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 שלום רב, 

 

 מתווה לפינוי התחנה המרכזית תל אביב הנדון: 

 

מרכז מטרופולין גוש דן, נמצאת התחנה המרכזית תל אביב, פצע אורבני, שאליה מתנקזת  ב .1

תנועה של כלי רכב רבים מידי יום, ובפרט אוטובוסים הנכנסים ויוצאים מהתחנה בקווים  

עירוניים ובינעירוניים. התנועה הערה של כלי רכב מלווה בפליטות של מזהמי אוויר אשר  

 של מזהמים. מתבטאת בריכוזים גבוהים

ברחוב   .2 כיום  שנים,  מספר  מזה  אוויר  ניטור  תחנת  ממוקמת  המרכזית  התחנה  באזור 

לוינסקי, ובעבר בתחנה המרכזית עצמה. בשני המיקומים נמדדו בשנים האחרונות חריגות  

  – לעומת הערכים הקבועים בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה(, התשע"א 

א2011 מזהמי  במספר   , ( עדינים  נשימים  חלקיקים  ובכללם  תחבורתיים,  (  PM2.5וויר 

 (. NO2( וחנקן דו חמצני )NOxתחמוצות חנקן )

(, הכולל בתוכו  PM10בנוסף, נמדדה חריגה גם מערכי הסביבה למזהם חלקיקים נשימים ) .3

 (, כמפורט להלן:  PM2.5את החלקיקים הנשימים העדינים )

 2021  -וב  2020  -וב  2019ה שנתי בשנים  חריגה מערך סביב  – חמצני  -חנקן דו  א.

 מערך הסביבה השנתי.  99.25%הערך עומד על 

חלקיקי    ב. חריגה    -(  PM2.5  - )כוללים בתוכם את ה   PM10חלקיקים נשימים, 

בשנים   שנתי  סביבה  בתחנות  2021  -וב  2019מערך  בארץ  ביותר  הגבוה  הריכוז   .

 סביבתיות, למעט בסמוך למחצבות.

  חריגות מערך סביבה יממתי )מעל  – PM2.5ם עדינים, חלקיקי חלקיקים נשימי ג.

  - וב  2019  - ערכי איכות אוויר( ב  – חריגות היממתיות בתקנות אוויר נקי    18  -ה

2021 . 



 

 

. מספר 2021 – 2019שעתי בשנים  –חריגות מערך סביבה חצי  –תחמוצות חנקן  ד.

 שעתיות הגבוה ביותר בארץ.-החריגות החצי

ביז'ונר, הממונה על מערך ניטור ודיגום   –דעתה של ד"ר לבנה קורדובה כפי שעולה מחוות   .4

אוויר )מצ"ב(, משמעות הנתונים הללו היא, שבסמוך לתחנה המרכזית מתקבל זיהום אוויר  

חוק אוויר    –)להלן    2008   – לחוק אוויר נקי, התשס"ח    11מתמשך וחוזר ונשנה לפי סעף  

אוטובוסים בעיקר ומוניות   –בות של כלי רכב דיזל נקי(. זיהום אוויר זה, נובע מפליטות ר 

שירות, הכוללים חלקיקים ותחמוצות חנקן. חלקיקי דיזל הוגדרו על ידי ארגון הבריאות  

 העולמי כמסרטנים ודאיים לאדם. 

זיהום   .5 המרכזית כאזור נפגע  על אזור התחנה  האפשרות להכריז  על ידי  כך, נשקלה  נוכח 

 לחוק אוויר נקי.  11עיף אוויר, לפי סמכותי הקבועה בס

טרם קבלת החלטה בנושא, ערכתי מספר דיונים עם גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה   .6

עם שרת התחבורה וצוותה, וביום    27.4.22וכן עם הגורמים הרלבנטיים לרבות דיון ביום  

העירייה  2.5.22 מטעם  מסמך  הועבר  לכך,  בהמשך  וצוותו.  אביב  תל  עיריית  ראש  עם   ,

זיהום 18.5.22ביום  למשרדי   צמצום  לשם  לנקוט  כוונה  שיש  צעדים  בדבר  מידע  הכולל   ,

כלל תכנית מחייבת ומפורטת, ולא היה בו כדי לשכנע שיש   זה לא  האוויר. אולם מסמך 

 מקום להימנע מהכרזה לפי חוק אוויר נקי.  

ותכנון  .7 מדידה  בכיר  אגף  מנהל  משה,  ניר  מר  של  מכתבו  בפניי  הובא  האחרונים,    בימים 

זה מכיל תכנית מפורטת יותר  2.5.22תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, מיום   . מכתב 

פעולות לטווח קצר שיש בהן, גם לדעת גורמי המקצוע  לפינוי התחנה המרכזית, הכוללת 

התחנה   באזור  האוויר  באיכות  משמעותי  לשיפור  להביא  כדי  הסביבה,  להגנת  במשרד 

 ופן בפינוי מלא של התחנה.  המרכזית, וכן פעולות לטווח ארוך, שס

במשרד,   .8 המקצוע  גורמי  של  לדעתם  עשויה,  משה  של  במכתבו  שהוצגה  התכנית  כן,  אם 

להביא לשיפור איכות האוויר באזור התחנה המרכזית. אולם לשם כך, היא מחייבת פירוט  

משרד התחבורה ועיריית תל אביב   –נוסף, וכן מחויבות ברורה של הצדדים הנוגעים לעניין 

 להביא למימושה.   –

בתוכנית,   .9 ליעדים המצוינים  נדרש לקבוע אבני דרך מפורטות וישימות להגעה  בין היתר, 

לחישמול מתווה  למסופים    לרבות  ברורה  תכנית  התחנה,  בסביבת  העוברת  התחבורה 

חלופיים והיקף התחבורה בהם, וכן קביעת הגורמים האחראים ליישום כל אחד מהשלבים,  

 לוח הזמנים ופירוט התקציבים הנדרשים ומקורם.

על התחנה   .10 בכוונתי להכריז  לעניין,  הצריכים  נכון לעת הזאת, ובהינתן מכלול השיקולים 

על אזור נפגע זיהום אוויר, על כל המשתמע מכך בהתאם לחוק אוויר נקי, אלא  המרכזית כ

ליישומה, כמו גם שאבני   לעיל ובצידה מחויבות ברורה  כאמור  אם תוצג תכנית מפורטת 

 הדרך אכן יישומו בלוחות הזמנים הקבועים בתוכנית. 



 

 

גע זיהום אוויר  אזכיר ברקע הדברים, כי בנושא פינוי התחנה המרכזית והכרזה על אזור נפ .11

האחד   משפטיים,  הליכים  שני  לאחרונה  השרה    1828/22בג"ץ    -הוגשו  נ'  ודין  טבע  אדם 

שולה קשת נ' ראש העיר תל אביב יפו    51236-04-22עת"מ    - להגנת הסביבה ואח', והשני  

 ואח'. גם בהקשר זה, נדרשת התייחסות בלוח זמנים קצר. 

להגנת   .12 במשרד  המקצוע  אנשי  כי  לציין  לצורך  למותר  לרשותכם  עומדים  ואני  הסביבה 

 סביבתית, תחבורתית ועירונית.   - שיתוף פעולה בהגעה לתוצאה הרצויה 

 

 

 

 

 בברכה, 

 תמר זנדברג 

 השרה להגנת הסביבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :יםהעתק

 , הגב' גלית כהן מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

 הגב' מיכל פרנק, מנכ"לית משרד התחבורה

 , הגב' שולי נזר עסקים, המשרד להגנת הסביבהסמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי 

 , עו"ד דלית דרור היועצת המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

 ר ניר משה , מ מנהל אגף בכיר מדידה ותכנון תחבורה ציבורית, משרד התחבורה

 


