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בבוקרלהתעוררכמו

JkMמהעיר,ורחוקשקטבמושב

IIלשמועבנחת,להתמתח

ולנשוםמצייצות,הציפוריםאת

ורענן.נקיאווירהריאותמלוא

לפחותכךלא?מושלם,נשמע

אלאמשפחתה.ובניענתחשבו

לשניואםתוכנהמהנדסתשענת,

בעמקממושבצעיריםילדים

הפסטורליתכלבתוךסבלהחפר,

חוזריםאסתמהמהתקפיהזו

קישרהלאמעולםהיאונשנים.

האווירזיהוםלרמתההתקפיםבין

שהיואףמתגוררת,היאבובאזור

אינושהאווירחשהבהםימים

ריחוהריחהבעבר,שה־הכפינקי

ברוח.שנישאמפוחם

הגיעהחלקית,לפחותהישועה,

לו.ציפתהלאשכללממקום

להסיפרמשפחתהמבניאחד

באמצעותהחדשהאפליקציהעל

האווירזיהוםרמתעללדעתתוכל

היאבומקוםבכלנתוןרגעבכל

שבימיםגיליתי״פתאוםנמצאת.

ומרגישהבטובשלאחשהאניבהם

רמתישנהפחמים,שלריחבאוויר

ככלכאן.גדולהמאוראווירזיהום

להתקפיל־שגרמהזוהיאהנראה

כשהתחלת־הקשים.האסתמה

ליישם

$TS1$כשהתחלתליישם$TS1$

$DN2$כשהתחלתליישם$DN2$שלההוראותאת

קיבלתיבהםובימיםהאפליקציה,

אווירזיהוםרמתעלהתרעות

הביתחלונותאתהגפתיגדולה,

חשהשאניגיליתימזגן,והפעלתי

ההתקפותגםהזמןועםיותרטוב

ופחתו״.הלכוהאסתמטיות

החלהמהשכנים,כמהעםיחד

האווירזיהוםנושאאתלחקורענת

מתגוררים,הםבוהתפרקובאזור

בוהעשןריחמשמעותמהולהבין

הצרהמקורכיהתבררחשים.הם

בהםהשומרון,באזורמפחמותהן

ביתית.לצריכהפחמיםמייצרים

ברוחנישאשםהנשרףהפחם׳׳עשן

לזיהוםוגורםשלנולאזורומגיע

לקשיימכךוכתוצאהגבוהאוויר

ובמקרהנשימתיותמחלותנשימה,

חוזריםאסתמהלהתקפיגםשלי

ונשנים״.

להריםהחליטובאזורהתושבים

ודרשוהפגנותערכוצעקה,קול

«•עדזאת,עםלהתערב.הרשויותמן
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משמעותי.שינוישםנעשהלאעתה

לטפלפשוטשלאמניחה״אני

שלבמפחמותשמדוברכיווןבבעיה

השומרון,בצפוןהממוקמותערבים

עםיחדb-1בשטחיגםכולל

אניהאפליקציה,באמצעותזאת

בביתנזקיםלמזערמנסהלפחות

שלי״.הפרטי

באתרגםכילציין,חשוב

להגנתהמשרדשלהאינטרנט

אתזמןבכללקבלניתןהסביבה,

אתםבובאזורהאווירזיהוםמדד־

מופחת.בפירוטכיאםשוהים,

יותרנפגשתנשים

שקט.לאויבנחשבאווירזיהום

מורגש,ובלתינראהבלתיהוא

אדםבנימיליוןכשבעההורגאך

מדו״ו!עולהכךשנה.מייבעולם

העולמי,הבריאותארגוןשפרסם

עלבישראלחודשים.מספרלפני

005,2לעולמםהולכיםהנתונים,פי

מזיהוםכתוצאהשנהמדיאיש

הבריאותארגוןלטענתאוויר.

מכברזההפךאווירזיהוםהעולמי,

ה־חידנ'הסביבתיהבריאותילסיכון

ביותר.הגדול

משרדגםיצאכחודשלפני

אווירזיהוםכיבהכרזההבריאות

באופןהמסרטניםהגורמיםביןהוא

באותהאותולכלולוהחליטודא־

ושתייתעישוןעםסיכוןקבוצת

אלכוהול.

כשנתייםלפנישפורסםבדו״ח

לבריאות׳הקואליציהיד־על

שפעלהעצמאית)עמותההציבור/

סביבתי,מזיהוםהתחלואהלהפחתת

פעילותהאתהפסיקהעתהולעת

הזיהוםבאזוריכינקבענ״ס(

בישראלהמסוכניםהסביבתי

לטענתם,חולות.נשיםיותריש

כיעולהשבידיהםמהמחקרים

בלעדיתרגישותקיימתנשיםאצל

גברים,שלמזויותרגבוההאו

תחבורהכלישלמפליטותלמזהמים

בתהליכיהנפלטיםתוצריםאו

סיגריות.אועץדלקים,שלשריפה

אתמעלההאוויר״ז־הום

ושלשלנוהבריאותיהסיכון

תזונהעלמקפידיםאנחנוילדינו.

שאנחנוהמיםאיכותעלבריאה,

אנחנויוםשמדיושוכחיםשותים,

ליטריםאלפילגוףמכניסים

מזוהםלהיותשעלולאווירשל

אםבפרטלבריאות,מאודולהזיק

מקפידים״אנחנוהנדלר:רויטל

המיםאיכותעלבריאה,תזונהעל

יוםשמדיושוכחיםשותים,שאנחנו

ליטריםאלפילגוףמכניסיםאנחנו

מזוהםלהיותשעלולאווירשל

לבריאות״מאודולהזיק

קשישיםשלבאוכלוסייהמדובר

הנדלר,רויטלאומרתילדים״,או

אפליקצייתשלהדירקטוריוןיו״ר

לפנילאווירשעלתה׳בר־זומטר;

משתמשתובהחודשים,כשלושה

הנותנתבאפליקציהמדוברענת.

הזיהוםרמתלגבימיידיאומדן

הנדלר,המשתמש.נמצאבובמקום

שלוהמייסדתההוגהגםשהיא

auאתר jobsבמציאתהמסייע

לאפליקציהנחשפהעבודה,מקום

כשופטתשימשהכאשרכשנהלפני

בטכניון.׳ביזטק׳בתחרות

הרעיוןעללראשונה״כששמעתי

מענייןמי׳אתעצמיאתשאלתי

אךהאוויר?׳זיהוםרמתמהי

תחרותבאותההקשבתיכאשר

אחדלאוטמן,זיוהסביבהלמהנדס

פתאוםהאפליקציה,שלהמפתחים

פהשישידעתיהאסימון.ל־ירד

באותהבדיוקחשוב.מאודמשהו

שהבןהרופאליהודיעתקופה

תאומים,מצמדאחדשלי,הקטן

עלדיברלאוטמןמאסתמה.סובל

השפעהישאווירשלזיהוםכך

אסתמט־־ם.אנשיםעלמאודקשה

רגישה,בנקודהנגעושלוהדברים

עםיוצאתשאנ־לעצמיחשבתי

איזהיודעתולאלטיילהתאומים

שהתעמקתיככלנושמים.הםאוויר

איןאחדשלאףהבנתיבנושא

באוויר־שמהשנדעאינטרסבאמת

הפסדלגרוםעלולשזהמשוםשלנו,

כלכל־־ם״.גופיםלהרבה

כיפור?ביוםקורהמה

ומרצהסביבהמהנדסקורבהרן

והתפלתהסב־בהאיכותבתחום

המת־ם״מספרכימדגישמים,

מזיהוםישירהכתוצאהבישראל

כמהפיגדולשנה,מדיהאוויר

דרכים.בתאונותההרוגיםממספר

לאהנושאכ־נראהזאת,עםיחד

בישראל״.הציבוראתמדאיגממש

כך?זהלדעתךלמה

קורבהבמידע׳׳.חוסר״בגלל

לפיתוחשותףהואגםשהיה

טועןהמדוברת,האפליקציה

באמתאםלעשותמההרבהשיש

זיהוםבבע־־תלטפלרוצים

אתלחנךצריכה״המדינההאוויר.

בחומריםלהשתמשלאהאזרחים

:׳אחוז40רעילים.גזיםשפולטים
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להבין״צריואיסר־איציק;ציפיעו״ד

הםבחוקשנקבעושכל

האדםשלהצרכיםביןפשרהפרי

כןבבריאות.הפגיעהלביןהמודרני

מסויםמפעלשאםאשרלאשזה

לאהואהפליטה,שלבתקניםעומד

מסוכניםחומריםבכללפולט

האזרחים.בנותלויהאווירמזיהום

הנזקיםאתלציבורלהסבירצריך

מהללמדרעילים,חומריםבשאיפת

ברמתבאזורנמצאיםכאשרעושים

חוליםקופתגבוהה.אווירזיהום

הראתהבהםמחקריםערכהמכבי

אווירזיהוםקייםבהםבימיםכי

בבתיהחוליםכמותגבוהותברמות

שנימצדשולש.ואףהוכפלהחולים

בתחבורהלהשקיעצריכההמדינה

פליטותשמצמצמתטובהציבורית

אתלהוזילרעילים.גזיםשל

שפחותהחדשותהמכוניותעלויות

להשקיעאוהאוויר,אתמזהמות

לגזיםאמתבזמןהתרעהבמערכות

למדינה״.מחוץשמקורםרעילים

יותר?מסוכניםמקומותישנם

התחלואהכיהתפרסםלאחרונה

גבוההחיפהמפרץבאזורבסרטן

הארץ.חלקימשארמשמעותית

שםמהזיהוםמשמעותי״חלק

המגיעותהחנקןמתחמוצותנגרם

המאהשל90ה-בשנותממכוניות.

שחורהיהחיפהמפרץהקודמת,

והיוםהגופריתמתחמוצתכולו

שואפותבאזורהגזשלהרמות

בהםמסוימיםימיםישלאפס.

בארץאחריםמקומותדווקא

אווירזיהוםרמתתחתנמצאים

״קמתלטענתו,יותר״.גבוהה

רבה,צמחייהבהשישטבעון,

גבוההזיהוםמרמתסובלת

בימיהצהריים,בשעותבעיקר

אתלשםמביאותהרוחותהקיץ.

חיפהממפרץהמזוהמיםהחלקיקים

והגזיםהשמשחוםעםובשילוב

רמתנוצרתהעציםשפולטים

חשבושניםבמשךגבוהה.זיהום

לחוליםהמתאימההעירהיאשערד

משוםהנשימה,דרכיבמחלות

אנחנוכיוםמצוין.בהשהאוויר

בערדהאווירזיהוםרמתכייודעים

יותרגרועההיאמסוימיםבימים

הואמחיפה״,אפילואחרותמערים

טוען.

כיפור,שיוםואומרמפתיעקורבר

אווירזיהוםרמתשליוםדווקאהוא

הארץ.חלקיבכלבמיוחדגבוהה

שדווקאחושביםשכולםלמרות

אוויר.זיהוםפחותישזהביום

נחקרת.שעדייןבתופעה״מדובר

זה,ביוםתחבורהכמעטשאיןכיוון

גזיםשלדרסטיתהפחתהישנה

שלברמותעלייהשניומצדרעילים

האוזון״.גזכמואחריםרעיליםגזים

לאיכותהמשרדנתוניכילצייןיש

שלטענותיואתסותריםהסביבה

יוםהללו,הנתוניםלפיקורבר.

הרבהנקיבאווירמצטייןאכןכיפור

בשלהשנה,ימותשארמאשריותר

TS1$$כל!TS1$$כל־במספרהדרסטיתההפחתה

$DN2$!כל$DN2$זה.ביוםהנוסעיםהרכב

כביסהתלובתל,לכו

ראשאיסר-איציק,ציפיעו״ד

במכללההסביבהלהגנתהמרכז

מנכ״ליתולשעברנתניההאקדמית

מצננתודין/טבע׳אדםעמותת

מאפליקצי־תההתלהבותאת

מודדתהיאלדבריה,׳הבריזומטר׳.

המזהמיםבודדיםחומריםמספררק

מלאשהאווירבעודהאוויראת

״רקנוספים.רעיליםבחומרים

שלסוגים18פולטתהתעשייה

שארכלעםומהרעילים.חומרים

ממקורותשנפלטיםהמזהמים

אתאוהבתלאגםהיאאחרים?!״.

כשישבביתלהישארההמלצות

יכוליםלא״אנחנואוויר,זיהום

בנושאהטיפולהחיים,אתלעצור

לגמרי״.אחרתברמהלהיותצריך

ותיקהלוחמתהיאאיסר-איציק

«-במדינתהאווירזיהוםבנושא
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nri1dujdoעלכטנת״םלפני

הציבור׳לבריאות׳הקואליציהורי

רגישותnn»pשוםאצל

למזהמיםגבריםשלחזוישרנבנהה

אותחבורהנלוטל!תנזפלו

שריפהבתהליכיהנפלטיםתוצרים

סיגריות״או«ץד^ושל

אוויר׳חוקמיוזמיהיאישראל.

2011בשנתלתוקפושנכנסנקי׳

לעשותמההרבהעודישלטענתה

שמדינת״נכוןהאוויר.זיהוםבתחום

שיפור.במגמתנמצאתישראל

שהיהממהיותרטובכיוםמצבנו

נתןשהואמשוםהחוק,חקיקתלפני

לטפלהסביבהלהגנתלמשרדכלים

במפעליםביותררציניתבצורה

מיניבכלגזיםשפולטיםהגדולים

ישבתחום,רגולציהישכיוםרמות.

עלכיבחוקנקבעהיתרביןאכיפה.

לפרסםהסביבהלאיכותהמשרד

הניטוהנתוניאתפומביתבצורה

מצבמהלדעתשרוצהמישכלכדי

לאתרלהיכנסיוכלהאווירזיהום

הנתונים.אתולראותהמשרד

שגםלהביןצריךזאתעם״יחד

עדייןזהבנושא,חוקישאם

כמומטופלתשהסוגיהאומרלא

לקייםשישקבעהחוקשצריך.

בנושאלטיפוללאומיתתוכנית

יושםלאעדייןוזההאווירזיהום

כדימשאביםחסריםעדייןבמלואו.

החוקלפועל.התוכניתאתלהוציא

האוויר,לזיהוםהפחתהיעדיקבע

ביעדיםלעמודהצליחושלאוברגע

מאודהפחתהיעדיקבעושנקבעו,

יתחילשהחוקכדיבנוסף,פשרניים.

ביתלהתערבותנזקקנולפעול

שהדבריםהיאהתחושההמשפט.

היאאגב,בעצלתיים״.מתנהלים

התקניםשכללהבין״צריךמוסיפה,

ביןפשרהפריהםבחוקשנקבעו

לביןהמודרניהאדםשלהצרכים

לאשזהכךבבריאות.הפגיעה

עומדמסויםמפעלשאםאומר

פולטלאהואהפליטה,שלבתקנים

מסוכנים״.חומריםבכלל

שמצבנוקובעתאיםר-איציק,

האווירבזיהוםהטיפולבנושא

מערביותממדינותטובפחותהרבה

במשךחוקיםקיימיםשםאחרות,

זיהוםבנושאלטפלשנועדושנים

האוויר.

העובדהאתמסבירהאתאיך

כךכללאזההציבורמרביתשאת

מעניין?

התגייסותזוכרתדווקא״אני

ניסובהבתקופההציבורשלרבה

הנקי.האווירחוקאתלהעביר

אנשיםמעטלאלהוציאהצלחנו

החוק,בעדלהפגיןכדילרחוב

לעניין.נרתמההתקשורתוגם

הציבורהחוקשעברשמאזייתכן

ושיששלואתעשהשהואמרגיש

זאתעםיחדבנושא.שמטפלמי

לאהאווירזיהוםשאתלזכורצריך

הקשראתלעשותקשהוגםרואים,

לזיהוםאדםשלמוותביןהישיר

אוויר״.

להפחתהלתרוםיכולהציבוראיך

האוויר?זיהוםשל

בתחוםלעשות.מההרבה״יש

השימושאתלהפחיתישהתחבורה,

עללרכובמזהמים:רכבבכלי

ציבורית,בתחבורהלנסועאופניים,

בתחוםברגל.יותרללכתפשוטאו

שייצורידועהאנרגיה:צריכה

ככלולכןהאוויראתמזהםחשמל

יפחתכךחשמלפחותשנצרוך

נורותלהעדיףישהאוויר.זיהום

סולריתלתאורהלעבורחסכוניות,

בחוץ׳׳,לייבושהכביסהאתולתלות

אומרת.היא

הזיהוםבהםבימים

הפוניםכמותגבוה,

המיוןלחדרי

קןרבררןכפולה.

נמסרהסביבהלאיכותמהמשרד

הסביבהלהגנת״המשרדכי:

בזמןאוויראיכותנתונימפרסם

תחנות140מ-למעלהשלאמת

שאינםגולשיםאוויר.איכותלניטור

מוזמניםהמקצועאנשיעלנמנים

להגנתהמשרדבאתרלצפות

המסומנתהאווירבאיכותהסביבה

כהה,אדוםועדמירוקצבעיםב-

בספקאנוהאוויר.לזיהוםבהתאם

זיהוםהצגתשדרךמיישאם

לו.ברורהאינהבצבעיםהאוויר

המסכןאווירזיהוםשישיוםבכל

דואגהמשרדהציבורבריאותאת

והתרעותלציבורהודעותלהוציא

wazeבאפליקציית

מזיהוםמתיםשנהשבכלאף״על

משרדאדםבני2000כ-האוויר

והחליטתביעתנו,אתדחההאוצר

בזיהוםלמאבקהתכניתאתלתקצב

מהסכוםמרבעבפחותהאוויר

תצילשאושרההתכניתשדרשנו.

אדם.בני700עדשנהכל

התעשייהמולגםפועל״המשרד

להפחיתהתחבורהמשרדומול

אכיפהבאמצעותהזיהוםאת

חיובובאמצעותמתפשרתבלתי

בטכנולוגיותלהשתמשהמפעלים

בעולםביותרהמתקדמות

זיהוםפליטותאתהמפחיתות

°09/0ל-עדהאוויר

הכיפוריםיוםלנטען,״בניגוד

ביותרהנקייםהימיםאחדהוא

מתחבורהאווירזיהוםמבחינת

בארץ.הגדולותהעריםבמרכזי

בריכוזיםבירידהמתבטאהדבר

הסמןשהינוהחנקן,תחמוצותשל

מתחבורה.אווירלזיהום

זהביוםמתקבלות״לעיתים,

שהינםאוזוןבמזהםקלותעליות

האוויר,מזגתנאישלפונקציהגם

אתהמסכנותברמותמדוברלאאך

הציבור.בריאות

ניסיוןכלעלשמחים״אנו

הציבורמודעותאתלהעלות

נשמחאךסביבהאיכותלנושאי

הציבור.הטעייתללאיעשהזהאם

עומדאינוהסביבהלהגנתהמשרד

״בריזמוטר״.אפליקצייתמאחורי

הנחיותמפרסמתהאפליקציה

עלמקובלותשאינןבריאותיות

וניםוריומשרדנו,הבריאותמשרד

אינםידםעלהניתניםהאוויר

הציבור״.כללאתומטעיםנכונים
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