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 ?מהו -אווירזיהום 
שם כולל למצב שבו נוספו לאויר חומרים כימיים וביולוגים שאינם נכללים בהרכבו •

 .הטבעי

 .ולצומחלחי , חומרים אלו מזיקים ברמות שונות לאדם•

 :מקורותזיהום אוויר נגרם משני סוגים של •

 .אדםמעשי ידי זיהום        

 .טבעזיהום שמקורו בתופעות 

 

 



 זיהום אוויר מעשי ידי אדם

 .פליטות כתוצאה משריפת דלק -כלי רכב•

 .חשמלדלק ופחם לייצור , שריפת כמויות גדולות של גז -תחנות כוח•

, מפעלים לייצור דשנים, פליטות ממפעלים שונים כגון בתי זיקוק -תעשייה•
 .מפעלים לייצור פלסטיק ועוד

 

 



אוויר גורם מרכזי לזיהום  -כלי רכב

 בישראל



 יום ללא מכוניות



 ?איך משנים את תמונת המצב העגומה

 !תחבורה מקיימת
 בואו נלמד מהי תחבורה

 , ירוקה
 איך היא מזהמת פחות  

 .ומאפשרת לנו לחיות



 .הכבישיםפחות כלי רכב פרטיים על = ירוקה תחבורה 

 המדינה יכולה לעשות על מנת להפחית את מה 

 ?בכלי רכבהשימוש 

 פיתוח מערכת תחבורה ציבורית יעילה וזמינה •

 מס קנייה גבוה על רכב פרטי•

 רכב רשיוןרישוי גבוהה בעת חידוש אגרת •

 מס על דלק•

 כלי רכב ישנים ומזהמים מהכבישהורדת •

 לקניית כלי רכב עם דירוג סביבתי גבוהתמריץ •

 



אבל כל זה כנראה 

 נשמע 

 .....סיניתכמו 



 !אתם צודקים

 :( אמיתיותאתם כנראה מבינים בהמצאות 

  ..מסוג אחרנציג פתרונות 





 .המופעל בבנזיןחשמלי ומנוע רגיל קיימים מנוע במכונית ההיברידית 
 .  אוירזיהום = פליטות = הרגילכאשר מופעל המנוע 

 .פחות זיהום אויר= פחות פליטות= כאשר מופעל המנוע החשמלי
 

 :דוגמאות
ורק המנוע  , מופסקת פעולתו של המנוע הרגיל –ברמזור ועמידה בעת נסיעה איטית בעיר 

 .  וקטן זיהום האווירתצרוכת הדלק עובד ולכן פוחתת החשמלי 
 .מופעל מנוע הבנזין, מהירהנוסעת בדרך כאשר המכונית 

 מכונית היברידית -תחבורה ירוקה



ממירה את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית באמצעות תאים  -מכונית סולארית 
 .פוטואלקטריים

 : טכנולוגיה זו נחשבת לטכנולוגיה מורכבת בגלל החסרונות השונים הגלומים בה כמו

 

   

 היקרמחירה •

הרב של תאים סולאריים הדרוש להפקת השטח •
 אנרגיה לנסיעה במהירות סבירה

 .זמינות בתנאי עננות חורף ובלילהאי •

 

 מכונית סולארית -תחבורה ירוקה



עץ שגדל  ) טרופה'וגביו דיזל הוא דלק ביולוגי שעשוי משמנים צמחיים כגון קנולה 
 . ואף ניתן לזיקוק משמן בישול משומש( בברזיל

יחסית  ' נקי'הביו דיזל הוא דלק . מכלי רכבהביו דיזל מקטין משמעותית את הפליטות 
 .בעל אחוזי רעילות נמוכים באופן ניכרוהינו 

 , ביו דיזל -תחבורה ירוקה

 יפס'מכונית עם ריח של צ

 



 ,תחבורה ירוקה

 ?מה אנחנו יכולים לעשות



 !!!נוסעים פחות והולכים ברגל

 לחברים, לחוג, לבית הספר



מבוגרים מן הקהילה מלווים את . מגיעים לבית הספר באוטובוס מהלך –" אוטובוס הליכה"
את  " נוהג"כאשר המבוגר בראש , תלמידי בית הספר בשבילים בטוחים בדרך לבית ספרם

בהן תלמידים נוספים  " תחנות"בדרך יש . והמבוגר בסוף הקבוצה מאסף אותה, האוטובוס
 .מצטרפים למסלול ההליכה לבית הספר וממנו

 אוטובוס הליכה



גן יבנה ביום , בית ספר אהוד מנור
בו כל תלמידי בית הספר הלכו  , שיא

 .  לבית הספר, המורותיחד עם , ברגל

 ר אשדוד  "מבית ספר שז' כיתה ו
 ,במשך שלוש שנים –הספר הלכה ברגל לבית 

 .  יום שישימדיי 



לרבות אנשים  , המאפשר ניידות לאוכלוסיות רחבות מאד, האופניים הם כלי תחבורה שוויוני
 .ללא רישיון נהיגה וללא מכונית פרטית

 . וידידותי לסביבה' חסין פקקים, 'אופניים הינם כלי תחבורה שווה לכל כיס  

 (לא חשמליות)רוכבים על אופניים 



 

–בדרך כלל , מספר אנשים יחד במכונית אחתשל משותפת נסיעה - קארפול

 .  למקום העבודה

 ...  ממש כמו בתמונה... הספרלבית במקרה שלנו נסיעה משותפת 

ומפחיתים זיהום  בזמן חוסכים משותפת של מספר ילדים נסיעה ידי על 
 ....אוויר

 נסיעה משותפת



 תחבורה ציבורית= קלה רכבת , אוטובוסים, רכבות
 

בתחבורה ציבורית מצמצם נסיעה ברכבים שימוש 
 !   פרטיים ומסייע להפחתת זיהום אוויר

 

 תחבורה ציבורית



 ?דעתכםמה 

האם יש עתיד מקיים לתחבורה   

 ?מזהמת

 

 ?איך תגיעו מחר לבית הספר

 


