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ה ְמלָׁאכָׁה ּובַּׁיֹום הְַׁשִביִעי" ת יִָׁמים תֲַׁעשֶׁ שֶׁ   שֵׁ

בָׁתֹון  בָׁת שַׁ  )שמות ל"ה,ב'( לה' "ִיְהיֶׁה לָׁכֶׁם קֹׁדֶׁש שַׁ

 
 !סכנה לבריאות-מחקרים: זהום האוויר במדינה 

 בכבישים... כלי רכבללא  יום אחד בשבוע: הפתרון
 

 השבת חשובה לבריאות ולאיכות הסביבה.
 

מדהים לגלות שבמשך השנה היה יום ללא 
 זהום אוויר:

האוויר ביום במשרד להגנת הסביבה מדווחים ש
 .כמעט לחלוטין היה נקי -תשע"א -הכיפורים

 לא צריך לחכות לפעם בשנה .
 זה יכול לקרות בכל שבת

  ...בכל שבוע 
 יהודי יקר זכור:

 בשבת החנה את רכבך 
 ביבה.ובזה תרמת לבריאותך וגם לאיכות הס

 

 
 
 
 

הייחודית של יום כיפור, במסגרתה אין תנועת כלי רכב בכבישים,  התופעה
במדד זיהום האוויר. יום כיפור תשע"א היה נקי כמעט נותנת את אותותיה 

לחלוטין מזיהום. במשרד להגנת הסביבה מציינים כי השיפור הרב ביותר הורגש 
 בגוש דן, ירושלים וחיפה

 יעל דראל
  



ויר שנמדד ום השנה נרשמה ירידה דרסטית בזיהום האכבכל שנה, ג
ברחבי הארץ ביום כיפור. במשרד להגנת הסביבה מדווחים על איכות 

בעיקר  -אוויר טובה מאד שנרשמה בכל תחנות הניטור של המשרד
 בתחנות שסובלות בדרך כלל מריכוז גבוה של כלי רכב.

במשרד ציינו כי עם כניסת החג ירדו באופן דרסטי ריכוזי תחמוצות החנקן, 
יות של אזור תרכב בעיקר בתחנות התחבור -המהווה סממן לזיהום אוויר מכלי

 גוש דן ובירושלים.
תחמוצות החנקן ביום הכיפורים בגוש דן עמדו על ערכים שבין  כך למשל, ריכוזי

שנמדדו בבוקרו של ערב החג, שהגיעו עד )חלקים לבליון(, לעומת הערכים  8-1
 )חלקים לבליון(. 88 -ל

שיפור משמעותי באיכות האוויר הורגש גם בתחנת הניטור של מרכז ירושלים, 
 8-1, לערכים של  18:11)חלקים לבליון( בשעה  118-צנחו הריכוזים משם 

 חלקים לבליון )במהלך החג(.
מדדו גם בערים נוספות, בהן חיפה ריכוזים נמוכים באופן נמוכים באופן דומה נ

 8-ל 1בבוקרו של ערב יום הכיפורים לערכים של בין  88-מ שם הריכוזים
 במהלך החג.

 
 כגורם העיקרי לזיהום האוויר:–התחבורה 

 
במשרד מציינים כי תופעת צמצום הזיהום באופן דרמטי, שנרשמת 

 מדי שנה, ייחודית לישראל בשל יום הכיפורים ומורגשת בעיקר
 אזורים המושפעים מזיהום אוויר מכלי רכב. -בגוש דן ובירושלים

"השיפור הרב באיכות האוויר ביום הכיפורים מדגים יפה את 
ההשפעה של התחבורה כמקור העיקרי לזיהום האוויר בערים 

  הגדולות",ציינו.
 
 
 
 
 
 
 
 

 -יותר ממה שאנחנו שומרים על השבת
 
 

 השבת שומרת עלינו



 

 


