש  ייבחן  צורך,  בכך  ויהיה  כזו  תושג  שלא  וככל 

 לחוק אוויר נקי.  11סעיף  ההכרזה לפי 



המשרד   כי  יצוין,  זה  הסביבה  בהקשר  ציבורית להגנת  תחבורה  בחברות  ברכישת   תמך 

בין היתר,אוטובוסים חשמליים הפועלים אףו   התחנה המרכזית  באזור   גם  ,  שר  יא  לאחרונה 

לאוטובוסים הפועלים באזור התחנה. כמו כן, המשרד מקדם קביעת רגולציה    תמיכות נוספות

ת זיהום  אשר  ללא  אוטובוסים  לרכש  לעבור  בישראל  הציבורית  התחבורה  מפעילי  את  חייב 

 . זאת, לפי החלטת ממשלה שאושרה בחודש יולי האחרון.  2026בערים החל משנת  

במקביל, מסתמן כי מתגבשות הסכמות בין משרדי התחבורה והאוצר לבין עיריית תל אביב יפו  

 אתרים אחרים, המרוחקים יותר מאוכלוסייה.  להעתקה זמנית של מתחם התחנה המרכזית ל

לחתימה  אביב לקידום הסכמות    –כמו כן, המשרד פועל אל מול משרד התחבורה ועיריית תל  

"עיר מופחתת זיהום אוויר מתחבורה" אשר תכלול מגוון פתרונות    על מסמך הבנות לתכנית

 להפחתת זיהום האוויר מתחבורה בעיר.  

 
 

 

 בברכה,

 תמר זנדברג 

 השרה להגנת הסביבה 

 


