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 מנהלים תקציר

 כללי .  1

הנובעות  ח זה היא לכמת באופן מושכל את העלויות החיצוניות למשק"מטרתו העיקרית של דו

המשפיעים ישירות על איכות , ומייצור חשמל תעשייה, מתחבורה מפליטתם של מזהמי אוויר

לא כומתו השלכות , בעבודה זו, חשוב להדגיש כי. על בריאות הציבור, וכפועל יוצא מכך, האוויר

. ועל כן ערך הזיהום שיומצא בעבודה הינו מוטה כלפי מטה החי והצומח, הזיהום על הסביבה

 . SO 2 -ו CO ,VOC, NOx, PM2.5 ,PM10 : המזהמים עליהם ניתנה הדעת בעבודה זו הינם

נזקיו  שרא חבורתיתבין זיהום  נהחבאיצרנו , מבין ערכי הזיהום שהתקבלו למזהמים השונים

שנפלט  לבין זיהום נייח ממקורות תעשייתיים (גלל גובה מקור הפליטהב) לציבור גבוהים יותר

עבור כל המזהמים פרט לפחמן חד חמצני . מאות מטרים מעל פני האדמה (ולעיתים)בגובה עשרות 

(CO )עבור . נעשה שימוש בשתי מתודולוגיות כפי שיפורט להלןCO  לא נמצאו מספיק נתונים בכדי

קירוב זה לדעתנו . ליישם את השיטות שיפורטו ולכן השתמשנו בקירוב שנעשה בצורה כוללנית

בערך , עדיף על הערך הנוכחי ואולם נדגיש שעל המשרד להגנת הסביבה לשקול שימוש בערך זה

 .הקיים ובכלל ליזום מחקר ממוקד בכדי לגזור מחיר מבוסס יותר

 

 ות חיצוניות לטון פליטהיועל  .2

מתודולוגיית המחקר  לחישוב העלויות החיצוניות לטון פליטה  מתבססת על תוצאותיהם של 

אשר , המחקרים. מחקרים שנערכו ברחבי העולם תוך התאמתם למאפיינים  המקומיים בישראל

שיטת : מתבססים על אחת משתי הגישות הבאות, ישראל י מאפייני"עפ" תורגמו"תוצאותיהם 

להלן   Dose – Response ,)מינון -ושיטת תגובה( BTלהלן , Benefit Transfer)העברת התועלות 

(DR .צפיפות , תוצר לנפש, סקטור :בערכים מסבירים כגוןשימוש  השיטה הראשונה כוללת

קשישים )וסיות מוחלשות אחוז אוכל, מקור הזיהום, גודל אוכלוסייה מושפעת, אוכלוסייה

. שיש בכוחם להסביר את השונות בתוצאות המחקרים שנערכו במקומות שונים בעולם, (וילדים

על  , במקום מסוים ערכי הזיהוםהתאמה של תוצאות השיטה מאפשרות למקבלי ההחלטות לבצע 

 . למאפיינים של המקום הנבדק, שתוארו לעילתאמת המשתנים המסבירים פי ה

את הקשר בין חשיפת הציבור האומדות , שימוש בשיטה השנייה כולל פונקציות תחלואה ותמותהה

ה שימוש בערכי תנעש בשיטה זו. לבין כמות התחלואה והתמותה, למזהם מסוים בריכוזים שונים

ל וערכים אלו הומרו לערכים מקומיים על ידי שימוש ביחסי "תחלואה ותמותה על פי נתוני חו

 .בשיטה זו אין פילוח על פי סקטורים .תוצר לנפש

 :(טון נפלט/₪)י שתי השיטות שתוארו לעיל "כפי שנאמדו ע, להלן ערכי הפליטה
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 BT – benefit Transfer, DR – Dose :ממוצע משוקלל בין תעשייה ותחבורה בהתאם לכמויות הפליטה בישראל* * 

– Response 

נמצא בטבלה ואולם לא נאמד באף אחת מהשיטות הללו אלא בשיטה כוללנית  CO –נדגיש שוב ש 

מצאנו לנכון אולם להוסיפו לטבלה בכדי שהתמונה שתתקבל לא . 4יותר אשר מפורטת בפרק 

 .מעלויות הזיהום בסקטור התחבורה 01% –תתעלם מהמזהם הזה אשר משקף כ 

 

מיצוע בין שתי שיטות האמידה ולהלן  נעשה, לצורך מתן ערך יחיד לכל מזהם בשני הסקטורים

 .(פליטה שנתי טון/₪)התוצאות הממוצעות 

 

 

 . מוצגים ערכי פליטה זהים היא שבשתי השיטות אין אבחנה בין הסקטורים COו  S02הסיבה לכך שעבור *
 *CO  לפיכך יש מקום לשקול השארת הערך הנוכחי על כנו . 4חושב בצורה שונה משאר  המזהמים כפי שנידון בפרק

 .או ליזום מחקר עתידי שיאפשר הערכה מדויקת יותר של ערך זה
 

נעשה סקר ספרות בנוגע לערך הנזק אשר מקובל באירופה , שהוא גז חממה CO2בהתייחס ל 

אין משמעות לבצע דיפרנציאציה בהקשר של תוצר , ות והגז גלובליהי. ובמדינות מפותחות נוספות

שקלים לטון של שווה ערך פחמן ולשנות את  013כאן ההמלצה היא להשתמש בערך של . 'לנפש וכו

ערך זה יהווה בסיס להפנמת המחויבות של מדינת ישראל להפחתת גזים  .מדי שנה 3.3%-ערכו ב

 .מחויבות להפחתה מחד והצמיחה הכלכלית מאידךאלו אשר נהיית קשה משנה לשנה עקב ה

לבצע  על מנת  ח"דוהמופיעים ב מומלץ להשתמש במקדמי הרגרסיות, בנוגע ליתר המזהמים

ערכי הזיהום שונים משמעותית בין גלעין תל , כך למשל. דיפרנציאציה בין אזורים שונים בארץ

על פי מקדמי  אחת לחמש שנים מומלץ לעדכן את הערכים, בנוסף. שבע-אביב לבין פרברי באר

זאת כיוון שהמקדמים משתנים מידי שנה ובעקבות זאת הערכים , ('וכו תוצר לנפש)רגרסיה ה

 . החיצוניים המחושבים

 

 

תחבורהתעשייהתחבורהתעשייה

SO2₪ 29,844N/A₪ 31,193N/A₪ 47,311

VOC₪ 01,293₪ 04,932₪ 03,921₪ 21,337₪ 03,323

NOX₪ 22,433₪ 12,838₪ 29,318₪ 19,704₪ 39,807

PM2.5₪ 83,409₪ 017,317₪ 018,409₪ 032,327₪ 029,111

PM10₪ 31,141₪ 72,201₪ 70,141₪ 87,201₪ 71,003

CON/A₪ 3,883N/A₪ 1,008N/A

**BT - עיר חציונית**BT - עיר ממוצעת - עיר ממוצעת

DR מזהם

תחבורהתעשייה+חשמלמזהם

*SO241,83641,836

VOC15,57420,110

NOX29,73670,733

PM2.5111,782136,638

PM1072,30888,773

*CO6,1186,118
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 כמות הפליטות בישראל  .3

תוך התאמה לצורכי , הכמות נאמדה על בסיס הנתונים ושיטות החישוב של אגף איכות אוויר

עבודה זו  .התוצאות לפי סקטורים תוך הפרדה של ייצור החשמל מהתעשייהלהלן ריכוז . עבודה זו

ח בשלב הזה "מצאנו לנכון להוסיפו לדו, יחד עם זאת. לא אמורה הייתה לדון בסקטור האנרגיה

 .בכדי לתת לקורא התרשמות כללית ממצב הזיהום בישראל

 

 

 

 לישראלכ העלויות החיצוניות "סה -אינטגרציית מחירים וכמויות.  4

כ העלויות החיצוניות של זיהום האוויר בישראל "מכפלת הכמויות בערכים לטון מורה כי סה

 :להלן פירוט ההתפלגות לפי סקטורים(. ללא גזי חממה)בשנה ₪ מיליארד  08.3מניבה ערך של 

 

 . 09%והתעשייה  31%יצור החשמל , מסך העלות 23%התחבורה תורמת , כפי שניתן לראות

נעשה ניתוח השוואתי בין עלות הזיהום לפי נתוני  3נקודה חשובה אשר ראוי להדגיש היא שבפרק 

החיסכון בעלויות הזיהום בין השנים האלו . 2101ואלו הושוו לנתוני עלות הזיהום בשנת  2114

אין ברשותנו אמצעים . 03% –זהו חיסכון של כ . מיליארדי שקלים במונחים שנתיים 3-מגיע לכ

לבחון האם התועלת גדולה מהעלות הכרוכה בהשגת אותה מטרה ואולם ככלל ניתן לראות 

כזו שיכולה להיבחן , שההשקעות בצמצום זיהום האוויר הביאו לתועלת משמעותית ביותר למשק

 .תועלת ביחס לעלותה והן ביחס לתכניות עתידיות-בעתיד במבחן עלות

 

שחלק משמעותי מהתועלת מהפחתת זיהום אוויר כולל הערכת חיי אדם נדגיש כמו כן 

מיליוני שקלים לפי נוהל  4.3–לרגע כתיבת שורות אלו עומד על כ מספר זה נכון. סטטיסטיים

מיליוני  1.14נעשה שימוש בערך של , 4על פי חישובי ההמרות שיפורטו בפרק , יחד עם זאת. ת"פר

הערך צריך להיות  OECD –ם תחתון מכיוון שעל פי חישובי ה לדעתנו ערך זה מהווה חס. שקלים

סה"כתחבורהחשמלתעשייהמזהם

SO228,760133,505252162,517

VOC44,085013,43457,520

NOX30,345144,25145,204219,799

)PM2.5 כולל( PM107,6074,3202,12914,056

CO2,9132,208117,726122,847

113,711284,284178,745576,739סה"כ

סה"כתחבורהחשמלתעשייהמזהם

SO21,2035,585116,799

VOC6870270957

NOX9024,2893,1978,389

PM2.5425241291958

PM102751560431

CO1814720752

3,51010,2864,48918,285סה"כ
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יחד עם זאת יש . ברור שהעלאה של ערך זה תניב תועלת גבוהה יותר (.מיליוני שקלים 9-כ)מוכפל 

חשוב לדעתנו . לא לתועלת של שנת חיים. לזכור שהתועלת כאן מתייחסת לתועלת של חיי אדם

 .כון יותר מבחינה תיאורטיתלהזכיר נקודה זו למרות שהערך הראשון נ

מתוקננים )על המשרד להגנת הסביבה ליזום מחקר עוקב שיניב ערך של שנת חיים ושל חיי אדם 

 .אשר יהוו קו מנחה לכלל משרדי הממשלה( בגיל ובמקור המוות

מהתוצר  2.3% –די שקלים לשנה הינו ערך השקול לכ מיליאר 08 –נסכם ונדגיש שערך של כ 

הערך מהווה אינדיקציה לחישוב של הטלת מיסים נוספים או . של מדינת ישראלהלאומי הגולמי 

מיסים כאלו , להבדיל ממיסים אחרים. לחילופין תמרוץ גופים שונים בכדי שזיהום האוויר יופחת

מניבות הפחתה בכשל שוק משמעותי אשר נוגע ( או סובסידיות אשר גם הן ממומנות ממיסים)

ניתן לחיות עם "איננו רוצים להיות נמלצים מדי ולומר ש. דינת ישראללחיי ובריאות כלל תושבי מ

ואולם בהחלט ניתן להבין את המשמעות של לקיחה בחשבון של איכות חיינו " ח הזה"הדו

והנכונות לשלם בעבור זה בכדי ליצור מדיניות סביבתית אשר עומדת על קרקע מושכלת יותר 

 .לקבלת החלטות עתידית
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  מבוא.  1

. זיהום היווה ועדיין מהווה את הבעיה הסביבתית החמורה ביותר אשר עומדת בפני המין האנושי

למרות ההתקדמות הרבה אשר נעשתה . ישראל אינה שונה בהקשר זה משאר המדינות בעולם

עדיין הנזק הכלכלי אשר נגרם בעטיה של , השנים האחרונות 31בניטור וצמצום הפליטות במהלך 

 . ת ותשתית תחבורתית הולכת וגדלה מדי הוא משמעותי ביותרפעילות תעשייתי

יש צורך לבחון את הפירות , בכדי להבין לעומק את המשמעות של התערבות ממשלתית

אולם בו בזמן שעלויות ההתערבות קלות יחסית . שההתערבות יוצרת לעומת עלות ההתערבות

ועלות הינן בעייתיות יותר מכיוון הת, (במונחי תקנים מחמירים על התעשייה ותחבורה)לכימות 

יש לכן צורך בשימוש בשיטות הערכה כלכלית של מוצרים ללא שוק אולם . שאין להן מחיר שוק

שיטות אלו פותחו בכלכלה סביבתית והם אלו אשר מאפשרים (. תמותה, תחלואה)עדיין בעלי ערך 

תית על אותו מכנה סגירת מעגל מבחינת השוואה של עלויות ותועלות של המעורבות הממשל

 . משותף של שקלים ואגורות

. אחת מהדרכים לספק את יחידות המידה של התועלת נתונה במונחים של שקלים לטון פליטה

ש "מ נסועה או שקלים לקווט"יחידה גנרית זו יכולה בשלב מאוחר יותר להיות מומרת לשקלים לק

 . מיוצר

 ימצאו אם, נוספים ולגופים) הסביבה להגנת למשרד לספק הינה המחקר של העיקרית מטרתו

 מקורם אשר עיקריים פליטות מזהמים של הכלכלית לעלות בנוגע כספיות הערכות של מאגר( לנכון

 מדיניות בקביעת מושכלת להערכה בסיס להוות יכולים אלו אומדנים. 1ובתחבורה בתעשייה

חשוב להדגיש כי הערכות אלו מהוות , עם זאת. תועלת עלות ניתוחי על מסתמכת אשר סביבתית

מסתמך אך ורק על , עליו מסתמכת עבודה זו, שכן בסיס הנתונים, לערכי הזיהום חסמים תחתונים

זאת מבלי לקחת בחשבון את . תוך ניסיון לאמוד השפעה זו, השפעת הזיהום על בריאות הציבור

אין התייחסות , כמו כן.  עלויותיו החיצוניות של הזיהום כתוצאה מפגיעה בסביבה בחי ובצומח

 .לוקחים בחשבון את צרכיהם של הדורות הבאיםלהיבטים ברי קיימא ה

 אמור אלא בישראל השונים מהמקורות הזיהום עלויות על עצמאי מחקר לבצע מתיימר לא ח"הדו

 תועלות האחת מסתמכת על העברת. ל"להשתמש בשתי שיטות אשר מסתמכות על מחקרי חו

. כפי שיורחב בהמשך, שראלאלו תוך התאמה לנתוני י כגון מחקרים נעשו כן שבהם שונות ממדינות

 במצבים במיוחד ויעילה שונות במדינות מקובלת( Benefit transfer) תועלות העברת של זו שיטה

 אשר במצבים יעילה השיטה כן כמו. במיוחד גבוה לא הטעות ערך ואומדן מוגבל התקציב כאשר

 .יחסי באופן קצר הינו הזמנים לוח בהם

 המהותיים המאפיינים הנתונים מרבית את בחשבון לקחת שואפת התועלות העברת שיטת

תוך ניסיון לאמוד את , שיש בכוחם להסביר את השונות בין ערכי הזיהום, המבדילים בין המדינות

קיימים גורמים רבים שבכוחם להסביר את השונות בעלויות . תרומתו של כל מאפיין לערך הזיהום
                                                           

1
 בין שונים למזהמים ביחס חלקית הלימה יש אולם אנרגיה ממקורות זיהום לערכי הערכות כאן ניתנות לא 

 .ואנרגיה תעשייה
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 אוכלוסייה %, ממוצעת אוכלוסייה צפיפות, לנפש תוצר למשל, המזהמים בין המדינות השונות

 %, (הקרקע פני מעל המקור גובה) הזיהום מקורות, במדינה מינוע %, עירוני באזור הגרה

 פי על נוספים ומשתנים וקשישים ילדים כגון אוויר לזיהומי מיוחד באופן הרגיש האוכלוסייה

סביר כי עלות . יטה התוך מדינתיכמו כן נדרש לתת את הדעת לשונות ערכי הפל .ישנם באם הצורך

הפליטה באזור עירוני תהיה גדולה מהעלות בשטח פתוח שכן צפיפות האוכלוסייה שונה מהותית 

ל למונחים ישראלים תיקח בחשבון הן "שהעברת העלויות ממחקרים בחו, מכאן. בין אזורים אלו

 .   הבדלים בין מדינתיים והן הבדלים תוך מדינתיים

קשר זה היווה בסיס . השיטה השנייה מסתמכת על הקשר המוכח שבין חשיפה לזיהום ובין תגובה

פונקציות אשר מקשרות זיהום לתחלואה ותמותה יכולות . למחקרים אפידמיולוגים רבים בעולם

לשם כך יש צורך לכמת את ערכי . להיות בשימוש לשם הערכה של אותם סימפטומים

נושא זה הינו הבסיס לשיטה . ותר מכך את הערך הכלכלי של חיי אדםהסימפטומים של תחלואה וי

 . ח"השנייה כפי שתוצג בדו

בפרק הבא נרחיב בנושא המתודולוגיות להערכה כלכלית של . ח כולל מספר חלקים עיקריים"הדו

יתמקד במצאי הנתונים לישראל מבחינת פליטות של  3פרק . נזקי איכות אוויר מבחינה בריאותית

ירחיב את  3פרק , יסקור את התוצאות השונות בשתי המתודות 4פרק . ים השונים ומקורםהמזהמ

היריעה בכך שישתמש בערכי הזיהום לטון פליטה לשם הערכה של עלויות הזיהום באזורים שונים 

 .יסכם את העבודה 1בישראל ובאופן כללי במדינה ואילו פרק 
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 חיצוניות עלויותמתודולוגיה וסקר ספרות להערכת .  2

 כללי  2.1

 שמקובלת לשיטה נתייחס אוויר זיהום של הכלכלי הנזק אמידת של המורכבות את להבין בכדי

  The Impact Pathway נקראת ואשר האירופאי באיחוד האוויר זיהום של ההשפעות להערכת

Approach (ExterE, 1998) ,עד שנתקלנו מודל מכל יותר התהליך למרכיבי מתייחסת והיא מאחר 

 השלם לתהליך אותם אוגדת זאת עם ויחד מהמרכיבים אחד לכל מקום נותן מחד אשר באופן כה

 בשרשרת האחרון המרכיב רק הינה הכלכלית שההערכה נדגיש. במציאות מתרחש שהוא כפי –

 הערכה נדרשת שכזה מרכיב לכל. 2.0 באיור מודגמים אשר הבאים מהאלמנטים מורכבת אשר

 השלב ביצוע על אחראים האחרונים אלו כאשר וכלכלנים אפידמיולוגים, מטאורולוגים של מדעית

 .2.0 באיור המתוארת בשרשרת האחרון

 

 

 

 

 

  האמידה ועד האוויר מזיהום תהליך המלווים אירועים שרשרת:  2.1 איור

 ExternE (1998) – ה פי על) ממנו הנזק של הכספית

 

 והופכים יותר עוד החישוב  על מעמיסים, לעיל שצוין כפי, ההטרוגניות על המשפיעים משתנים

 או מוחלט אחד ערך במקום סופיות תוצאות של טווח בדוחות מוצגים לרוב וכך יותר למורכב אותו

 החלטות קבלת מאפשר אינו זיהום לטון ממוצע מספר קבלת, זאת עם יחד.  שלהם ממוצע ערך

 ערכי. בהם השימוש של הספציפי להקשר לב תשומת להעניק ההחלטות מקבל ועל דיה מושכלת

 זיהום. והגליל הנגב כגון באוכלוסייה דלילים שבאזורים מאלו שונים אביב-תל במרכז זיהום

 במסגרת להתייחס ניתן לא. הלאה וכך הזיהום מקור גובה בגלל מתעשייה מזיהום שונה מתחבורה

 זיהום נזקי של ערכים יספק המחקר ואולם ההטרוגניות על משפיעים אשר המשתנים לכל זו

 לעומת כבדות תעשיות עם וערים תחבורה לעומת תעשייה ערכי, קטנות לעומת גדולות בערים

 – הכלכליות הכדאיות בדיקות במרבית כמו, מקנים והערכים הטווחים, כלומר. קלות תעשיות

 המינימום ערכי את רגישות כבדיקות לבחון יש בפועל מדיניות של מקרה ובכל גודל סדרי

 . לנסיבות בהתאם החלטה ולקבל והמכסימום

 כפי .'אשר נמצא בנספח א באיור שמתואר מורכב זרימה במודל הוא אף משתמש, ((EPA 2004 – ה

 לאחר הזיהום של והערכה התחלתית זיהום הערכת לבצע בתחילה צורך יש, מהאיור לראות שניתן

 (בטונות) אוויר זיהום

 הזיהום התפזרות               

  לזיהום האוכלוסייה חשיפת                    

 הבריאותיות ההשלכות כימות                                    

 הבריאותיות ההשלכות של מוניטארית הערכה                                                 
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 באוויר לריכוזו זיהום טונות הפיכת את לחשב צורך יש זה את לבצע בכדי. כלשהי מדיניות יישום

 האוכלוסייה על השלכות. באזור החשופה האוכלוסייה על לכך שיש ההשלכות את מכן ולאחר

, באיור שכתוב כפי או Dose response) מינון – תגובה בפונקציות שימוש של בהליך נאמדות

Concentration response function .) 

 מאוחר שידונו כלכליות בשיטות מוניטארי ערך מקבלות האוכלוסייה על הבריאותיות ההשלכות

 גידול בחשבון לקחת בכדי משוערכים האלו מספרים. ותמותה תחלואה ערכי כוללות והן יותר

 של תהליך מתבצע דבר של בסופו. לדוגמא זיהום מהפחתת התועלת על והשפעתו לנפש בתוצר

 מכונה זו גישה. הנבחנת מהמדיניות הכוללת התועלת את לבחון בכדי ההשפעות כל סכימת

 בנוגע המקובלת הגישה והיא( Damage function response) הנזק פונקצית גישת ב"בארה

 Banzhaf et al., 2002; Levy et al., 2001; Levy et al., 1999; Ostro) שם תועלת-עלות לניתוחי

and Chestnut, 1998 .). 

 י"ע שננקטת הבדיקה שמתודולוגית הוא זה ח"לדו הרלוונטי הותייםהמ ההבדלים אחד, כלומר

 -ה זאת לעומת .מזהם ליחידת חיצונית לעלות התהליך את מתרגם, מדינותיו על, האירופי האיחוד

EPA  (האחרון בעשור ב"בארה שנעשו דומים נוספים ומחקרים )הנובעת התועלת את בוחן 

 מהערכה שנובע היתרון למרות. ממנו הנגרם החיסכון סך את כ"בד ומציג ומגדרות מתוכניות

 .גודל סדרי ממנו להסיק שקשה הוא מבחינתנו שהחיסרון הרי, מוגדרת תכנית/לפרויקט כוללת

 

 אוויר מזיהום בריאותיים נזקים  2.2

 בטבלה ניתנים הבריאותיות השפעותיהם גם כמו המחקר נערך לגביהם אשר השונים המזהמים

 גזים. CO2eq)) חממה גזי של הנוכחי למחיר בנוגע הערכה גם למחקר צירפנו, שבנוסף לב נשים .2.0

 על ומכאן כדור התחממות על משפיעים אלא ישירה מקומית השפעה בעלי מזהמים אינם אלו

 דווקא ידה על המיוצרים חממה מגזי סובלת אינה ישראל מדינת, כלומר.  בעולם שונים אזורים

 .העולם מדינות כל ידי על אלא

 קלים אקוטיים סימפטומים ועד מוקדמת מתמותה נעות ההשפעות, 2.0 מטבלה לראות שניתן כפי

 כזו. עיקריים חלקים לשני מחולקת היא אף תחלואה. 'וכו מוגבלים עבודה ימי, שיעול כגון

 המחקר(. כרונית) זמן לאורך המתפתחת וכזו( אקוטית) זיהום מאירוע מיידית שמתקבלת

 תובהר זו נקודה. אלו מסימפטומים הנזק את שונות בשיטות לאמוד מנסה כלכלי-האפידמיולוגי

 .ח"הדו בהמשך
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 שונים מזהמים של בריאותיות השפעות: 2.1 טבלה

 בריאותיות השפעות מקור מזהם

SO2 

 

 ימי, אשפוזים, אסטמה, נשימה מחלות, תמותה תעשייה

 מוגבלים עבודה ימי, מחלה

NOx (נשימתיות בעיקר) שונות בריאותיות תופעות ותעשייה תחבורה 

CO נשימתיות מחלות, הלב בתפקוד מכשל תמותה רכב מנועי 

PM2.5, PM10 

 

 

, כרונית ברונכיט, נשימה מחלות, לב מחלות, תמותה ותעשייה תחבורה

 אסטמה התקפות, ילדים אצל כרוני שיעול

VOC שונות בריאותיות תופעות תחבורה 

CO2eq דלקים שריפת 

 (ותחבורה תעשייה)

 ישיר קשר אין(. הנוכחי בדור תורגש ולא שולית) אין

 מקומית והשפעה מקומיות פליטות בין

 

  :אויר זהום נזקי על להשפיע העשויים  נוספים בנוסף ניתן לציין משתנים

 ילדים ושל הקשישים של אלו הן אוויר לזיהום יותר הרגישות האוכלוסיות כלל בדרך :גיל. 

 סף רמות (Threshold Level:) ממנה אשר ההתחלתית לרמה בנוגע הנחות מספר קיימות 

  להשפיע מתחיל הזיהום והלאה

 מאפשר הוא כמה עד: המיושב האזור בנוי בו לאופן הוא זה בסעיף הכוונה :אורבאני מבנה 

 .ורחובותיה העיר בניני בין להילכד לחילופין או לו מחוץ להיפלט האוויר לזיהום

 וחומרתה התחלואה משך את להקטין עשוי מונע רפואי טיפול :ומניעה טיפול גורמי 

 את ולבחון דומים הטיפול אמצעי בהן למדינות להשוות יש לפיכך. תמותה גם ובהתאם

 . מאד שונים תנאים עם מדינות לבים אלו בין ההבדלים

 בריאות נזקי של כלכלית להערכה שונות גישות  2.3

 תועלתו שיפור עבור לשלם הפרט נכונות כסך מוגדרת האוויר זהום הפחתת של הכלכלית התועלת

 . הזיהום נזקי מהפחתת
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 אינן זו לחקירה הדרכים, 21-ה המאה של 11-ה משנות כבר ונפוצות מקובלות שהשיטות למרות

 החשיבה בסיס עם בהלימה לא חלקן אשר נוספות שיטות קיימות לפיכך. בתקציב או בזמן קצרות

 . הסקה לצורך עקיפים במודלים שימוש נעשה אם גם נכונות וחלקן הכלכלית

 .אויר זיהום מהפחתת הנובעת כלכלית תועלת להערכת הנפוצות השיטות עיקר מוצגות 2.2 באיור

 לשלם הנכונות גישת ידי על נאמדות נתונה אוכלוסייה על הזיהום ריכוז ברמת שינוי של ההשלכות

(Willingness to Pay )שינויים אותם עבור (Freeman, 1993) .הלוגיות למרות, זו שגישה ברור 

 הטיפול עלות של גסה בהערכה משתמשים, לעיתים, לכן. ליישום יותר מסובכת, שבה הכלכלית

 הגישה, ככלל(. לשלם מלהגיע להימנע לנכונות עזר כמשתנה חולים לבתי פנייה לדוגמא)

 יותר נפוצה גישה והיא( Cost of Illness) המחלה עלות גישת נקראת טיפול עלויות על המסתמכת

(. (Berger et al., 1987; Harrington and Portney, 1987 שלה היחסית הפשטות עקב בעיקר

. המשק או הפרט של הרווחה אובדן את משקפת בהכרח לא שהיא היא זו הגישה העיקרית הבעיה

 גבוהים סכומים לשלם מוכנים יהיו רבים פרטים. בלבד ח"ש 0 היא משאף עלות כי נניח: לדוגמא

 אמוד עלינו אוויר זיהום של האמיתית העלות את לבחון בכדי, כלומר. אותו למנוע מנת על יותר

 זוהי. ממנו הנובעת הרווחה אובדן עבור, שלו התקציב מגבלת תחת,  לשלם הפרט נכונות את

 כלכלית תועלת של הגדרתה למעשה

  :עיקריות שיטות בכמה שימוש נעשה כלכלית תועלת לאמידת

 הפחתת על לשלם מוכן כלשהו פרט כמה, אחרות במילים :ישירה גישה על המבוססות שיטות

 המותנית ההערכה בשיטת משתמשים הזו בגישה המחקרים רוב. בריאותי סימפטום לקבל הסיכון

(Contingent Valuation .)של מייצג למדגם מועבר אשר היטב מנוסח שאלון על מבוססת זו גישה 

 כרונית לתחלואה והן לתמותה הן ערכים מייצרות מהמדגם המתקבלות התשובות. האוכלוסייה

 וניהול ניסוח הוא שלה למהימנות מוקדם שתנאי מראה אשר בנושא ענפה ספרות קיימת. ואקוטית

 . מוטות תוצאות תתקבלנה כן לא שאם, איכותית בצורה שאלון של
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 שיטות נפוצות להערכת נזקי זיהום אוויר:  2.2 איור

 Hedonic price) ההדוניים המחירים שיטת, לדוגמא :עקיפות גישות על מבוססות אשר שיטות

model )נקי באזור מגורים על לשלם לנכונות עקיף כמשתנה בתים במחירי עקיף באופן משתמשת 

 עקיפה שיטה. רווחתו הגדלת עבור לשלם הפרט נכונות את ביטוי לידי מביאה היא בכך. יותר

 של בהוצאות משתמשת זו שיטה(. Avoided cost method) ממחלה ההימנעות שיטת היא נוספת

 בכדי חולים בבית אשפוז, לדוגמא(. עצמה המחלה לעלות כמובן מעבר) לחלות לא בכדי פרט

 מהותית שונים אינם, זו משיטה המתקבלים הערכים, לדעתנו. יותר חריפים מתסמינים להימנע

 .תחתון כחסם אליהם להתייחס יש ולכן התחלואה עלות משיטת המתקבלים מאלו

 מוות למקרי משמשות השיטות כאשר אולם, תחלואה בנושאי מדובר כאשר מקובלות אלו גישות

 בהבנת דיים בקיאים שאינם אלו ידי על מוטעית מתפיסה הנובעת התנגדות זו גישה יוצרת

 . זה נושא את יפרט הבא הסעיף. בבסיסה החשיבה

 והן שבו המוסרית הבעיה בגלל הן והקונטרוורסאלי ביותר המורכב הנושא זהו :אדם חיי ערך

 ממחלות כתוצאה שנגרמת העלות להערכת כלכליות שיטות מספר קיימות. הגדול ערכו בגלל

 האמונה. אלו ממחלות הימנעות עקב הנגרמות ההטבות להערכת או האוויר לזיהום הקשורות

 זו אמונה דעתנו לפי. אדם חיי ערך לכמת מוסרי זה אין כי, הינה הכלכלנים לקהילת מחוץ הרווחת

 ההטבה את אלא האדם חיי ערך את להעריך מנסה אינה הכלכלית הגישה. הבנה חוסר על מבוססת

: תחלואה

 חסכון

 בעלות

  הטיפול

 

: כלכלית תועלת

 עבור לשלם נכונות

הסבל מניעת  

 שאלונים

CVM/CA 

 מחירים

 הדוניים

 תגובה – חשיפה

 (מוות/תחלואה)

 (כולה לתכנית או מזהם לטון) כלכלית    תועלת

 :תמותה

 

 תחלואה

  לשלם נכונות: כלכלית תועלת

 מוות

 כלשהו

VPF 

 אבדן

 חיים שנת

VOYL 

 מחירים CVM/CAשאלונים

-הדוניים

 תוספת"

 "ע"לשכ

 

VOSL 

 

 אבדן

 צריכה

 או

 תוצר

 מלאה העברה

 – חלקית או

 צורכי פי על

  ההשלמה

 התבססות תוך

 משתנים  על

 :משפיעים

/..צפיפות/תוצר

. 

 

 

 BT העברה  מלא מחקר

 בעייתי הכלכלית התיאוריה עם בהלימה
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 המונח הוא" סטטיסטית אבידה מניעת" המושג זו הערכה בעקבות. הסיכון מהפחתת הנגרמת

 בסיכון ההפחתה כי, להמחיש מנת על נועד זה מושג. לכמת מנסים שאנו למה מדעית הנכון

 .שנפטר לאחר אדם חיי ערך אמידת ולא קרתה בעקבותיו הבאה השלילית שהתוצאה לפני מוערכת

 :עיקריות דרכים בשלוש למדידה ניתנת החיים של הכלכלית ההערכה

 הצריכה או האבוד התוצר מדידת  -העתידית הצריכה איבוד/ האבוד הגולמי התוצר גישת .1

 .אדם של מחלתו או מותו עקב האבודה

 נמדדת זו בגישה  -( VPF" )סטטיסטית אבידה מניעת(/ "WTP" )לשלם מוכנות"ה גישת .2

 .כלשהוא למוות מסיכון הימנעות עבור לשלם המוכנות

 להערכת עקיף כמשתנה העבודה בשווקי שימוש –( VOSL) סטטיסטי אדם חיי ערך גישת .3

 .מהם להימנע בכדי לשלם והנכונות הסיכונים

 גישה בנתוני בהתחשב חיים שנת ערך את מעריכה זו גישה -(VOLY" )חיים שנת ערך" גישת .4

2. 

 מוות של העלות את מעריכה זו שיטה :העתידית הצריכה איבוד/האבוד הגולמי התוצר גישת

 זו הערכה. לייצר עתיד הקורבן היה שאותם הצריכה או התוצר איבוד מדידת י"ע עת בטרם

 הנפרדת הסיכון לרמת התייחסות ללא החברה עבור עת בטרם מוות של התוצאות על מבוססת

 . טבעי לא ממוות כתוצאה למות או לחלות בה פרט לכל שיש

 זו מגבלה על להתגבר מנת ועל בלבד חומרית בהערכה שמדובר הינו זו בשיטה הבולט החיסרון

 לקורבנות הנגרם והצער הכאב מדידת: כגון חומרית שאינה הערכה עם המדידה משולבת לעתים

 השפעה שבמדידת שאומר בסיסי כלכלי עקרון קיום אי: הינם נוספים חסרונות.  ולמשפחותיהם

 שיעור לבחירת גדולה משמעות שיש והעובדה הפרט בתועלת להתחשב יש חיובית או שלילית

 .אבודות שנים של רב מספר יש בהם במקרים בייחוד ההיוון

 זיהום הפחתת נושא את מעלים כאשר. שלה יחסית הפשוט בחישוב הוא זו בגישה הגדול היתרון

 שניתן ומבוסס קונקרטי חישוב מציג והוא מאחר ביטוי לידי בא זה יתרון הפוליטי בשיח האוויר

 .כלכלנים ללא בפשטות להציגו

 בבסיס העיקרי היתרון (:VPF" )סטטיסטית אבידה מניעת(/ "WTP" )לשלם מוכנות"ה גישת

 לסביבה הביקוש את להעריך מנסה השיטה. הפרט של הראות נקודת על ההסתמכות הינו זו שיטה

 למוות סיכון מגורם הימנעות עבור לשלם אדם של הנכונות את בודקים אנו זו בגישה. יותר ירוקה

: מתאונות הימנעות לדוגמה ניקח. סיכון אותו עבור" ביקוש עקומת" יוצרים אנחנו וכך כלשהוא

 מקרים 01,111-ב תאונות 4-מ הדרכים תאונות של הורדה עבור לשלם מוכן הוא כמה אדם נשאל

, בודד מקרה של להורדה השולית התועלת את רואים אנו כך, מקרים 01,111 -ב תאונות 3 -ל

 תאונות 4 -ל מקרים 01,111 -ב דרכים תאונות 3 של להורדה לשלם מוכן הוא כמה שנשאל כמובן

 שהיא היא הגישה מיתרונות שאחת נדגיש". ביקוש עקומת" כביכול נבנה וכך, מקרים 01,111 -ב
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 לגישה יש זאת עם יחד(. סיכונים להפחתת בנוגע) הפוחתת השולית התועלת עקרון את מקיימת

 .חסרונות מספר

 :השיטה של חסרונות מספר להלן

 יוכלו יותר גבוהה הכנסה רמת עם פרטים -האדם של ההכנסה ברמת תלויה השיטה .1

 בעיה גם להוות ועשוי בשיטה ביטוי לידי בא שלא דבר, הסיכון הקטנת עבור יותר" לשלם"

 .שונה אקונומי סוציו מצב עם  בארצות כשמדובר בייחוד אתית

 ביטוח חברות של תשלומים או הלאומי הביטוח של תשלומים בחשבון לוקחת לא השיטה .2

 שהוזכרו המוסדות משני אחד י"ע בחלקו או במלואו מוחזר ההכנסה אובדן אם. פרטיות

 מקבלים הם שעליהם) יותר הפשוטים הבריאות מסיכוני להתעלם לאנשים גורם זה לעיל

 .מכך נפגעת בשלמותה שהמערכת אף על זאת. לשלם מוכנותם את להעריך בבואם( החזר

 בהערכות עקביות חוסר יוצר זה כן ועל, סיכון של שונות רמות בין מבחינים לא הפרטים .3

 .הפרטים

 שנערכו מחקרים הרבה. אחידה תשובה מספקת אינה שהיא מכך נובע השיטה של העיקרי החיסרון

 .בספק מוטלת שלה הדיוק רמת לכן, הערכות של רחב מגוון סיפקו השיטה של בהסתמכות

 עבור לשלם האיטלקי הציבור של הציבור של במוכנות העוסק (Alberini and  Chiabai, 2006) לפי

 הן שאלו, הדם לכלי או ללב הקשורות רפואיות בעיות או נשימתי כשל עקב למוות הסיכון הקטנת

 את גזרו לשלם המוכנות מדידת לצורך. אוויר זיהום עקב עת בטרם למוות העיקריות מהסיבות

. מסוכנת יותר עבודה לקיחת עבור מקבל שאדם הפיצוי אמידת י"ע העבודה משוק הסיכון הפחתת

 שנע גיל קבוצות בשלוש( גדולות איטלקיות ערים מחמש) אנשים 811 -כ היה המדגם גודל

 שהסיכון ככל גדלה לשלם המוכנות כי לראות ניתן המחקר מתוצאות. וחמש לשבעים משלושים

 פחות לשלם מוכנים מבוגרים אנשים כי לראות ניתן עוד. זהה בפרופורציה לא אך גדל המופחת

 או גבוה סיכון עם באזורים נמצאים אשר אנשים ואילו צעירים אנשים מאשר הסיכון הקטנה עבור

 אנשים לגבי גם כך, הסיכון הפחתת עבור יותר לשלם מוכנים דם כלי/לב/נשימה בעיות בעלי אנשים

 .זו מבעיה הסובל אדם קיים משפחתם בקרב אשר

 היא כלכלנים על ביותר המקובלת זאת אולם אפשרויות מספר ישנן: סטטיסטי אדם חיי ערך גישת

 לוקחים שהם הסיכון תוספת עבור כלשהי פרמיה ידרשו שאנשים היא ההשערה.  העבודה שווקי

 ערכם את להעריך כדי זו בחלופה להשתמש ניתן.  מסוכנות עבודות של ביצוען בעת עצמם על

 בעבודה עובד אחד: חשמל בחברת עובדים שני לדוגמא ניקח אם.   העובדים חיי של הסטטיסטי

 באבדן הכרוכה לתאונה( הסטטיסטי) שהסיכוי ידוע. גבוה מתח קוו על עובד והשני לחלוטין בטוחה

 אולם. זהה שכר תמורת הסיכון את עצמו על ייקח לא עובד שאף ברור. 0:0,111 הוא אדם חיי

 לשקף שאמורה סיכון פרמיית מקבלים הם זה תמורת.  חשמל עמודי על עובדים זאת בכל אנשים

. לשנה שקלים 2,111 היא הסיכון שפרמיית נניח. יותר גדול לסיכון עצמם את לחשוף נכונותם את



17 

 

 שערך לקבוע מכאן ניתן.  באלפית חמורה לתאונה הסיכוי להגדלת בתמורה שקלים 2,111, דהיינו

 (.0,111 כפול בשנה תוספת שקל 2,111) שקלים מיליון 2 הוא אדם חיי

 : נקודות במספר נעוצות הגישה מגבלות

 הסיכון את להבין האפשרות את לאנשים יש באמת האם – מידע? 

 חופשית בצורה לעבוד היכן לבחור האפשרות את יש באמת לאנשים האם – מיקוח כוח? 

 מדגם הם יותר מסוכנות בעבודות לעבוד שבוחרים אנשים באמת האם – בחירתית הטיה 

 ?אוויר זיהום עקב בסיכון שנמצאת לאוכלוסיה מייצג

 ליניארית בצורה לסיכון מגיבים אנשים האם ? 

 הוא הנאמד אדם חיי של שהערך להסיק אותנו מביאה הללו השאלות כל על התשובה המזל למרבה

 זו היא ולכן האבוד התוצר מגישת 8 לפי 1 פי בין גבוה זה ערך מיקרה בכל. האמיתי מזה נמוך

 1.3 הוא הברית בארצות המקובל הערך,  ח"הדו עריכת לשנת נכון. ביותר הרב בשימוש שנמצאת

 .דולר מיליוני

 חיים שנות בכמה מתרכזת אולם הקודמת הגישה על מבוססת זו גישה :חיים שנת ערך גישת

 הינם אוויר מזיהום שסובלים האנשים שרוב העובדה בעצם נעוצה בגישה לשימוש הסיבה. נחסכו

 לפרט כמו גבוה אינו עבורם הנחסכות החיים שנות שמספר לטעון ניתן לפיכך. 11 שמעל בגילאים

 ל עד בשנה 2% – בכ ויורד 41 בגיל לשיא מגיע אדם חיי שערך הראו מחקרים. באוכלוסייה ממוצע

 גבוהה להטיה גורם הנחסכות השנים מספר אולם גדול כה אינו 31% של הבדל. נעצר ושם 71% –

 .הקשישים אוכלוסיית כנגד

 (: A. Rabl 2005) שונים ממחקרים חיים שנת ערך של תוצאות מביאה 2.2 טבלה

 שנעשו מחקרים תוצאות על מסתמכת זו שיטה(: Benefit transfer) התועלות העברת שיטת

 את סטטיסטי עיבוד איכותנית ובקורת ההתאמה בחינת לאחר ומעבירה אחרים במקומות

 .מחקר נעשה לא שבו למקום התוצאות

 במצבים במיוחד ויעילה שונות במדינות מקובלת( Benefit transfer) תועלות העברת של זו שיטה

 אשר במצבים יעילה השיטה כן כמו. במיוחד גבוה לא הטעות ערך ואומדן מוגבל התקציב כאשר

 .יחסי באופן קצר הינו הזמנים לוח בהם
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 שונים ממחקרים חיים שנת ערך:  2.2 טבלה

 (ביורו) חיים שנת ערך המחקר שם

ExternE(1998) 011,111~ 

ExternE(2004) 31,111~ 

Tengs (1995) <41,111 

Ramsberd and Sjoberg (1997) <21,111 

Heck (2004) <הגולמי הלאומי התוצר 3/01-מ 

Rabl (2004) כתלות 2-ל 1.3 בין שנע פקטור*ג"תמ 

 .ההיוון ובשיעור בגיל

 

 ממצאי שבין ובקשר זו בשיטה בהרחבה דן הסעיף הבא. הקיימת בעבודה שימוש נעשה זו בשיטה

 .לישראל שנסקרו המחקרים תוצאות

  (Benefit-Transfer) התועלות העברת שיטת  2.3.1

 שלבים של ארוך תהליך כולל אויר מזיהום הנגרם הנזק הערכת, הקודמים בפרקים שתואר כפי

  זו בשיטה השימוש כיום ונפוץ מקובל, לכן. גבוהים תקציבים וכוללים שנים מספר לרוב האורכים

 לא שבו למקום התוצאות את ומעבירה אחרים במקומות שנעשו מחקרים תוצאות על המסתמכת

 .הנוכחית העבודה נעשית זו בשיטה. מחקר נעשה

 נעשה תועלות העברת במונח השימוש מה נזקים להעברת זהה תועלות בהעברת המשמעות

-Ex) תכנוניות למטרות הן מהשיטה בתוצאות להשתמש ניתן. בנושא הספרות עם עקביות למטרות

ante )בדיעבד נזקים אמידת של למטרות והן (Ex-post.) 

 שתעביר בשיטה -ושנית עבר מחקרי של נתונים במסד -ראשית צורך יש השיטה את ליישם בכדי

 . עיקריות שיטות שתי קיימות. הרלוונטי לאזור התוצאות את

 נאיבית תועלות העברת  

 וכו צפיפות, הכנסה כגון ייחודיים לגורמים התאמה עם תועלות העברת'. 

 מחקרים של מיצוע בחשבון לוקחת והיא היות שלנו למקרה רלוונטית איננה נאיבית העברה

 לקחת אמורה התאמות עם תועלות העברת. להתייחס יש שאליו כערך הממוצע לערך ומתייחסת
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 העברה: ניתן לחשוב על מסלול מחקר כגון זה יו טובה בצורה האזורים בין השונות את בחשבון

 הכלכלית התועלת אמידת מחקרי ביצוע מכן ולאחר תגובה-חשיפה משלב

 הטיפול עלויות של העברה 

 (מזהם לטון עלות) הסופיות התוצאות של העברה 

 :התועלות העברת מנגנון את לשפר שיכולים גורמים מספר ישנם זה ח"בדו הנסקר פי על

 לזיהום יעד ורמת מקורית זיהום רמת. 

 הזיהום מקור גובה. 

 רלוונטי סיכון עם אוכלוסייה צפיפות. 

 הכנסה גמישות בחשבון לוקח אשר שדרוג עם לנפש הכנסה. 

 מינון-תגובה בפונקציות שימוש: אוויר זיהום נזקי להערכת סימפטומים מהערכת  2.3.2

 ממדיניות כתוצאה הסימפטומים במספר מוכפלות להיות צריכות ותמותה תחלואה עלויות

 כלשהי למדיניות התייחסות אין זה ח"בדו. הזיהום מהפחתת התועלת את לחשב בכדי מסוימת

 שונות ממדינות( הזיהום ערכי או) התועלות את להעביר בכדי, זאת עם יחד. מצב לתמונת אלא

 מחליפים אנחנו למעשה. השונים החשיפה לאחוזי בהתאם המספרים את לכייל צורך יש, לישראל

 של מדיניות מבצעים אנחנו, מסוימת ממדיניות תועלת לחשב במקום. תועלות בהעברת מדיניות

 אשר לסיכון חשיפה במקדמי משתמשים אנחנו כך לצורך. 'ב למדינה' א ממדינה תועלת העברת

 ריכוז את משנה אשר מדיניות של תרחיש לכל בהם להשתמש ניתן ואשר אחרים במחקרים פותחו

 4.0 בטבלה ניתנות Dose-Response)) אלו מעין להסתברויות דוגמאות. מסוימת בצורה הזיהום

 .PM10 עבור

 הערכים את יותר מתוחכמת בצורה להעביר ראשית היא אלו מעין בפונקציות שימוש של המטרה

 אלו פונקציות ככלל. שונות ערים גודלי בין העלויות את לפזר לדעת בכדי ושנית לישראל ל"מחו

 מוקדם מוות למות או) מסוימת במחלה לחלות ההסתברות לבין הריכוז שיעורי בין לקשר מנסות

 הנוכחי ח"בדו אולם כלשהי מדיניות לבדיקת בפונקציות משתמשים כ"בד(. מהאירוע כתוצאה

 עדכנית בצורה הזו הפונקציונאלית המסננת דרך הבינלאומיות התוצאות את להעביר היא הכוונה

 .לישראל

 :ידי על ניתנת מינון – תגובה של גנרית פונקציה, לדוגמא

                
 

      
 

 :כאשר

Yi∆  =שינוי במספר הסימפטומים 

POP   =באזור חשופה אוכלוסייה 
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Pr  =שיעור ההסתברות הקיים לאירוע 

Q∆  =השינוי הצפוי בריכוז. 

Β  = (אמור להילקח מהספרות)מקדם של המזהם עצמו 

 

 .לבין הסיכוי לחלות בסימפטום כרוני או אקוטי PM10 –מתארת קשר בין חשיפה ל  2.3טבלה 

 PM10 (Pope et. Al, 2002) עבור למינון חשיפה שבין לקשר דוגמא :2.3 טבלה

 לחשיפה הסתברות ייחוס קבוצת מזהם

ג"מ/שנה/אדם/מיקרים)

 (ק"מ/

 נזק סוג

 

 מבוגרים – כרונית תחלואה

 

 מוגבלים עבודה ימי

 

 מבוגרים - כרונית ברונכיט

 

 כולם

 

 08 גיל מעל

 

 27 גיל מעל

 

2.6(10)-4 

 

4(10)-2 

 

3.96(10)-5 

 

 תמותה

 

 תחלואה

 

 תחלואה

 

 לזיהום יותר הרגישות האוכלוסיות כלל בדרך: שונה אוכלוסייה מהרכב כתוצאה בתוצאות שינוי

 צורך אין אזי זהה היא אזור בכל שהדמוגרפיה נניח אם. ילדים ושל הקשישים של אלו הן אוויר

 מההרכב שונה הינו המחקר באזור האוכלוסייה שהרכב חשד יש אם אולם. התוצאות את לתקנן

 כיוון לאיזה לציין לפחות או לתקנן צורך יש אזי הזיהום ערך מיובא משם אשר באזורים

 .להשתנות עשויות התוצאות

 והלאה ממנה אשר ההתחלתית לרמה בנוגע הנחות מספר קיימות(: Threshold Level) סף רמות

 הפשוט המקרה. 2.3 באיור נביט האפשרויות מגוון את להדגים בכדי. להשפיע מתחיל הזיהום

 יחד. קבוע בקצב ועולה הראשונה הזיהום מיחידת מתחיל הנזק כאן. הליניארי המקרה הוא ביותר

 הלב תשומת את להפנות רצוי. שונות פונקציונאליות צורות קיימים, לראות שניתן כפי, זאת עם

 או פולינומי בקצב עולה הנזק, כאן. ליניארי-הלא המקרה הוא הראשון. חשובים מאפיינים לשני

 ולהיכן( הבסיס זיהום רמת) מתחילים אנחנו מהיכן לשאלה חשיבות קיימת ולכן אקספוננציאלי

 למעבר התייחסות יש ואולם מסוימת למדיניות התייחסות אין זה ח"בדו. להגיע אמורים אנחנו

. בישראל הקיים המצב מאשר פחות או יותר גבוהים התחלתיים זיהום ערכי עם מערים מספרים

 קיימת, שונים ומקומות לערים אזורית התייחסות לבצע ונרצה בישראל ממוצע ערך קיים אם גם

 זה הוא השני המקרה. כך מתנהגת הפונקציה אכן אם,  ליניארי-הלא למקרה להתייחסות חשיבות

 לאחריה ורק מסוימת זיהום רמת עד נזק אין זה במקרה( . Threshold) סף רמת קיימת בו אשר

 הזיהום כמות את להכפיל שנצטרך במקרה היא הסף רמת של החשיבות. להשפיע הנזק מתחיל



21 

 

 מהיחידה מתחיל לא והנזק היות מעלה כלפי מוטה יהיה החישוב זה במקרה. ליחידה בעלות

 לדיפרנציאציה השלכה לבצע ננסה אם וגם ליחידה בעלות היא ההתמקדות זה ח"בדו. הראשונה

 שנרד רב סיכוי קיים לא, מלכתחילה בעייתיים ומקומות ערים לגבי לפחות, שונים אזורים בין

 .אפס של נזק לרמת

 

 Rable, 2004)) והתגובה החשיפה על סף רמות של ההשפעה. 2.3 איור

-וHolland et al.  (0998 )  על מסתמכות 2.3-ו  2.4  טבלאות :מינון-תגובה בפונקציות שימוש

Pope et al.  (2112 )ה במסגרת בשימוש נמצאות אשר אלו והן ExternE באירופה. 

, אסתמטיים כגון יותר רגישות אוכלוסיות לתתי לתחלואה ההסתברויות את לפרק שניתן כמובן

 ערכי כגון מסוימת בסיס לרמת ביחס להיעשות צריך בהסתברויות השימוש. 'וכו קשישים, ילדים

 במספר שינוי) בהסתברויות משימוש התוצאה את. נוכחית זיהום רמת או נוכחיים תמותה

 זה ח"ודו היות. הבא בסעיף יודגמו בשיטה שימושים. לסימפטום בערך מכפילים( הסימפטומים

 הזיהום בערך השינוי את למצוא בכדי בנתונים להשתמש ננסה מסוימת מדיניות לנתח בא אינו

 .לעירוני כפרי אזור בין השונות את למצוא וננסה לישראל שונות ממדינות בהעברה
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 (*Holland et al., 1998) הכללית באוכלוסייה תחלואה על זיהום השפעה  :2.4טבלה 

 

ER fct* ק"למ ג"למ לשנה לאדם במקרים ניתן. 

 

 (*Holland et al, 1998; Pope et al., 2002) תמותה על אוויר זיהום של השפעה: 2.3טבלה 

 

ER fct* ק"מ".למג התמותה בשיעור %-ב בשינוי ניתן . 

 

 תועלות בפועל משתנים נוספים בהעברת  2.3.3

 עצמה לנפש ההכנסה כאשר לשלם הנכונות תשתנה בכמה בחשבון לקחת מנסים רבים במחקרים

 0%-ב לשינוי לשלם בנכונות %-ב שינוי" )ההכנסה גמישות"ב שימוש ידי על נעשה זה. תשתנה

 על ישליך 01% של לנפש בהכנסה שינוי אזי 0 היא ההכנסה שגמישות נניח אם(. לנפש בהכנסה

 ההכנסה גמישות כלל שבדרך הראו מחקרים, זאת עם יחד. 01% של כן גם לשלם בנכונות השינוי

 הנושא את לסבך בכדי(. Kleckner and Neumann, 1999 למשל) מובהק באופן 0 – מ נמוכה

 אשר התוצאות. ומוות קשים, קלים סימפטומים עבור שונה שנאמדה שהגמישות נציין, יותר

 . 2.1 בטבלה ניתנות ב"בארה מקובלות
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 שונים בריאותיים לסימפטומים הכנסה גמישויות :2.4 טבלה

 

 תחזיות סמך על עתידיות תועלות לחשב ניתן, ראשית. כפולה חשיבות יש ההכנסה גמישות לנושא

  לשערך בכדי הכנסה בגמישויות להשתמש ניתן, זה ח"דו של עכשווי לצורך, שנית. במשק צמיחה

 .שבישראל לאלו אחרות ממדינות התוצאות את

 במדינות ייעוץ חברות של מחקר ת"דוחו בסיס על נעשה הנתונים איסוף, בנוגע למחקר הנוכחי

 למספר להגיע ניסיון נעשה. אקדמיים ומאמרים ממשלתיים משרדים, שונים מחקר מכוני, שונות

 אשר ממחקרים להימנע ניסינו זאת עם יחד. ניתן שרק ככל שונים מאפיינים בעלות מדינות של רב

 אשר האקסל קובץ. ניתן שרק ככל מקוריים רק אלא בעצמם  Benefit transfer על מבוססים

 על נתונים לעכשיו נכון בידינו יש. כה עד נאספו אשר הערכים כל את מתאר עלויות טבלת נקרא

 הפרמטרים נאמדו מחקר לכל. מדינות 23 – מ( אחד מזהם לפחות) השונים למזהמים ערכים 004

 מתחבורה קרקעי) הזיהום מקור, כפרי או עירוני איזור, אוכלוסייה צפיפות, לנפש תוצר: הבאים

 ל מפורט קובץ. 3% של היוון בשער 2118 לשנת הוונו המספרים כל, ('וכו תעשייתי ממקור גבוה או

– PM עלויות טבלת ששמו האקסל בקובץ ניתן PM . 

 קבוצת את 2.4 באיור להציג בחרנו במחקרים ההטרוגניות של למשמעות אינדיקציה לתת בכדי

 ועבור וכפריים עירוניים לאזורים  PM2.5 עבור( לטון באירו) זיהום ערכי שאמדה המחקרים

 לראות שניתן כפי. שונים לאזורים לחלקם בידנו היה ניתן ולא כללי באופן שנעשו מחקרים

 .הזו ההטרוגניות של בחשבון ללקיחה רבה השפעה קיימת, מהאיור

 השונות במתודולוגיות לשימוש דוגמאות  2.3.4 

 כפי. ולישראל ל"לחו הדיון את נחלק השונות במתודולוגיות שנעשה השימוש את להדגים בכדי

 מאמצים יותר שיוקדשו וראוי בישראל בתולי מאוד הינו זה מסוג מחקר, להיווכח שניתן

, אקוטיים שהינם כאלו כולל השונים בסימפטומים הדיון. בתחום ומקוריים עצמאיים למחקרים

 בעולם שונים במקומות כיצד נדגים לבסוף. בעולם שונים במקומות אדם חיי של והערכה כרוניים

 .לסימפטום העלות של הממצאים בסיס על שונים מדיניות לסוגי תועלת עלות ניתוחי נעשו
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 .וכפריים עירוניים לאזורים PM2.5 עבור זיהום ערכי: 2.4 איור

 Department) הבריאות מתקציב 9%-בכ מסתכמות האסטמה שעלויות נמצא באנגליה: אסטמה

of Health, 1999 .)האסטמה עלות. ש"לי 311 – ב הסתכמה העלות( 0999) המחקר לשנת נכון 

 הפרטנית הטיפול עלות נאמדה בצרפת. )0999) בשנה דולרים מיליוני 337 ב הסתכמה בקוריאה

 ,.Van genes et al) המחלה לחומרת בהתאם$ 0431 – ל 331% בין נמצאה והיא אסתמה בחולה

2002.) 

 אלו. בקנדה נאמדו אקוטיים נשימתיים לסימפטומים עלויות :אקוטיים נשימתיים סימפטומים

 . 2.7 בטבלה נתונים

 בקנדה בריאותיות עלויות לאומדן הביא 2.7 בטבלה שנאמדו אלו כגון תחלואה בערכי השימוש

 .2.8 בטבלה נתונות אלו. אוויר מזיהום כתוצאה

 נאמדו אדם חיי ערך אומדני :מוקדם למוות הסיכון הפחתת עבור( WTP) לשלם הנכונות גישת

, האירופי האיחוד לגבי באירו התוצאות את נציג לענייננו. שונות מדינות עבור מחקרים במספר

 .2.9בטבלה  נתונים אלו. ב"וארה קנדה

 1.2 של בערך כיום משתמשים ב"בארה. מאז שינויים ישנם 2114-3 בשנת נעשה והמחקר היות

 חיים לשנת הערך את בדק  שנעשה נוסף מחקר. אירו מיליון 2 – ב ובאירופה נחסכים אדם לחיי

( VOLY) נחסכת חיים שנת של כערך אירו 31,111 של הערך את אימץ האירופי האיחוד. נחסכת

(Rabl, 2004 .)מיליון 3 – איטליה: כגון אדם לחיי ערכים מצאו שונות למדינות ייחודיים מחקרים 

 בריטניה, (Alberini et al., 2006) אירו  מיליון 0.32 – כיה'צ, (Alberini and Chieby, 2004) אירו

( Hammit and Ibaraban, 2002) דולר 311,111 – ומקסיקו( Chilton et al., 2004) אירו 0.1 –

 (. מתפתחות למדינות יותר נמוכים ערכים שמצאו םאחרי מחקרים עם עקבי)
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 (2112 – ל$ ) בקנדה אקוטיים נשימתיים סימפטומים עלויות: 2.1 טבלה

 

 (Steib et al, 2002) אוויר מזיהום כתוצאה בקנדה כלליות זיהום עלויות: 2.8 טבלה

 

 (Markandya et al., 2004) ואירופה קנדה, ב"בארה נחסכים אדם לחיי ערכים :2.9 טבלה

 

 הנכונות את אמד, Viscusi (0990)  (:מאסטמה שונה) לתחלואה הסיכון הפחתת של הכלכלי הערך

Diener et. al  (0997 ).דולר 883,111-ב כרונית ברונכיטיס של מסימפטום להיפטר בכדי לשלם

 מוות מקרה למנוע בכדי לחודש קנדי דולר 41-בכ ממוצע קנדי בית משק של הנכונות את אמדו

 CVM ה בשיטת השתמשוChestnut et al.  (2113 ) . אוויר מזיהום כתוצאה אשפוזים 02-ו אחד

 ימים 3-01 ו( דולר 0,911) ימים 0-2 של אשפוז מניעת עבור לשלם מוכנים אנשים כמה למצוא בכדי

 (. דולר 2,411)

 הציבור כמה לבדוק בכדי בשאלון השתמש, Navrd  (2110) :בריאותיות השפעות של וקטור

 . 2.01 בטבלה מסוכמות התוצאות. אקוטיים סימפטומים של הפחתות עבור לשלם מוכן הנורווגי
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( ושבועיים יום עבור) בנורווגיה אקוטיים סימפטומים הפחתת על לשלם נכונות: 2.11 טבלה
 (אירו 1.1=  נורווגיות בקרונות)

 

 פוחתת מסימפטומים הימנעות של השולית התועלת, ראשית. 2.01 מטבלה דברים שני ללמוד ניתן

 שאינם שמשיבים לראות ניתן, אסטמה להתקפות בנוגע, שנית. מנבאת הכלכלית שהתיאוריה כפי

 בשאלונים בשימוש מהבעיות אחת זו. אסתמטיים ממשיבים כמחצית לשלם מוכנים אסתמטיים

 . לשלם הנכונות על רבות משפיעה המוקדמת ההיכרות. בריאות נזקי בהערכת

 Vassanadunrongdee et al.  (2114 )התוצאות. שונים סימפטומים עבור שונים מחקרים השווה 

 .2.00 בטבלה ניתנות

 אקוטיים בריאותיים בסימפטומים הפחתות עבור שונים ממחקרים תוצאות: 2.11 טבלה

 

Rabl   (2114 )הכרוך מהסבל להימנע בכדי לשלם הנכונות עם ביחד תחלואה עלויות לסכום ניסה 

 .2.02בטבלה  מודגם זה. לסימפטום כולל ערך להניב אמור שניהם של הסכום. בסימפטום
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 בצרפת מסבל להימנעות לשלם נכונות של ותוספת תחלואה עלות: 2.12 טבלה

 

 Ready et al. (2114) ,באירופה מדינות במספר סימפטומים אותם עבור לשלם נכונות לבחון ניסו .

 .2.03 בטבלה מודגמות התוצאות

 (1999 ט"שלי) אקוטיים סימפטומים הפחתת עבור מדינות 3-ב לשלם נכונות: 2.13 טבלה

 

Dziegielewska and Mendhelsson (2005) זיהום הפחתות עבור לשלם נכונות לבחון ניסו 

 .2.04 בטבלה ניתנות התוצאות. שונים סימפטומים עבור המשמעות את לבדו שוקל נדגם כל כאשר

 לשאר יחסית הגדול הערך את לציין ניתן כן כמו. פוחתת השולית שהתועלת לראות ניתן, שוב

 – מ יותר) הבריאותי והערך( 41% – כ) התמותה להפחתת מייחסים הפולנים שהנדגמים הערכים

73% .) 
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 בפולין אוויר זיהום הפחתת עבור לשלם נכונות: 2.14 טבלה

 

Alberini and Krupnick  (2111)  ,רמות עבור התחלואה עלות ואת לשלם הנכונות את לבחון ניסו 

 . 2.03 בטבלה מודגמות התוצאות. בטייוואן שונות התחלתיות ריכוז

 .שונות התחלתיות ריכוז רמות עבור בטייוואן תחלואה ועלויות לשלם נכונות  :2.13 טבלה

 

 לרמת חשיבות יש שאכן לראות ניתן, הנוכחי ח"לדו שבהתייחס מכיוון מעניינות התוצאות

 הזיהום לריכוזי נתייחס שבו יותר מאוחר בשלב ביטוי לידי לבוא יכול זה. ההתחלתית הזיהום

 .ל"בחו החקר למקרי ביחס לארץ ובהתייחס בארץ שונים במקומות

 עבור לשלם נכונות בחנו הם. סין עבורHammit and Zhou  (2113 ) של למחקר נתייחס, לבסוף

 מספרים(. 01,311$) ומוות( 731$) כרונית ברונכית, (4.3$) הצטננות: סימפטומים 3 של הפחתה

 .וטייוואן ב"בארה המקובלים מהמספרים בערך 01 פי נמוכים אלו

 זיהום להפחתת תכניות של ועלויות תועלות להערכת שונות במתודולוגיות שימוש  2.3.3 

 או גבוהה התועלת האם היא ציבורית תכנית כל של היעילות בהערכת התחתונה השורה: כללי

 מבחינה הכלל מן יוצאות אינן אוויר זיהום להפחתת תכניות. התכנית יישום של מהעלות נמוכה

 במדינות תועלות מול עלויות בהצלבת שנעשה השימוש את להדגים היא הנוכחי הסעיף מטרת. זו

 . Ex-post -ו Ex-ante למחקרי הסקירה את נחלק. שונות

 :Ex-ante תכניות להערכת במתודולוגיות שימוש

 Masse (2113 )פילטרים בהתקנת בצרפת וציבוריים פרטיים רכבים חיוב של ההשלכות את בחן .

 הניבו התוצאות. PM2.5 ב 31%-וכ PM10 ב 21% של להפחתה יגרום שהצעד הייתה ההערכה
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 הניב אירו 31,111 של בגובה נחסכת חיים לשנת בערך השימוש. חיים שנות 321,111 של חיסכון

 .אירו מיליארד 31 – ב הנאמד( 4% של היוון בשער) הנוכחי הערך

 בערך שימוש נעשה. ואוזון PM הפחתת ובעקבותיה אוויר זיהום להפחתת תכנית נבחנה בקנדה

 עבור 2.01בטבלה  מודגמות התוצאות(. Pndey, 2003) קנדיים דולר מיליוני 4.0 של אדם חיי

 .שונים ותרחישים שונות הנחות

 

 בקנדה זיהום להפחתת מדיניות יישום תוצאות: 2.14טבלה 

 

 

 כן כמו. האוזון לגבי המצב כל לא אולם חיובית נקייה תועלת ישנה PM – ל שבהתייחס לציין ניתן

 הגיוני זה. פחות המחמיר התקן עבור דווקא היא ביותר הגבוהה הנקייה שהתועלת לראות ניתן

 זיהום הפחתת של השולית והעלות פוחתת זיהום הפחתת של השולית שהתועלת שבהנחה מכיוון

 בין קורה כנראה זה. השולית התועלת על תעלה השולית העלות מסוימת שבנקודה סביר, עולה

 .לשני הראשון התקן

 בדלק לשימוש מדיניות בחן, Blumberg ,2114. במקסיקו משמעותית בעיה מהווה אוויר איכות

  .2.07בטבלה  מוצגים הנתונים. גופרית-דל-דל

 

 במקסיקו גופרית-דל-דל בדלק שימוש של ועלויות תועלות :2.11טבלה 
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 נע עלות-תועלת יחס. מהעלות משמעותית בצורה גבוהות התועלות, מהטבלה לראות שניתן כפי

 8 לפחות היא הנקייה התועלת. כללי באופן מקסיקו עבור 9-ל 7 ובין סיטי במקסיקו 09-ל 01 בין

 .מקסיקו כלל עבור( גבוהה עלות פחות נמוכה תועלת) דולר מיליארד

 חוק של ועלות לתועלת בנוגע( EPA, 1999)  0999 בשנת ב"בארה נעשה לעניינו מעניין מחקר

 חוק של הקיימות התקנות את משנה לא( 2111) הראשון. תרחישים שני נבחנו(. CAA) הנקי האוויר

 ועלויות תועלות בחן המחקר. זיהום על נוספות מגבלות מטיל( 2101) השני ואילו הנקי האוויר

 .2.08בטבלה  מפורטות התוצאות. זה ח"לדו במכרז שפורטו המזהמים 1 ל בהתייחס

 

 ב"בארה הנקי האוויר חוק של ותועלות עלויות: 2.18טבלה 

 

 

 מתשואה נהנה הציבור, השקעה דולר כל על. 4 הוא עלות תועלת יחס המקרים שבשני לראות ניתן

 .דולר 4 של

 : Ex-post תכניות להערכת במתודולוגיות שימוש

Voorhees  (2111 )נזקי להפחתת מדיניות של ההשלכות את בחן NOX התוצאות. יפן, בטוקיו 

 כלומר. 1 הוא למדיניות עלות-תועלת יחס, מהטבלה לראות שניתן כפי ואכן.2.09בטבלה  מוצגות

 .ביותר יעילה המדיניות

 מסקטור זיהום להפחתת למדיניות בנוגע 2114 בשנת באנגליה שנערך למחקר נתייחס לבסוף

 .2.21בטבלה  מוצגות התוצאות. Ex-ante נתוני על הסתמך המחקר. והאנרגיה התחבורה

 משמעותית נמוכות היו החדשים בתקנים עמידה של לאחור במבט שהעלויות לראות ניתן, ראשית

 גבוהות התועלות Ex-Post ועלויות לתועלות שבהתייחס לראות ניתן, שנית. שנצפה ממה

 סקטור עבור 23 – ל 3 ובין התחבורה סקטור עבור 3-ל 0.3 בין נע עלות תועלת יחס. מהעלויות

 . האנרגיה
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 יפן, בטוקיו NOX הפחתת של תועלת-עלות ניתוח: 2.19טבלה 

 

 באנגליה ואנרגיה מתחבורה זיהום להפחתת ותועלות עלויות: 2.21טבלה 

 

 במחקר השונים למזהמים הנזק עלויות את עדכן האירופי האיחוד: תועלות בהעברת שימוש

 כחלק זיהום ערכי התועלות העברת בשיטת אמד המחקר(. HEATCO, 2006) 2111 – ב שפורסם

 נכונים הנתונים. התחבורה מסקטור החיצוניות העלויות את לבחון שהייתה המחקר ממטרת

 .לעיר ומחוץ עירוניים לשטחים וניתנים( רכב מכלי נפלט) קרקעי לזיהום

 ערכי את לחשב בכדי תועלות העברת של דומה תהליך ביצעה באוסטרליה ויקטוריה מדינת

 . לכפרי עירוני אזור בין הפרדה נעשתה כאן גם, באירופה כמו. VTPI, 2010)) אצלה הזיהום

 תועלות העברת של שילוב נדגים: שונות במדינות מינון – תגובה בפונקציות משולב שימוש

 הפשטות היא האלו שבמחקרים הייחודיות. וסין סינגפור: מדינות בשתי מינון – תגובה ומקדמי

 לעניין שיכולה תחתונה שורה לקבל בכדי העולמית מהספרות בודדים מספרים על וההסתמכות

 לקבל האפשרות חוסר הוא אלו כגון מחקרים של היחסי החיסרון. הלאומית ברמה מדיניות קובעי

 .לדוגמא וכפריים עירוניים אזורים לגבי יותר גבוהה רזולוציה

Quah and Boom  (2113) ,נזקי אמידת לשם מינון תגובה בפונקציות שימוש של תהליך ביצעו 

 מהספרות מינון תגובה במקדמי השתמשו הם כך לשם. מחלקיקים כתוצאה בסינגפור הבריאות

 .2.20בטבלה  ניתנות תחלואה עבור התוצאות. לכן קודם שפותחה
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 PM – ל חשיפה בגין לתחלואה מינון תגובה מקדמי :2.21טבלה 

 

 הוא השכיח הערך ואשר לכן קודם שפותחו במקדמים כן גם השתמשו הם תמותה למקדמי בנוגע

 . PM של ק"למ ג"מ 0 של עלייה בגין הכללית לאוכלוסייה תמותה באחוזי גידול 1.191

. בלבד בבריטניה אדם חיי וערך לסימפטום בעלות שימוש ידי על נעשה תועלות בהעברת השימוש

. הכנסה גמישויות במקדמי ושימוש לנפש בתוצר תקנון ידי על לסינגפור הועברו אלו ערכים

 :בהתאמה להלן נתונה ותחלואה אדם חיי לערך בנוגע לדוגמא בשימוש שהיו המשוואות

 

 

  – ל שווה היה הוא ואצלם ח"בדו יותר מוקדם בשלב שנידון כפי ההכנסה גמישות הוא e כאשר

 (.קודמים מחקרים בסיס על) 1.32

 עם יחד. אוויר זיהום של עלויות להעריך פשטנית די בצורה ניתן כיצד לראות מאפשר זה מחקר

 מבחינת קטנות לעומת גדולות בערים קורה למה אינדיקציה מניבה אינה המחקר של פשטותו זאת

 .זו מבחינה מתוחכמת הייתה התועלות העברת כמה ועד הצפיפות

Wang and Mauzerall (2111 )אנרגיה מדיניות לסוגי בהתייחס סין עבור דומע מחקר ביצעו 

 בסיס לנתוני בנוגע נתונים איסוף היה ראשון צעד. שבסינגפור לזו דומה הייתה השיטה. שונות

 את הניבו מינון-תגובה במקדמי שימוש עם ביחד זה(. מקוריים ותחלואה תמותה שיעורי)

 .מינון – התגובה מקדמי את מסכמת 2.22טבלה . המחקר של העיקריות התוצאות
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 .בסין למחקר בשימוש מינון תגובה מקדמי: 2.22טבלה 

 

 תקנון לפי תועלות העברת עם ב"מארה לסימפטום בעלויות פשטני שימוש נעשה, לעלויות בנוגע

 . בלבד לנפש תוצר

 בשיטת ונזקים תחלואה עלויות, לשלם נכונות שבדק היחיד: בישראל במתודולוגיות שימוש 

 את והשווה חיפה באזור נעשה המחקרShechter (0990 .) היה בישראל ההדוניים המחירים

 זו מבחינה. ועקיפה ישירה בגישה 31% ושל 23% של הזיהום ברמות לשינוי המתקבלים הערכים

(. (Dziegielewska and Mendhelsson, 2005 לכן קודם שהוצג פולין על למחקר דומה המחקר

 .ריכוז ליחידת לו וגם זיהום ליחידת לעלות ישירה התייחסות במחקר אין זאת עם יחד

 ושלפוחית הריאות בסרטן התחלואה עלות לתוחלת הכלכלית העלות את לבדוק ניסה( 2119) בקר

 שווה המחלה עלות תוחלת. בהתפתחותם חלק יש אוויר לזיהום אשר סרטן סוגי שני אלו. השתן

 21 במשך שנים 3 לכל ההישרדות בהסתברויות משוקללים המוקדם המוות ועלות הטיפול לעלות

 במחוז שנוצרים העודפים החדשים הסרטן מיקרי במספר מוכפלת להיות אמורה זו תוחלת. שנה

 יכולים אשר חיפה במחוז ישנם עודפים סרטן מיקרי כמה ברור לא, זאת עם יחד. שנה בכל חיפה

 כגון מינון – תגובה מפונקציות להתקבל אמורים אלו נתונים. עודף אוויר לזיהום משויכים להיות

 .זה ח"בדו שייעשה מה

 931 של בגובה אדם חיי ערך של אומדן של פשטנית תועלות בהעברת השתמש( 2111) ת"פר נוהל

 ערך את ואמד מפצים שכר הפרשי בגישת השתמש( 2111) בקר(. שקלים מיליוני 3.3 -כ) דולר אלפי

 (. שקלים מיליוני 4.3 – בכ בישראל אדם חיי

 אלו ערכים. שונים למזהמים ערכים פשטנית תועלות בהעברת לכמת ניסו( 2118, 2111) פארטו

 האנרגיות לשוק והפרמיות( 2118) ירוק מיסוי ח"דו התבסס שעליהם לנתונים בסיס שימשו

 (:אירו) הבאים הערכים על מצביעיםו 2.23מתוארים בטבלה  שהתקבלו הנתונים. המתחדשות
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 (בדולרים)ערכים ממחקרים קודמים : 2.23טבלה 

 ערך מקור מזהם

SO2 2,931 אנרגיה 

NOX 0,893 אנרגיה 

 10,000 תחבורה 

 

PM10 

  

 7,379 אנרגיה

 21,111 תחבורה

CO 311 תחבורה 

HC 911 תחבורה 

 

 אפשרית תכנית להערכת בסיס שימשו ל"חו ממחקרי זו בצורה יובאו אשר זיהום בערכי שימוש

 כך ירוק מיסוי ח"בדו יושמו זה מחקר תוצאות(. 2113, פארטו) בישראל ישנים רכב כלי לגריטת

 ימסור אם שקלים 3,111 של בשווי החזר לקבל יוכל שנים 21 – ל מעבר גילו אשר רכב בעל שכל

 .מוקדמת לגריטה רכבו את

 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 הפליטות בישראל מצאינתונים לחישוב .  3

תוך פילוח , 2101המעודכן לשנת , מטרת הפרק היא להציג ולנתח את תוצאות מצאי הפליטות

ל יהוו את הבסיס לחישוב "תוצאות הפרק הנ. סקטור ואזורים גיאוגרפיים, הממצאים לפי מזהם

 . 3הערך הכולל מזיהום אויר שיוצג בפרק 

אחר מיכן עוסקים בשפת שני הסעיפים ל. תחילה יוצגו מקורות המידע שעליהם מתבסס הפרק

הסעיפים הנלווים מציגים את ממצאי מצאי הפליטות תוך חלוקה . המצאי ובאופן חישובו

. מזהם ומיקום הפליטהסוג הי "עפ ,בגינו פלטותלכל סקטור יוצגו כמויות הפליטה הנ. לסקטורים

, ןהיה השוואה בין תוצאות המצאי הנכחי לתוצאות מצאי התחבורה הישבסקטור התחבורה ת

 . 2114משנת 

 מידע מקורות  3.1

 :ינוהזה  ניתוחמקורות המידע העיקריים עליהם הסתמכנו ב

 במשרד  שות ושיחות שנערכו עם בעלי תפקידים באגף איכות אוויר ובמרכז ניטור ארציפגי

 . DHVחברת  -ויועציהם, להגנת הסביבה

 פליטות מצאי -נתוני אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה. 

 פליטות מזהמים ודמוגרפיה:ס אודות"נתוני הלמ  . 

 הגדרות  3.2

מלבד כמויות פליטת . באתר נתון ובזמן נתון ,פעולת מדידה של ריכוז מזהמים באוויר -ניטור אויר

משטרי הרוחות , נתוני תחנות הניטור תלויים  רבות בגובה הפליטה, מזהמים במקום מסוים

 .המשפיעים על הסעת החומרים המזהמים, ונתונים מטאורולוגים

מוקדי )ולא מוקדיים ( ארובות)מקורות הפליטה מחלקים למקורות מוקדיים  -מקורות פליטה

, מוקדי השטח. ארובות שונות בארץ ממפעלי תעשייה 2,170-המקורות המוקדיים כוללים כ(. שטח

 .ותתחנות דלק בתי דפוס ומכבס, שים"מט, כוללים מחצבות,  במספר 31-כ

 :הפליטות משתנה בהתאם לסוג המקור מדידת – מדידת פליטות

 :המדידה מתבצעת בשני אופנים -מדידת פליטה ממקורות מוקדיים .א

 של המפעלים מכוח רישיון העסק, שנתיים/אחת לשנה, מדידה עצמית. 

 י המשרד להגנת הסביבה"בדיקות פתע רנדומאליות המבוצעות אקראית ע. 

הנתון מתייחס . ג לשעה"תוצר המדידה הינו קצב הפליטה השעתי של כל ארובה במונחי ק

עם . פליטות בגין ייצור חשמל נלקחות בחשבון במצאי הפליטות המוקדיות .לשעה אופיינית

על ידי החסרת כמויות הפליטה בגין ייצור חשמל ניתן לייצר את מצאי הפליטות , זאת

 . כפי שיובא בהמשך, לתעשייה בלבד
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פליטות המזהמים ממקורות אלו . מקורות שטח  -מדידת פליטות ממקורות לא מוקדיים .ב

טות בגין מכאן שחישוב הפלי. אינם ניתנים לחישוב ישיר שכן פליטתם אינה מארובה מוקדית

 . מקורות אלו נעשה על סמך חישובים ופרופילציה של פעילות מוקדי השטח

 :מוקדי השטח נבדלים זה מזה באופן מדידת הפליטות שלהם באופן הבא

 שים "קיימת שונות גבוהה בפליטות מט -(כמות שפכים שנכנסת)מחושב לפי גודל  -ש"מט

 . בעלי קיבולת שפכים שונה

 קיימת שונות ברורה בין המחצבות בעלי  -(כמויות כרייה) מחושב לפי גודל -מחצבה

  . כמויות כרייה שונות

 חושב אמדן פליטות. לא ניכרת שונות מהותית ברמת הפליטות של המכבסות -מכבסות. 

 מקדם הפליטה של כל תחנת דלק נמדד לפי כמות הדלקים ואמצעי  -תחנות דלק

 . הטכנולוגיה

 במידה ויש הערכה . יש מקדם פליטה, בתי הדפוסהמשמש את , לכל חומר -בתי דפוס

מדויקת של כמויות החומרים שבשימוש  בית הדפוס אזי מכפילים את הכמויות במקדמי 

, בינוני, קטן)מבצעים הערכה לפי גודל בית הדפוס , במידה ואין הערכת כמויות. הפליטה

 (.גדול

עד ובאזור גיאוגרפי מוגדרים זיהום האוויר במו לחיזוימצאי הפליטות משמש  -מצאי פליטות

הצרפתית ומתבססת על מודול פליטות ממקורות ישראלים  ARIAי חברת "המצאי פותח ע. מראש

המצאי מתייחס לחמשת המזהמים . DHVי חברת "ע, שחושב עבור המשרד להגנת הסביבה

ומחשב את ,  PM2.5-ל PM10המצאי הקיים לא מבחין בין . SO2, NOx, PM10, VOC, CO: הבאים

בהמשך הניתוח ועל פי התייעצות עם אגף איכות אוויר במשרד להגנת . PM10כלל החלקיקים תחת 

ההנחה , בסקטור התחבורה. PM2.5בתעשייה הינן  PM10נניח כי מחצית מהפליטות של , הסביבה

מצאי הפליטות למקורות . PM2.5 –יכולות להיחשב כ  PM10היא שכל הפליטות הנמדדות של 

יובא  ,פירוט אודות חישוב המצאי לכל אחד מהסקטורים. 2101 -עשייה והתחבורה מעודכנים להת

 . בהמשך

ממקור זיהום נתון על פני היממה ובמהלך   התפלגות מוערכת של קצב הפליטות -היפרופילצ

עונתיות המפעל ושעות , יצורזאת בהתאם לאופי תהליך הי.  מרבית ביחס לשעה אופיינית, השנה

 .תופעילו

על בסיס נתוני המצאי ונתונים , חיזוי ריכוז מזהמים בתא שטח מסוים ובשעה נתונה -תחזית

התחזית היא ניסיון לצפות את תוצאות הניטור במקום ובמועד . ('וכו מטאורולוגיה)אחרים 

 .מוגדרים מראש



37 

 

 פילוח על פי אזורים גיאוגרפיים  3.3

יש לאמוד את רמת הפליטה , לקבל תמונה מקיפה אודות פליטת מזהמי אוויר בישראלעל מנת 

רמת פעילות , צפיפות אוכלוסין: באזורים הטרוגניים בעלי מאפיינים שונים זה מזה כגון

 . 'וכואו תחבורתית תעשייתית 

צפון ,יפהגוש ח,מרכז הארץ, גוש דן: הוגדרו בתוכנת המצאי שבעת אזורי הפליטות הבאים,  לפיכך

החסרת כמויות פליטה באזורים  אלגברי פשוט של חישובי "ע. דרום הארץ, באר שבע, הארץ

 . המשלימים להםניתן להסיק על רמת הפליטה בשטחים , ימיםמסו

חישוב הפליטה עבור אזור הדרום חושב על ידי הפחתת הפליטה באזורי הצפון והמרכז מזו שבכלל 

אמידת הפליטה בשטחים פתוחים חושבה על ידי הפחתת הפליטה בערים מרכזיות מסך . הארץ

יאפשר , מסך הפליטות באזור הדרום, ניכוי הפליטות מבאר שבע: לדוגמא, הפליטה באותו אזור

 . כפריים בדרום הארץ/הפליטות בשטחים הפתוחים בחינה של היקף

 כללי -תוצאות מצאי הפליטות  3.4

ברשות המשרד להגנת הסביבה מצאי פליטות המחשב את רמת הפליטות הכוללת  בתא שטח 

המצאי משמש לצרכי תחזית . מסוים וביחידת זמן מוגדרת תוך חלוקה לסקטורים ולמזהמים

  .2101לסוף הנתונים מעודכנים . זיהום אוויר

בחינת התפלגות . טון 371,739בכלל הארץ הינה  ,2101בשנת  ,סך כמות המזהמים שנפלטה

בגין  21%,  זהמים הינה בגין ייצור חשמלמפליטות המ 49%הפליטה על פי סקטורים מעלה כי 

 . תחבורהבגין  30%-פעילות תעשייתית ו

 

 .טון נפלט בשנה -חלוקה לסקטורים תוך, (2111נתוני )סך כמות הפליטה הארצית : 3.1 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כתחבורהחשמלתעשייהמזהם

SO228,760133,505252162,517

VOC44,085013,43457,520

NOX30,345144,25145,204219,799

)PM2.5 כולל( PM107,6074,3202,12914,056

CO2,9132,208117,726122,847

113,711284,284178,745576,739סה"כ
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-ו 28%, 38%, המהווים, CO-ו NOX ,SO2: הינם, 2101המזהמים העיקריים  שנפלטו לאוויר בשנת 

 :כמוצג באיור הבא ,בהתאמה, מכלל הפליטות 20%

 

 :תוך פילוח למזהמים, 2111י נתוני "עפ, התפלגות הפליטה הכוללת בארץ :3.1איור 

 מוצגת בטבלה הבאה ,בפליטת המזהמים שנבדקו ,של כל סקטור בחינת תרומתו

 על פי סקטור, התפלגות הפליטה של כל מזהם :3.2טבלה 

 

 :מן הנתונים לעיל עולה

 SO2- 82% מקורה בייצור חשמל והיתרה מפעילות , מסך פליטת דו תחמוצת הגופרית

 . תעשייתית

 VOC- 77%  נגרמת מפעילות תעשייתית והיתר מפליטת התרכובות האורגניות הנדיפות

 .מתחבורה

 NOX- 20%-ו 04%. בארץ נפלטים בגין ייצור חשמלני שלישים מפליטת תחמוצות החנקן ש 

 .   מסך פליטת המזהם נפלטים מתעשייה ותחבורה בהתאמה

 PM10 - מיצור חשמל ו 30%, למעלה ממחצית פליטת החלקיקים לאוויר היא בגין התעשייה-

 .מתחבורה 03%

 CO- סקטורי החשמל . רובה ככולה של פליטת הפחמן החד חמצני לאוויר מקורה מתחבורה

 . והתעשייה פולטים מזהם זה בכמות זניחה

28%

10%

38%

2%

21%
SO2

VOC

NOX

PM10 ( כוללPM2.5)

CO

סה"כתחבורהחשמלתעשייהמזהם

SO218%82%0%162,517

VOC77%0%23%57,520

NOX14%66%21%219,799

)PM2.5 כולל( PM1054%31%15%14,056

CO2%2%96%122,847

20%49%31%576,739סה"כ
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 21%-ל 7%בין , מתרחשת במרכז הארץ, עבור מרבית המזהמים שנבדקו, מהפליטה 31%-למעלה מ

, 87%-כ, עולה כי רב הפליטה בארץ, כמו כן. 3.3במפורט בטבלה , והיתרה בצפונה, בדרום הארץ

 . נפלטת מחוץ לגושי הערים שנבחנו

 להלן התפלגות הפליטה על פי מזהם ואזור גיאוגרפי

 ל פי מזהם ואזור גיאוגרפיעהתפלגות פליטת המזהמים  :3.3טבלה 

 

 . שטח פתוח, קרי, לא כולל את הערים שנבחנו*

 
 התפלגות פליטת המזהמים על פי מזהם ואזור בארץ :3.2איור 

 . 

 

 

 

 

0%13%4%2%4%16%

0%4%1%1%1%4%

54%42%61%40%42%55%

54%58%65%42%48%75%

5%7%4%6%6%7%

2%12%4%10%11%8%

7%20%8%15%17%15%

0%1%0%0%0%1%

39%21%27%42%35%9%

39%22%27%43%36%10%

100%100%100%100%100%100%

סה"כ בצפון

באר שבע

דרום הארץ *

סה"כ בדרום

סה"כ

גוש דן

ירושלים

מרכז הארץ*

סה"כ במרכז 

גוש חיפה

צפון הארץ *

SO2VOCNOX PM10 PM2.5CO
      

              

54% 58%
65%

42% 48%

75%

7%

20% 8%

15%
17%

15%39%

22% 27%

43%
36%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SO2 VOC NOX PM10 PM2.5 CO

כ בדרום סה

כ בצפון סה

כ במרכז   סה
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 כמות פליטת המזהמים מתעשייה  3.3

 תעשייה  -המצאי חישובאופן   3.3.1

המצאי מסתמך על פליטות ממקורות תעשייה מוקדיים ולא מוקדיים ועודכן לאחרונה בשנת 

המשקלל בתוכו את פרופיל המפעלים ומוקדי השטח  (פרופילציה) המצאי מבוסס על מודל. 2101

 3.0באיור  תואר כפי שמ, מוקד/ב הפליטה השעתי של כל מפעלוקצ, על פי סקטורים מסוימים

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 אופן חישוב מצאי הפליטות -תרשים זרימה :3.3איור 

 תעשייה -המצאי תוצאות  3.3.2

שהינם , טון בשנה 003,700 -בגין פעילות תעשייתית נאמדה בכ, 2101בשנת , סך כמות הפליטה

נכון , שנהבטון פליטה במונחי  להלן פירוט תוצאות המצאי. מסך פליטת המזהמים הארצית 21%

 . 2101לנתוני 

 טון פליטה בשנה -מזהם ואזורעל פי  כמויות פליטת המזהמים מתעשייה: 3.4טבלה 

 

4805,0871607474365,912גוש דן

2241,528110383861,944ירושלים

4,6663,4193,38819619684912,714חיפה

486751814140770באר שבע

9,69723,61513,5841,2971,2971,22650,716מרכז

7,4689,2885,3097697691,17224,775צפון

11,59511,18211,4521,7371,73751538,219דרום )מחושב(

8,99417,00013,3151,1841,1841,18442,861מרכז )מחושב(

2,8025,8691,92157357332312,061צפון )מחושב(

11,54710,50711,4341,7231,72351537,450דרום )מחושב(

28,76044,08530,3453,8033,8032,913113,711על פי המצאיכל הארץ

 PM10 PM2.5סה"כ CO

ערים

אזורים )כולל ערים(

אזורים )ללא ערים(

SO2VOCNOX
             

              

      לצ  

  צ    ל   ת  תעש   

 צב )ש ח     ד  ( צב  ל   ת)   ב ת 

 ( ל   ת
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בחינת התפלגות פליטת המזהמים מתעשייה  על פי מזהם העלתה כי המזהמים העיקריים 

 .3.4כפי שניתן לראות באיור , -VOCו NOX, SO2:הנפלטים מתעשייה הינם

 

 . י סוג המזהם"התפלגות פליטת המזהמים בגין תעשייה עפ: 3.4איור 

-בדרום הארץ ו 34%, רץמסך פליטות התעשייה נפלטות במרכז הא 43%עוד עולה מהניתוח כי 

 .בצפון 20%

 

 שיעור התרומה לסך הפליטות על פי חלוקה גיאוגרפית: 3.3איור 

היתרה נפלטת בשטחים . מסך הפליטות במרכז הארץ מתרחשות במטרופולין דן וירושלים 7%

מסך הפליטות באזור הצפון  31%בצפון התמונה שונה וניכר כי . שטחים פתוחים, קרי, המשלימים

, בגוש חיפהכמות הפליטות , אל אף הפליטה הנמוכה יחסית של אזור זה. מתרחשות בגוש חיפה

מכלל בפליטות משויכים למקורות  0%בדרום רק . אלו שבערים האחרות שנבחנוגדולה מהותית מ

 .בבאר שבע 
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 תחבורהמ המזהמים פליטתכמות   3.4

מנתוני , במהלך כתיבת העבודה עודכן מצאי הפליטות מתחבורה שבידי המשרד להגנת הסביבה

למצאי הקודם והן  בסעיף הבא יתואר בכלליות אופן חישוב המצאי ששימש הן. 2101לנתוני  2114

ולבסוף יוצג השינוי בערכי הפליטה . 2101לאחר מיכן יוצגו הממצאים הרלוונטיים לשנת . למעודכן

 . 2101-ל 2114בין 

 תחבורה -המצאי חישובאופן  3.4.1

מרוכזים במצאי הפליטות של המשרד להגנת הסביבה , הנתונים אודות פליטת מזהמים מתחבורה

 :שני מקורות אלו נבדלים זה מזה במספר אופנים. לסטטיסטיקהובנתוני הלשכה המרכזית 

ס "מצאי הפליטות של הלמ. 2101ס מתבסס על נתוני "מצאי הפליטות של המשרד להגנ .א

 . אינו מכיל מידע מלא על כלל המזהמיםו  2119מעודכן לשנת 

מצאי המשרד מחשב ומעריך את כלל פליטות כלי הרכב תוך פילוח לקטעי כבישים  .ב

המצאי מעריך פליטות על סמך כמות הנסועה . בשעות מייצגות( ים ופנים עירונייםראשי)

סוגי כלי רכב עם מקדמי פליטה  3-תוך חלוקה ל( פרופילציה של הכביש)בכל קטע כביש 

, ס"המצאי הקיים בלמ. ג פליטה לשעה עבור קטעי הכביש הרלוונטיים"ומחשב ק, שונים

 .ם ראשייםמודד פליטות בגין תחבורה רק בכבישי

 .ס עיקר ממצאי הפליטות יחושבו מתוך מצאי המשרד"בשל חלקיות הנתונים בלמ

 

 תחבורה -המצאיתוצאות   3.4.2

שהינם , טון בשנה 078,743 -בגין פעילות תעשייתית נאמדה בכ, 2101בשנת , סך כמות הפליטה

נכון , להלן פירוט תוצאות המצאי במונחי טון פליטה בשנה. מסך פליטת המזהמים הארצית 30%

 . 2101לנתוני 

 

 טון פליטה בשנה -מזהם ואזורעל פי חבורה כמויות פליטת המזהמים מת: 3.3טבלה 

 

332,1235,045024419,18426,629גוש דן

104971,6640714,7296,970ירושלים

178493,18401617,13811,348חיפה

2764610207891,348באר שבע

1699,96227,91801,32489,372128,744מרכז

482,0909,593044017,24029,411צפון

361,3837,692036511,11420,590דרום )מחושב(

1267,34221,20901,00965,45995,145מרכז )מחושב(

301,2426,409027910,10218,063צפון )מחושב(

341,3067,232034510,32519,242דרום )מחושב(

25213,43445,20402,129117,726178,745על פי המצאיכל הארץ

SO2VOCNOX PM10 PM2.5סה"כ CO

ערים

אזורים )כולל ערים(

אזורים )ללא ערים(
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מפליטות התחבורה הינן פליטות פחמן חד  11%לוח כמויות הפליטה על פי מזהמים עולה כי מפי

מסך הפליטה בגין  91%יחד מהוות פליטת מזהמים אלו מעל ל. NOXפליטת  23%חמצני ו

 :כפי שניתן להיווכח באיור הבא. תחבורה

 

 .י סוג המזהם"התפלגות פליטת המזהמים בגין תחבורה עפ: 3.4איור 

. כאשר חמישית מפליטה זו מקורה בגוש דן, מסך הפליטות מתחבורה נפלטות במרכז הארץ 72%

אך ניכר שיעור הפליטות מתחבורה באזורי הדרום והצפון אינם נבדלים זה מזה משמעותית 

 .שבע-פליטה גבוה יותר בגוש חיפה מאשר בבאר

 

 גיאוגרפיתשיעור התרומה לסך הפליטות על פי חלוקה : 3.7איור 

 2111-ל 2114בין  השוואה-תוצאות המצאי  3.4.3

מצביעה על פחיתה  2101לזה שבשנת  2114השוואה בין תוצאות מצאי הפליטה מתחבורה בשנת 

השוואה עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . 41%-בכבכמות פליטת המזהמים בתחבורה 

קשה היה לאמוד , ס"הפליטות של הלמבשל חלקיות שיטת חישוב , עד כה. מניבה תמונה דומה

תוצאות המצאי המעודכן מאששות את . את אפקטיביות התקינה בתחום זיהום האוויר מתחבורה

 .הממצאים כי חל פיחות משמעותי בכמות הפליטה מתחבורה
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 -2101לזו שבשנת  2114להלן השוואה בין כמות הפליטות בשנת 

 טון בשנה -2111-ו 2114השוואת כמויות הפליטה מתחבורה בשנים  :3.4טבלה 

 

 2101בשנת . בגין פעילות תחבורתית  אלף טון מזהמים לאוויר 311-נפלטו קרוב ל 2114בשנת 

פליטת התרכובות האורגניות . 41%-ירידה של קרוב ל, אלף טון 081-פחתה כמות הפליטה לכ

 .33% -כמות הפחמן חד חמצני פחתה ב. בדקותבשנים הנ 31%-ותחמוצות החנקן פחתו בכ

 

 2114-2111השוואת פליטת המזהמים מתחבורה בין השנים  :3.8איור 

מראים גם כן ירידה דרמטית ,  במהלך העשור האחרון -COו  NOXעל פליטות , ס"נתוני הלמ

 כמוצג בטבלה להלןכפי , SO2-ו  NOX-מ בכמות הפליטה מתחבורה

 טון פליטה בשנה -בעשור האחרון CO-ו NOXסך פליטת  :3.1טבלה 

 

ופליטת הפחמן החד חמצני פחתה  29%-פחתה פליטת תחמוצות החנקן ב 2113-ל 2111בין שנת 

בין השנים העוקבות נצפה שיעור פחיתה שנתי של פליטת . 33%-גם כן בשיעור דומה של כ

 . 03%-ל 1%ל  בשיעורים הנעים בין "המזהמים הנ

 

תוצאות מצאי 2010תוצאות מצאי 2004
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 חשמל  -תוצאות המצאי  3.1 

 חשמל -אופן חישוב המצאי

ובמקרה , מוקדייםמסתמך על פליטות ממקורות המצאי , בדומה לאמידת הפליטות מתעשייה

המשקלל בתוכו את פרופיל  (פרופילציה) המצאי מבוסס על מודל. הזה תחנות כוח לייצור חשמל

 .ב הפליטה השעתי של כל מוקדוקצהפעילות 

 

 פליטות מחשמל -תוצאות המצאי

 49%שהינם , טון בשנה 284,284 -בגין ייצור אנרגיה  נאמדה בכ, 2101בשנת , סך כמות הפליטה

נכון לנתוני , טון פליטה בשנהבמונחי  להלן פירוט תוצאות המצאי. מסך פליטת המזהמים הארצית

2101. 

 

 טון פליטה בשנה -מזהם ואזורעל פי  חשמלייצור מכמויות פליטת :3.8טבלה 

 

 

 

מסך , בהתאמה 47%-ו 30%בשיעורים של  S02-ו NOXבגין ייצור אנרגיה נפלטים שני המזהמים 

מכלל הפליטות  13%.  יתר המזהמים נפלטים בשיעורים זניחים. הפליטות בגין ייצור חשמל

כאשר רובה ככולה של הפליטה מתרחשת , בצפון 2%בדרומה ורק  33%, נפלטות במרכז הארץ

 . במוקדים שאינם בתוך הערים שנבחנו

 

 

 

 

 

 

4103,05720204853,623גוש דן

0000000ירושלים

3,29501,722138138145,307חיפה

0000000באר שבע

78,1420102,2291,2231,2231,921184,738מרכז

3,30301,727138138145,321צפון

52,060040,29579979927394,225דרום )מחושב(

78,101099,1721,2031,2031,437181,115מרכז )מחושב(

80500014צפון )מחושב(

52,060040,29579979927394,225דרום )מחושב(

133,5050144,2512,1602,1602,208284,284על פי המצאיכל הארץ

 PM10סה"כ  PM2.5CO

ערים

אזורים )כולל ערים(

אזורים )ללא ערים(

SO2VOCNOX              
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 עלויות לטון פליטה: נזקי זיהום אוויר לאמידת החישובתוצאות .  4

הסעיף הראשון ידון במתודולוגית העברת התועלות בו . פרק התוצאות יתחלק לשלושה סעיפים

הסעיף השלישי ישווה בין הממצאים . תגובה-בזמן שהסעיף השני ידון בשיטת פונקצית מינון

נה המוסבר הוא ערך טון המשת, נדגיש שעל פי המתודולוגיה הכרוכה בשיטה הראשונה. השונים

המשתנים המסבירים הם מאפיינים . זיהום ספציפי כפי שהתקבל במחקרים שונים בעולם

על פי המתודולוגיה השנייה . 'צפיפות אוכלוסייה וכו, אובייקטיביים לכל מחקר כגון תוצר לנפש

. ם אפשריאין ערך נאמד לטון פליטה אלא הוא מחושב על פי עלות הסימפטומים השונים לכל מזה

בעולם מושלם המספרים אמורים היו לצאת זהים ואולם ברור שמחקר המבוסס על שיטות 

יחד עם . לא יכול להניב אותן תוצאות בשתי מתודות נפרדות, מדויקות ככל שיהיו, סטטיסטיות

אומדן נמוך של ההפרש לערך טון פליטה על פי שתי השיטות יכול להצביע על סדר גודל , זאת

 .הערך הנמדדמהימן של 

 על פי שיטת העברת התועלות   4.1

 :פונקצית הרגרסיה אשר שימשה אותנו ניתנת על ידי

DPT = f(GDPC, POPDEN, TRAN, PEROLD, PERYNG, POPEXP, POLBCKG, PERRURAL) 

 :כאשר

DPT  = (בשקלים)נזק לטון פליטה 

GDPC  = מתוקנן בשיווין כוח הקניה  2100תוצר לנפש בשקלים במונחי(PPP.) 

POPDEN  = (ר"בנפשות לקמ)צפיפות אוכלוסייה 

TRAN  = (תחבורה=0, תעשייה=1)משתנה דמי תחבורה 

PEROLD  % = 11אוכלוסייה מעל גיל 

PERYNG  % = 04אוכלוסייה מתחת לגיל 

POPEXP  = (נפשות)כמות אוכלוסייה חשופה 

POLBCKG =זיהום רקע 

PERRURAL  % =מהאוכלוסייה אשר גרה ביישובים כפריים 

 

ניסינו לקחת את כל המשתנים הרלוונטיים אשר יכולים להשפיע על הערך , כפי שניתן להבחין

( EPA, 2005)הכנסנו את זיהום הרקע מכיוון שלמרות שהספרות טוענת . המוניטארי של הזיהום

חשוב להבין את ההשלכה , למטרות סימולציה, עדיין, עה על הנזקשרמת הרקע עצמה אינה משפי

 . של הפחתה או החמרה של רמות הזיהום
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כפי שהורחב ) 0.2 –ל  1.8קיימים מחקרים אשר ממליצים שהגמישות תנוע בין , בהקשר להכנסה

אולם במקרה שלנו כאשר יש יותר ממשתנה מסביר אחד הרי שהשפעת ( 2118, אצל פארטו

כפי , ואכן. במשתנים נוספים ולכן  סביר שהיא תהיה נמוכה יותר" נמהלת"ייחודית ההכנסה ה

 (. 1.2 -גמישות של כ)זו התוצאה שמתקבלת , שניתן להיווכח מהתוצאות בהמשך הפרק

נדגיש שזיהום מתחבורה משפיע בצורה רבה יותר מכיוון שהפליטה נעשית מגובה נמוך , לבסוף

לשם כך הוספנו משתנה דמי אשר יתפוש את ההבדל בין . ים אלוולכן עלות הזיהום גבוהה במקר

 .מחקרי תחבורה לאחרים

אלו הן אוכלוסיות המבוגרים . האוכלוסיות הרגישות %משתנים מסבירים נוספים כוללים את 

שני משתנים חשובים נוספים הם צפיפות האוכלוסייה במקום . 04והילדים עד גיל  11מעל גיל 

אין בהכרח קורלציה בין השניים מכיוון שלערים שונות . הנפשות המושפעות הזיהום כמו גם מספר

ניתן למצוא שתי , לכן. יש לא רק מספר אוכלוסייה שונה אלא הן גם מתפרשות על שטחים שונים

הכנסנו גם את , לבסוף. ערים עם מספר זהה של נפשות אשר הצפיפות ביניהן שונה באופן מובהק

נראה לנו שזהו משתנה אשר תופש לא רק את הצפיפות . ביישוב כפרי אחוז האוכלוסייה אשר גרה

בעיר נתונה אלא את הצפיפות במדינה כולה למקרה שהאמידה נעשתה על המדינה כולה כמקשה 

 .אחת

חציונים וסטיות תקן של הממוצעים למדינות השונות אשר נכללו , מציגה ערכי ממוצעים 4.0טבלה 

וונטיים לישראל ניתן להבחין מהטבלה שרוב המדינות הן בניתוח כמו גם את הערכים הרל

אחוזי המבוגרים זהים . מפותחות יותר מישראל וצפיפות האוכלוסייה בהן נמוכה מזו בישראל

כמות האוכלוסייה . ואולם אחוזי הילדים גבוהים בישראל משמעותית מאשר ממוצע המדגם

מתגוררת באזורים כפריים גבוהה פי  החשופה גבוהה פי שתיים מישראל ואחוז האוכלוסייה אשר

מבחינת המשמעות הרי שהתוצר לנפש נמוך יותר וכמות האנשים בעיר נמדדת נמוכה . מישראל 3.3

. ניתן לראות שבישראל יש צפיפות גבוהה יותר ואחוזי ילדים גבוהים יותר, לעומת זאת. יותר

 .הנאמד בישראלהשפעות צולבות אלו אמורות להשפיע בכיוונים מנוגדים על הערך 

מסכמת את התוצאות עבור הרצה של רגרסיה ליניארית רבת משתנים כאשר המשתנה  4.2טבלה 

 . 2100התלוי הינו הערך הנאמד במחקרים השונים לטון פליטה בשקלים מהוונים לשנת 

אחוזים  33-10המשתנים מסבירים בין , ראשית. ניתן להבחין במספר נקודות חשובות 4.2מטבלה 

המודלים עצמם מובהקים באופן כולל על פי מבחן . הערכים הנאמדים במחקרים השונים משונות

F  91%רוב המשתנים קיבלו ערך מובהק ברמת מובהקות של , למעשה. 91%ברמת מובהקות של 

. VOC-מבוגרים ואוכלוסייה המתגוררת ביישובים כפריים ב, אחוזי ילדים: פרט למשתנים הבאים

זה אכן היה צפוי ותואם את הממצאים כפי . ל מקדמים שאינם מובהקיםכמו כן זיהום רקע קיב

 .ערכנו את הסימולציות על פי המקדמים המובהקים בלבד, לפיכך. שהובאו בסקירת הספרות

בחרנו להוסיף לטבלה גם . מסכמת את ערכי הזיהום עבור ערכים ממוצעים בישראל 4.3טבלה 

 31%יר חציונית היא אותה עיר דמיונית אשר ע. ערכים בעיר חציונית מסיבות סטטיסטיות

למטרות פוליטיות . בערים קטנות ממנה 31% –מתושבי ישראל גרים בערים גדולות ממנה ושאר ה 
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דווקא במקרה זה אנחנו ממליצים על עיר , יחד עם זאת. זו העיר המומלצת לניתוח, חברתיות

על פי (. לדוגמא ירושלים)דולות ממוצעת היות והזנב שנוצר במקרה שלנו משאיר בחוץ ערים ג

אלפי תושבים ואילו עיר חציונית  044גודל עיר ממוצעת הינה , (2101, ס"שנתון הלמ)ס "הלמ

. בגודל שונה כאשר המשתנה היחיד שהשתנה הוא מספר התושבים בעיר.אלפי תושבים 80כוללת 

 . 2השארנו את כל שאר המשתנים בערכם הממוצע לישראל, כלומר

משתנים עבור חציון וסטיית תקן למדגם הסטטיסטי ולישראל , ערכים ממוצעים :4.1טבלה 
 מסבירים נבחרים

 ערך בישראל חציון סטיית תקן ערך ממוצע במדגם משתנה

תוצר לנפש 

 (בשקלים)

37,816 

 

12,058 38,640 90,060 

צפיפות 

נפשות )

 (ר"לקמ

167 22.41 110 321 

 14 17 2.42 16 מבוגרים %

 26 15 2.29 16 ילדים %

כמות 

אוכלוסיה 

 חשופה

299,000 22,940 170,700 143,980 

% 

אוכלוסייה 

ביישובים 

 כפריים

28 12.32 31 8 

 .2101, ס"הלמ: מקור לנתוני ישראל  

  

                                                           
2
אין משמעות לגבול העיר . הכוונה היא לכמות אוכלוסייה חשופה" עיר ממוצעת או חציונית"בכל מקום שנכתב  

  .כמובן
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 (סטטיסטי בסוגריים tערכי )רגרסיה ליניארית רבת משתנים : 4.2טבלה 

 (2100ערך הנזק לטון פליטה בשקלים = משתנה תלוי ) 

PM10 VOC PM2.5 NOX SO2 מזהם/מקדם 

2,298* 
(6.54) 

1,666* 
(3.38) 

21,804* 
(2.08) 

3,738* 
(2.03) 

6,017* 
 (2.10) 

 חותך

0.15* 
(4.82) 

0.01* 
(2.58) 

0.20* 
(2.66) 

0.02* 
(2.43) 

0.08* 
(2.20) 

 תוצר לנפש

28.81* 
(2.52) 

0.2* 
(2.89) 

4.8* 
(2.14) 

3.15* 
(1.86) 

21.32* 
(5.42) 

צפיפות 
 אוכלוסייה

148,402* 
(5.05) 

4,137* 
(2.47) 

247,338* 
(3.49) 

40,406* 
(2.47) 

 תחבורה 

42.24* 
(2.06) 

30.62 
(1.05) 

71.44* 
(2.59) 

71.36* 
(2.31) 

43.15* 
(1.68) 

מבוגרים  %
 (13מעל )

187.92* 
(2.11) 

11.53* 
(1.08) 

303.2* 
(2.10) 

225.04* 
(2.12) 

41.65* 
(2.09) 

 ילדים %
 (04מתחת ל )

2.43* 
(1.93) 

0.09* 
(2.54) 

1.4* 
(2.28) 

0.11* 
(2.49) 

1.01* 
(1.93) 

אוכלוסייה 
 מושפעת

712.2 
(0.92) 

1.85 
(1.04) 

00.87 
(1.18) 

2.23 
(0.34) 

14.31 
(1.05) 

 זיהום רקע

-24.40* 
(2.11) 

17.69 
(1.10) 

-40.66* 
(2.01) 

-48.84* 
(2.21) 

-3.00* 
(-2.14) 

 אחוז כפריים

1.41 1.33 1.42 1.33 1.41 R2 
31 41 41 34 41 N3 

23.2 13.11 12.38 11.4 1.11 F 
 91%מסמל מובהקות ברמה של * 

מהתבוננות בטבלה ניתן להבחין שערכי הנזק אינם עולים בצורה ליניארית עם הגידול במספר 

היחיד שמשפיע הסיבה היא כמובן מכיוון שמספר התושבים החשופים אינו המשתנה . התושבים

 .על ערך הנזק

הנחנו שהצפיפות בעיר  4.3בטבלה . יש מקום לתת את הדעת על נושא הצפיפות: בעיית הצפיפות

אולם מספר זה מטעה מכיוון שצפיפות האוכלוסייה , ממוצעת וחציונית הינה זהה לממוצע הארצי

ן תל אביב ועד לכדי ר במטרופולי"נפש לקמ 2,111באזורים מטרופולינים יכולה להגיע עד לכדי 

 . ר בגלעין תל אביב"נפש לקמ 8,111

טבלה . וירוחם( הגלעין)תל אביב : בכדי להבהיר את הנקודה בחרנו להציג ערכי זיהום בשתי ערים

 .מסכמת את ההבדלים בין שתי הערים 4.4

טון פליטה של , במיוחד בענף התחבורה. נדגיש שהטבלה לא הובאה רק לצורך המחשה תיאורטית

NOx  בערך מאשר בירוחם וטון של  2.3מזיק בתל אביב פיPM10 ו-PM2.5  בהתאמה 3-ו 4פי. 

                                                           
3
 (.המספר התצפיות ברגרסי)מסמן את מספר המחקרים שעליהם הסתמכנו  



51 

 

 

 

 (2111, בשקלים)ערכי זיהום בישראל לעיר ממוצעת ועיר חציונית : 4.3טבלה 

 (אלפי תושבים 81.3)עיר חציונית  (אלפי תושבים 144)עיר ממוצעת  

 תחבורה תעשייה תחבורה תעשייה מזהם

SO2 36,093  29,844  

VOC 15,920 20,557 10,295 14,932 

NOx 29,308 69,714 22,433 62,838 

PM2.5 108,419 132,527 83,419 107,507 

PM10 71,040 87,216 56,040 72,216 

 

לפיכך יש לשערך את . גידול בתוצר לנפש משפיע על הנכונות לשלם בכדי להפחית זיהום :צמיחה

ניתן לראות שהנזק המוערך עולה לכל שקל נוסף  4.2מטבלה . הערכים על פי קצב הצמיחה לנפש

ניתן להמיר זאת למונחי . PM2.5שקלים עבור  1.2לבין  VOCשקלים לטון עבור  1.10בין , בתוצר

אם , לדוגמא. חישוב של שינוי באחוזי תוצר וההשלכה על השינוי באחוזי נזק, רכלומ, גמישות

מסכמת את השינוי  4.3טבלה . 94,313 –ל   91,111 -מ 3% –התוצר במדינת ישראל צפוי לעלות בכ 

 . בערך הנזק לטון פליטה 

אולם רחוק  הינו נורמלי( איכות סביבה)טווח גמישויות ההכנסה מצביע כמובן על כך שהמוצר 

, פארטו)ח פארטו "דו. 1.240לכל היותר מגיעה גמישות ההכנסה לידי . מלהיות מוצר מותרות

כפי שניתן לראות . עבור זיהום כתוצאה מיצור אנרגיה 1.83ממליץ על גמישות הכנסה של ( 2118

ו הסיבה היא שהנזק אינ. ערכי הגמישות נמוכים משמעותית עבור תעשייה ותחבורה, 4.3מטבלה 

 .פונקציה רק של ההכנסה אלא של משתנים אחרים
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 (אביב מול ירוחם-גלעין תל) 2111, ערכי זיהום בשקלים: 4.4טבלה 

אלפי  413.1)גלעין תל אביב  

 , תושבים

 (ר"נפש לקמ 1,941.4

 143, תושבים 8,111)ירוחם 

 (ר"נפש לקמ

 תחבורה תעשייה תחבורה תעשייה מזהם

SO2 218,430  18,753  

VOC 48,437 53,074 3,470 8,107 

NOx 81,878 122,284 13,783 54,189 

PM2.5 248,876 272,984 53,182 77,290 

PM10 155,314 171,490 37,897 57,043 

 

 

 3%שינוי בערכי זיהום כתוצאה מצמיחה כלכלית של : 4.3טבלה 

 (2100, עבור עיר חציונית בשקלים)

שינוי  % 2111-מצב נוכחי 3%צמיחה של  

תעשייה 

גמישות הכנסה )

 (בסוגריים

שינוי תחבורה  %

גמישות הכנסה )

 (בסוגריים

   תחבורה תעשייה תחבורה תעשייה מזהם

SO2 30,204  29,844  1.21 

(0.20) 

 

VOC 10,340 14,977 10,295 14,932 1.44 

(0.188) 

0.30 

(0.060) 

NOx 22,523 62,929 22,433 62,838 0.40 

(0.08) 

0.14 

(0.028) 

PM2.5 84,320 108,428 83,419 107,507 1.08 

(0.216) 

0.86 

(0.171) 

PM10 56,715 72,891 56,040 72,216 1.20 

(0.241) 

1.28 

(0.187) 

 גמישויות הכנסה בסוגריים* 
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 מינון -אומדן הנזק על פי פונקציות תגובה   4.2

השיטה השנייה נבחרה בעיקר בכדי להצליב את המידע המתקבל ממנה עם התוצאות , למעשה

 . מהשיטה הראשונה

 :על פי שיטה זו האומדן אמור להתקבל על ידי השלבים הבאים

 זאת על ידי פונקציות של . כימות מספרי של סימפטומים של תחלואה ותמותה לכל מזהם

 תגובה-מינון

 עבור תחלואה ותמותה הערכה של עלות לסימפטום. 

 אמידת ערך הנזק של המזהם על ידי סכימה של כל הנזקים שנזכרו לעיל 

, כמו כן. בכדי ליישם שיטה זו יש לזכור שעלינו לדעת כיצד הפליטה מתורגמת לריכוז של זיהום

עלינו לדעת מהי רמת הרקע של , עלינו לדעת מהם עלויות הטיפול של כל סימפטום ובנוסף

היות והמחקר . זאת בכדי לדעת כמה מיקרים נחסכים עבור הפחתה של טון פליטה. הסימפטומים

 - הוExternE –על פי ה )ל "השתמשנו בערכי תחלואה ותמותה מחו, מוגבל בזמן ומשאבים נוספים

EPA .)את העלויות לסימפטום המרנו לישראל רק . כפי שבאו לידי ביטוי בספרות האפידמיולוגית

 . 4על בסיס יחסי תוצר

מסכמת את הנתונים הטובים ביותר שמצאנו בחיפוש אינטנסיבי בספרות  4.1טבלה 

 .האפידמיולוגית

אספנו את הפונקציות של , היות והמזהמים העיקריים מושפעים מתרכובות של מזהמים משניים

 –ו  SO2לדוגמא גופרית משפיעה דרך . אותם מזהמים אשר הם אלו שגורמים למעשה לתחלואה

SO4 . 

, (04עד גיל )נהוג להפריד בין ילדים . קיימות פונקציות שונות לסוגים שונים של אוכלוסיות, וסףבנ

כמו כן מקובל להפריד בין אוכלוסיית . ושאר האוכלוסייה מבחינת גיל( 11מעל גיל )מבוגרים 

מתארת את  4.7טבלה . האסטמטיים והאוכלוסייה הכללית מכיוון שזו הראשונה רגישה יותר

 .5(ס ומשרד הבריאות"על פי נתוני הלמ)אוכלוסייה הרלוונטית מסך כל האוכלוסייה אחוז ה

כפי שניתן . EPA-הו ExternE –מתארת את העלות לסימפטום על פי הערכות של ה  4.8טבלה 

-מתארת את מספר המקרים ל 4.9טבלה . המרנו את העלויות לישראל על פי יחסי התוצר, לראות

טון  0,111 –השימוש ב . אלף תושבים של המזהמים העיקריים 011טון פליטה בעיר של  0,111

                                                           
4
 1.1ל העברת תועלות פשוטה הניבה ערך ש. נקודה זו חשובה במיוחד בהקשר של ערך חיי אדם סטטיסטי בישראל 

על פי הערכות מדויקות יותר ניתן להראות שהערך גבוה יותר בעשרות , ואולם. מיליוני שקלים לחיי אדם נחסכים
 .עובדה זו יכולה כמובן להשליך על התוצאות. אחוזים בישראל

5
 .ראו נספח ב עבור פונקציות המקור והספרות הרלוונטית 
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החישובים כבר לוקחים בחשבון . נעשה לשם פשטות בכדי למנוע שימוש מסיבי בנקודה עשרונית

 . ת יחס האוכלוסיות המוחלשות בכדי לקבל מספר מיקרים לכל תת אוכלוסייה כזאתא

איננו נכנסים בשלב . נדגיש שהשתמשנו בערך אחיד לכל חיי אדם נחסכים, מבחינת ערך חיי אדם

ניתן לבצע בקלות ניתוחי , זה לויכוח האם יש לתקנן את הערך בהתאם לגיל האדם ואולם בעתיד

כמו כן נציין שערכי התחלואה אינם מבוססים כאן על . ונים של ערכי תמותהרגישות על סכומים ש

 .נכונות לשלם אלא על עלויות טיפול בלבד

טון פליטה  0,111 –עתה כל שנותר הוא לכפול את עלות הסימפטומים השונים במספר המקרים ל 

אלף  011 בעיר של)בכדי לקבל את העלות לטון אחד של פליטה  0,111-ואת התוצאה לחלק ב

ל בנוגע "נדגיש שהתוצאה איננה מבוססת על מחקרי חו. 4.01התוצאות ניתנות בטבלה . 6(תושבים

ל כמו גם "ל בנוגע לפונקציות מינון תגובה ועלויות הטיפול בחו"לנזק הכלכלי אלא על מחקרי חו

 . ערך חיי אדם משוערכים ישראל

  

                                                           
6
שיעור .  01%הוא + 13ושיעור בני . 28%וכלוסיה מדינת ישראל הוא בא 1-04שיעור הילדים בגילאי : ערכי הבסיס הם 

 (.2119, ס"הלמ) 3.7ושיעור האסתמטים הוא  1.330התמותה הבסיס הוא 
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 7(ק"מ/ג"מ/נהש/מיקרים לנפש)תגובה  –פונקציות מינון  4.4טבלה 

 SO4 NO3 SO2 O3 PM2.5 

  7.13E-0.6 5.84E-06   מוות אקוטי

 *4.33E-06* 2.59E-06*   4.33E-06 אי ספיקת לב

 **2.00E-02**   3.36E-02 **3.36-02 הגבלת פעילות

 ברונכיט
 (מבוגרים)

7.62E-03*** 4.56E-03***   7.62E-03*** 

שיעול 
 (מבוגרים)

7.84E-03*** 4.70E-03***   7.84E-0.3*** 

בעיות בדרכי 
הנשימה 

התחתונות 
 (מבוגרים)

2.83E-03*** 1.71E-03***   2.83E-0.3*** 

 ברונכיט
 (ילדים)

9.03E-04**** 5.46E-04****   9.03E-0.4**** 

 ****1.56E-03**** 9.31E-04****   1.56E-03 (ילדים)שיעול 

בעיות בדרכי 
הנשימה 

התחתונות 
 (ילדים)

1.20E-03**** 7.21E-04****   1.20E-03**** 

אשפוז בשל 
בעיות בדרכי 

 הנשימה

3.46E-06 2.07E-06 2.04E-06 3.54E-06 3.46E-06 

אשפוז בהקשר 
של תפקוד 

 המוח

8.42E-06 5.04E-06   8.42E-06 

 6.85E-05 4.11E-05   6.85E-05 מוות כרוני

 -מוות כרוני 
 מבוגרים

3.42E-04 2.05E-04   3.42E-04 

כרונית  ברונכיט
 (מבוגרים)

3.12E-05** 2.00E-05**   3.12E-05** 

כרונית  ברונכיט
 (ילדים)

6.92E-04***** 4.14E-04*****   6.92E-04***** 

התקפת 
 אסטמה

   1.50E-

04****** 

 

הגבלת פעילות 
 קלה

   7.81E-03**  

  

לאחר **** , אסתמטים מבוגרים %-לאחר שקלול ב*** , מבוגרים %-לאחר שקלול מ** , קשישים %-לאחר שקלול מ* 
אסתמטים באוכלוסייה  %-לאחר שקלול ב****** , ילדים %-לאחר שקלול ב***** , אסתמטים ילדים %-שקלול ב
 הכללית

  

                                                           
7
 . 'הרחבה נוספת של פונקציות תגובה מינון נמצאת בנספח ג 
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 שקלול באוכלוסייה רלוונטית: 4.1טבלה 

באוכלוסייה  % סוג אוכלוסיה
 הכללית

 21 ילדים

 81 מבוגרים

 04 קשישים

 3.3 אסטמטיים

 

 עלויות לסימפטום: 4.8טבלה 

שקלים )עלות  סימפטום  
2111) 

 6,642,000 מוות אקוטי
 21,652 אי ספיקת לב

 730 הגבלת פעילות
 265 (מבוגרים) ברונכיט

 298 (מבוגרים)שיעול 
בעיות בדרכי הנשימה 

 (מבוגרים)התחתונות 
53.13 

 265 (ילדים) ברונכיט
 298 (ילדים)שיעול 

בעיות בדרכי הנשימה 
 (ילדים)התחתונות 

53 

אשפוז בשל בעיות 
 בדרכי הנשימה

28,693 

אשפוז בהקשר של 
 תפקוד המוח

111,120 

 3,254,580 מוות כרוני
כרונית  ברונכיט

 (מבוגרים)
1,124,690 

כרונית  ברונכיט
 (ילדים)

1,594 

 265 התקפת אסטמה
 53 הגבלת פעילות קלה
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 טון פליטה עבור מזהמים נבחרים  1,111 –מיקרים נמנעים ל : 4.9טבלה 

 SO2 NOx VOC PM2.5 סימפטום
 0 1.6 0 1.9 מוות אקוטי

 1.3 0 0.41 0.3 אי ספיקת לב

 10,471 0 3,149 2,367 הגבלת פעילות

 2,373 0 719 536 (מבוגרים) ברונכיט

 2,443 0 741 552 (מבוגרים)שיעול 

בעיות בדרכי 
הנשימה התחתונות 

 (מבוגרים)
199 269 0 881 

 281 0 86 64 (ילדים) ברונכיט

 486 0 147 110 (ילדים)שיעול 

בעיות בדרכי 
הנשימה התחתונות 

 (ילדים)
85 114 0 375 

אשפוז בשל בעיות 
 בדרכי הנשימה

0.79 0.33 0.98 1.1 

של אשפוז בהקשר 
 תפקוד המוח

0.59 0.79 0 2.6 

 21 0 6.5 4.8 מוות כרוני

כרונית  ברונכיט
 (מבוגרים)

2.2 3.1 0 10 

כרונית  ברונכיט
 (ילדים)

49 65 0 216 

 0 42 0 0 התקפת אסטמה

 0 2,171 0 0 הגבלת פעילות קלה

 

יש להציג את התוצאות במונחי עיר ממוצעת , בכדי להיות עקביים עם שיטת העברת התועלות

אולם במקרה זה אין צורך להריץ את המודל מחדש היות וההמרה נעשית על ידי הכפלה . וחציונית

התוצאות מסוכמות בטבלה . פשוטה היות וההנחה כאן היא שהנזק הוא ליניארי במספר התושבים

4.00 
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 הערכה כלכלית של עלות הזיהום לטון פליטה של מזהמים נבחרים: 4.11ה טבל

 (4.9 –ו  4.8על פי טבלאות ) 

 
 סימפטום

טון פליטה 1111 –עלות מיקרים נחסכים ל   
SO2 NOx VOC PM2.5 

 0 10,627,200 12,619,800 12,619,800 מוות אקוטי

 28,148 0 6,495 6,495 אי ספיקת לב

 7,650,322 0 1,729,378 1,729,378 הגבלת פעילות

 630,458 0 142,404 142,404 (מבוגרים) ברונכיט

 730,188 0 164,987 164,987 (מבוגרים)שיעול 

בעיות בדרכי הנשימה 
 (מבוגרים)התחתונות 

10,574 10,574 0 46,812 

 74,656 0 17,003 17,003 (ילדים) ברונכיט

 145,260 0 32,877 32,877 (ילדים)שיעול 

בעיות בדרכי הנשימה 
 (ילדים)התחתונות 

4,516 4,516 0 19,926 

אשפוז בשל בעיות 
 בדרכי הנשימה

22,667 22,667 28,119 31,562 

אשפוז בהקשר של 
 תפקוד המוח

65,561 65,561 0 288,913 

 68,346,180 0 1,5621,984 15,621,984 מוות כרוני

כרונית  ברונכיט
 (מבוגרים)

2,474,318 2,474,318 0 11,246,899 

 344,321 0 78,109 78,109 (ילדים)כרונית  ברונכיט

 0 11,158 0 0 התקפת אסטמה

 0 115,358 0 0 הגבלת פעילות קלה

טון 1111 -כ ל  "סה  32,990,678 27,651,416 10,781,836 89,583,650 

טון 1 –כ ל "סה  32,990 27,651 10,781 89,583 
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 מינון לעיר חציונית וממוצעת-הערכת הנזק בשיטת תגובה: 4.11טבלה 

 DR -עיר ממוצעת  DR -עיר חציונית  מזהם

SO2  ₪26,722  ₪47,506 

VOC  ₪8,733  ₪15,525 

NOX  ₪22,397  ₪39,817 

PM2.5  ₪72,562  ₪129,000 

PM10  ₪42,813  ₪76,113 

CO N/A N/A 

 

 COאומדן של עלות  4.3

CO המחקר היחידי אשר . כימתו את ערכוש י אשר לא נתקלנו כמעט במחקריםהוא המזהם היחיד

(. Wang et al., 1994; 1995) 0993-ו 0994ב ופורסם בשנים "ניסה לכמת את ערך הנזק היה בארה

ב ולכן לא ניתן לבצע "המחקר ניסה לכמת את הערך של מזהמים שונים בערים שונות בארה

במקרה זה ביצענו העברת תועלות פשוטה על פי יחסי תוצר לאחר . תועלותרגרסיה של העברת 

 . 2100ב לשנת "שהיוונו את הערך הממוצע במחקר בערים השונות בארה

ח עולה "מהדו. 37%ב הוא "בין ישראל לארה( 2100)יחס התוצר כיום בשלב הראשון השתמשנו ב

ובהמרה  2100בהיוון לשנת . ב"בארה דולר לטון 2,704הייתה בממוצע  0989בשנת  COעלות לטון ש

שקלים עבור עיר חציונית  13,644 –ו  8,113מתקבל ערך של  37%לשקלים ביחס התוצר של 

במספרים אלו . ב לישראל"התושבים הממוצע בין ארהלאחר ששקללנו במספר  וממוצעת בהתאמה

 . ח זה"שבו השתמשנו בדו

. אשר בו נעשה שימוש בישראל עד כה( אירו 311)זה גבוה באופן משמעותי ביחס לערך הישן ערך 

לפיכך נעשה עדכון נוסף והוא הפחתה של הערך שהתקבל במקדם הפחתה בין סוגי המחקר בשאר 

אחד בשיטת עלות הנזק . ח האמריקאי ישנן שני סוגי הערכה"בדו. COהמזהמים לבין זה של 

על פי שיטה זו . השני בשיטה שונה במקצת שנקראת שיטת עלות המניעה(. 'מוות וכו, מחלות)

ההנחה היא , שוקיות-לפני שפותחו לעומק שיטות הערכה לא, 81 –שהייתה מקובלת בשנות ה 

. שהתועלת לטון הפחתה יכולה לקבל ערך מקור על פי ההשקעה הממשלתית עבור הפחתת טון זה

אם המדיניות הציבורית הינה אופטימאלית ומשווה עלות מין הסתם הנחה זו הייתה נכונה רק ב

לדעתנו הנחה זו הינה חזקה מדי ולכן הערך של אומדן הטון . שולית לתועלת השולית של הפחתה

אבחנה זו . עלות הנזק נכונה יותר מאשר אומדן העלות בשיטת עלות ההפחתהשיטת בהנחסך 

נאמד בשיטת עלות  CO –רק ה . השיטותכל המזהמים נאמדו בשתי  CO -חשובה מכיוון שפרט ל

בכדי להמיר אותו לערך על פי שיטת עלות הנזק השתמשנו בממוצע היחס שבין שתי . ההפחתה

כלומר ממוצע ) 2.33יחס העלויות בין שתי השיטות עומד על . השיטות עבור כל שאר המזהמים

ר את ולכן בחרנו להשתמש ביחס הזה בכדי להמי( מממוצע עלות הנזק 2.33עלות ההפחתה גבוה פי 
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שקלים  1,008, המספר שהתקבל. 2.33 –על ידי חלוקה ב ( שקלים לטון 03,144)המספר הקודם 

 .הוא זה ששימש אותנו במהלך החישובים, לטון עבור עיר ממוצעת

אירו לטון ביצענו המרה של הערך האחרון למונחי שנת  311בכדי להשוות ערך זה לערך הקיים של 

אירו  311הערך של . המחירים לצרכן ושיעור הגידול בהכנסה לנפשמוש במדד יזאת על ידי ש. 2101

 .שקלים לטון 3,313 אפואהינו  2101במונחי שנת ( 2110שהיה נכון לשנת )

ח לבין "אש 03 –הפשרה היא בין הערך הגבוה של כ . ח זה משתמש בערך המהווה מעין פשרה"דו

ח "אש 1 –נדגיש שגם ערך של כ , זאתיחד עם . ח"אש 3.3 –אירו שהוא כ  311הערך הנוכחי של 

לטון התבסס על אומדן גס והיינו ממליצים למשרד להגנת הסביבה ליזום מחקר ממוקד יותר אשר 

 .ייתן בסיס מושכל לערך הזה

 

 CO2אומדן של עלות    4.4

 :שינוי האקלים גורם לעלויות חיצוניות כתוצאה מהגורמים הבאים

, ירידה באספקת מים לשתיה, השפעה על החקלאות, שימוש מוגבר באנרגיה, עליית פני הים

אירועי מזג אויר , השפעות על מערכות אקולוגיות ועל שונות ביולוגית, השפעות בריאותיות

 (. עצירת זרם הגולף –לדוגמה )ואירועים קטסטרופליים , קיצוניים

גישת עלות הנזק וגישת : ל"את העלות של הגורמים הנ קיימות שתי גישות עיקריות על מנת למדוד

 . עלות המניעה

מוערכת על פי מודלים שונים העלייה בטמפרטורה שנובעת מפליטת טון גזי  עלות הנזקעל פי גישת 

ועל פי התוצאות נקבע המחיר המוערך לפליטת טון גזי , חממה והנזק הכלכלי שעליה זו גורמת

 . חממה

מחיר של טון גזי חממה הוא המחיר של העלות  –החישוב יותר פשוט  יעהעלות המנעל פי גישת 

 (. שנקבעה מראש)השולית הנדרשת כדי להפחית את פליטת הגזי חממה לכמות המטרה 

בחרנו להתמקד רק , למרות שהספרות מלאה בניסיונות לכמת את הנזק מטון של גזי חממה

 Greenstone)אחד אמריקאי , רים שוניםשני מחק.ב"באומדן שמקובל באיחוד האירופאי ובארה

et al, 2011 ) ואחד אירופאי(Maibach et al, 2008) , לטון  € 23-ו$  20הגיעו לתוצאות שונות של

וחושבו כחלק ממחקר כולל יותר של מחירים , 2101המספרים נכונים לשנת . בהתאמה, גזי חממה

 . עתידיים לפליטת טון גזי חממה
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 (:aibach et al, 2008M)המחקר האירופאי 

 .4.02תוצאות המחקר מפורטות בטבלה 

 מחיר מומלץ לטון גזי חממה באירופה: 4.12טבלה 

 2131 2141 2131 2121 2101 שנה

 83 71 33 41 23 מחיר באירו לטון גזי חממה

 009 98 77 38 33 **המחיר בשווה ערך דולרי

 אירו/דולר 0.4לפי יחס ** 

מחיר טון גזי חממה מוערך בשיטת  2121-ו 2101עבור  –המחקר משתמש במשולב בשתי השיטות 

ההסבר לשימוש  בשתי . המחיר מוערך בשיטת עלות הנזק 2131-2131ועבור השנים , עלות המניעה

פקטור הכרחי בקביעת המחיר , ישנם יעדי הפחתה מדידים 2101-2121השיטות הוא שעבור השנים 

מה שהופך את השימוש , כמו כן בשיטת עלות המניעה אי הודאות קטנה יותר. ניעהלפי עלות המ

בוצע החישוב בשיטת  2131-2131בשנים , לעומת זאת. בה ליותר מקובל מבחינה פוליטית ופרקטית

וגם מכיוון ששיטת עלות הנזק , גם מכיוון שאין בשלב זה יעדי הפחתה מקובלים –עלות הנזק 

 . מקובלת ומספר רב של מחקרים משתמשים בשיטה זוהופכת ליותר נפוצה ו

 (: Greenstone et al, 2011)המחקר האמריקאי 

 .4.03תוצאות המחקר נתונות בטבלה . מחקר זה מבוצע כולו בשיטת עלות הנזק

 ב"מחיר מומלץ לטון גזי חממה בארה: 4.13טבלה 

 2131 2141 2131 2121 2101 שנה

 44.9 39.2 32.8 21.3 20.4 מחיר בדולר לטון גזי חממה

 

 : שיטת החישוב

 .ומחושבת הצריכה לאדם שנה אחרי שנה, ג ואוכלוסיה"תמ, למודל מוכנסים נתוני פליטות. 0

כ בהתאם "וחישוב מחדש של הצריכה בשנים אח tתוספת יחידה של פליטת גזי חממה בשנה . 2

 .למודלים

 .2ובשלב  0זה ההבדל בין הצריכה שחושבה בשלב  tהנזק השולי בכל שנה שלאחר . 3
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על פי ריבית , (השנה שבה נוספה יחידת פליטה) tלשנה  tמהוונים את הנזק מכל השנים שאחרי . 4

 .כערך נוכחי נקי של כל הנזקים מהשנים הבאות tומחשבים את עלות הנזק בשנה , היוון מוסכמת

ישנם הבדלים , ל"ן לראות מהטבלאות הנכפי שנית: ההבדלים בין המחירים בשני המחקרים

ההבדלים יכולים להיות מוסברים . משמעותיים בין המחירים לטון גזי חממה בשני המקרים

 :במספר אופנים

בעוד שהמחקר האמריקאי , המחקר האירופי משתמש בגישת עלות המניעה 2101-2121בשנים . 0

לא יכולים להיות  2131-2131יש לשים לב שההבדלים בשנים . משתמש בגישת עלות הנזק

 . כיוון ששני המחקרים השתמשו בגישת הנזק, מוסברים באותו אופן

שהוצאות ( 80עמוד )ונאמר בו , המחקר האירופאי מתייחס באופן ספציפי לסקטור התחבורה. 2

 . המניעה של סקטור זה גבוהות מהממוצע

. בצורה משמעותית על התוצאותששינוי בהן משפיע , בשיטת עלות הנזק נלקחות הנחות רבות. 3

יוביל למחיר טון , 3%במקום  2.3%שימוש בריבית היוון של , על פי המחקר האמריקאי, לדוגמה

 . ותוצאה זאת קרובה בצורה משמעותית לתוצאת המחקר האירופי$, 20במקום $ 33גזי חממה של 

 

 השוואת התחזיות לעלית המחיר

 :ים במונחים של אחוזי גידול שנתיים כמוצג להלןנשווה בין שיעורי העלייה בטווחים השונ

 אחוזי הגידול בערכי פליטת פחמן דו חמצני על פי מחקרים שונים: 4.14טבלה 

 ב"מחקר ארה מחקר אירופאי 

2101-2121 4.8% 2.0% 

2101-2131 4% 2.0% 

2101-2141 3.3% 2% 

2101-2131 3.0% 0.9% 

 

והוא , לשנה 4.8%ח הוא "י המחקר האירופאי שיעור הגידול לעשור הקרוב במחיר לטון פד"עפ

. לשנה בלבד 2.0%, במחקר האמריקאי שיעור הגידול פחות ממחצית. יורד ככל שטווח הזמן גדל

 . השיעור נותר פחות או יותר יציב בכל טווחי הזמן
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  :יישום לישראל

ישנה בארץ מגמה , מחד גיסא.  ב ולאירופה"לארהמוצע להשתמש במדדים הממוצעים  .0

 .להידמות לאירופה ומאידך גיסא רצון שלא לבצע שינויים דרסטיים בפרמטר

אין צורך לבצע התאמה לפי , שנזקיהם גלובאליים, ביחס לגזי חממה: הערה מתודולוגית .2

 (. בניגוד לחישוב המקדם במסמכי המשרד הנוכחיים)התוצר לנפש 

 CO2שקלים של שווה ערך  013שני המחקרים מניבה ערך לטון של מיצוע של המרה לשקלים ו  .3

 .2101ביחס לשנת 

 . לשנה 3.3%-ממוצע של כ( מעבר למדד)מוצע לנקוט במקדם הצמדה ריאלי  .4

₪  013הוא , עליית מדד המחירים לצרכן 3%לפי אומדן של  2100-בהתאם לכך הפרמטר ל .3

 . לטון

 . שנים 3-ל ל יבדקו אחת"מוצע שהפרמטרים הנ .1

 

 ל"דיון והשוואות למחקרים בישראל וערכים בחו   4.3

העברת תועלות  –במסגרת המחקר נבדקה עלות לטון פליטת מזהמים בשתי גישות , כאמור לעיל

(BT )על פי מחקרים שבוצעו במדינות שונות והותאמו לפרמטרים שונים המתאימים לישראל ,

ויות הרפואיות השונות הנגזרות מסימפטומים שבה סוכמו העל( DR)תגובה -וגישת מינון
 .₪ 1-העלות לטון מוצגת כ, במקרים בהם אין נתונים זמינים. שוניםבריאותיים 

 בישראלשבוצעו עבור עלות פליטה לטון מחקרים בין דיון והשוואות    4.3.1

וכמו כן נשווה את התוצאות הללו , בסעיף זה נשווה בין התוצאות השונות של עלויות לטון פליטה

 . י חברת פארטו ודוח מיסוי ירוק"לתוצאות שהתקבלו ממחקרים שונים בעבר ע

על . תעשייה/ישנה חלוקה לעלות לטון פליטה לפי תחבורה BTבגישת  - מאפייני המחקרים השונים

הדוח של חברת פארטו בדק נתוני עלות . ל בין עלות לטון בתעשייה ובתחבורהאין הבד DRפי גישת 

 80,111)ישנם נתונים הן לגבי עיר חציונית  BTבנתונים של גישת . פליטה בסקטור האנרגיה

 (. תושבים 044,111)והן לגבי עיר ממוצעת ( תושבים

מוצגת באיור , (2118)ירוק והשוואתה לנתוני דוח מיסוי ,  BTעלות פליטה בסקטור תחבורה לפי 

 :להלן 4.0



63 

 

 

 תחבורההסקטור ב, BTעלות לטון של פליטת מזהמים לפי גישת  – 4.1איור 

 

והשוואתם לנתוני , בסקטור תעשייה BTמציג את נתוני עלות  פליטה לטון לפי גישת  4.2איור 
 (.2118)פארטו 

 

 תעשייההסקטור ב, BTגישת  –עלות לטון פליטת מזהמים  – 4.2איור 

 

העלות הגבוהה ביותר לטון פליטה מוערכת עבור , כפי שניתן לראות משני האיורים האחרונים

הן , VOCוהעלות הנמוכה ביותר לטון פליטה נמדדת עבור פליטת , (PM2.5, PM10)פליטת חלקיקים 

עבור  BTהערכת דוח מיסוי ירוק גבוהה משל , בסקטור תחבורה. בתעשייה והן בסקטור התחבורה

, בהשוואה לנתוני חברת פארטו. PM10עבור פליטת  BTאבל נמוכה יותר מגישת , NOX-ו COפליטת 

נדגיש שנתוני חברת פארטו . BTניתן לראות שבאופן עקבי הנתונים של פארטו נמוכים מנתוני גישת 

 . אלא לסקטור האנרגיה, אינן מתייחסים במישרין לתעשייה
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עבור עיר ממוצעת ועיר , בשתי הגישות( תעשייה/תחבורה)משווה בין העלות הממוצעת  4.3איור 

במקרה זה חושבה העלות הממוצעת בישראל על פי נתוני כמות הפליטה השנתיות . חציונית

 . BTעבור גישת , שהתקבלו מהמשרד לאיכות הסביבה

 

  (תעשייה/תחבורה)השוואה בין עלות ממוצעת לטון פליטה : 4.3איור 

 חציונית וממוצעת: על פי שתי הגישות בשתי ערים

היא הגבוהה ( PM)העלות הממוצעת לטון של פליטת חלקיקים , 4.3כפי שניתן לראות מאיור 

מכיוון שכמות , COבהקשר זה צריך לזכור שלגבי . היא הנמוכה ביותר VOC-ו COושל , ביותר

נזכיר )ת הכוללת בתחבורה רכיב זה משמעותי ביותר מהעלות השנתי, הפליטה היא גדולה

ההשוואה בין הגישות השונות מצביעה  -לגבי עיר ממוצעת (. זניחה CO-שבתעשייה כמות פליטת ה

, NOXועבור , DRהערכת העלות לטון פליטה גבוהה יותר על פי גישת  SO2-ו PM2.5על כך שעבור 

VOC ו-PM10  העלות לטון פליטה גבוהה יותר על פי גישתBT .עבור כל סוגי  –ציונית לגבי עיר ח

נציין שאין נתונים של עלות . BTהמזהמים הערכת העלות לטון פליטה גבוהה יותר על פי גישת 

 . ולכן לא בוצעה השוואה בין הגישות עבור מזהם זה COפליטה לטון עבור 

 8עלות פליטה לטון –שבוצעו בישראל ובאירופה מחקרים בין דיון והשוואות    4.3.2

נורווגיה ב ובנוסף)הבאים מציגים את עלות הפליטה לטון עבור מדינות האיחוד האירופי הגרפים 

לפי ) BTועל פי גישת , DRעל פי גישת  –ישראל בועבור  מדדים , ממוצע האיחוד האירופי, (שבדיהבו

ממוצע האיחוד , מדינות 29 –תוצאות  34כ מוצגות בגרפים "סה(. עיר חציונית ולפי עיר ממוצעת

שבו עלות הפליטה לטון  VOCלמעט המקרה של , באופן כללי .תוצאות מישראל ארבעופי והאיר

                                                           
8
לשני הסקטורים נעשית חלוקה . הדיון כאן מתבסס על ערך ממוצע של זיהום מתחבורה ותעשייה לצרכי התרשמות 

 .'בנספח ג
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עבור שאר המזהמים עלות הפליטה לטון נמוכה ביחס למרבית מדינות , היא מהגבוהות באירופה

מציגים את העלות לטון  4.7 –ו  4.1, 4.3,  4.4הגרפים . ואף נמוכה מהממוצע האירופאי, אירופה

לפי גישת , הנתונים בישראל נמדדו עבור עיר חציונית ועיר ממוצעת. פליטה באירופה לעומת ישראל

BT  ולפי גישתDR .כאשר נתוני מדינות אירופה נלקחו ממחקר , הנתונים מוצגים במונחי אירו

 . בשנה 2.3%בשער היוון של  2100והוונו לנתוני , 2111שבוצע בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השוואה לאירופה – SO2עלות לטון פליטת : 4.4איור 

 DR באירופה לפי עיר ממוצעת בגישת  07-וה 03-ניתן לראות שישראל נמצאת במקום ה 4.4מאיור 

יש . בהתאמה DR-ו BTלפי  23-ו 22ישראל נמצאת במקומות , לפי עיר חציונית. בהתאמה, BT-ו

ובמקרה של , BTלשים לב שבמקרה זה עבור עיר חציונית העלות בישראל גבוהה יותר על פי גישת 

 (. אין אחידות בתוצאות –כלומר ) DRעיר ממוצעת העלות בישראל גבוהה יותר על פי גישת 
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 השוואה לאירופה – NOxעלות לטון פליטת : 4.3איור 

 ניתן לראות שהעלות בישראל ממוקמת במרכז ביחס למדינות אירופה עבור רוב  4.3מאיור 

עיר חציונית לפי גישת )עבור ההערכה הנמוכה ביותר  23-ובמקום ה( 03-01מקומות )ההערכות 

DR .)הערכת העלות לטון פליטה על פי גישת , בהשוואה בין הגישות השונותBT  גבוהה מזאת על פי

נמוכה  NOXעלות פליטת טון , בכל המקרים. חציונית וגם עבור עיר ממוצעתגם עבור עיר , DRגישת 

 . מהממוצע של האיחוד האירופאי
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 השוואה לאירופה – VOCעלות לטון פליטת : 4.4איור 

VOC שעלות פליטת טון שלו בישראל גבוהה מכל מדינות אירופה עבור , הוא המזהם היחיד שנבדק

על , 4-ו 3עבור עיר חציונית העלות בישראל ממוקמת במקומות (. על פי שתי הגישות)עיר ממוצעת 

, בהשוואה בין שתי הגישות. כל ההערכות גבוהות מהממוצע האירופי. בהתאמה DR-ו BTפי גישת 

גם עבור עיר חציונית וגם עבור עיר , DRגבוהה מזו על פי גישת  BTטון פליטה על פי גישת העלות ל

 . ממוצעת
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 השוואה לאירופה – PM2.5עלות לטון פליטת : 4.1איור 

 ניתן לראות שהעלות בישראל נמוכה באופן כללי יחסית לאירופה ויחסית לממוצע 4.7מאיור 

מאשר  BTעבור עיר ממוצעת נמדדה עלות גבוהה יותר על פי גישת , SO2כמו במקרה של . האיחוד

 . DRואילו עבור עיר חציונית העלות גבוהה יותר על פי גישת , DRעל פי גישת 
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 :ג לנפש"ביחס לצפיפות אוכלוסין ולתמ –עלות לטון פליטה במדינות שונות 

מסביר אחד בלבד איננה מספקת בחרנו להציג שני גרפים בכדי להראות שהסתמכות על משתנה 

 .צפיפות אוכלוסין ותוצר לנפש. אשר כל אחד מהם מסתמך רק על משתנה מסביר אחד

המדינות מסודרות כש, לטון פליטה של מזהמים שוניםמתאר עלויות  4.8איור  –צפיפות אוכלוסין 

גיה צפיפות האוכלוסין הנמוכה ביותר בנורוו)מלמעלה למטה לפי צפיפות אוכולוסין בסדר עולה 

 . לצרכים גרפיים 01ר מוכפלת במקדם של "צפיפות האוכלוסין לקמ(. ובמלטה הגבוהה ביותר

ות שתהיה קורולציה כלשהי בין צפיפות האוכלוסין במדינה ועלות טון למרות שניתן היה לצפ

צפיפות האוכלוסין בישראל נמוכה . כזאת אינה קיימתן לראות באופן ברור שקורלציה נית, פליטה

לטון פליטה של בישראל העלות , אך כמו שהראינו בגרפים קודמים, אך ורק מזו של מלטה והולנד

  .רוב המזהמים פחותה מזו של רוב מדינות אירופה ושל ממוצע האיחוד האירופי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביחס לצפיפות אוכלוסין  SO2-ו NOXעלות לטון פליטת : 4.8איור 
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אבל , מציג שוב את עלות הפליטה לטון של מזהמים שונים במדינות שונות 4.9איור  –ג לנפש " תמ

, ג הנמוך לנפש"בבולגריה התמ)ג לנפש בסדר עולה מלמעלה למטה "הפעם הגרף מסודר לפי תמ

ניתן לראות  .לצרכים גרפיים 01ג לנפש מחולק במקדם "התמ.  (ובלוקסמבורג הגבוה ביותר

 . מממוצע האיחוד וגבוה, מרכז ביחס למדינות אירופהג לנפש בישראל ממוקם ב"שהתמ

 . ג לנפש ובין עלות לטון פליטת מזהם"גם כאן ניתן לראות שאין קורלציה ברורה בין התמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג לנפש"ביחס לתמ SO2-ו NOXעלות לטון פליטת  – 4.9איור 

ממצאים אלו מחזקים את טענתנו שבכדי לקבל מספר מכויל יותר אין זה מספיק להשתמש רק 

 –במדד אחד אלא יש לחשב את הערך לישראל על פי כמה משתנים מסבירים כפי שנעשה בשיטת ה 

BT.          
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 .היבט לאומי – ערך הזיהום בישראל.   3

מתוצרי הפרקים הקודמים באשר לעלויות זיהום בפרק זה תוצגנה ותנותחנה המשמעויות הנגזרות 

הוצגו ונותחו כמויות פליטת  3בפרק . מאנרגיה ומתחבורה למשק הישראלי, האוויר מתעשייה

החישוב  בפרק שלאחר מיכן הוצגו תוצאותו וך פילוח גיאוגרפיהמזהמים בסקטורים השונים ת

שק הישראלי כתוצאה מפליטת השלב הבא באמידת הנזק הכלכלי למ. לאמידת נזקי זיהום אוויר

 . מזהמים הינו הכפלת כמויות הפליטה בערכי הזיהום של כל מזהם

על מנת לאמוד את ערכי הפליטה של המזהמים נעשה שימוש בשתי , כאמור בפרק המתודולוגיה

עבור כל אחת מהשיטות חושבו ערכי . מינון ושיטת העברת התועלות-שיטת תגובה: מתודות

מטרתו של פרק זה היא (. עיר ממוצעת לעומת חציונית)אוכלוסייה החשופה הפליטה לפי גודל ה

בסעיף הראשון תוצג . לייצר ערכי זיהום כוללים עבור המשק הישראלי ועבור ערים גדולות

לאחר מיכן ינותחו . המתודולוגיה לחישוב העלות הכוללת למשק מזיהום אוויר ותוצאות האמידה

לבסוף נחלץ את ערכי הפליטה . ראל ויוצג ערך הפליטה עבורןערכי הפליטה לערים הגדולות ביש

 . לשטחים פתוחים

תעשייה , תחבורה: בסקטורים, של המזהמים שנבחנו, התוצאות יתייחסו לכלל הפליטה בישראל

הנחת הניתוח , חשמל אל אף הבדלי הגובה בו נפלטים המזהמים מתעשייה וייצור. וייצור חשמל

 . זהים, 4שחושבו בפרק , מתעשייה ומחשמל םהיא כי ערכי פליטת המזהמי

 היבט לאומי -למשק הישראלישל זיהום אויר הכולל ערכי שימוש מומלצים לחישוב הערך    3.1

בסקטור התחבורה ובסקטורי התעשייה לכל מזהם , יחידמטרת סעיף זה היא לייצר ערך פליטה 

ן פליטת המזהמים העלות השנתית למשק הישראלי בגי סך על מנת לאמוד את,  וייצור החשמל

: נתקבלו ערכי פליטת המזהמים על פי שתי המתודות שנחקרו 4בפרק . תעשייה וחשמל, מתחבורה

הן עבור עיר ממוצעת והן עבור עיר , (DR)=מינון -וגישת תגובה( BT)=גישת העברת התועלות

עד , יו הפרמטריםוגיים של האינטגרציה בהניתוח שלהלן יפרט את כל השלבים המתודול. חציונית

 . לגיבוש ההמלצות לערכי פליטה יחידים לכל מזהם

על מנת לייצר ערכי פליטה המפנימים את השונות הגבוהה בין הישובים השונים בארץ מבחינת 

המלצתנו היא שיש להתבסס על ערכי הפליטה , גודל האוכלוסייה המושפעת מפליטת המזהמים

 . 3.0המופיעים בטבלה ( ס"נתוני הלמ) 044,111נה לעיר ממוצעת המו

 

 לטון₪  -DR-ו BTערכי הפליטה לעיר ממוצעת על פי  : 3.1טבלה 

 

 

תחבורהתעשייה

SO2₪ 31,193N/A₪ 47,311

VOC₪ 03,921₪ 21,337₪ 03,323

NOX₪ 29,318₪ 19,704₪ 39,807

PM2.5₪ 018,409₪ 032,327₪ 029,111

PM10₪ 70,141₪ 87,201₪ 71,003

CON/A₪ 1,008N/A

**BT - עיר ממוצעת - עיר ממוצעת

DR מזהם
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מתקבלים פילוחים על  BT-בעוד שבשיטת ה. מוצגות לעיל שונות במהותן זו מזושיטות האמידה ה

עם זאת ניתן להיווכח כי טווחי העלויות . מניבה ערך יחיד משוקלל DR-שיטת ה, פי סקטורים

. דומים בין שתי השיטות וכי קיימת התאמה בסדרם האורדינאלי של עלויות הפליטה לפי כל מזהם

 . בכך מתחזקת את תקפות הנתונים

נכון לייצר ערכי טון שישקללו את תוצאות שתי , על מנת לאמוד את ערך הפליטה הכולל בישראל

יופק המקסימום מכלל המידע ותוצאות המחקרים שנבחנו במסגרת  בכך. שיטות האמידה לעיל

 :להלן אופן חישוב ערכי הפליטה הללו. העבודה

 אופן שקלול המידע משתי השיטות

על מנת להשוות בין ערכי הפליטה וללמוד על שונותם יש צורך לייצר ערך פליטה יחיד בשיטת  .א

לצורך כך נמצע . נזכיר שזאת מכיוון שבשיטה תגובה מינון אין אבחנה לפי סקטורים) BT-ה

כאשר משקלות ,  לפי שני הסקטורים, באופן משוקלל את ערכי הפליטה עבור כל מזהם

מסך הפליטה של מזהם  71.1%: לדוגמא .של כמות הפליטההערכים הינם תרומתם היחסית 

VOC ראה )נגרמת כתוצאה מפעילות תעשייתית וייצור חשמל כשהיתרה מתחבורה , בישראל

סביר שבראיית המשק הלאומי יינתן משקל רב יותר לערך הפליטה של , אם כך(. 3.2טבלה 

 . זהו המשקל שניתן במיצוע. המזהם כאשר הוא נפלט ממקורות תעשייתיים

צג שיעור הפליטה המשותף של שני בשל הזהות בערכי הפליטה בגין חשמל ותעשייה יו

 . הסקטורים

 לטון₪  -BT-ממוצע משוקלל של ערכי הפליטה לכל מזהם בשיטת ה :3.2טבלה 

 

בכך ייצרנו ערך . ליטה של שתי השיטות ונמצע ביניהם מיצוע פשוטנשווה בין ערכי הפכעת  .ב

בין שני ( BT-בשיטת ה)פליטה המשקלל את שתי השיטות ומכיל את השונות בערכים 

  . הסקטורים

 לטון₪  -השוואת ערכי הפליטה לפי שתי ומיצוע שלהם :3.3טבלה 

 

ממוצע משוקלל-BTתחבורהתעשייה+חשמלמזהם

SO299.8%0.2%36,037

VOC76.6%23.4%17,003

NOX79.4%20.6%37,618

PM2.573.7%26.3%114,762

PM10100.0%0.0%71,040

CO4.2%95.8%6,118

ממוצעBTDRמזהם

SO236,03747,50641,772

VOC17,00315,52516,264

NOX37,61839,81738,717

PM2.5114,762129,000121,881

PM1071,04076,11373,577

CO6,118N/A6,118
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על מנת לעשות . שכן מבחינים בין הסקטורים" משוקללים"כעת המטרה לייצר ערכי פליטה  .ג

שהפנימו את ערכי הפליטה על ) שחושבו מעלה בטור הממוצעהשווינו בין ערכי הפליטה זאת  

 (. 3.0ראה טבלה ) BT-לאלו שבשיטת ה ( DRפי 

לבין הממוצע  BTלפי שיטת ה PM10הפער בין הערך לטון פליטת  (: 3.3ראה טבלה )לדוגמא 

את . BTעל פי המשוקלל מהערך  3% סכום זה מהווה  . לטון₪  2,337 בין שתי הגישות הינו

 .בכל סקטור BT-את ערכי הפליטה בשיטת ה 0.3%-ב"  ייקרנו"הפער הזה גילמנו בכך ש

 .3.4מוצגים בטבלה  ערכי השימוש לחישוב סך עלות הפליטה למשק הישראלי

 לטון ₪ -ערכי השימוש לחישוב העלות הכוללת למשק מפליטת מזהמים :3.4טבלה 

 

 . מוצגים ערכי פליטה זהים היא שבשתי השיטות אין אבחנה בין הסקטורים COו  S02הסיבה לכך שעבור *

בלוח זה משקפים את המלצת העבודה לערכים החיצוניים הממוצעים לטון של הערכים בטבלה 

. בבחינת העלות הלאומית למשק הישראלי מפליטת המזהמים שנבדקו  המזהמים השונים

שנים ייעשה  3-מוצע כי אחת ל. 2111לשנת , קרי, ערכים אלו מתאימים למועד בו נעשה הניתוח

הקודם ועל פי מדד המחירים  הרגרסיה שפורטו בפרקעדכון של הפרמטרים על פי משוואות 

 . לצרכן

 

 העלות הכוללת למשק מפליטת מזהמים   3.2

על מנת לחשב את העלות הכוללת למשק מפליטת מזהמים נדרש לבצע הכפלה פשוטה של כמויות 

המוצגות , תוצאות ההכפלה. 3.4המזהמים הנפלטים מכל סקטור  בערכי הפליטה שחושבו בטבלה 

 -מעלות כי העלות הכוללת למשק הישראלי כתוצאה מפליטת מזהמים עומדת על כ, 3.3ה בטבל

  .מיליארד שקל בשנה 08.3

 23% -מפעילות תעשייתית ו 09%, מהעלות הכוללת למשק נגרמת כתוצאה מייצור חשמל 31%

 . מתחבורה

הדלקים  ביחס לענף החשמל נציין כי הכמויות והערכי הפליטה תלויים במידה רבה בתמהיל

 .המשמש את ייצור החשמל

 

 

 

תחבורהתעשייה+חשמלמזהם

*SO241,83641,836

VOC15,57420,110

NOX29,73670,733

PM2.5111,782136,638

PM1072,30888,773

*CO6,1186,118
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 מיליוני שקלים בשנה –העלות למשק הישראלי מפליטת מזהמים  :3.3טבלה

 
 

 

 על פי סקטורים,  התפלגות העלות הכוללת למשק :3.1איור 

 

( NOX)נובעת מפליטת של תחמוצות החנקן עיקר העלויות למשק כתוצאה מפליטת מזהמים 

 81%-למעלה מהינה  ,מזהמים אלופליטת העלות למשק בגין עולה כי  3.0מאיור (. SO2)והגופרית 

מסך הפליטה  11%" רק"אל אף שכמותית הם מהווים , סך העלות הכוללת למשק מזיהום אווירמ

  .של המזהמים שנבחנו

 

 

 לפי מזהמיםהתפלגות העלות הכללית למשק  :3.2איור 

 

 

 

סה"כתחבורהחשמלתעשייהמזהם

SO21,2035,585116,799

VOC6870270957

NOX9024,2893,1978,389

PM2.5425241291958

PM102751560431

CO1814720752

3,51010,2864,48918,285סה"כ

19%

56%

25%
תעשייה

חשמל

תחבורה

0%10%20%30%40%50%

SO2

VOC

NOX

PM2.5

PM10

CO

37%

5%

46%

5%

2%

4%
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 עלות הזיהום מתעשייה

המזהמים  .בשנה₪ מיליארד  3.3 הכוללת למשק מפליטת מזהמים מתעשייה הינה בסךהעלות 

מסך  21%-ו 21%, 34%המהווים  VOC -ו SO2 ,NOX: הינם, מעלות זו 81%שבגינם , העיקריים

 . בהתאמה, הפליטה

 

 התפלגות העלות בגין תעשייה לפי מזהמים :3.3יור א

 חבורהעלות הזיהום מת

ארבעת . בשנה₪ מיליארד  8.4העלות הכוללת למשק מפליטת מזהמים מתחבורה הינה בסך 

 ו VOC ,NOX ,CO: הינם( מבין אלו שנבדקו בעבודה זו)המזהמים הנפלטים מתחבורה 

 PM2.5 .מהעלות בגין פליטות  70%מעלה כי , 3.4המופיעה באיור , התפלגות העלות לפי מזהמים

כמותית מסך הפליטה  23%נובעת מפליטתן של תחמוצות החנקן למרות שהוא מהווה  מתחבורה

 .מתחבורה

 

 לפי מזהמיםחבורה התפלגות העלות בגין ת :3.4איור 

 

 

0%5%10%15%20%25%30%35%

SO2

VOC

NOX

PM2.5

PM10

CO

34%

20%

26%

12%

8%

1%

0%20%40%60%80%

VOC

NOX

PM2.5

CO

6%

71%

6%

16%
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 2114השוואה לנתוני 

ל מעלות ש, 41%פחתה בשיעור של , מפליטת מזהמים מתחבורה, עלות הפליטה למשק הישראלי

הירידה . NOX-עיקר הירידה מקורה בפיחות פליטת ה. ח בשנה"מלש 4,481 -ח בשנה ל"מלש 8,323

בפליטת הפחמן החד חמצני לא השפיעה בצורה ניכרת על ערכי הפליטה בשל ערכו הנמוך יחסית 

 .של פליטת המזהם

 

  -חבורהמת התפלגות העלות הכוללת למשק :3.4טבלה 

 (ח בשנה"מלש) 2111-ל 2114השוואה בין 

 

 
 

 BT -בערים גדולות פליטהערכי    3.3

שהוא פונקציה של גודל  ,ערכו של טון נפלט תלוי באופן ישר במספר האנשים הנחשפים לו

הומחשה השונות הרבה בערכי פליטת מזהמים  4.4בטבלה . צפיפותהרמת האוכלוסייה החשופה ו

אוכלוסייה קטנה לבין אזורים עם ( גלעין תל אביב: לדוגמא)באזורים רוויי אוכלוסייה צפופה 

ההבדלים בערכי הפליטות באזורים בעלי מאפיינים (.  ירוחם: לדוגמא)וצפיפות נמוכה בהרבה 

 .שונים נעו בשיעורים של מאות אחוזים ואף יותר

גוש : 3אשכולות ערים שנבחנו בפרק /בסעיף זה נחשב את עליות הפליטה של כל מזהם בערים

יצר ערכי פליטה המייצגים באופן מהימן את השפעת על מנת לי, חיפה ובאר שבע, ירושלים,דן

בהם צפיפות , יש להדגיש כי הנתונים מתייחסים לגלעיני המטרופולינים. הזיהום במטרופולינים

החישוב . האוכלוסין גבוהה ופועל יוצא מכך כמות האנשים שעלולים להיפגע מזיהום האוויר

ם המסבירים שיותאמו לכל עיר הינם כאשר המשתני BTיתבסס על הסימולציות שבבסיס גישת ה

-נכון ל, לסטטיסטיקה כפי שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית, גודל האוכלוסייה וצפיפותה

יתר המשתנים המסבירים נותרו זהים . שלהלן 3.8-ו 3.7הנתונים מוצגים בטבלאות , 30.02.2119

קף ברגרסיה את כמות יש להדגיש כי הנתון גודל האוכלוסייה מש. ושווים לערכם בכלל ישראל

 . האנשים שיושפעו מטון הפליטה שערכו נאמד

נלקחה בחשבון כמות וצפיפות האוכלוסייה , (PM10+PM1.5)פרט לחלקיקים , עבור כל המזהמים

 .3.9עבור חלקיקים הוצבו הנתונים בטבלה . 3.8כמוצג בטבלה , הערים גלעיניהמאפיינת את 

 

תוצאות מצאי 2010תוצאות מצאי 2004

SO2911

VOC557270

NOX6,2823,197

PM2.5407291

CO1,070720

8,3254,489סה"כ
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 נתוני גלעיני הערים שהוצבו ברגרסיה לאמידת : 3.1טבלה 

 (פרט לחלקיקים)ערכי פליטת המזהמים 

מספר )כמות האוכלוסייה  עיר

 (באלפים תושבים

 (ר"נפש לקמ)צפיפות 

 7,311 413.7 **גוש דן

 1,073 773 ירושלים

 4,083 213.1 חיפה

 3,391 094.3 באר שבע

 

 

 לאמידת ערכי פליטת חלקיקים המטרופוליטאניים שהוצבו ברגרסיהנתוני האזורים : 3.8טבלה 

מספר )כמות האוכלוסייה  עיר

 *(באלפים תושבים

 **(ר"נפש לקמ)צפיפות 

 3,714 0,913 **גוש דן

 1,073 773 ירושלים

 2,390 343.3 חיפה

 2,100 337 באר שבע

 

תוצאות . מוצגות תוצאות הרצת הרגרסיה בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים לעיל 3.9בטבלה 

 הרגרסיה מדגישות את רגישותם המובנת של ערכי הפליטה לריכוז האוכלוסייה וכמותה

 -לטון שנתי₪  -ערכי פליטת המזהמים בערים גדולות: 3.9בלה ט

 

 BT-י שיטת ה"מכיוון שאינו נאמד ע COלא הונח שינוי עבור פליטת ** 

תחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמל

SO2205,159205,159219,004219,004127,388127,388108,090108,090

VOC47,67352,31079,56084,19731,50436,14124,37529,012

NOX79,414119,820116,493156,88954,40494,81044,69385,099

PM2.5838,625862,733387,733411,841279,083303,991201,699225,807

PM10509,163525,339238,668254,844173,478189,614127,007143,183

**CO6,1186,1186,1186,1186,1186,1186,1186,118

באר שבעחיפהירושליםגוש דן
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מסך הפליטה  03%-כשהם , טון מזהמים 71,311נפלטו בערים הגדולות שנבחנו  2101בשנת 

מהפליטה  47% . גוש דן וחיפה, כצפוי, שני גושי הערים המזוהמות ביותר הינן .השנתית בישראל

-כמו כן נמצא כי למעלה מ . בבאר שבע 3%-בירושלים ו 02%, בחיפה 38%, העירונית הינה בגוש דן

עבור המזהמים האחרים לא נמצאה מגמה . נפלט בחיפה, הנפלט בערים SO2-מכמות ה 91%

 אחידה 

 טון נפלט בשנה -הפליטה לערים הגדולות תוכמוי:3.11טבלה 

 

 

 :להלן התפלגות הפליטה העירונית על פי מזהמים 

 

 התפלגות הפליטה התוך עירונית על פי מזהמים:3.3איור 

מעלה כי סך העלות  3.8הכפלת העלויות לעיל עם כמויות הפליטה באזורים הללו מוצגת בטבלה 

מעניין להבחין כי אל אף שכמות . מיליארד שקלים 4.2למשק בגין פליטה בתוך הערים הינה 

הסיבה לכך . השונות בערך הפליטה מזערית, 23%-הפליטה בגוש דן גבוהה יותר מזו שבחיפה בכ

בעל השלכות )יחסית " יקר"טמונה בתמהיל פליטות מזהמים שונה בין הערים כאשר מזהם 

. נפלט בכמויות גבוהות בהרבה בחיפה מאשר בגוש דן( SO2 –שליליות גבוהות המתבטאות במחיר 

תחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמל

SO25213322407,961174810

VOC5,0872,1231,5284973,41984967576

NOX3,2175,0451101,6645,1103,18418461

PM2.59524438713341611420

PM109503803340140

**CO52119,18464,7298637,1380789

סה"כ באזור

באר שבעחיפהירושליםגוש דן

36,1638,90529,3692,125

12%

19%

25%

1%
1%

43%
SO2

VOC

NOX

PM2.5

PM10

CO
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העלות הכוללת נמוכה יותר , אף שערכי הפליטה בירושלים גבוהות מאלו של תל אביב על, כמו כן

 . בשל כמות פליטת מזהמים קטנה יותר

 אלפי שקלים -ערכי פליטת המזהמים בערים הגדולות -3.11טבלה 

 

 

 (ות העלות בערים גדולותהנגזרת מסך העלות פח)ערכי פליטה בשטחים פתוחים    3.4

י החסרת עלות "את ערכי הפליטה בשטחים פתוחים ניתן לחלץ מתוצרי הסעיפים הקודמים ע

. הזיהום בערים הגדולות מסך עלות הזיהום בארץ תוך שקלול ערכי הפליטה לפי הסקטורים

ממקורות  SO2-על מנת לחלץ את עלות הפליטה בשטחים פתוחים של מזהם ה :לדוגמא

כמויות וערכי הפליטה של . 3.02ניתן לבצע את החישוב המוצג בטבלה (  כולל חשמל)תעשייתיים 

י החסרת הכמויות ניתן לקבל "ע. המזהם בכלל הארץ ובערים הגדולות  ידועות מסעיפים קודמים

ת ערך י פיתרון משוואה ממעלה ראשונה ניתן לבודד א"את כמויות הפליטה בשטחים הפתוחים וע

 . הפליטה

 דוגמת חישוב -בשטחים פתוחים  SO2של ערכי פליטה  -3.12טבלה 

 

 ערכי הפליטה מתעשייה ומתחבורה בשטחים פתוחים מסכמת את  3.03 טבלה

 לטון פליטה שנתי אלפי שקלים -פליטה על פי מקור בשטחים פתוחים ערכי -3.13טבלה 

 

תחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמלתחבורהתעשייה+חשמל

SO210774901,014251

VOC2421111224210831162

NOX25560513261278302139

PM2.5792101529934934

PM104809058020

**CO311702954405

סה"כ

באר שבעחיפהירושליםגוש דן

1,7865691,98479

סה"כ פליטה 

)טון בשנה(

ערך הפליטה 

)אלש"ח לטון(

סה"כ פליטה 

)טון בשנה(

ערך הפליטה 

)אלש"ח לטון(

סה"כ פליטה 

)טון בשנה(

ערך הפליטה 

)אלש"ח לטון(

SO2162,26541,8368,753164,910153,51234,819

שטחים פתוחים ערים גדולות כל הארץ

תחב   תעש   +חש ל

SO234,8191,363

VOC5,8839,250

NOX27,49757,833

PM2.584,10341,191

PM1055,6330

CO6,1186,118
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הערך הכולל של זיהום הכפלת כמויות הפליטה החוץ עירוניות בערכי הפליטה הללו מעלה כי 

מעלות זו נובעת  81%כאשר , שקלים בשנה מיליארדי 04חים הלא עירוניים הינו האוויר בשט

 .והיתר מפעילות תחבורתית בין עירונית, מפעילות תעשייתית וייצור חשמל בשטחים הלא עירוניים

 חזרה לתוכן עניינים



81 

 

 סיכום  . 4

₪ במונחי , גיבוש הצעה מושכלת לערכים החיצוניים, האחת: למסמך זה שתי מטרות בסיסיות

ממזהמי האוויר השונים תוך הפרדה בין סקטור התעשייה וייצור החשמל לבין סקטור , לטון

, מינון וגישת העברת התועלות-גישת תגובה: ותהתבססה על שתי גיש, המתודולוגיה. התחבורה

התוצר העיקרי של גישת העברת התועלות . בהתבסס על עשרות מחקרים מארצות וערים שונות

גודל האוכלוסייה : רכיביה העיקריים הינם. הינה פונקצית רגרסיה לכל מזהם ולכל סקטור

(. ילדים וקשישים)% וסייה הרכב האוכל, התוצר הגולמי לנפש, צפיפות האוכלוסייה, המושפעת

אזורים בעלי מאפיינים /באמצעות פונקציה זו ניתן לחשב את ערך הנזק למזהם ספציפי לערים

תוצרו של פרק זה הוא וקטור מחירים לכל מזהם ולכל . וכמובן את הערך הממוצע לישראל, שונים

בסיס עלויות של השיטה השנייה שימשה כבקרה והניבה אף היא ערכים לטון פליטה על . סקטור

בנוסף נעשה ניתוח של מספר מחקרים על . תחלואה ותמותה לפי סימפטומים הנגרמים מכל מזהם

 .כולל מקדמי ההתאמה השנתיים, ערכי הפליטה של גזי חממה וגובשה הצעה חדשה לערכים אלו

היא להביא מידע עדכני של כלל כמויות הפליטה השנתיות של  , לעבודה זו, המטרה השנייה

על בסיס מערכות המידע וכלי הניתוח שבשימוש אגף איכות , מזהמים השונים בשני הסקטוריםה

בפרק האחרון נעשתה אינטגרציה בין שתי . תוך פילוח גיאוגרפי, האוויר במשרד להגנת הסביבה

כך התקבל אומדן . בערכים כספיים, לפי החתכים שתוארו, קבוצות הממצאים במכפלת הכמויות

תוצאת החישוב היא שהערך הכולל של . ולל של הפליטות של המזהמים השוניםלערך הכספי הכ

לצורך ייחוס (. ללא גזי חממה)בשנה ₪ מיליארד  18הוא , עבור המזהמים שנבדקו, זיהום האוויר

 . ג של מדינת ישראל"מהתמ 2.3%-ניתן לציין שהסכום מהווה כ

 :ומהותייםתוצרי העבודה יכולים לשמש לשני שימושים עיקריים 

או גיבוש מדיניות שיש בהם חלופות השונות /כלי עזר לצורך קבלת החלטות לגבי פרויקטים ו .0

 . בהשפעתן על פליטת המזהמים לאוויר

 כבסיס לדיון בנושאי מיסוי על זיהום אויר בסקטורים השונים  .2

ים והגמישות שהיא נותנת למקבלי ההחלטות להשתמש במספרעבודה זו למרות עושר הנתונים 

הינה רק תחילת הדרך לשימוש נבון בכלים מתקדמים , וערכים שונים בהתאם למציאות המשתנה

צעד עתידי מתבקש הוא לבחון עלויות בפועל של מזהמים . של הערכה כלכלית של זיהום אוויר

 .מספרים אלו יכולים להוות אבן בסיס מוצקה יותר לקביעת מדיניות. עיקריים באזורים נבחרים

 .ח לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל"ה שמקבלי ההחלטות יעשו שימוש נבון בדואנו תקוו
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 .ישראל ירושלים, המיסים
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 ומשרד התחבורה משרד(. 2111( )ת"פר נוהל) תחבורתיים פרויקטים כדאיות לבדיקת הנחיות
 .ישראל ירושלים, האוצר

. ישראל ירושלים, הסביבה להגנת למשרד מוגש ח"דו. בישראל אדם חיי ערך אומדן(. 2114. )נ, בקר
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view

spWho=Articals^l920&enZone=External_costs&enDispWhat=Object&enDi 

 לסרטן יישום: אוויר מזיהום כתוצאה כרוניים סימפטומים של הכלכלית העלות(. 2119. )נ, בקר
 .הציבור לבריאות לקואליציה מוגש ח"דו. חיפה באזור

ח מוגש לאגף "דו. בישראל עלויות חיצוניות של זיהום אוויר מייצור אנרגייה. 2118, מ"פארטו בע
 .המשרד להגנת הסביבה, כלכלה ותקינה

 להגנת למשרד מוגש ח"דו. בישראל ישנים רכב כלי גריטת כדאיות של הערכה(. 2113) מ"בע פארטו
 .הסביבה
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 נספחים.   8

 
 המלווים לתהליכים בנוגע ב"בארה המקובלת מפורטת אירועים שרשרת: 'נספח א

 (EPA, 2004) ממנו  הנזק של הכספית האמידה ועד האוויר מזיהום תהליך
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 מינון מפורטות-פונקציות תגובה: 'נספח ב

ביצענו חישובים על בסיס טבלה מסכמת של הסתברויות לחשיפה מוגברת בעקבות זיהום  4בפרק 

ברציפות המסמך בחרנו להעביר לנספח את הפונקציות בכדי לא לפגוע . נוסף של מזהם כלשהו

 .המפורטות

אלו כוללים את . מתארת את ההשפעה של חשיפה מוגברת לזיהום על התחלואה 0טבלה ב

 .המקורות שמהם נשאב המידע

 השפעות על התחלואה באוכלוסיה הכללית כתוצאה מחשיפה למזהמים שונים: 1טבלה ב

 מקור חשיפה פקטור מזהם קטגוריית פגיעה מגזר

 
 

 

 

אוכלוסיה 
 כללית

 

 

 

 

 אשפוז כתוצאה מבעיות בדרכי הנשימה

PM10 2.07E-6  
Dab et al. 1996 

 
 

 
 

 (NOX)חנקות 
 

2.07E-6 

גופרית דו חמצנית 
(SO2) 2.04E-6 

 7.09E-6 (O3)אוזון 

 
Ponce de Leon 1996 

 

Cerebrovascular hospital 

admissions 

PM10 5.04E-6  
Wordley et al. 2004 

 
 5.04E-6 (NOX)חנקות 

Cerebrovascular hospital 
admissions 

Symptoms days 

 3.30E-2 (O3)אוזון 
Krupnick et al. 1990 

 

 
 ילדים

 

 
 ברונכיטיס כרוני

 
 

PM10 1.61E-3 
 
 
 

Dockery et al. 1989 
 
 

 1.61E-3 (NOX)חנקות 

 

 שיעול כרוני

 

PM10 2.07E-3 

 2.07E-3 (NOX)חנקות 

 

 

 

אוכלוסיה  
 בוגרת

 
 

 

 

 

 
 restricted)הגבלה בפעילות יומית 

activity days) 

PM10 2.5E-2 
Ostro, 1987 

 2.5E-2 (NOX)חנקות 

 
 minor)הגבלה חלקית בפעילות יומית 

restricted activity day) 

  9.76E-3 (O3)אוזון 
Ostro & Rothschild, 

1987 PM10 4.9E-5 

 
 ברונכיטיס כרוני

 4.9E-5 (NOX)חנקות 
Abbey et al. 1995 

PM10 1.85E-5 

  +(13)קשישים 
 אי ספיקת לב

 5.55E-7 (CO)חנקן חד חמצני 

Schwartz & Morris, 
1995 

 1.85E-5 (NOX)חנקות 

PM2.5 3.09E-5 
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התמותה  % -כאן היחידות הן בשינוי ב . תמותה מוגברתמתארת את ההשפעה על  2טבלה ב

 .מיקרוגרם של זיהום במטר במעוקב של אויר 0-השנתית כתוצאה מ

 השפעה על תמותה כתוצאה מחשיפה למזהמים באוכלוסיה הכללית:  2טבלה ב

 מקור פקטור חשיפה מזהם קטגוריית פגיעה מגזר

 אוכלוסיה כללית

תמותה כתוצאה מחשיפה 
 אקוטית

 1.11% (O3)אוזון 
Sunyer et al, 1996; Anderson 

et al, 1996; Touloumi, 1996 

גופרית דו חמצנית 

(SO2) 0.07% Verhoeff et al, 1996 

PM10 0.04% Spix & Wichmann, 1996 

 0.04% Verhoff et al, 1996 (NOX)חנקות 

תמותה כתוצאה מחשיפה 
 כרונית

PM10 0.25% Pope et al, 2002 

 

 

יש צורך להעריך את ההסתברות הישירה על , בכדי להעריך את ההשפעה על אוכלוסיות ייחודיות

 .יש צורך לבצע מכפלת הסתברויות 4.1בכדי לקבל את התוצאה שבבסיס טבלה . אוכלוסיות אלו

המראה את ההסתברות לתחלואה עבור  3להלן טבלה ב, בהקשר לאוכלוסייה אסתמטית

 .בהתייחס לזיהום אוויר מוגבראוכלוסייה זו 
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 תחלואה כתוצאה מחשיפה למזהמים בקרב אוכלוסיה אסטמטית 3טבלה ב

 מקור פקטור חשיפה מזהם קטגוריית פגיעה מגזר

 ,4.29E-3 Whittemore & Korn (O3)אוזון  התקף אסטמה כללי

1980 

 אוכלוסיה בוגרת

Bronchodilator 

usage 

PM10 1.63E-1 

Dusseldrop et al, 1995 

 1.63E-1 (NOX)חנקות 

 שיעול
PM10 1.68E-1 

 1.68E-1 (NOX)חנקות 

בעיות בדרכי הנשימה 
צפצוף בעת )התחתונות 

 (נשימה

PM10 6.1E-2 

 6.1E-2 (NOX)חנקות 

 ילדים

Bronchodilator 

usage 

PM10 7.8E-2 

Dusseldrop et al, 1995 

 7.8E-2 (NOX)חנקות 

 שיעול
PM10 1.33E-1 

 1.33E-1 (NOX)חנקות 

בעיות בדרכי הנשימה 
צפצוף בעת )התחתונות 

 (נשימה

PM10 1.03E-1 

 1.03E-1 (NOX)חנקות 

 קשישים
מחלות לב הקשורות 
לפגיעה בזרימת הדם 

 בגוף

PM10 1.75E-5 

Schwartz & Morris, 

1995 
 1.75E-5 (NOX)חנקות 

 4.17E-7 (CO)חנקן חד חמצני 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים
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 .חלוקת ההשוואה בערכי הזיהום לתחבורה ותעשייה: 'נספח ג

בכדי לקבל . כלל השוואה של ערכי זיהום ממוצעים בישראל לעומת אירופה בנוגע לתוצאות 4פרק 

בחרנו לצרף נספח אשר בו מתקיימת חלוקה בין שני , תוצאות ממוקדות יותר בכל תחום

 .רלוונטיים גם לאיורים המצורפים לנספח 4ההסברים בפרק . הסקטורים
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