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 תודות

ראשית אנו מודים למנחי הפרויקט ובראשם גברת אביב אבישר שליוותה אותנו במשך השנה האחרונה 

. אנו מודים גם לד"ר אינה ניסנבאום ואינג' ת העבודהמהלך המחקר, הראיונות וכתיבוליוותה את כל 

המאמרים, ותכנים נוספים שנסקרו בעבודה זו. התקנים, גלעד גוזני על הליווי המקצועי והעזרה בהשגת 

לד"ר רמי פדהצור על האמון שהביע בנו לקבלת אישור ביצוע הפרויקט, על  אנו חייבים תודהכמו כן 

הכתיבה ובעיקר על הקניית הכלים ויכולת החשיבה לביצוע הליווי האקדמי והמקצועי במהלך המחקר ו

עבודה אקדמית שכזו. בנוסף תודתנו נתונה למרואיינים הרבים ולאנשי תכתובת נוספים שעזרו לנו 

ד"ר נועם לידר מרשות הטבע והגנים, ד"ר שי רייכר  ;בהשגת החומרים ותרמו מזמנם מרצונם הטוב

משרד להגנת הסביבה, מר שחר סולר מהמשרד להגנת הסביבה, ממשרד הבריאות, ד"ר סטליאן גלברג מה

מהמשרד להגנת הסביבה, מר שלומי אביסרור ממנהל התקינה במשרד הכלכלה,  טרכטנברוטגברת אנה 

מהנדס תאורה, ד"ר אשר פרדו מהמוסד  –מר אלון רוטשילד מהחברה להגנת הטבע, מר אלכס גולדין 

מהארגון הבינ"ל לשמיים אפלים ג'ון ברנטיין  ריית ירושלים ומר  לבטיחות וגהות, גברת יערה ישראלי מעי

(Sky Association-International Dark).   כמו כן נרצה להודות לראשת החוג ד"ר גאולה שרף ולד"ר יניב

סופר על הקניית הכלים האקדמיים במהלך שנות הלימודים, על צוהר לאקדמיה ולעשייה לטובת האדם 

 והסביבה.
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 תקציר 

משטח בדרך כלל  ליעדה )זיהום אור הינו מכלול ההשפעות השליליות של תאורה מלאכותית שאינה מגיעה  

ולשטחים פתוחים, מסנוורת ומאירה   מגורים  , אלא פולשת לבתי(כגון כביש, מדרכה, מגרש וכיו"ב  הארה

מה, או בהרכב ספקטרלי בכיוון לא נכון, בזמן לא נכון, בעוצמה לא מתאי ;"מיותר"את הרקיע. זהו אור 

היקף התופעה רחב היקף באופן חסר תקדים ביחס לזיהומים סביבתיים  )גוון( שמסכן את בריאותנו. 

ית ימאוכלוס 60%-מעל ל. )תלוי בעיקר בקצב הפיתוח( בשנה 6%-ל 2%בין אחרים, ומתגבר בקצב של 

ויות המצטברות מצביעות על . העדנרחבים רבים מושפעים ממנו יםשטחותחת זיהום אור,  יםהעולם חי

קשר ברור בין תאורה לקויה לתחלואה גבוהה במחלות לב, כלי דם, סרטן, השמנה, הפרעות קשב וריכוז 

והפרעות שינה. זיהום אור פוגע בתפקודן וחוסנן של מערכות טבעיות, ועדויות לפגיעה במחזור החיים 

נמצא שתחת תנאי בנוסף קים גדולים. הטבעי תועדו ברוב הקבוצות הטקסונומיות, מצמחים ועד יונ

בארצות הברית זיהום אור נפגעת האבקת גידולים חקלאיים. תוצר לוואי נוסף הוא בזבוז אנרגטי עצום. 

מיליון טון מעוקב של   5.5-ול  ,מיליארד דולר בשנה  3-כערך ל  ה"האור המיותר" שוו  סדר הגודל שללבדה,  

 שהינם המקבילה של הורדת מיליון מכוניות מהכביש לצמיתות. ,חמצני )פד"ח(-פחמן דו

 השוואהלמנוע זיהום אור,  מכוחןשהחקיקה והתקינה בישראל  היא למפות את מטרת המחקר הנוכחי

ראיונות עם בעלי תפקידים  יצועבכל זאת על ידי סקר ספרות ולחקיקה באירופה ובארצות הברית. 

 ים ירוקים. במשרדי ממשלה, גופים ציבורים וגופ

חרף העדויות ההולכות ונערמות אודות הסכנות הטמונות בזיהום אור, חסרים בישראל בסיס חקיקה 

איתן ורגולציה נחושה, מכוחן ניתן לפעול. לריק החקיקתי נכנסו גופים שונים: משרדי ממשלה, גופים 

מכיוון זה אינו מיטבי, ירוקים, עמותות ללא מטרות רווח, גופי תשתית ומוסדות השלטון המקומי. מצב 

שכל עוד אין חקיקה מחייבת או תקנים המפרטים שיטה קבועה וסדורה התחום יישאר פרוץ ומפגעי 

 תאורה ימשיכו לפגוע בבריאותנו ובבריאות הסביבה.

ביחס בישראל לנושא זיהום האור  תייחסות השלטון המרכזי  המחקר הנוכחי מצביע על פערים גדולים בה

את הפתרונות ניתן ליישם באמצעים קלים יחסית )לזיהום אוויר למשל(. . סקרושנ למדינות העולם

באמצעות הפיכת התקנים הקיימים היום בישראל למחייבים, השלמת פערי חקיקה באמצעות אימוץ 

, לעמוד ביעדי שמירת השפעות חיצוניות שליליותואכיפה נאותה, ניתן לצמצם  ה"באראירופה ותקינה מ

 ולצמצם פליטות פד"ח. אנרגיה צריכתטבע, לחסוך 

קף חסר תקדים של החלפת יבקצר מסחרר כתוצאה מה הולך ומתרחב 2019היקף זיהום האור בישראל 

, זיהום אור לא מצליח לתפוס את כל האמור לעיללמרות  ת.התייעלות אנרגטיל גופי תאורה בפרויקטים

פשוטים יחסית, ניתן לשנות את המקום הראוי לו בסדר היום הציבורי. המחקר מראה כי באמצעים 

המציאות שהתקבעה בישראל, אך לצורך כך צריך לחץ ציבורי משמעותי על הגופים האמונים על הנושא, 

הכלכלה, משרד משרד הבינוי והשיכון, משרד האנרגיה, משרד הבריאות,  ,המשרד להגנת הסביבה קרי,

ותי הכבד שמושט על כתפי ומערכת התכנון. המחקר שם זרקור על המחיר הבריא משרד התחבורה

להעלות את   טרת העבודה היאמ  ועל פגיעה חמורה בטבע ובשטחים הפתוחים.  על בזבוז משאביםהציבור,  

המודעות הן במוסדות השלטון והן בציבור הרחב ולעודד אקטיביזם נחוש. המחקר גם מאיר את הדרך 

 התופעה.של רגולטורים וצמצום מיידי להסרת החסמים ה
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 מבוא  1

 רקע

. ועדה זו הוקמה 1דו"ח ועדת מומחים בנושא זיהום אור וצמצומו  פרסוםכשנתיים לאחר    עבודה זו נכתבה

ראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה במטרה להעלות לסדר היום הציבורי את נושא על ידי האגודה היש

 זיהום האור. בין המומחים ניתן למצוא בעלי מקצוע מתחום ההנדסה, האקולוגיה, חוקרים ורגולטורים.

דוח ועדת המומחים עסק באופן מקיף בנושא זיהום האור מתאורה מלאכותית וסקר את היקף התופעה, 

קיימת )באופן מערכות טבעיות ועל האדם, מניעים פסיכולוגיים להארת יתר ואסדרה  השפעותיה על

סקרנו ספרות בפרויקט הנוכחי, המהווה מהלך משלים לדו"ח ועדת המומחים,  חלקי( בארץ ובעולם.

 ,מיפינו את שלל ההתייחסויות לנושא זיהום אור בישראל, לרבות חקיקה ותקנים, הוראות תכנוןועדכנית  

השווינו את החקיקה בישראל  .משרדי ממשלה ועמותות ללא מטרת רווח העוסקות בנושא עמדות

ות לעתיד בכדי לקדם חקיקה אירופה וארה"ב ותיארנו את הפערים. כמו כן, ניסחנו המלצבלחקיקה 

ולהביא לשיתוף הידע באופן נרחב  להעלות את המודעות הציבורית לנושא, במטרהכל זאת על  בתחום.

 ככל שניתן בין הגורמים המקצועיים לבין מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות. 
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 למה אור מזהם? 1.1

מחזורי האור  המתוזמן לפישעון ביולוגי פנימי  היצורים החיים במרבית התפתח האבולוציהבמהלך 

על פני כדור הארץ מתוזמנת באמצעות   החיים  של מרבית האורגניזמים  פיזיולוגיה וההתנהגותה  .והחושך

)אור וחושך( הנובעת מסיבוב כדור הארץ סביב צירו,  יתמחזוריות יממת, לפי פנימי שעון ביולוגיאותו 

 השמש. הנובעת מסיבובו של כדור הארץ סביב)התקצרות והתארכות שעות היום(  מחזוריות שנתיתו

מחזוריות מחזוריות יומית מווסתת את השינה, הערות, הבקרה ההורמונלית ופעילות אברי הגוף השונים.  

 .2דרבייה, נדידה, שנת חורף ועותהליכי ית כמו עונת פעילות שנתית אחראית לסנכרון

שבנוכחות אורכי גל מסויימים מכילים את החלבון מלנופסין ין אור המצויים ברשתית העהקולטני 

מפעילה שרשרת מסרים עצביים שאחראית לסנכרון השעון הפנימי. האור מכייל נוירונים רבים 

האחראים לתפקודים הריתמיים של האורגניזם, בהם גם הפרשת ההורמון מלטונין מבלוטת האצטרובל. 

מחזורי עירות ולוגיים רבים, בהם  מנצח על שינויים בתפקודים פיזיו  היצורים החיים  המלטונין שכיח בכל

 .1עילויות מרכזיות של מערכת החיסוןפושינה ו

מאפשרת לאורגניזם להכין את  ךחוש–אור)סיגנל(  המחזוריות הפנימית שהתפתחה כתוצאה מהאות

חשיבותה של . השקיעה ותחילת הלילה פיזיולוגית לקראת הזריחה וראשיתו של היום, ולקראת עצמו

יתרון חשוב במיוחד לשרידות.  ולא רק בתגובה אליו, יכולת שהיא בהתכוננות לשינוי יכולת זו טמונה

הפיזיולוגי נשמר  את המקצבים הללו מחדש מדי יום, כך שהמקצב שמש מסנכרנתאור ההחשיפה ל

עם התאורה  אמתמתו שאינה מלאכותיתלאור השמש, תאורה  שעות. בניגוד 24-במחזוריות של כ

 בעלוהינו המופרש בלילה הורמון המלטונין,  .1השעון הביולוגי הפנימי משבשת את סנכרוןהטבעית, 

 אורחשיפה ל (.הורמונלי–עצבי)אנדוקריני  –האור למסלול הנוירו אות )סיגנל(העברת ל קריטית שיבותח

 וארו בהמשך. תשי המלטונין, ועלולה להביא לשלל השפעות פיזיולוגיות את הפרשת מעכבתבלילה 

עם מחזורי האור והחושך הטבעיים אחראית ליצירת שני מצבי כשל תאורה מלאכותית שאינה מותאמת 

 : פיזיולוגי

 י שאנו נחשפים אליהם במהלךלוהטווח הספקטר במקרים רבים, העוצמה - חוסר באור במשך היום .1

 של את 'איפוס' המקצב הצירָקדי בהתאם לאות היום באמצעות תאורה מלאכותית אינם מאפשרים

דשים רבים של ומחסור בתאורה שכיח באזורי צפון אירופה החשופים לח .תחילת המחזור או סיומו

 חושך רציף במהלך השנה. העבודה הנוכחית אינה עוסקת בהבט זה.

לחושך יש י, ותיהמופיעה במהלך הלילה מונעת חושך אמ התאורה המלאכותית - אור עודף בלילה .2

כנת הגוף ומערכת החיסון הלטונין שבתורו אחראי למורמון הההפרשת מתווך את חושך חשיבות. 

 .1על ביטוי גניםבין היתר ומשפיע  ,חושך קוטע תהליכי ייצור ובקרה של הורמונים היעדרללילה. 

בסוף הלילה  אורחשיפה ל .הבוקר מחזור הפעילות של תדחה את בתחילת הלילה אורחשיפה ל, לסיכום

בעבודה הנוכחית התמקדנו אך ורק בהיבט השני )עודף אור בלילה( המכונה  .1פעילותלהקדמת  תגרום

 "זיהום אור" והוא השכיח בין השנים. 
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 ?מהו זיהום אור 1.2

ור שגולש זיהום אור הוא כל א  .1סך כל ההשפעות השליליות הנובעות מתאורה מלאכותיתהוא  זיהום אור  

  מחוץ ליעדו, מסנוור, בעל גוון פוגעני, בעוצמה גבוהה מהנדרש או תאורה שפועלת שלא לצורך.

 :הנוכחיתהפרמטרים של זיהום אור שסקרנו בעבודה 

ותי בשעות החשכה זליגה של אור מלאכ  .אור החורג מגבולות התחום אותו רצינו להאיר  –זליגת אור   .1

תיתכן השפעה על שטחים  האור משטר התאורה הטבעי למרחקים גדולים, לזליגתגורמת לשינוי 

 .6טבעיים ופגיעה במגוון ביולוגי, והארת שמי הלילה

לגוון אור פוגעני ישנה השפעה ישירה על חלבונים ייעודיים )מלנופסין( הנמצאים בריכוז   –גוון פוגעני   .2

ם בעין האנושית. פוטורצפטורים עתיקים אלו קיימים בכל היצורים החיים, רצפטורי-גבוה בפוטו

 .3(באור הנראה ננומטרים )הגוון הכחול 490-ננומטרים ל 400ורגישים לתחום שבין 

ואף לסינוור  יותר מהנדרש מובילה למגבלות ראיהבעצמה חזקה הארה  - עוצמה לא מתאימה .3

)בעיקר בגלל אי אחידות  עבור נהגים והולכי רגלולהוות מפגע בטיחותי  4לפגוע בעינייםעלול בתורו ש

 בהיקות(, כמו כן הארה בעודף יוצרת בזבוז אנרגטי שלא לצורך.\ההארה ויחס הארה

קיימים הבטים נוספים לזיהום אור, כמו אור מקוטב, אור מהבהב ואור מרוכז שלא נסקרו במסגרת  .4

 ית.העבודה הנוכח
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 זיהום אור מפנס תאורהאילוסטרציה מקורית של  – 1איור 

 
 5ואור פולש לבית מגורים מרוחקיםלשטחים , זליגת אור כלפי מעלהשל דוגמה  - 2איור 

 
 5ויעילה תאורה נכונה ללא זליגה - 3איור 
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אופן ההשפעה של אור נחלק  ;בלילההשפעתו של אור מלאכותי המתארת את  סכמה מוצגת 4איור ב

 לשניים:

מנעד ספקטרלי צר יחסית לתאורה ב מאופייןטבעי )ירח וכוכבים( לילה אור  – תהספקטרלי חתימה .1

, לד(. משום כך, שימוש נתרן לחץ גבוה-הנפוצה בעשרות השנים האחרונות )נל"ג ,מלאכותית

 .2בטכנולוגיות הארה עם מנעד המכיל יותר אור 'לבן' מגדיל את פוטנציאל ההשפעות האקולוגיות

 )ראו הרחבה לנושא החתימה הספקטרלית במסגרת מטה

ור של אור מלאכותי עשוי להביא את האור למקומות שהוא לא אמור אופן הפיז –הדפוס המרחבי  .2

 אור זולג(.  - 2איור להימצא בהם באופן טבעי בעתות הלילה )ראה 

לשילוב של הרכב ספקטרלי 'לבן' ודפוס מרחבי המשבש את משטר התאורה הטבעי, ידועות כיום השפעות 

 .2אקולוגיות רבותבריאותיות ו

 

 .2מנגנון ההשפעה של אור מלאכותי בלילה - 4איור 
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 מהי חתימה ספקטרלית ואיך מחשבים אותה?

, כאשר תננומטרים בספקטרום הקרינה האלקטרומגנטי 700-ל 400תחום האור הנראה נע בקירוב בין 

 ננומטרים(. 490-ל 400הוא התחום של האור הכחול )בקירוב בין בתחום זה התחום האנרגטי ביותר 

 
 תחום האור הנראה מתוך הספקטרום האלקטרומגנטי - 5איור 

להרכב הספקטרלי של צבעי האור )גוון( ישנה חשיבות מכרעת למסר שיתקבל, והאות שיועבר על ידי 

רצפטורים הרגישים -רצפטורים. אור יום מכיל רכיב כחול משמעותי. בנוכחות אור כחול הפוטו-הפוטו

והכחולים, מעבירים אותות למוח על כך שכעת יום. בשעות החשכה האות שמועבר לגוונים הירוקים 

למוח משתנה בהתאם. בשעות הדמדומים הרכיב הכחול פוחת משמעותית )אך עדיין קיים( והצבעים 

שילוב כל הצבעים   ננומטר( ואז גם הם נעלמים ומתקבלת חשיכה.  580"השולטים" הם צהוב ואדום )מעל  

כאשר נשווה טכנולוגית תאורה צבע לבן.    תורגם במוח האנושי לכדימ(  5)איור    הנראה  של ספקטרום האור

יותר רכיב כחול מאשר תאורה צהובה. גוון האור, או  תכילתאורה לבנה דומה )לד/פלורסנט/נל"ג( 

זאת מכיוון שזוהי  ,⁰K6,500 בקרוב הואטבעי אור יום  .(Kטמפרטורת האור נמדדים במעלות קלווין )

משום שמולקולות ( ⁰K10,000-)כ יםכחול על פני כדור הארץ נראיםטמפרטורת פני השמש. גוון השמיים 

ללא הפרעה החנקן והחמצן באטמוספרה מפזרות לעיננו את אורך הגל המתבטא כאור כחול ומעבירות 

ראות דוגמאות לגוון אפשר ל 6איור ב .המתבטאים כצבע האדום והצהוב של האור)את אורכי הגל 

יש להבחין בין הרצפטורים הקשורים   שפולטים גופי תאורה נפוצים אל מול הגוונים המוכרים לנו מהטבע.

שתפקידו להבחין  המצוי ברשתית ורגיש לאור, מלנופסין (רצפטור-)פוטו חלבון קולט אור בראייה לבין

ננומטרים )בתחום  555יה עומדת על . הרגישות המקסימלית של רצפטור הראיאור וחושךולהבדיל בין 

. 7(ננומטרים )בתחום הכחול 479-רצפטור מלנופסין עומד על כ-בעוד הרגישות של הפוטו 6הירוק(

מלנופסין אחראי על התזמון הביולוגי/סנכרון השעון הצירקדי של מגוון יצורים ובכללם האדם. 

יונקים רגישים במיוחד לחשיפה לאור כחול הקולטנים המשפיעים ביותר על השעון הביולוגי בעין ה
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המרבית של מערכת הראייה היא  אף על פי שהרגישות .ננומטר 480 – 440גל קצרים, בטווח של  באורכי

 .28ננומטר מדכאת את ייצור המלטונין פי  460ננומטר, הוכח כי תאורה באורך גל של  555גל של  לאורך

 

 

 .9(K) טמפרטורת צבע )גוון( האור במעלות קלווין  - 6איור 

להורמונים סרוטונין הופכים את את חומצת האמינו טריפטופאן (  pineal glandבלוטת האצטרובל )תאי  

השעון הביולוגי היממתי ותלויה  ל ידימבוקרת ע הורמון המלטוניןיצירתו והפרשתו של . ומלטונין

 .(רצפטור אינו קולט מספיק אור כחול-כאשר הסיגנל מהפוטו) 10במחזוריות אור וחושך

חשובה לבריאות שלנו  בסינכרון עם משטר התאורה הטבעית, מתוזמנת היטבהשיפה תקופתית לאור, ח

על הערנות שלנו. שינוי  . האור, במיוחד החלק הכחול של הספקטרום, נחשב כמשפיע עיקריתנוולרווח

 . שלילות כפי שנסקרו לעילאופן מלאכותי גורם לתופעות מקצבי היממה ב

על מנת לחשב את מנת האור הנקלטת בפוטורצפטורים יש צורך בפונקציית ההארה וגרף הרגישות 

 הספציפי של הרצפטור המסוים )שונה מאורגניזם לאורגניזם(. 
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 2700⁰K, בו נראים פונקציות ההארה של שני פנסי לד. האחד 8 איורהסבר פשטני לכך אפשר לראות ב

 רגישויות של פוטורצפטורים בעין האנושית: . בנוסף הגרף מראה שלוש6500⁰Kוהשני 

 (. Photopicרגישות ראייתית בתנאי אור ) .א

 (.Scotopicרגישות ראייתית בתנאי חושך ) .ב

 (.Melanopicרצפטור לדיכוי הפרשת מלטונין )-רגישות הפוטו .ג

ננומטרים, כלומר בצבע הירוק של  555-רגישות השיא של הראייה של בני אדם בתנאי אור היא בכ

 ננומטרים. 510-הספקטרום. רגישות השיא בתנאי חושך היא בכ

 ננומטרים. 495-ל 440רצפטורים מדובר על תחום שעיקרו בין -באשר לרגישות הפוטו

 איחוד של גרפים ממספר מסמכים של:  -ות מקור

• Alliance for Lighting Information (ALI) 

• International Commission on Illumination (CIE) 

 

 קיימות שתי אסכולות עיקריות לאופן החישוב של המנה הנקלטת ברצפטורים. 

מהרגישות  65%-, גובה הפיק הינו כ7כפי שניתן לראות באיור  –חישוב על פי גובה הפיק הכחול  .א

פעיל את האור ימהרגישות היחסית )או יותר(  55%הוא  פיקהגובה כאשר  על פי חישוב זה,היחסית. 

 וכך האות שמועבר למוח יהיה של להפריש מלנופסין. השעון הביולוגי רצפטורים של-הפוטו

האסכולה השנייה, מסבירה שבכדי לחשב את המנה יש  –חישוב על פי שטח מתחת לגרף ההארה  .ב

לבצע ראשית, הכפלה של גרף הרגישות הצירקדית )שונה בכל יצור חי( בגרף ההארה, ושנית, לבצע 

 (Melanopicמלטונין ) ( ורגישות הקולטנים לדיכוי הפרשתScotopic, Photopicרגישות קולטני הראייה ) - 7איור 
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ננומטרים )או תחום  490עד  400ציה המתקבלת בתחום של אינטגרל )חישוב שטח( מתחת לפונק

ביחס לרגישות  25%-מצומצם יותר(. על פי שיטה זו, סך כל השטח המתקבל צריך להיות קטן מ

 האות להפריש מלטונין.האות שיועבר למוח יהיה  , וכך (Yולטנים )ציר היחסית של הק

  ה ראיונות עם יועצי תאור -מידע בע"פ מקורות: 
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 השפעות זיהום אור 1.3

 בקצרה:

 (1.3.1) בריאות האדם

ובפרט רכיב כחול  ,תאורה לילית טבעיתיותר בהשוואה לקיים מנעד גוונים רחב  בתאורה מלאכותית

 רצפטורים-בעין האדם ישנם פוטו .אשר מאפיין את שעות היום בהן השמש זורחתיותר, משמעותי 

 בקליטת וגי באמצעות שרשרת תגובות עצביות שתחילתןאת השעון הביול לתזמןאשר תפקידם  ייעודים

שיבוש שמניע תגובה הורמונלית. קליטת אור כחול מתאורה מלאכותית בשעות הלילה גורמת לאור כחול  

פולש לבתי מגורים עשוי האור בנוסף,  .1.3.1-סעיףב שיסקרובריאותיות  שעון הביולוגי ולהשלכותה

פגיעה לסינוור, כשלי בטיחות ועשויה לגרום ל  עוצמת הארה לא מתאימהלגרום להפרעות באיכות השינה.  

 . בראייה

 (1.3.2)השפעות אקולוגיות 

כבישים, רחובות, אזורי בילוי וכיו"ב. זליגת חשוכים כגון להאיר משטחים  נועדהתאורה המלאכותית 

חים משפיע על בקרה הורמונלית בצמחים ובבעלי חיים )בדומה להשפעה על לשמים ולשטחים פתואור 

 1.3.2התנהגות ותקשורת בין פרטים כפי שמפורט בסעיף דפוסי בשינוי בני אדם( ומביא ל

 (1.3.3) אובדן שמי הלילה

גרמי השמים כתוצאה מתאורה עודפת הנפלטת לשמים מתוארת בסעיף היכולת שלנו לראות את  בדןא

ים נודדות, גורם לסינוור ואף אחראי למותן של ביכולות הניווט של ציפורגם זה פוגע אור  זיהום. 1.3.3

 יני זכוכית מוארים. בבנימאות אלפי ציפורים בארה"ב לבדה כתוצאה מהתנגשויות 

 (1.3.4) בטיחות בדרכים /תאורת רחוב ודרכים 

 חוסר באחידות הארה אנכית, בהיקות.  והולכי רגללאיכות תאורת הדרכים יש השפעה על בטיחות נהגים  

ועוצמת אור לא מתאימות עלולים להוות גורמים המעלים את הסיכוי לתאונות המוחזר(  האור אחידות)

 דרכים. 
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מקום בדרך אותה הוא אמור מעלות ביחס לעמוד. מרבית האור פוגע בעץ ב 80-מימין לדרך: גוף תאורה מזהם, המכוון ב - 1תמונה 

להאיר. משמאל לדרך: עץ נוי הסופג עודף תאורה. השעון הביולוגי בצדו של העץ הפונה לגוף התאורה השתבש כתוצאה מהאור 

 . צילום: אביב אבישרהמזהם, והעץ עומד בפריחה מחוץ לעונה

 

 האדם בריאות  1.3.1

והחושך בציר יממתי  האור תחת מחזוריהתפתחו  המינים על פני כדור הארץ, גם בני אדם בדומה לרוב

על ידי שימוש באש, נרות פותחו לפני  250,000בני אדם פיתחו את היכולת לייצר אור כבר לפני ועונתי. 

המצאת מנורת הליבון . אולם, עם 17-בתחילת המאה הכבר שנים ותאורת רחוב בגז התאפשרה  5000

השלכות של שינוי הטבעית. משטר התאורה ב ו לשלוטהקפיצה משמעותית את היכולת שלנ ,(1880)

, אך עדויות על השפעת תאורה 11ביבתיים החזקים ביותר עדיין נחקריםדרמטי כזה באחד הסיגנלים הס

 ונערמות.  הולכות -מלאכותית על בריאות האדם

 של אור:שליליים אנו מבחינים בין שני אפקטים ביולוגיים 

קשורים למחלות עיניים, פגיעה בראייה וכדומה. אפקטים אלו משויכים בעיקר   -אפקטים ראייתיים   .1

 טבעית )שמש( או מלאכותית.  UVלעצמת אור חזקה, כלומר לסינוור או חשיפה לקרינה 

נמצא קשר ישיר בין אור מלאכותי  משויכים לשיבוש השעון הביולוגי. –אפקטים בלתי ראייתיים  .2

מחלות של וואסקולרים והתפתחות -בתפקודים מטבוליים, עצביים וקרדיולבין פגיעה 

 .12קרצינוגניות

משמש מלטונין הש מבלוטת האצטרובל. חשיפה לאור מלאכותי גורמת לירידה בכמות המלטונין המופר

גם  המלטונין .13בגרעין התא ובמיטוכונדריה DNA-ובעל תפקיד חשוב בהגנה על ה כנוגד חמצון חזק

ירידה בהפרשה  , בהם תפקוד מערכת החיסון ומערכת הרבייה.מתווך חשוב בתהליכים פיזיולוגים רבים

עלה שקיים סיכון המחקר מבוסס אוכלוסייה  .14קשר הדוק בשיבושים במערכת הרבייהשלו קשורה ב

ללקות בסרטן הערמונית, מעי הגס, שלפוחית השתן, פי הטבעת, לבלב ובסרטן הריאות בקרב מוגבר 

שעבדו במשמרות  נשיםאצל כן, כמו  גברים שעבדו בלילות בהשוואה לגברים שמעולם לא עבדו בלילה.

. קרצינומה של תאי קשקש, ומלנומה ממאירהנמצא סיכון מוגבר לחלות בסרטן שחלות, סרטן השד,    לילה
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מחקרים בהם נמצא קשר בין תאורה מלאכותית בלילה לבין   30-מעל ל  בסך הכל, נמצאו במאמר הסקירה

 .15סרטן המשויך למערכת האנדוקרינית
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 השפעות אקולוגיות 1.3.2

חלק מההשפעות ההרסניות של זיהום אור על קבוצות שונות של בעלי חיים ידועות זה זמן רב וזכו 

חיים, -בעלי חיים, בכללם חרקים, דובדומה לבני אדם, גם ובקרב הציבור הרחב.  אקדמיים מיםלפרסו

החיים מתאימים את -עופות ויונקים, זקוקים לפרקי זמן של אור וחושך כדי להבטיח תפקוד תקין. בעלי

השינוי במספר שעות האור  .16הטבעי למשטר התאורהתפקודם הפיזיולוגי, ופעילותם היומית והעונתית 

. אור הירח מווסת פעילות 18ובציפורים 17לאורך העונות מאפשר לתזמן את עונות הרבייה במכרסמים

. בעטלפים מסתמנת יציאה מאוחרת 21וציפורים 20, מכרסמים19לילית אצל בעלי חיים רבים כגון חרקים

. נוסף 22י הצמדות לאזורי הצללים בלילות מואריםל ידלפעילות בלילות ירח ושינוי בדפוס השיחור עיותר  

לשינויים העונתיים, תנודות האור והחושך מווסתות גם שעונים פנימיים שבתורם משפיעים על תפקודים 

מין  (9251רוואן )במחקר חלוצי מסוגו חשף . 23פיזיולוגים בציפורים, מכרסמים, דגים וגם בבני אדם

מהסוג עפרוני למספר דקות של תאורה מלאכותית מיד אחרי השקיעה בעונת החורף. תחת תנאים אלה 

הציפור נכנסה למצב רבייתי למרות התנאים החורפיים הקשים. כלומר, לאור הייתה השפעה גדולה יותר 

ית בעלי חיים על הציפור מאשר לטמפרטורה. בהקשה אל הכלל נוכל להניח שתחת תנאי תאורה מלאכות

רבים עלולים להקדים את עונת הרבייה למרות שתנאי הסביבה וזמינות המזון אינם מתאימים ותוך כך, 

. 24עלולים לסכן אותם ואת צאצאיהם. בצפרדעים נרשמה ירידה בשירת הזכרים כתוצאה מהפרעת אור

 םמלאכותיילטענת המחבר, בשל העובדה שהחיזור הקולני חושף את הזכר לטריפה ותנאי תאורה 

מגדילים את הסיכון, ניתן להסביר את הקיצור במשך זמן החיזור בהקטנה סיכון הטריפה תנאי תאורה 

. דו חיים מהמין יפסיק לשחר רק בתנאי של חושך מוחלט, כאשר התאורה הנמדדת נמוכה 25מלאכותית

. בזוחלים 27יש לשער שצפרדע זו תתקשה לווסת את פעילותה תחת משטר אור מלאכותי  .0.001Lux ,26-מ

. לפי עקרון 28מוגברת כאשר מינים "יומיים" עברו לפעילות לילית תחת תנאי תאורהנצפתה תחרות 

התחרותית, שתי הנישות הטמפורליות שהפכו לאחת יביאו בהכרח לדחיקה והכחדה של אחד הדחיקה 

ירידה המינים מבית הגידול. תאורה מלאכותית גם מגדילה את סיכון הטריפה. בקוצן מצוי נמדדה 

ובהתנהגות השיחור שבאו לידי ביטוי בירידה יחסית במספר הביקור בצלחות  הפעילות מובהקת ברמת

ההערכות   . נדידה תלויה ברובה הגדול במחזורי תאורה עונתיים.29מלאכותייםתחת תנאי תאורה    השיחור

. במינים רבים 30מיליון ציפורים בשנה 600-הן שבארצות הברית לבדה מתנגשות בבניינים מוארים כ

מפות כוכבים ופרטים רבים מאבדים את דרכם מעל הכרכים הגדולים  הניווט בעת הנדידה מתבסס על

במקרים בהם ישנו מזג אוויר . 31רבות הסטייה ממסלולן עולה לציפורים בחייהן והמוארים. פעמים

וכבישים מאזורים אורבניים    סגרירי, מינים של ציפורים הנודדים בלילה נוטים לעוף נמוך יותר, ולאורות

הניווט שלהן. ישנם מקרים בהם ציפורים הנכנסות לאזור מואר, יישארו  ישנה השפעה על בחירת מסלול

. מכיוון שעופות רבים עושים שימוש ב"מפות כוכבים" כדי לנווט, 32בו לעד או לא יצאו ממנו זמן ממושך

אורות מלאכותיים עלולים לגרום לחוסר התמצאות מרחבית ולבלבול, דבר שמתבטא בסטייה ממסלולי 

 .16 הנדידה ותמותה כתוצאה מתשישות

Tuxbury (2005 מצאה שעם בקיעתם, צבי ים צריכים לבחור בין האור המלאכותי החזק הנפלט )

אך בחופים בהם ישנה פעילות ותאורה מלאכותית ים לבין ריצוד הירח ע"פ המים. ממקורות אנתרופוגנ

דבר שגורם קרי, אל העיר המוארת והרחק מהים, הצבים אל מקור האור המלאכותי,  ימשכוחזקה, 
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בחופים מוארים, פחות צבות עולות להטיל  .33,34פעמים רבות לתשישות, התייבשות טריפה או דריסה

 .  35,16,34ולאחר ההטלה חלקן פונה לכיוון התאורה החזקה הבוקעת מהאזור העירוני

 
נגשות בבניינים בטורונטו, קנדה. ההערכות הן שבארצות הברית לבדה מתנגשות ציפורים אשר נפלו אל מותן כתוצאה מהת  -  2תמונה  

 .30מיליון ציפורים בשנה 600-בבניינים מוארים כ
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 . 36צבים זוחלים לכיוון תאורה מלאכותית - 3תמונה 

המשיכה קשורה   .(11איור    )ראה  מלאכותייםחיים, נמשכים אל מקורות אור  -מינים רבים של חרקים ודו

סגול אחראיות להנהגות של -פליטות של אורכי גל קצרים בטווח הכחול והאולטרא) בספקטרום האור

, והיא מגבירה את הסיכוי של יצורים אלה להיטרף או להידרס. (37"טיסה אל האור" של מיליארדי חרקים

המשיכה אל מקור האור באה לידי ביטוי הן במקור סטטי כגון עמודי תאורה והן כמקור דינאמי כגון כלי 

. במקרה של כלי רכב, הגעה של בעל חיים למקור האור מלווה במקרים רבים רכב ממונעים בעלי פנסי דרך

 מותה כתוצאה מהתנגשות בכלי הרכב.בת
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גוף הצפה מזהם מהמושך אלין מיליוני חרקים בכל שנה. החרקים הנמשכים אל סיגנל האור החזק, יעופפו בקרבת האור  - 4תמונה 

 צילום: אביב אבישר.עד שיותשו וימותו. 

מוני המין, מגוון רחב של מינים, נמצא כי אור מלאכותי בלילה עלול לשנות את ייצור פרובמחקרים על 

, להפחית את התנהגות החיזור, לעכב הזדווגות, ולשנות את עיתוי בגרות הרבייה, למנוע מציאת בן זוג

נמוכות יחסית של תאורת לילה מלאכותית )למשל ושל הרבייה. חלק מהשינויים הללו מתרחשים ברמות  

  .2(רשימת מושגים - 3נספח ב 'הארה'מושג  ראה - ]רמת הארה[ לוקס 0.3

של העשים אל מקור תאורה מלאכותי, הוא מקרה מייצג לפגיעה במארג מזון אקולוגי שנגרם  משיכה

מפגיעה במין מפתח. נקבת העש משקיעה בתעופה סביב הפנס אנרגיה רבה, וזה עלול לגרוע מיכולתה 

ונים מעשים, מוצאים למצוא בן זוג ו/או למצוא מקום ראוי להטיל את הביצים. בנוסף, עטלפים הניז

אוכלוסיות שונות של מאביקים הולכות ונעלמות ברחבי  .38מקור מזון גדול וקובע בסביבת עמודי תאורה

. מאמר 39העולם וקיים חשש לשירותי האבקה החיוניים שהם מספקים הן לגידולי המזון והן לצמחי הבר

אור מלאכותי בלילה שסקר את השפעת התאורה כאיום על קהילת המאביקים ורביית צמחים מצא ש

ל על אחוז חניטת הפירות, ומכאן הפוטנציאמשבש רשתות האבקה ליליות ויש לו השלכות שליליות 

פחות ביקורים   62%תאורה מלאכותית, נצפו    ם שלבתנאי  להשפעה שלילית על אספקת המזון בעולם כולו.

 .39אזורים חשוכיםבהשוואה לצמחים  ותת מאביקוליליים בצמחים של אוכלוסי
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אינטראקציית היחסים מציגה את המסלול שבו אור מלאכותי בלילה משפיע על רביית הצמחים ועל קהילת המאביקים  - 8איור 

 ( מתייחס לכיוון-היומית. חצים מלאים מצביעים על אינטראקציה ישירה; חצים מקווקווים מציינים אינטראקציות עקיפות. הסימן )+ או  

 .39הצפוי של ההשפעה הישירה או העקיפה

 

 שמי הלילה  אובדן 1.3.3

חלק מהאור המלאכותי מתפזר באטמוספרה ומביא להתבהרות שמי הלילה וליצירת התופעה המכונה 

 160לעיתים גם במרחק של  נראיתהילה סביב העיר ה האות .(13איור  )ראה שמיים אורבאניים""זוהר 

 .40יבה ליהנות ממראה השמים והכוכביםלתושבי העיר והשטחים הפתוחים סב תאינה מאפשרוק"מ 

מאוכלוסיית  65%-. כיום, קרוב ל21-ואל תוך המאה ה  20-גדל באופן דרמטי במהלך המאה הזיהום אור  

. בערים רבות בארה"ב, אור מלאכותי ים זיהום אורמהאנשים בארצות הברית ואירופה חוו  99%-העולם ו

ביכולת לבצע זיהום אור פוגע כמו כן  .41יותר מאשר אור טבעי בלילה)בקירוב(  עשרפי  בהירבלילה 

. בגרמי השמים. אטמוספירה יציבה, נקייה ויבשה הכרחית לצפייה יםאסטרונומיים תצפיתיים מחקר

יותר, ואיכותם של האתרים  ימים הופכים נדיריםאתרים בהם ניתן לצפות בכוכבים בתנאים מתא

 עושה דרכה כבישים, חניונים, שלטי פרסום, פנסי המכוניות ועודתאורת . הקיימים הולכת ויורדת

על ואם השתקפויות כ קופים, אם ישירות מגופי התאורה, אםלתוך הטלסחודר לשמיים, ובסופו של דבר 

האור באטמוספרה. טלסקופים ענקיים חדשים נבנים בפינות ידי אירוסולים ומולקולות שגורמות לפיזור  

מאוימים על ידי אור מלאכותי מקהילות שעלולות להימצא במרחק   גם הםנידחות במרחבי הגלובוס, אך  

 .42של מאות קילומטרים
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 43המחשה של הארת שמי הלילה בסוגי אזורים שונים - 9איור 
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 בטיחות בדרכים  1.3.4

 ומעלההביטחון באזורים עירוניים  היא מקדמת את ,חשוביםרבים ויתרונות  לנותאורת הרחוב מספקת 

 .44משפרת את בטיחותם של נהגים, רוכבים והולכי רגלו  שעות הפעילותאת איכות החיים על ידי הארכת  

 08:00  -ל    19:00בין השעות    מתרחשרבע מכלל הנסיעות    . אמנם, רקמסוכנת יותר  בשעות החשוכה  היגהנ

במחקר שנערך בבריטניה עבור משרד התחבורה קטלניות. הפגיעות המ 40%-מתרחשות כ בזמן הזהאך 

מהנשאלים  73%במחקר, (. נמצא שתאורה מלאכותית תורמת לתחושת הבטחון של התושבים. 2003)

הסכימו כי שיפור תאורה  63.8%-הסכימו כי תאורת רחוב טובה יותר תשפר את הבטיחות של הילדים, ו

שנערך על ידי חוקרים מבית הספר עוקב, מחקר יחד עם זאת, ב הרחוב יוביל פחות תאונות על הכבישים.

רשויות מקומיות שביצעו  62-שנים של נתונים מ 14החוקרים ניתחו  (2015)היגיינה ורפואה לונדוני הל

תאורה  תוצאות המחקר מעידות כי לא קיים קשר ביןועמעום. , תאורה לא נחוצה לצמצום מהלכים

 ( סיפק2015)מחקר נוסף שנערך על ידי אותו גוף אקדמי  .(אנגליה ווויילס)לילה ב לתאונותמופחתת 

בין  חלשמסקנות המחקר העלו שקיים קשר . חשיבות של תאורת הרחובלתפיסת הציבור גבי ל תובנות

)מלבד פגיעה בביטחון האישי(, ומעטים דיווחו על השפעה ישירה  האישית רווחהלתאורה מופחתת 

מספר תת את איכות תאורת הכביש עם הפח השווהמחקר מוקדם יותר לניידות )תחבורתית ורגלית(. 

הצביעו על   'ואחרי  לפנימחקרי 'את הבטיחות.    תמשפרשתאורה איכותית יותר  מצא  מחקר זה    ות.התאונ

 .44התאורהבוצעו מהלכים של שיפור  בכבישים בהןאו יותר  30%-של כ במספר התאונותירידה 

. במהלך השנים שעברו 2007החוק לצמצום זיהום אור בשנת  יה נחקקבסלובנ ,3.1.2בפרק  כפי שנסקר

מאז יושם החוק, חלה ירידה דרסטית במספר תאונות הדרכים ובמספר ההרוגים בהן. איגוד המהנדסים 

הסלובני ופוליטיקאים סלובנים מייחסים את עיקר הירידה לשיפור איכות התאורה בדרכים ולהחלפת 

  .44מת ופחות מזהמתהתאורה הישנה בתאורה מתקד

הופק מאתר המשרד לסטטיסטיקה של סלובניה. בגרף מוצגות מספר תאונות  14הגרף המוצג באיור 

, השנה בה יושם החוק 2007. ניתן להבחין שבשנת 2014-ל 2003הדרכים וההרוגים בהם בין השנים 

 אור חלה ירידה חדה בשני הקריטריונים.למניעת זיהום 
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גרף המתאר את הירידה במספר תאונות הדרכים ומספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנים שלפני ואחרי החוק למניעת  - 10איור 

 ( בסלובניה 2007זיהום אור )

 

 
 .דות הארה לקויהסלובניה, כביש מואר באחי  - 5תמונה 
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 .סלובניה, הכביש מואר באחידות טובה - 6תמונה 

 
 דוגמה לבהיקות גבוהה ומסנוורת בכביש רטוב. - 7תמונה 
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 1992ישראל בשנת  - 8תמונה  2014ישראל בשנת  - 9תמונה 

  אור בישראלהזיהום היקף  1.4

מישור החוף המרכזי, בדומה למקומות אחרים בעולם, גם בישראל זיהום קורלטיבי לריכוזי יישובים. 

בדרום  נמצאים תחת זיהום אור משמעותי. בואך רכס השומרון וגוש ירושלים המאוכלסים בצפיפות

 רבים.י מקורות זיהום אור ל ידעים ערציפים ונקט הארץ קיימים אזורים חשוכים אך הם אינם
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עולה כי עוצמות התאורה בשטחים הפתוחים   ,מניתוח מרחבי של זיהום אור שביצעה רשות הטבע והגנים

 . 45בכלל ובשמורות הטבע בפרט עולות במהלך השנים שנדגמו

 עוד עולה ממסמך זה: 

בפרט, הן בערכים   דול בעוצמות התאורה בשטחים הפתוחים בישראל בכלל ובשמורות הטבעגיקיים   •

 . 45מוחלטים והן בפיזור המרחבי

בסיסי צה"ל ומפעלי  כדוגמת – ניכרת השפעתם הגדולה של אתרים מוארים מבודדים על סביבתם •

 .45הפוספטים בדרום

 

י שמ בשם "אור מכוון" שהינה התאגדות תושבים ששמו להם למטרה להשיב את קיימת קבוצה ישראלב

באמצעות תכנון תאורה איכותית ונכונה, וכן להעלות את המודעות הציבורית לנושא. קבוצה זו הלילה 

דם את הנושא בערים ואף הצליחה לק. בשטחםלהקטנת זיהום האור עם רשויות וגופי תשתית פועלת 

 .(2.2.3גופי תאורה יעילים ומכוונים היטב )ראה פרק התקנת  על ידימצפה רמון( ) מסוימות

 

 להוסיף התייחסות לנזק לראייה )אביב(
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 מטרות המחקר 1.5

 .בנושא זיהום אור בישראל נוגעתה )חוקים ותקנים( תיאור התשתית הרגולטורית .1

 .מניעה של זיהום אורהמתייחסים להיבטים של צמצום או  נוספיםכלים  איתור .2

 .בחינת מודלים מוצלחים מהעולם במדינות בהן קיימת חקיקה בנושא .3

  .גברת המודעותעלאת הנושא לסדר היום הציבורי והה .4
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 ה, רגולציה וכלי מדיניותחקיק 2

 רקע

התשתית הרגולטורית הקיימת, במסגרת החוקים, תקנות, תקנים והנחיות  מוצגת סקירתבפרק זה 

 התכנון. 

 חקיקה  2.1

 מוגדרת בחקיקה הישראלית באופן הבא: רגולציה )אסדרה(

"חוק או תקנה בת פועל תחיקתי המהווה כלל התנהגות מחייב במסגרת פעילות כלכלית או חברתית, 

 . 46ת לפי דין"ושהוא בר אכיפה על ידי רשות מנהלית מוסמכ

מחייבת שמטרתה להביא להסדרה של תחום מסוים, במילים פשוטות, אסדרה היא חקיקה ממשלתית 

 לתקן כשל שוק או לקבוע נורמות כלכליות, חברתיות או מוסריות.

 את ההיררכיה ניתן לתאר כך:

 התוויה של מדיניות והצבת יעדים. –רגולציה 

 כנסת(.ההוראות התנהגות מחייבות מטעם הרשות המחוקקת ) -חוק 

 המבצעת )השר הרלוונטי( המפרטת את האמור בחוק.חקיקת משנה של הרשות  -תקנות 

  כלומר, חוקים ותקנות נקבעים כדי לממש את המדיניות ולהשיג את היעדים שהציבה הממשלה.

 Technical)למשל באמצעות תקנים קיימים כלים נוספים בידי הממשלה על מנת לבצע אסדרה. 

Standards)  ות אליהן. באופן זה תקן הופך למחייב מפרטים טכניים אשר התקנות המשרדיות מפנאו

 חוק.המכוח 

   חוקים 2.1.1

בישראל, לא קיימת חקיקה ייעודית למניעה ולצמצום של זיהום אור. עיקר החקיקה הנוגעת לנושא 

(, החוק והתקנות 2019נכון למועד כתיבת מסמך זה )התאורה עוסקת בהיבטים של בטיחות חשמלית.  

, ואין במסגרתם כלים חוק החשמל ותקנותיום ינבעת תכנון מתקן תאורה ה ות המחייבותהיחיד

בו אין , וגם 20התקן הישראלי המחייב למנורות הוא ת"י . השונים ות זיהום אורי על היבטילאכיפ

, מסדיר את הפיקוח על מקורות 2006התשס"ו  חוק הקרינה הבלתי מייננת התייחסות לנושא.

-ו 2008ומאז תוקן פעמיים ) 2007בינואר  1-הקרינה הבלתי מייננת בישראל. החוק נכנס לתוקף ב

"מקורות קרינה :  ולמעשה לא חל עליו  ספקטרום האור הנראה  זה מחריג אתום, חוק  ן להי(. נכו2011

מכשיר הפולט אור בתחום הנראה לעין, בתחום אורכי גל ...שהקמתם והפעלתם אינה טעונה היתר

ננומטרים, ובלבד שאינו מכשיר או מיתקן שעקב פעילותו נוצרת  780ננומטרים לבין  400הנעים בין 

החוק למניעת גם בתוך כך,  .47עלולה להיווצר קרינת לייזר, ובכלל זה: גופי תאורה לסוגיהם"או 

אינו חל על  (1992התשנ"ב־  ,(תביעות אזרחיות)חוק למניעת מפגעים סביבתיים ) פגעים סביבתייםמ

כלומר, אין הגדרה משפטית לזיהום אור הואיל וחוק הקרינה הבלתי מייננת לא .  הנראה  אורהקרינת  

 חל על האור הנראה, וכתוצאה מכך החוק למניעת מפגעים סביבתיים אינו חל על זיהום אור. 
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 תקנות ישראליות  2.1.2 

ונאותה   איכותיתבישראל קיימות תקנות המתייחסות לתאורה, אולם, תקנות אלו נועדו להבטיח תאורה  

כל בהן  . מאידך, לא קיימתצרכי בטיחות ונוחות עבור הנמצאים בקרבת מקור האור ענות עלל במטרה

ההתפתחות העצומה שחלה התייחסות לזיהום אור. נוסח הדרישות שבתקנות אלו איננו משקף את 

ניתן בחלק מהתקנות קיימים ניסוחים מכוחם  יחד עם זאת, שנים האחרונות. 30-בתחום התאורה ב

 :שונים של זיהום אור םהיבטילאכוף 

 : 28: פרק ב', סימן ג', סעיף (1970)בטיחות בעבודה פקודת  •

o  טבעית או יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה,  יעילים"...אמצעים

 מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני אדם עובדים או עוברים בו."

 :2.80- 2.81: חלק ב', סימן ו', סעיף 1970תקנות התכנון והבניה  •

o  בחלק מבניין, למעט חדר שירות, שאינו מואר די צרכו באור טבעי, תותקן תאורה מלאכותית"

תהיה בהתאם לעוצמת התאורה   ס"מ מעל פני הרצפה  75שעצמתה על פני מישור גלוי המורם  

  והתנאים המפורטים בתקנון האגודה הבריטית להנדסת תאורה, לונדון."

 :8.90: חלק ח', סימן ה', סעיף 1970תקנות התכנון והבניה  •

o  בתאורה בדרך נגישה, ובאזור המתנה לקבלת שירות ציבורי בבניין ציבורי, יתקיימו הוראות"

ה, למעט הסעיפים הדנים בתכנון תאורה בתוך בניינים , בסעיף הדן בתאור4חלק  1918ת"י 

 ."8995בתקן ישראלי ת"י 

 : 8.91: חלק ח', סעיף 1970תקנות התכנון והבניה  •

o  רציפה וממקור אור שאינו מסנוור,"תאורה בתחום המגרש, בדרך אל בניין ציבורי, תהיה 

 ותמנע הארה ישירה מגופי תאורה לעיני בני אדם בתוך הבניין."

בלוקס( הנדרשת מאותו חלל נמדדת ) המינימליתהתקנות הבאות מציינות רק את עוצמת התאורה 

 (:בפועל אין הגבלה על עוצמת האור כלל –כלומר )

 .2.87, 2.86, סעיפים: 1: חלק ב', סימן ו'1970תקנות התכנון והבניה  •

 .3.2.16.1: חלק ב', סימן ט"ז, סעיף 1970כנון והבניה תקנות הת •

 (.19) 8.12: חלק ח', סימן ד', סעיף 1970תקנות התכנון והבניה  •

)א(+)ב(+)ג(,  21.1.3.8(, 4) 21.1.2.17: חלק כ"א, סימן ב', סעיפים: 1970תקנות התכנון והבניה  •

 (.2)-)ז( 21.1.5.3(, 12) 21.1.4.6

 מפעלי מזון. - 27: פרק ג', סעיף 1972תקנות רישוי עסקים  •

 מעבדות. – 22: פרק ג', סעיף 1977תקנות רישוי עסקים  •

 בתי אוכל. - 32: פרק י', סעיף 1983תקנות רישוי עסקים  •

 

 לסיכום, אין בנמצא תקנה המתייחסת לקריטריונים של זיהום אור.
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 (  Technical Standardsתקנים ) 2.1.3

. עם זאת, כאשר משרד שאינם מחייבים רשמיים חלקית ותקנים לא רשמיים רשמיים,ישנם תקנים 

ההגדרה של ממשלתי מפנה לתקן לא רשמי )בהנחיות ביצוע או מסמך אחר( התקן הופך לרשמי ומחייב. 

 תקן:

תקן הוא ;דו"תקן הוא מסמך, שמפורטות בו הדרישות החלות על מוצר או שירות כדי שיתאים לייעו

ות שונות של מוצר פורטות בו דרישות טכניות למוצר כדי שיתאים לייעודו. התקן דן בתכונמסמך, שמ

כגון: חומרים, מבנה, מידות, תפעול, סימון ואריזה. קיימים תקנים המגדירים שיטות בדיקה, מונחים 

 ותוכן. את הכנת התקנים מרכז אגף התקינה ולשם כך הוא מפעיל מאות ועדות ציבוריות, בהן חברים

אלפי נציגים ממגזרים שונים של המשק, ביניהם יצרנים, קבלנים, מוסדות מדע ומחקר, מעבדות בדיקה 

 וכדומה.

לשמירת אחידות במידות, במשקלות, סמלים, התקנים משמשים כלי עזר חשוב לשמירת איכות המוצר ו

טיחות הציבור מונחים ועוד. בתקנים מובאות הנחיות לביצוע מלאכות שונות והם חשובים ביותר לב

הגורמים הפועלים במשק, לרבות המגזר התעשייתי, ענף הבנייה, ציבור  לכל נעזריםבתקנים ולבריאותו. 

  .48הצרכנים, משרדי הממשלה וארגוני מסחר שונים"

 תקן רשמי 

ככלל, .  ומחייבים  ם תקנים רשמייםינמהם ה  600-כ.,תחומי החיים  בכלתקנים    3800-במדינת ישראל יש כ

להפוך תקן לרשמי הממונה על התקינה  על מנת מכון התקנים אינם מחייבים.על ידי תקנים שנכתבים 

במשרד הכלכלה צריך "לשכנע" את שר הכלכלה שהתקן המדובר מספיק חשוב, ושיש לקדמו בחקיקה. 

 ם: ינהומחייב רשמי להקריטריונים להפיכת תקן 

 שמירה על בטיחות הציבור. .1

 שמירה על בריאות הציבור. .2

 הגנה על איכות הסביבה. .3

 קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן.אספקת מידע, כאשר לא  .4

 הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים. .5

 מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או .6

במוצרים המשמשים לבניה, הגלויים לעין. וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה 

 .מרי בניה שאינם גלויים לעיןמשימוש בחו

מוצר שהתקן החל עליו הוכרז רשמי, אין "(, 1953על פי חוק התקנים ). תהליך אימוץ תקן הינו הדרגתי

לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו לביצוע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן 

 המדיניות היאבישראל, . 48ת התקן הרשמי"רשמי, אלא אם התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישו

ברירת המחדל של הועדות  .אפסלא להמציא תקנים מו, תקנים בינלאומיים ואירופאים בעיקר לאמץ

י או אחר עם כמה שפחות שינויים. במידה ובכל ינלאומהטכניות )מכינות את התקנים( הינה לאמץ תקן ב

)שלומי אביסרור, מידע בע"פ,  י, הם תיקון בהכרח מחייבאז זאת מוחלט על עדכון ושינוי בתקן הקיים,

 .(2018בנובמבר,  15
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בפילוח נתונים שביצענו מרבית תקני התאורה עוסקים בדרישות בטיחות וביצועים ואינן מתייחסים 

זיהום אור )גוון, עוצמה וזליגה(. בעבודה זו נסקרו התקנים המתייחסים לפרמטרים הללו לפרמטרים של  

 (. 2.3.1פרק )
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 פילוח התקנים בתחום התאורה על פי סוג הדרישות המאפיינות - 11איור 
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פירוט התקנים מתחום התאורה אשר מתייחסים לפרמטרים של זליגת אור,   2.1.3.1

 גוון אור ועוצמת הארה: 

 תאורת דרכים )לא רשמי( 13201ת"י 

ומורכב וסק בתאורת דרכים ומאור בכבישים ע EN13201המבוסס על התקן האירופאי  13201"י ת

 :חלקים מארבעה

 תאורת דרכים: בחירת קבוצות תאורה – 1חלק 

 תאורת דרכים: דרישות ביצועים – 2חלק 

 תאורת דרכים: חישוב ביצועים – 3חלק 

 תאורת דרכים: שיטות למדידת ביצועי תאורה – 4חלק 

 ולהגדיר כים, לבצע חישובי עומסי כבישלתכנן תאורת דראמצעים  מכילים של תקן זה ארבעת החלקים

 :ם כגוןפרמטרים רבים נוספי

  .המינימלית המומלצת עוצמת התאורה -

  .בהתאם לשינוי בנפח התנועה בכביש עמעום תאורה -

 .הגבלת הסנוור -

 איכות התאורה לפי סיווג ומאפייני הכביש השונים.  -

ישנם כלים לתכנון ולסיווג הדרך באופן סדור ואחיד על פי פרמטרים טכניים )מספר תקן בבנוסף, 

( וקובע את עוצמות המינימום הנדרשות לכל סוג דרך. התקן ועודרוחב המדרכה  נפח שימוש,  המסלולים,  

נוסף על כך,  מתייחס בהרחבה לבטיחות המשתמשים בדרך, ומייחס חשיבות להולכי הרגל והאופניים.

 התקן מאפשר צמצום משמעותי בצריכת האנרגיה ושמירה על רמת בטיחות המשתמשים בדרך.יישום 

, ובפועל מאפשר להשתמש ברמות הארה גבוהות הארהל מקסימליותלמרות שהתקן אינו מגדיר עוצמות  

 בהתאםמצריכת החשמל בכבישים    20%-כיאפשר חיסכון של    באופן מלאמהרמה המומלצת, יישומו  יותר  

ההתאורה תקניהשל  תחזוקהצמצום ניכר בהוצאות היאפשר ו לסוג הדרך

התקן אומץ על ידי מכון  .51, 49,50

  נו מחייב.נרשמי ולכן איכ נכון לעת כתיבת מסמך זה הוא טרם הוכרזאך הישראלי התקנים 

לתכנון התאורה על פי , ישנה התייחסות הנדסית מורחבת השני של התקן, דרישות ביצועים בחלקו

 רגישים פחות.קריטריונים מחמירים לאזורים רגישים יותר ומתירים יותר לאזורים 

כך למשל מוצגים בטבלה הבאה, הלקוחה מתוך החלק השני של התקן, שישה סיווגים להתקני תאורה 

(G1 – G6  כאשר ההתקנים מסוג )G1    הם מהסוג המזהם יותר וההתקנים מסוגG6   הם הידידותיים יותר

-קילולומהווים זיהום אור נמוך, אם בכלל. עמודות הטבלה מתארות את רמת ההארה )נמדדת בקנדלה 

 מעלות ביחד לזווית הזנית של התקן התאורה. 70,80,90( אשר יתקבלו בזוויות לומן
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 חלק שני: דרישות ביצועים 13201מתוך ת"י  G1 - G6טבלת סיווגים לתאורה  - 1טבלה 

 תאורה למקומות עבודה )לא רשמי( –אור ותאורה  12464ת"י 

הוא . חלקיםשני , ומורכב מבמקומות עבודה )חניות, תעשייה, מגרשים( תקן זה עוסק בתאורת פנים/חוץ

 לפרמטרים הבאים: בין היתרהתקן מתייחס . 8995ת"י  החליף אתו 2017בשנת  סםפור

 (Luminous environmentסביבתית )הארה  •

 (Luminance distributionפיזור הבהיקות ) •

 (Uniformityאחידות הארה ) •

 הגדרת המשטחים הדורשים הארה •

 כולל חישובים ודרכי מניעה –( Glareבהיקות ) •

 גוון הארה  •

 התחשבות בצריכות אנרגיה •

 פרמטרים רבים נוספים •

בתקן, קיימת התייחסות לסביבת הלילה   4.5בחלק השני )תאורה במקומות עבודה מחוץ למבנים( בסעיף  

ולבקרה על "אור פולש" )זיהום אור(, אשר עלול לגרום להשפעות שליליות פיזיולוגיות ואקולוגיות על 

ורות ל"אור הסביבה והאדם. התקן מציב הגבלות על התקנות של תאורת חוץ על מנת להפחית בעיות הקש

 .לצמחים ולבעלי חייםאדם, -פולש", לבני

בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה(: דרישות לבנייני מגורים  –( 2)חלק  5281ת"י 

 )לא רשמי(

(. תקנים אלה קובעים "בנייה ירוקה") אקיימ-תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על בנייה בת

, ועבר עדכון 2011פחותה. התקן פורסם ברשומות בשנת  מאפיינים לדירוג בניינים שהשפעתם על הסביבה  

. בתקן קיים איפיון לזיהום אור לילי, כאשר המטרה הינה לצמצם את ההשפעות השליליות 2016בשנת 

הנגרמות מתאורת חוץ. הקריטריונים להערכה כוללים את זווית ההארה )"לא יאפשרו זליגת אור כלפי 
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קלווין. הניקוד מעלות  3000 –קלווין מעלות  2600ה בתחום של השמיים"(, וגוון מקור האור אשר יהי

 .52(100)מתוך  1המקסימלי אשר ניתן לקבל בעבור סעיף זיהום אור לילי הינו 

 בטיחות פוטוביולוגית של נורות ומערכות תאורה )לא רשמי( – 62471י ת"

 (IEC)לאומית לאלקטרו טכניקה -זהה לדוח הטכני של הנציבות הבין ואוה 2013התקן פורסם בשנת 

פגיעה בעיניים ובעור, )חלק שני(. תקן זה כולל הנחיות להערכת ה 2009-)חלק ראשון( ו 2006משנת 

התקן מפרט בעיקר את גבולות החשיפה, את השיטות למדידת כתוצאה מחשיפה לאור חזק או מסנוור. 

-לא ייחוס ואת שיטת המיון לצורך הערכה ובקרה של גורמי סיכון פוטוביולוגיים מכל מקור חשמלי

(, למעט לייזרים, בטווח LEDפס של קרינה אופטית, לרבות נורות דיודה פולטת אור )-קוהרנטי רחב

 ננומטר. 3000ננומטר עד  200אורכי גל של 

דוח זה משמש כמדריך לפיתוח דרישות בטיחות, ומסייע ליצרני מערכות תאורה לפרש מידע בנושא 

חיות עבור דרישות להערכת בטיחות קרינה אופטית; בטיחות המתקבל מיצרני נורות. דוח זה מספק הנ

 .53הקצאת אמצעי בטיחות; סימון בתווית של מוצרים

 :התקן עוסק במספר נושאים

ולוגית של מקורות אור ומערכות שבהם יש שימוש במקורות אור )כגון גופי בטיחות פוטובי •
 תאורה(.

 סכנות לעין ולעור. •

 שעות ביום(. 8הגבלות החשיפה )עד  •

 סיווג המבוסס על זמני חשיפה מקסימליים. •

 סימון מקורות האור על פי רמות הסיכון. •

 : הפוטוביולוגיתהתקן אינו עוסק בנושאים שיש להם נגיעה לבטיחות  

 .נזקים כתוצאה משיבוש השעון ביולוגי •

 .התייחסות לנושא המלטונין •

 .מחזורי ערות ושינה •

 סיווג  הגדרת הסיכון קבוצת הסיכון

 RG0 אין סיכון פוטוביולוגי ללא סיכון - 0קבוצת סיכון 

 RG1 נמוכהבמגבלות התנהגות נורמאלית רמת הסיכון  רמת סיכון נמוכה - 1קבוצת סיכון 

 RG2 סיכון ברמה בינונית לאור קורן או קיימת אי נוחות תרמית רמת סיכון בינונית – 2קבוצת סיכון 

 RG3 סיכון גם בחשיפה קצרת זמן רמת סיכון גבוהה – 3קבוצת סיכון 

 סיווג ארבעת קבוצות הסיכון בתקן - 2טבלה 

לוקס,  500מ"מ ובעוצמה של  200האור מפעילים את מקור האור במרחק של כדי לקבוע את סיווג מקור 

 .54זמן החשיפה ורמת הסיכון תקבע את הסיווג של מקור האור

 תקן זה הוא תקן חשוב מאוד לבריאות הציבור אך אינו עוסק בפרמטרים של זיהום אור סביבתי.
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 ם תקני תאורה בינלאומיי 2.1.4

. במדינת ישראל יםחרא  בינלאומייםבמקרים שעבורם לא קיים עדיין תקן מפורט מספיק נעזרים בתקנים  

CIE (International Commission on Illumination )-ה מקובל לעבוד בנושאי תאורה על פי המלצות

. הארגון אשר הינו ארגון בינלאומי עצמאי ללא כוונת רווח ומשרת את המדינות החברות בו בהתנדבות

 ISO  (International Organization  דייל  נחשב לסמכות הטובה ביותר בענייני תאורה וככזה הוא מוכר ע

for Standardization) כגוף תקינה בינלאומי. ארגון נוסף הינו האגודה להנדסת תאורה, ה-IES 

(Illuminating Engineering Societyהאמריקאי ) לפיתוח תקנים תחת מכון , אשר הינו ארגון מורשה

מדריכים שונים העוסקים במזעור הנזקים של ו הארגונים השנים הוציא לאורך התקנים האמריקאי.

ולתקן  תאורת חוץ ופגיעה בשמי לילה. להלן מספר דוגמאות למדריכים שפורסמו בשנים האחרונות

 אירופאי לתאורת מגרשי ספורט שלא אומץ לתקינה הישראלית.

 תקן למגרשי ספורט )לא אומץ לתקינה הישראלית(  – 12193ENתקן אירופי 

 אמצעים כילמ תקן זהאומץ לתקינה הישראלית.  לא עוסק בתאורה של מתקני ספורטה ,EN12193תקן 

  :מתקני ספורט הכולליםלתאורה  לתכנון

 הארת המשטחים השונים במתקני ספורט. •

 .במשטחים השונים ארההאחידות ה •

 .(דםועל פי יעתאורה  של התקנימיקום  על סנוור )הגבלות ותהגבל •

 מקדם מסירת הצבע.דגשים לגבי  •

 ההתקן מפרט כיצד לבצע מדידות ולהגיע לערכים הנדרשים. •

מנחה כמה   ,הלקוחה מתוך התקן  ,טבלה הבאההלדוגמא,    –אור פולש  של    המניעהתייחסות נרחבת ל •

 .על פי סוג האזור  מעלה המותר  הפנוכמו כן מה אחוז האור המו  ,באיזה עוצמות  ,להאיר, באילו זמנים
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 EN12193טבלה והגדרות מתוך התקן  - 3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

המדידה לערכים  אופןאת  מפרט. התקן מינימוםדרישות  ןבמסמך, הינהמפורטות הדרישות  לכל

התייחסות לסביבת הלילה ולבקרה על "אור פולש" )זיהום אור(,  מתבתקן קיי 5.10הנמדדים. בסעיף 

על   מגבלותעל הסביבה והאדם. התקן מציב    שליליות  אשר עלול לגרום להשפעות פיזיולוגיות ואקולוגיות

 .55"להפחית בעיות הקשורות ל"אור פולש במטרההתקנות של תאורת חוץ 
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CIE 150:2017 - Technical Report –  guide on the limitation of the effects of 

obtrusive light from outdoor lighting installation.  

*CIE - International Commission on Illumination* 

מסמך זה הינו  ו בהגבלת זיהום אורי מתאורת חוץ.פורסם מדריך טכני שעוסק רובו ככול 2017בשנת 

מדריך מפורט לצמצום הנזקים מתאורה מלאכותית. המסמך מתייחס לתאורת חוץ ולהשפעתה על 

תאורה   להתאמה של  פתרונותלגם    המסמך מתייחסהסביבה הטבעית ועל בריאותו ובטיחותו של האדם.  

ת תכנון קיימת ולא רק לתאורה חדשה. בנוסף, המסמך מכיל גם הנחיות כלליות למדיניות וגם הנחיו

 .56מפורטות למתכנן תאורה

 המסמך סוקר בין היתר את:

 השפעות פוטנציאליות של אור פולש ופרמטרים טכניים הקשורים לאור פולש. •

 השפעות סביבתיות של תאורה מלאכותית: •

o .השפעות על בתי מגורים 

o .השפעות על משתמשי מערכי התחבורה 

o .השפעות על תצפיות אסטרונומיות 

 הגבלות מומלצות לפרמטרים טכניים של תאורה: •

o .המלצות בסיסיות 

o .הגבלות ישימות 

o .הצבת ערכי מקסימות של אור על פי סיווג האזור 

 ותחזוקה:השמה, תפעול  •

o .הגדרת יעדים וקווים מנחים לעיצוב התאורה 

o .השמה, תפעול ותחזוקה ואמצעים לשיפור התקנים קיימים 

קיים פירוט נרחב הל הנראה מעלה ומעבר ממה שניתן לסקור בעבודה זו. זהו ככל  CIE-של הבמסמך 

ים של זיהום שנסקר בעבודה זו מבחינת היקף ההתייחסויות לפרמטר הנראה המסמך המפורט ביותר

 אור.

CIE 126-1997 – guidelines for minimizing sky glow 

מדברי . (. מסמך זה הוקדש כולו לנושא תאורת שמי הלילה1997) "הנחיות מזעור זוהר השמיים"

רוב מדינות העולם, תצפיות אסטרונומיות מופרעות על ידי האור מן מתקני הפתיחה של המסמך: "

מהאור מפוזר באטמוספירה ויוצר הילה זוהרת, התופעה נקראת "זוהר תאורה חיצונית. חלק 

. דוח טכני זה נותן הדרכה כללית עבור מתכנני תאורה וקובעי מדיניות על הפחתת זוהר .."השמים"

השמים. הדו"ח דן בקצרה בהיבטים התיאורטיים של זוהר השמים והוא מעניק המלצות לגבי ערכים 
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תאורה ביחס לצורכי תצפיות אסטרונומיות. שימושים אחרים בשטחים  מרביים מותרים עבור התקנות

 .  57פתוחים בלילה ידרשו בדרך כלל ערכים פחות מחמירים מצורכי תצפיות אסטרונומיות

 

 

JOINT IDA–IES - MODEL LIGHTING ORDINANCE (MLO)  

( IDAוהארגון הבינלאומי לשמיים חשוכים ) (IESNA)האגודה הצפון אמריקאית להנדסת תאורה 

לספק מענה לצורכי האדם )בטיחות, מאור וכיו"ב( תוך  שמטרתן תקנות לעיצוב תאורה 2011-פרסמו ב

בצירוף   IESNA-וה  IDAשל ה־  MLOמזעור זיהום אור, מזעור פליטות גזי החממה וחיסכון כלכלי. תקנת  

 . 58צעה במספר מדינות בארה"ב ובעולםהיו בסיס לחקיקה שבו IESNAשל שלושת התקנים של 

*IESNA - Illuminating Engineering Society of North America 

*IDA - International Dark-Sky Association 

*MLO - Model Lighting Ordinance 

IES TM-15-11 Luminaire Classification System for Outdoor Luminaires  

 "IES TM-15-11: Backlight, Uplight, and Glare (BUG) Ratingsהתוספת למסמך "

IES - Illuminating Engineering Society  

BUG ratings – Backlight, Up light and Glare - אור אחורי, אור עילי ואור מסנוור 

 

 (BUG ratings)להשתמש בטבלאות דירוג של "אור אחורי", "אור עילי ו"אור מסנוור"  מסמך זה מאפשר  

בזווית בהירות ו הארת שמייםהקשורים לאור פולש,  התקני תאורהכדי להעריך ביצועים אופטיים של 

רשימת ב  3' בנספח  לומן-'שטף אורראה מושג    - 'לומןנמדד ב')  . דירוגים אלו מבוססים על ערכי סףהגבוה

פוטומטרים  מיפויעל נתונים של נהלי  ותמבוססאשר מפורטים בשלוש טבלאות ו, יםלפי אזור (מושגים

  .59עבור תאורה חיצונית IES-שאושרו על ידי ה



 

47 
 

 התייחסות משרדי הממשלה לזיהום אור  2.2

של משרדי וסקרנו מסמכים רשמיים  שישה ראיונות עם רגולטורים מחקר הנוכחי ביצענובמהלך 

כמו כן נפגשנו עם אנשי מקצוע   למפות את המצב החקיקתי הקיים בישראל.הממשלה הרלוונטיים מטרה  

 .מתחום התאורה והשמירה על הטבע

 רשימת המרואיינים

 משרדי ממשלה

 (13.08.2018אקולוג ראשי, רשות הטבע והגנים ) -ד"ר נועם לידר 

 (26.08.2018הממונה על הערכות סיכונים, משרד הבריאות ) -ד"ר שי רייכר 

 (30.10.2018הממונה על התקינה בתחום החשמל, מנהל התקינה, משרד הכלכלה ) -מר שלומי אביסרור 

 (14/10/2018) ראש אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד להגנת הסביבה -ד"ר סטליאן גלברג 

 (07.11.2018) ד להגנת הסביבה, המשרראש אגף תכנון סביבתי -מר שחר סולר 

 (15.11.2018) אגף שטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה -גברת אנה טרכטנברוט 

 מרואיינים נוספים

 יו"ר איגוד התאורה בישראל, יועצת תאורה ומרצה באוניברסיטת תל אביב - ד"ר אינה ניסנבאום

 ראש תחום מחקר במכון דש"א ואקולוגית עיריית נתניה -אביב אבישר גברת 

 אור מכוון, מהנדס חשמל ומתכנן תאורה -אינג' גלעד גוזני 

 רכז תחלום מגוון ביולוגי, החברה להגנת הטבע -אלון רוטשילד מר 

 יועץ תאורה עצמאי, יועץ לנתיבי ישראל -גולדין אלכס אינג' 

 אקולוגית עיריית ירושלים -יערה ישראלי גברת 

 מרצה וחוקר, אוניברסיטת תל אביב, מכללת הדסה והמוסד לבטיחות וגהות -ד"ר אשר פרדו 

   המשרד להגנת הסביבה 2.2.1

שתחום עבודת נושק להבטים שונים של תאורה משרד להגנת הסביבה ישנם מספר אגפים מקצועיים ב

, שכן אור נראה הוא חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי אגף מניעת רעש וקרינהוזיהום אור. הראשון הוא  

י, אגף גאגף שטחים פתוחים ומגוון ביולואגפים נוספים הם  ונחשב מבחינה מדעית לקרינה בלתי מייננת.

כלל. ב, אין כיום חקיקה או תקינה משרדית בנושא תאורה 2כפי שצויין בפרק  .בנייה ירוקה ואגף תכנון

עם זאת בראיונות שקיימנו ניתן להבחין שקיימת תשתית לחקיקה, מכיוון שאנשי המקצוע באגפים 

ושמירה על אור לצמצום זיהום  סדר יום ,יכולתםכל שבכ ,מכירים את הבעיות בתחום ואף מקדמים

ממשלתיים אין לפקידים  כמעט וללא חקיקה  להבנתנו וגם לדברי המרואיינים,  במאמר מוסגר,    הסביבה.

. בתחומים של הגנת הסביבה שחסרה בהן יכולת להטיל סנקציות או לבצע אכיפה באשר לדרישותיהם

העסק או בתנאים להיתר הבניה אך  תקינה ניתן לדרוש עמידה בקריטריונים סביבתיים בתנאי רישיון

 אלו אינם חלופות לחקיקה בכדי להסדיר את התחום של זיהום אור.

 .2018בדצמבר,  14ד"ר סטיליאן גלברג, ראש אגף למניעת רעש וקרינה, 
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המשרד להגנת הסביבה אחראי על תחום הקרינה בישראל, מייננת ובלתי מייננת. אור נראה הוא רקע: 

  .האגףבתחום אחריות קטרומגנטי ולכן גם הוא בתחום אחריות המשרד, ובפרט חלק מהספקטרום האל

, מסדיר את הפיקוח על מקורות הקרינה הבלתי מייננת 2006חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 

נכון להיום, חוק  (.2009גם תקנות )נו מכוחו ומאז תוק 2007בינואר  1-בישראל. החוק נכנס לתוקף ב

אינה  "מקורות קרינה שהקמתם והפעלתם-הקרינה הבלתי מייננת אינו חל על ספקטרום האור הנראה

ננומטרים לבין  400מכשיר הפולט אור בתחום הנראה לעין, בתחום אורכי גל הנעים בין ...טעונה היתר

ולה להיווצר קרינת לייזר, עלננומטרים, ובלבד שאינו מכשיר או מיתקן שעקב פעילותו נוצרת או  780

חוק למניעת מפגעים )  למניעת מפגעים סביבתייםגם החוק  ,  משום כך  ."47ובכלל זה: גופי תאורה לסוגיהם

 .הנראה אורהאינו חל על קרינת  (1992התשנ"ב־  ,[תביעות אזרחיות]סביבתיים 

 דברים משמעותיים התרחשו מאז עבר חוק קרינה בלתי מייננת:ני ש

 . ובתאורת פנים תאורת הלד הפכה נפוצה בתאורת חוץ .1

הולך ומתפתח ים בעולם החי( הקשור בתאורה הנושא כרונוביולוגיה )תחום המחקר של מקצב .2

ומחקרים נוספים המצביעים על הקשר בין תאורה מלאכותית לבריאות האדם התפרסמו במספרים 

 לא מבוטלים בעולם וגם בישראל )(

 נקודות נוספות שעלו בראיון

נרחבות נושא הלד הוא נושא גדול ומורכב עם יתרונות כבירים של חיסכון אנרגטי, ומחלוקות מדעיות   •

 .(יותר מהחלופות רכיב כחול משמעותי המכיל ) תאורת לדלגבי חסרונותיו 

בהפרשת מלנופסין/דיכוי מלטונין פגיעה  פגיעה בראייה,  של הלד ביחס ל  לא ברור עדיין מה ההשפעות •

נל"ג, פלורסנט וליבון המכילות רכיב מאוזן   כמו  טכנולוגיות תאורה חלופיותה ביחס לופגיעתו בסביב

 . כחולגוון של יותר 

מהו הנושא שבמחלוקת הוא  .שאור כחול הוא מפעיל ביולוגי טוען שאין מחלוקת על כךד"ר גלברג  •

 .הנובע מחשיפה לאור כחול בשעות הלילההנזק 

 ורה המלאכותית, והנזקים מאור כחול בפרט.חסרה תקינה משרדית לנושא התאבפועל  •

המשרד להגנת הסביבה הוא האחראי על תחום הקרינה במדינת ישראל, לכן אם תקודם חקיקה אשר  •

עם זאת,  מגבילה או אוסרת שימוש בתאורה מסוימת היא תקודם על ידי המשרד להגנת הסביבה.

אל חייב להיות חלק מקידום של משרד הבריאות, שהינו האחראי על בריאות הציבור במדינת ישר

 רגולציה מסוג זה. 

, כלומר זול (לומן לוואטהארה )הלד היא שהוא נחשב יעיל יותר מבחינת תאורת  ייתרונה הגדול של •

בעוצמות גבוהות וכך נוצר אפקט הריבאונד שגורם לנו להשאיר את האור דלוק איתו יותר להאיר 

 קודם לכן כי הן היו מאוד יקרות  נפוצות  להאיר בעוצמות שלא היומאפשר לנו  ,  בנוסףו  (עלות נמוכה)

 .)ראו פרק. הבוחן את האקסיומה הזו..חישוב כלכלי(

אך תיקוני חקיקה  ,ה הבלתי מייננתחוק הקרינתחת  ות להיכנסצריכ נותשהתקמסכים ד"ר גלברג  •

-)נכנס לתוקף ב 2006-כשעבר החוק בצריכים להיות מגובים בהנהלות של משרדי הממשלה הנ"ל. 

 נפוצה בסביבה בכלל.  לא הייתהלד  ותאורת( לא היה קיים עדיין הנושא של אור כחול, 2007
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ם את הדברים הדחופים רגולטורים מקדמי"בהקשר זה, משפט מפתח שאמר לנו ד"ר גלברג הוא ש •

בחינה של עלות  -RIA (Regulation Impact Assessment ). מבחינת "ולא את הדברים החשובים

 אף אחד לא ביצע כזו הערכה. - מול תועלת של חקיקה

לבצע  בבקשההמחקר "תנודע",  כוןד"ר גלברג הוא שלאחרונה פנה למב ששיתף איתנו שונושא ח •

מרכז ידע לאומי בנושא קרינה הינו  "מכון "תנודע .האור הכחול תחוםמדעי בנושא השפעת  מחקר

 3201ינואר שהוקם  (/https://www.tnuda.org.il) ור,השפעותיה על בריאות הציבבלתי מייננת ו

תגובה של הרכיב הכחול -מנהמחקר בנושא  הזמין  ד"ר גלברג  .כאמור,  4738 החלטת ממשלה בעקבות

שפרסום  סבורד"ר גלברג  .כלומר, לבחון מהי המנה המפעילה ביולוגית את הקולטן בעין() על האדם

בהתאם לתוצאות,  ,תוצאות המחקר יתנו תמיכה ליכולתו לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת וכמו כן

לקדם תקינה לכך שכל ספקי הנורות יתנו מפרט ספקטרלי ואף יוגבל השימוש בנורות אשר פולטות 

 ל.מנה גדולה של אור כחו

וש במידת הצורך או הנחייה בהתאם לתוצאות המחקר יפעל האגף לפרסום התוצאות, הגבלת השימ •

לסימון ההרכב הספקטראלי על גבי המוצרים )גופי התאורה( תהיה  לנקיטה בזהירות מונעת. בנוסף,

משמעות צרכנית בכך שהיצרן/יבואן יקפיד לייצר/לייבא מוצרים איכותיים יותר ופוגעניים פחות. 

וייבים לסמן את מוצריהם שלא מחרים, מוצף ביצרנים רבים, כיום שוק התאורה כמו שווקים אח

צרכן הקצה )בין אם הוא אזרח, ש )או את כמות הרכיב הכחול במוצר, לייתר דיוק(. התוצאה היא

להבחין מהם המוצרים מתקשה ת כבישים או אדריכל תאורה( מתכנן תאורה עירונית, מהנדס תאור

 יבתי מינימלי.סבו בריאותי מבחינת אורך חיים והן מבחינת נזק ןהופחות יותר האיכותיים 

לקבוע תקנות בתחום  ישקוט בעיקרון הזהירות המונעת ולנ. יש ד"ר גלברגלסיכום, לדבריו של  •

מהאנשים סובלים מבעיות שינה,  20%-היא שכיום כ  , על פי ד"ר גלברג,התאורה. אחת ההצדקות לכך

לאור הכחול מהמסכים )או אור  חשיפה אפשרות שהסיבה היאבחשבון כאשר המחוקק לא מביא 

 .בשעות החשכה אחר(

 

  ראש אגף תכנון סביבתי, אשכול תכנון ומדיניות, המשרד להגנת הסביבה -שחר סולר 

"מטרת העל של אשכול תכנון, מדיניות ואסטרטגיה :60תיאור האשכול על פי אתר המשרד להגנת הסביבה

היא שילוב המושגים והסטנדרטים הסביבתיים המקובלים בעולם במערכות קבלת ההחלטות בישראל, 

פגיעה בסביבה, לקדם פיתוח בר קיימה, למנוע אובדן משאבי טבע ולתרום לניהול יעיל של   במטרה למנוע

מסגרות הפעולה והאמצעים כוללים: נאמנות לאמנות גלובליות, שילוב דרישות  .קרקעות המדינה

סביבתיות במוסדות התכנון, הפעלת מערכת תסקירי השפעה על הסביבה ושימוש במקורות מידע 

 ".מתוחכמים

 :61קידי אגף תכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבהתפ

שילוב היבטים סביבתיים בתכניות מתאר )ארציות, מחוזיות, מקומיות( ותוכניות אב לטווח ארוך,  •

במטרה להבטיח ניצול יעיל של קרקע, קידום תכניות לתשתיות סביבתיות ושימור שטחים פתוחים, 

 .כוניםערכי הטבע ונוף. מניעת היווצרות מפגעים סביבתיים וחשיפת אוכלוסייה למפגעים וסי

https://www.tnuda.org.il/
https://www.tnuda.org.il/
https://www.tnuda.org.il/
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2006_des4738
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 .ייצוג ההיבט הסביבתי בדיוני מוסדות התכנון ברמה הארצית ובוועדות מחוץ לחוק התכנון והבנייה •

 .ייצוג ההיבט הסביבתי בוועדות לפרויקטים על פי החלטות ממשלה •

הנחייה מקצועית של נציגי המשרד להגנת הסביבה בוועדות המחוזיות לתכנון ובניה ובוועדות  •

ח התייחסות להיבטים סביבתיים ביוזמות פיתוח בהחלטות הוועדות. המקומיות, במטרה להבטי

 .ניתנת התייחסות להתנגדויות הציבור על בסיס טיעונים סביבתיים כן כמו

הפעלת מערכת תסקירי השפעה על הסביבה לצורך בדיקת פרויקטים גדולים בעלי משמעות סביבתית  •

 ., נמלים, אזורי תעשייה, נמלים ומעגנותניכרת כגון: תחנות כוח, שדות תעופה, כבישים, רכבות

ליווי שינויים בחקיקה בעלי משמעות מבחינת תכנון סביבתי וליווי תגובות המשרד לתביעות ובג"צים  •

 .בנושאים תכנונים

 קידום בנייה ירוקה בישראל. •

 עם מר שחר סולר נקודות שעלו בראיון

 גם יש עומס מאוד גדול על המערכתהיום מדיניות הממשלה היא להפחית רגולציה, מעבר לכך  •

 החקיקה. 

הנושא של זיהום אור נמצא בשיח התכנוני באופן מזדמן, בעיקר כאשר נוצרת הזדמנות בפרויקטים  •

 חדשים כמו אסדת הגז.

וכדומה, ואין פיקוח על ( Full cutoff)דרישות האגף במקרים האלו מאוד כלליות, פול קאט אוף  •

 הביצוע כי אין תקינה.

לקבוע תקנות אבל כמו כל דבר זה עניין של עלות תועלת, לא הגענו למצב שתועלת כתיבת ניתן  •

 התקנות תעלה על העלות. 

באופן כללי חסרה הרבה תקנה סביבתית, אפילו בתחומים מסכנים חיים כמו קרינה בלתי מייננת  •

 וקרקעות מזהמות.

ומים שלהם, ולא יהיה אגף האגפים המקצועיים במשרד הם אלה שאמורים לקדם את החקיקה בתח •

 תאורה מן הסתם אז אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי הוא האגף הרלוונטי.

למרות שיחסית לזיהום אוויר, לטפל בזיהום אור זה הרבה יותר פשוט מכיוון שלא צריך להריץ זאת   •

 אך זה לא נתפש כמשהו מספיק חשוב כרגע.  יוצא בזה,וכמורכבים מודלים 

 התכנוןבנושא 

 אגף התכנון מטמיע הנחיות או עקרונות או מדיניות סביבתית בתכניות.  •

 נושא התאורה הוא נושא שעלה רק בשנים האחרונות והוא לא נמצא בלב השיח בנושא התכנוני. •

הרזולוציה של תכניות מתאר גדולה מדי לדבר כמו  -לשאלתנו האם הנושא עולה בתכניות מתאר  •

 זיהום אור, התכנית המפורטת היא זו שצריכה לדייק את הפרטים ושם צריך להיות המפרט. 

 כלומר זה חייבים לבוא מתקנים, זה לא לרמת התכנון של תכניות מתאר.
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נמצא במקום  ’אור אבל האמצעי שלנו, שהוא להעביר תקנות לנו לצמצם זיהוםש זה נמצא באג'נדה •

 נמוך מבחינת עלות תועלת.

זיהום אור לא נתפס כמשהו מספיק בעייתי, אני אומר את זה בצער. אבל אין לנו תקינה “לסיכום,  •

מספקת בקרקעות מזוהמות וקרינה. לבוא לכנסת עם הצעת לחקיקה כזו, זה פשוט לא יקרה בזמן 

 .”הקרוב

 

 

 אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי, המשרד להגנת הסביבה. -אנה טרכטנברוט 

 :62תתחומי פעילות ואחריות אגף שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ומורש

  מדיניות

 .גיבוש מדיניות המשרד בנוגע לשמירה על השטחים הפתוחים, המגוון הביולוגי בישראל ואתרים לאומיים

  ייצוג במועצות ובוועדות

יצוג המשרד בוועדות תכנון: במועצה הארצית לתכנון ובניה ובוועדת המשנה לנושאים תכנונים י

חקלאית ושטחים פתוחים, בוועדות עורכים של תכנית מתאר עקרוניים, בוועדה לשמירה על קרקע 

מינרלים תעשייתיים(, בוועדת מעקב   –ג'    14כרייה וחציבה ותמ"א    –ב'    14ארצית לכרייה וחציבה )תמ"א  

)יער וייעור(, בוועדה לשמירת הסביבה החופית )ולחו"ף(, במועצת מקרקעי ישראל  22ובקרה של תמ"א 

לת הקרן לשיקום מחצבות, בהנהלת הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים, ובוועדת המשנה שלה, בהנה

 .בוועדת היגוי לתכנון של מנהלת הנחלים ובוועדת ההיגוי של תכנית מורשת

וכך גם על המגוון הביולוגי על ידי הטמעת עקרונות   פתוחיםהשטחים  בנוסף האגף עוסק גם בשמירה על ה

שיתוף עם גורמים מקצועיים ומנהליים רבים, שיקום במערכות תכנון, הכנת מסמכים מקצועיים ב

אזורים מוכי אסון אקולוגי )שריפה בכרמל, עברונה וכדומה(, קביעת אסטרטגיות למניעה של מינים 

 , קידום הכרזה על אתרים כאתרי מורשת לאומית ועוד.פולשים

נציין שאגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי הוא אגף בו עובדים שני אנשים. ראשת האגף תמר  ,ראשית

 אקולוגית האגף.  ,רביב, ואנה טרכטנברוט

 שלנו עם אנה ןהנקודות שעלו מהראיו

גבוהה ברזולוציה  ,האגף התפצל מאגף התכנון של המשרד וכיום עוסק בעיקר בהיבטים של תכנון •

 ח.ולא ברמת הביצוע בשט

אגף שטחים פתוחים שותף בפעילות "עסקים" של החברה להגנת הטבע שהינה פעילות להפצת ידע  •

 (2.4.1וליווי בפרויקטים נקודתיים בחופי ישראל )כמפורט בפרק

בנושא יותר חמורות ו גדולותיש לנו לקונות לצערי בראש סדר העדיפויות שלנו, נמצא לא  זיהום אור •

 מינים פולשים למשל.
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הנושא של זיהום אור נמצא על סדר היום אבל לא באופן קבוע, למשל אין לזה תקצוב בכלל לשנת  •

 (.2019התקציב הבאה )

 יכולת הקשב של המחלקה המשפטית מוגבלת, כלומר אין לנו יועץ משפטי צמוד שיכול לעבוד על זה. •

 יש עומס גדול על המערכת ותקנות בנושא לא נמצאות בקנה. •

השפעות מאוד משמעותיות על השטחים הפתוחים הגובלים איתה, בין השפעות השוליים של לעיר יש   •

 ערים על הסביבה זיהום אור הוא לא ההשפעה הכי משמעותית.

אנחנו מקווים שמעתה והלאה נוכל להשתמש כרפרנס בפרויקט שעשינו בתש"ן והמתכננים יוכלו  •

 ליישם את זה במקומות אחרים.

, היא בטוח תעזור לכולנו אך מבחינת סדרי עדיפויות יש דברים יותר לסיכום, באשר לתקינה •

  אקוטיים מבחינה סביבתית.
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 משרד הבינוי והשיכון 2.2.2

בכל הקשור בתאורת לד, משרד . משרד הבינוי והשיכון מסמכימלקוחה  כאןהמובאת  ההתייחסות

כתב שיפוי וקבלת אחריות רשויות העירוניות , ואף דורש מההמונעת" זהירות"ה תהשיכון נוקט בגיש

משרדית בהשתתפות משרדי -מעורב ומסייע. משרד השיכון הוביל ועדה ביןהוא במיזמים שבהם 

מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת   2016-הבריאות, הגנת הסביבה, אנרגיה, ביטחון ורט"ג אשר הוציאה ב

תוכו, בין היתר, פרמטרים טכניים לרבות עמידה לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים אשר כולל ב

באור כחול / קרינה בתקנים ישראלים ובינלאומיים רלוונטיים בתאורה, בנוסף להגבלות על שימוש 

לצד  , על מנת להתאים את ספקטרום וגוון האור כך שיטיבו עם האדם והסביבה.(415-490nmכחולה )

למתכננים  (2018) שרד השיכון קובץ הנחיות חדשהוציא מ ,ההתפתחות הטכנולוגית של תאורת הלד

ראה ) 13201והן את הדרישות לעמידה בתקן ת"י  08את העדכונים הקיימים בפרק החשמל הן כולל ה

 (2.1.3ק תקנים פר

 משרד הבינוי והשיכון התייחס לנושא הנזקים מתאורה מלאכותית במסמכים הבאים:

מטרת  ."2015, יולי בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחיםמפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד " .1

את  לבחוןן את הדרישות ממתקן התאורה, לאפיי להנחות את מקבלי ההחלטות אהי מסמךה

המסמך שם דגש על  לבחור את הפתרון המיטבי המתאים.ת הרבות המגיעות אל שולחנם וההצעו

ם מת גופי התאורה לדרישות התקניהתא פרמטרים טכניים הכולליםו כלכליים פרמטרים מנהליים,

התאמת מתקן התאורה לדרישות איכות הרלוונטיים )תקני בטיחות(. כמו מכן נמסך מתייחס ל

דרישה להתאמה  במסמך בנוסף, קיימת. (2.1.3ק תקנים ראה פר) 13201ההארה כמפורט בתקן ת"י 

 של ספקטרום וגוון האור המיטביים לסביבה ולבריאות האדם.

עדכון והרחבה למסמך .  "2016, יולי  קובץ הנחיות למתכנן לתאורת כבישים, רחובות וגנים ציבוריים" .2

 .2015"מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים" מיולי 

 :את ההפניות וההנחיות הבאות מכילהמסמך זיהום אור בלבד, בהקשר של פרמטרים של  

 (.2)נסקר בפרק  13201ת"י לעמידה בהפנייה  2.1

של הקרינה בתחום הכחול  )פיק(עם ערך מרבי  3000Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה עד  2.2

 הנפלטת (פיק)מהעוצמה המרבית  45% של עד nm 500-420 של הספקטרום

 .לפחות 70%מקור האור יהיה בעל מקדם מסירת צבע של  2.3

 .62471) בהתאם לת"י 0התאמת גופי התאורה לדרישות לבטיחות פוטוביולוגית בקבוצת סיכון  2.4

 ".2018, יולי לדרכים ושטחים פתוחים LEDמפרט טכני עבור גופי תאורה מבוססי " .3

לדרכים ושטחים פתוחים מבוססת על  LEDמהדורה זו של מפרט טכני עבור גופי תאורה מבוססי 

  . ונמצאים בשלבי הטמעה על ידי משרד הבינוי והשיכוןואומצו מהדורות קודמות שפורסמו, עודכנה 

 LEDשימוש בגופי תאורה מבוססי  -רשות מקומית על ידי כתב התחייבות ושחרור מאחריות " .4

 בישים, רחובות ושצ"פ )שטחים ציבוריים פתוחים(".לתאורת כ
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 משרד הבריאות  2.2.3

אינו שהמשרד , ומכאן שלמרות בריאותם של תושבי המדינהתפקידו של משרד הבריאות הוא להגן על 

הארה וסנוור, הארת שמי הלילה כמפגע סביבתי ) להסדרה של זיהום אור המוסמך על פי חוקהרגולטור 

לשימוש נרחב המעבר  לאור נדרש לסוגיית זיהום האור בפן של בריאות האדם. ( הואשטחים פתוחים לש

חוות דעת בנושא הנזקים האפשריים העלולים לנבוע עקב שנים האחרונות, נדרש המשרד לבתאורת לד ב

 םשירותיה. בפרט -ב כחול משמעותי()בעלת רכי שימוש בתאורה מלאכותית בכלל, ובתאורה מסוג לד

את הגורמים התברואיים, הסביבתיים, הפיזיים, הכימיים  בין השאר,ים, בריאות הציבור מעריכל

 ,הדורות הבאיםשל הביולוגיים העלולים לגרום למפגע פוטנציאלי ולנזק בריאותי של הדור הנוכחי וו

ון בועדה בינמשרדית חשוב לציין שבזמן כתיבת מסמך זה מתקיים די .63ופועלת למניעתם ולתיקונם

)משרד הבינוי והשיכון, משרד האנרגיה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, צה"ל וגופים נוספים( 

במטרה לגבש חוות דעת מקצועית ורשמית בנושא הנזקים מתאורה מלאכותית. עד כה התייחס המשרד 

 באתר המשרד: 2015לנושא בשני מסמכים. הראשון, משנת 

  עמדת משרד הבריאות בנוגע לשימוש בתאורת לד במרחב הציבורי הפתוחהבהרה לגבי  .1

בסקירה שנערכה לאחרונה במשרד הבריאות נמצא כי בנקודת זמן זו אין הוכחות מדעיות מספקות "

לפיכך,  ( לבין השפעה שלילית על בריאות האדם.LEDהמעידות על קשר בין חשיפה לתאורת לד )

לם, משרד הבריאות אינו מוצא בשלב זה הצדקה להגביל את ובהתאם לנהוג בשאר מדינות העו

השימוש בתאורת לד או להמליץ על צמצום החשיפה לתאורה מסוג זה בתוך מבנים )בתי מגורים, 

מוסדות וכו'(. עוצמת ההארה של גופי תאורה המשמשים במרחב הציבורי הפתוח גבוהה בהרבה מזו 

ית לבריאות ולבטיחות במזון, בסביבה ובתעסוקה המשמשת בתוך מבנים סגורים. הסוכנות הצרפת

הביעה חשש באשר לנזק העלול להיגרם לעין עקב חשיפה ישירה לתאורת לד הפולטת אור בהיר 

בעוצמת הארה גבוהה. במשרדי בריאות במדינות אחרות לא הוגדרו סיכונים מסוג זה או סיכונים 

חר והקמה של תשתיות בעלות של מיליוני אחרים. בשל החשש כי בעתיד יצטבר ידע מדעי נוסף, ומא

שקלים מצריכה תחשיבים כלכליים שונים ביחס לשימוש ביתי בתאורה כזו המליץ משרד הבריאות 

לנקוט בגישה שמרנית, כך שאם יתגלה )למשל בעוד עשור( שאכן יש חשש בריאותי הרשויות לא ידרשו 

מדובר בתאורה שעוצמתה חלשה יותר  להחליף את כל תשתיות התאורה. לגבי שימוש ביתי, כאמור,

והיא גם אינה קרובה לגוף האדם, ולכן )על פי המידע המצוי כיום( אין בה סיכון בריאותי. אם בעוד 

מספר שנים יהיה בידנו מידע שמצביע על חשש לסיכון בריאותי אז החלפה של נורות )ולא של מערכות 

החשש מפני נזק שעלול להיגרם לעין עקב  ותשתיות( תהיה פשוטה וקלה ליישום. יודגש כי מלבד

חשיפה ישירה לתאורת לד בעוצמה גבוהה, לא נמצא קשר סיבתי בין חשיפה לתאורת לד לבין 

השפעות בריאותיות שליליות אחרות, לרבות תחלואה בסרטן. לפיכך, משרד הבריאות חוזר על 

ת לד אינו כרוך בסכנה לבריאות עמדתו לפיה, על פי הידע המדעי העדכני הנגיש כיום, השימוש בנורו

 64"האדם.

נייר עמדה בנושא קרינה :  רסמה המועצה הלאומית לבריאות העובד במשרד הבריאותמסמך נוסף פ .2

 (2019) החלק הכחול של ספקטרום האור הנראה -קצרת גל 
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בטיחות פוטוביולוגית אשר מסווג את גופי התאורה לקבוצות   –  62471מסמך זה מפנה לתקן ישראלי  

סיכון, ובנוסף סוקר את הנזקים שעלולים להיגרם מחשיפה לתאורה מלאכותית בשעות בלילה. כמו 

 תקנים(. 2.1.3באשר לרמת ההארה )ראה פרק  12464-ו 13201כן, קיימת הפנייה לתקנים ישראלים 

 במקורות שימוש ומניעת סנוור מניעת ובמיוחד, ההארה ותאיכ על הקפדהבנוסף המסמך ממליץ על 

 .האפשר ככל נמוך כחול רכיב בעלי מקורות בעזרת לתאורה המלצהוישנה גלויים,  אור

 להלן ההסברים וההתייחסות לנזקים מתאורה מתוך המסמך:

מועילים אשר  -לצבעים המרכיבים את האור אין את אותה השפעה על האדם. לאורכי גל כחולים "

שיפור הריכוז, זמן התגובה ומצב הרוח, יש השפעה מזיקה בשעות הלילה.  דייל ע בשעות היום

אלקטרוניים כמו גם עליית השימוש בתאורה חסכונית באנרגיה  השימוש ההולך ועולה במכשירים

 .במיוחד לאחר שקיעת השמש ,מגבירים את החשיפה שלנו לאורכי גל כחולים

אור, ובמיוחד הרכיב הכחול שלו, אשר מופיע בטבע בשעות היום, מעורב קיימות הוכחות לכך ש

בהם בכדי לפגוע בסביבה ובבריאות האדם. ל"אור הכחול" שהינו "קרינה קצרת גל"   בתהליכים שיש

  :מטר( ישנו פוטנציאל לנזק מסוגים שונים-ננו 500-ל 420של הספקטרום ) המהווה התחום הכחול

צרת טווח )בדומה לנזק הנגרם מהתבוננות במקור אור חזק כמו השמש נזק מידי שנגרם בחשיפה ק .1

אשר נכלל בתקן בטיחות פוטוביולוגית Blue light hazard -כשנוצר בזמן ריתוך( שידוע גם  או אור

 .גופי תאורה על פי קבוצות סיכון , תקן המסווג62471ת"י 

השעון הביולוגי. נזקים אלו כוללים עייפות נזקים מצטברים ארוכי טווח הנובעים משיבוש בתפקוד  .2

ריכוז, השמנה, שיבוש המטבוליזם וכלה בסיכון מוגבר לתחלואה בסוגי סרטן מסוימים.  חוסר

ככל כמצב שהוא  WHO ע"י ארגון הבריאות העולמי 2007הוכר עוד ב  השיבוש בשעון הביולוגי

  probably carcinogenic to humans. (group 2a) נראה מסרטןה

במספר מחקרים עלה חשד כי חשיפה ארוכת שנים לאור כחול תורמת להתפתחות ניוון   –נזק לראיה   .3

שהוא הסיבה השכיחה  (Age-related Macular Degeneration = AMD), בגיל מתקדם הרשתית

ומעלה, בעולם המערבי. מקור אפשרי הוא חשיפה בלתי מוגנת  50בני  ביותר לאובדן ראייה באנשים

 "(.בלילה או מקורות אור בוהקים )ביום אולשמש 

 .2018באוגוסט,  28נקודות שעלו בראיון עם ד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים, 

ישנן עדויות מדעיות עובדה שאור כחול הוא מפעיל ביולוגי, ואכן כ מצייןד"ר רייכר בראשית השיחה  •

עלולה להשפיע לרעה על מדדים בריאותיים, על כך  כהיחשיפה לאור כחול בשעות החשרבות לכך ש

 .אין עוררין

 לולהע  תהליך הייצור שלו ו/או בהפרשתופגיעה ב  מלטונין אחראי על הרבה מאוד תהליכים בגוף שלנו, •

, לא משנה הסוג, במהלך מלאכותית  סרטן. כל חשיפה לתאורהלמחלת האפילו    ,מחלות רבותללהביא  

 הפרשת המלטונין.את  עלולה לשבששעות החשיכה 

עם זאת, באשר לנזקים מתאורה מלאכותית במקומות עבודה, ד"ר רייכר מסביר שאם נגביל את  •

בהם עיקר  ,)גוון צהוב( במקומות עבודה 3,000⁰K-כמות הרכיב הכחול בתאורה מלאכותית ל

ו ההפעלה של השעון הצירקאדי עלולה להיפגע, באופן שיפגע בהפרשתהפעילות היא בשעות היום, 

בין  ת החשיפה לאורכי גל קצריםמנבין להפרש כלומר, גם  התקינה של המלטונין בשעות החשיכה.
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הלילה יש משמעות ב"החלטה" של הרצפטור איזה שדר להעביר למוח )כלומר אם להפריש לבין  היום  

 מלטונין או סרוטונין(. 

שך פרקי זמן ממושכים, במקומות עבודה בהם הצוותים נדרשים לעירנות מלאה ולריכוז למ, בנוסף •

 .תאורה צהובהלתאורה לבנה יש יתרון על פני שימוש ב ,בבתי חולים למשל

תאורה ביחס לסוגים אחרים של הוכחה לכך שלד מודרני מסוכן יותר כיום אין באשר לנורות הלד,  •

 . מלאכותית

הערכות סיכונים היא שבעוד שאירופה וארה"ב עוברות לתאורת לד אחרי שביצעו עמדת המשרד  •

לא אין סיבה מוצדקת לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת,  ,נכון להיום ,ומחקרים אקדמיים, בישראל

 כל שכן לשנות חקיקה בנושא. 

, לפיכך על המשרד לתעדף טיפול בסיכונים על פי מידת נושא הערכת הסיכונים הוא נושא מורכב •

)וככל הנראה גם בבית ה שבבית אמריקאי . ד"ר רייכר הביא כדוגמא את העובדהמסוכנות שלהם

מן הסתם לא ניתן לבדוק את ההשפעה  .כימיקלים שונים 300,000-ישנם כממוצע בישראל( 

)במקרה הטוב( בהערכת סיכונים, יקחו כמה מאות או כמה אלפי . הבריאותית של כל הכימיקלים

 יבדקו. אלו שביותר והם והנפוצים כימיקלים המוגדרים כמסוכנים 

מעצם חברותה  (WTO – World Trade Organization) שק הישראלי כפוף לארגון הסחר העולמיהמ •

כפופה המדינה למשמעת הסחר הנובעת מכל ההסכמים המולטילטרליים  ארגון,של ישראל ב

מסוים )המתחייבים מעצם החברות בארגון(, כך שלא ניתן להגביל ייבוא של נורות מסוימות )לד 

משרד הבריאות אינו יכול להחליט ללא  ,שיש סיכון עודף באותו מוצר. כלומר למשל( מבלי להוכיח

 סיבה מוצדקת מדוע דווקא בישראל קיים מקרה מיוחד ביחס למדינות אחרות. 

המעבר לתאורת לד מביא לחסכון משמעותי מבחינה אנרגטית. שימוש בתאורה חסכונית מפחית  •

באופן ניכר את זיהום האוויר שהוא תוצאה של ייצור אנרגיה )בין אם מקורה בשימוש בפחם או בגז(. 

להפחתה של זיהום האוויר יש השפעה שלילית וודאית על בריאות האדם, ולכן יש להסתכל על 

 תועלת. -רחבה של שימוש בתאורת לד מבחינת עלותהתמונה ה
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 רשות הטבע והגנים 2.2.4

הממונה מכוח חוק גנים שמורות טבע וגנים  )רט"ג( היא רשות ממשלתית הלאומיים רשות הטבע והגנים

על ניהול שמורות הטבע , ושמירת ערכי הטבע והמורשת במדינהאמונה על (. הרשות 2005לאומיים )

ת חוקי שמירת פמשטחי המדינה. רשות הטבע והגנים ממונה על אכי 23%-המהווים כ הלאומייםוהגנים 

בה את ההשפעות השליליות של זיהום אור על הסבי  למדה והפנימהרט"ג  .  65,66בכלל שטחי המדינההטבע  

השלכות אקולוגיות של : "שיצאו מטעמם מסמכיםשני לנושא ב הכבר לפני למעלה מעשור והתייחס

הנחיות  כן, .LED (2010")דעת בנושא תאורת -"חוותו" (2008) תאורת כבישים והצעות לפתרון

דרישות הוטמעו לתכנון ותחזוקת השטחים שבניהולה.  זיהום האור אקולוגיות למניעה וצמצום של

כאשר החזון של רט"ג הינו  "(2016)"מדיניות שימור משאבי אור טבעיים תאורה אלו נוסחו למסמך 

רה הטבעיים, שהינם משאבי טבע וערכים המתקיימים "..לשמר באתריה, ככל שניתן, את משטרי התאו

 .67בהיעדר מקורות תאורה מלאכותיים"

 : 67בנושאי תאורה עיקרי המדיניות של רשות הטבע והגנים

מנת למנוע את איבוד תנאי  הרשות תצמצם למינימום ההכרחי את כמות האור המגיע מאתריה על •

 התאורה הליליים הטבעיים ואת מראה שמי הלילה הטבעיים.

ות תאורה תפגע במשאבי טבע שאותם הרשות לא תשתמש בתאורה מלאכותית באזורים בהם נוכח •

 נועד האתר לשמר.

הרשות תגביל את השימוש בתאורה מלאכותית באתריה רק לאותם המקומות שבהם נדרש מבחינה  •

 ביטחונית ובטיחותית וכן לצרכים ספציפיים של הארה חזותית של משאבי תרבות.

 הבריאותי הסביבתי, פןהרשות כגוף ירוק תשאף לשמש דוגמא ציבורית לשימוש מושכל באור מה •

 סכון אנרגטי.יחמהפן של ו

הרשות תסתייע בציבור המבקרים, ישובים שכנים, השלטון המקומי וגורמי תשתית כדי למנוע  •

לילה מלאכותית לתוך נוף הלילה במערכות האקולוגית של האתרים -ולצמצם חדירת תאורת

 בניהולה ולאתרי טבע בכלל.

שימוש בתאורה, תעשה הרשות שימוש בשיטות הארה אשר  באותם המקומות שהוגדרו כמצריכים •

השפעה מינימאלית, למניעת הפגיעה באיכות הנצפות של שמי הלילה, תהליכים פיזיולוגים של  ןלה

 יצורים חיים ותהליכים טבעיים נוספים.

סדור, הליך תכנוני אמצעות תברק ההחלטה על שימוש בתאורה מלאכותית באתרי הרשות תתבצע  •

אשר כולל התייחסות מפורטת למטרות ובהתאם לכך להשלכות האקולוגיות, אסתטיות ותפעוליות. 

 התכנון יכלול התייחסות לצבע האור, מבנה גופי התאורה ומשטר ההפעלה של התאורה.

תשתית וגורמי פיתוח באשר הם, למניעה ולצמצום חדירת תאורת לילה  הרשות תפעל מול גורמי •

 .מלאכותית לתוך נוף הלילה ולמערכות אקולוגיות רגישות
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מהנדס התאורה )נת"י(,  יועץ התאורה של נתיבי ישראל  בשיתוף    האקולוג הראשי של רט"ג  לידר,נעם  ד"ר  

סטנדרט לנת"י ורט"ג. האמנה מהווה כיום    משותפתאמנה  הנחיות מקצועיות לצרכי  ניסחו    ,אלכס גולדין

משרתת אינטרסים   האמנה  ת כבישים של נת"י בכבישי ישראל בשטחים הפתוחים בכל הארץ.לתאור  חדש

משותפים של שני הצדדים )רט"ג ונת"י(. תאורה נכונה הינה בטיחותית, אינה מסנוורת ויעילה אנרגטית 

מהפן האקולוגי, הארה נכונה אינה פולשת לשטחים הפתוחים או זולגת כלפי מעלה ואינה פוגעת   .וכלכלית

ת את הנושאים של גוון האור המיושם, מתן מענה ממוקד באזורים רגישים ומפרט  הנחיותבטבע ובאדם. ה

( אך 2019האמנה אמנם נחתמה רק לאחרונה )  ואי זליגת אור כלפי מעלה או מעבר לשטח הדורש ההארה.

 מיושמת בפועל כבר מספר שנים על ידי נת"י בפרויקטים בשטחים הפתוחים. 

 2018באוגוסט,  13, של רט"ג ד"ר נועם לידר, אקולוג ראשינקודות שעלו בראיון עם 

ההשפעה  על וחוות דעתלכאשר נתבקש  2007בשנת נחשף לראשונה לנושא זיהום אור ד"ר לידר  •

נקודת זמן לא הייתה ספרות עשירה בנושא, אבל  ה. באותתאורה בכביש מסוים האקולוגית של

, שם יש משפט מאוד מעניין ששינה לי את כל (Loncore and Rich) נחשפתי לספר של לונקור וריץ'

"מה יקרה אם בוקר אחד נקום ונגלה שכל מה שאנחנו עושים לשמירה על  -המשפט הוא , החשיבה

בגלל שאנחנו יצורים פעילי  .יום"סיפור של שעות האת ההטבע עסק רק חצי מהסיפור, כלומר רק 

  אז בעצם נרדמנו בשמירה תרתי משמע. יום לא חשבנו על כל היצורים והאקוסיסטמות של הלילה.

בפוטורצפטורים בעין, המעביר את המסר העצבי של  התגלה החלבון מלנופסיןהתגלה  2006בשנת  •

בנוכחות אור כחול בלוטת האצטרובל מפרישה סרוטונין, ובהיעדר אור כחול נוכחות גוונים כחולים. 

 המוח מקיש מהמסר העצבי על נוכחות יום/לילה ומסתנכרן לפיו.מלטונין. 

החל באצות חד תאיות שעושות   סיגנל האור הכחול מהשמש קיים מתחילת החיים על פני כדור הארץ, •

פוטוסינתזה ועד הציפורים ובני האדם בימינו. נדידת הציפורים ושלכת העצים למשל מוכתבות 

 מסיגנל זה. 

מכיל רכיב גדול  עם המצאתו של הלד הכחול והפיכתו לנפוץ בתאורה התעוררה בעיה מכיוון שהלד •

והשיפור המתמיד מאוד של אור כחול והשפעתו על הסביבה גדולה, אך עם התקדמות הטכנולוגיה 

 צהוב יותר )תאורה חמה( ורכיב כחול נמוך יותר. עם ממוצע כיום זמינה תאורת לד

 עדיפה תאורת לילהלאדם ולסביבה  ,שכן וואט( ומכאן מגיעה הפשרה,\תאורת לד מאוד יעילה )לומן •

. כיום, היכולות לייצרם ושיהיו יעילים לטווח ארוך, עדיין אינם בכללרכיב כחול  מלאכותית ללא

 מספקים.

, אך אינה מגבילה שימוש בתאורת K3,000  רט"ג דורשת שימוש בגוונים בטמפרטורה מקסימלית של  •

סביר מ  ידרד"ר ל לד, שבה כאמור, גם בטמפרטורות נמוכות יש רכיב כחול משמעותי בחלק מהנורות.

, אך בממוצע הפיק הכחול יהיה נמוך משמעותית ופחות יפגע K3,000קיים רכיב כחול בנורות  שעדיין  

 בסביבה. 

גורמת כחול שאור החשיפה של מנת  , וכיצד נמדדתמהי חסר מידע באשרמוסיף שכיום  ד"ר לידר •

 . (ראו מסגרת בעמוד) להפעלה ביולוגית



 

59 
 

תאורה נמוכות מאוד, ומשנים את דפוסי הפעילות שלהם על פי יצורים פעילי לילה מגיבים לרמות  •

נקבעת על  התאורה המקסימלית התואמת למשטר התאורה הטבעירמת מחזוריות הירח. ומכאן, ש

למשל, אור הירח עומד באזורי קו המשווה  .פי קו הרוחבהמשתנה על של הירח,  תאורתעוצמת הפי 

ברט"ג הוחלט, על פי מדידות  לוקס. 0.3 -ל 0.1בין נע  ישראל היאובקו הרוחב של ( luxלוקס ) 1על 

לוקס הוא ערך הסף. המשמעות היא  0.27-שבוצעו ועל פי קו הרוחב בו נמצאת ישראל, להגדיר ש

את משנה  -כלומר  ,מפעיל ביולוגיתבשעות הלילה מהווה זיהום אור  0.27שבישראל כל תאורה מעל 

אה מתאורה יש "ירח מלא" כל לילה, הסביבה מושפעת מזה. רט"ג . אם כתוצייםחלי ההתנהגות בע

 .49וכו מה אסור להאירמתי, כמה,  שינו את כל התפיסה התכנונית של מה מותר להאיר

ונדרשת השקעה גדולה מאוד כדי לתכנן מחדש ולהחליף את  תאורה שכבר קיימתא בכיום הבעיה הי •

 . גופי התאורה הקיימים

דורשת מפרט תאורה מסוים, וקל ליישמו משיקולי אנרגיה ומחיר זול. נכון   בפרויקטים חדשים רט"ג •

רט"ג של  לפי דרישה ,K3,000להיום כל תאורה חדשה שמוקמת או מוחלפת הינה תאורת לד עד 

 . (למעט מקרים ודרישות מיוחדת)

מלווה בפקח תשתיות של רט"ג, כאשר  רגישים,ללת תאורה בשטחים כל תוכנית תשתית חדשה שכו •

 אור כלפי מעלה.  של פליטת מניעה מוחלטת אהסטנדרט הו

 גופים ממשלתיים הינם הכי קלים לעבודה משום שאין אינטרסים פרטיים.  •

החסמים העיקריים שנתקלים בהם הינם חוסר ידע ודרישות ביטחון מסוימות מגופים ביטחוניים  •

 למשל.

נתונים לגחמות של תכנון העירייה. לרט"ג אנו בתוך התחום העירוני שבו  אהבעיה העיקרית כיום הי •

 על פי החוק אין שום דרך למנוע ולהתערב, ולאכוף ענייני תאורה ברשויות מקומיות.

צריך להקים מערך הסברה ולהעלות את המודעות לבעיה לאנשים האחראים על תחום ההארה  •

 שהם ישתכנעו. ברשויות ולהסביר את חשיבות הנושא ולקוות

לשאלתנו איך ניתן לקדם את זיהום האור, נועם מסביר כי צריך לבוא הגוף עם הסמכות המתאימה  •

לנושא ולפעול לשינוי. להתחיל מפיילוטים ולהמשיך הלאה. לחקיקה ותקנות לוקח זמן לשנות ואין 

 להגנ"ס. היום בנמצא מישהו שיודע להוביל את זה כאשר מי שצריך להוביל את זה הוא המשרד

נושא המודעות לסביבה גובר היום( כאשר מניסיונו ללכת על הגישה של מודעות לעניין )מציע  לידר •

המקומית  רשותגרם לדבר ש ,במכתש רמון אור הכוכביםדוגמא שמורת לולא על דרך השלילה. 

 תגרוםתגובת שרשרת שליצור  יש לזה יכולתלהצטרף ליוזמה ולהחליף את כל התאורה בשטחה. 

 קבל השראה ליוזמות דומות.גופים לרשויות ועוד עוד ל

 .הנכון לדעתיבכיוון מתקדמים הינו תכנון נכון ואנחנו  להצלחה , המפתחלסיכום •
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 הנחיות תכנון בישראל 2.3

יש להדגיש שמלבד הנחיות תכנון רשמיות הינן כלי רגולטורי יעיל, גם אם אינו חזק כמו חוק או תקנה. 

מדינת ישראל בנוגע רמה הארצית לא מצאנו הנחיות מחייבות ב (מפרט כללי למתקני חשמל) 08פרק 

 .לנושא תכנון תאורה

 ( 2016, אפריל 2מפרט כללי למתקני חשמל )דף תיקון מס' –  08פרק  2.3.1

המפרט הכללי לעבודות בנייה )הידוע גם בכינוי "הספר הכחול"( בהוצאת הוועדה הבין משרדית 

לד מהצורך בסטנדרטיזציה והתייעלות לחוזי בנייה במגזר לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה, נו

 בורה(.משרד הביטחון, משרד הבינוי, משרד האוצר ומשרד התחלרבות זרועות הביצוע של ) הממשלתי

מכרז. בהקשר של מקורות ני כמויות ואומד כתבילטובת  הגדרת אופני מדידה אחידים ט:מטרת המפר

בגופי תאורה עם   ים )דרישות בטיחות וביצועים של גופי התאורה(.האור, המפרט מפנה לתקנים הרלוונטי

)בטיחות  62471תהיה בהתאם להגדרות ת"י  (Risk Group)נורות לד, קיימת דרישה שקבוצות הסיכון 

הנחיות  בהעדר. מסמכי החוזהל , קיימת הפנייהטמפרטורת הצבע של הנורותלנושא פוטוביולוגית(. 

ובלבד שהערך המרבי )גובה פיק( של הקרינה כמפורט מטה,  טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה    מפורשות

 . 68ה פיק( הנפלטתמהעוצמה המירבית )גוב 55%, יהווה עד 500nm-420 בתחום הכחול של הספקטרום

 ;K⁰4,200עד  K⁰2,500-בתאורת פנים: מ .1

 .K⁰3,200עד  K⁰2,000-בתאורת חוץ: מ .2

 הנחיות מרחביות ופרויקטים ברשויות מקומיות 2.3.2

את תמצית ומצפה רמון, ות ההנחיות המרחביות של הערים תל אביב ונתניה, יבחלק זה נביא את תמצ

(. להנחיות מרחביות 2018מסמך העמדה של מרכז המועצות האזוריות בנושא המעבר לתאורת לד )מאי 

 רשות המקומית. ה מחייב עבור כל תכנון בתחוםיש מעמד 

 תל אביב  2.3.3

מתייחס ספציפית  2.2נחיות לתאורה אדריכלית" פרק ההנחיות של עיריית תל אביב אוגדו במסמך "ה

 : 69לנושא זיהום אור באופן הבא

 זיהום תאורתי וסינוור

זיהום אור הינו עודף תאורה שנפלט לכיוון השמיים והסביבה. הוא נובע מהארה שאינה ממוקדת 

קרני האור אינן מגיעות ליעדן ונגרמת הפצת אור מיותר. זיהום האור גורם לבעיות סביבתיות   -במטרתה  

 .תמורות אקולוגיות וביולוגיות וכן לבזבוז אנרגיה ומשאבים –
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 .זיהום אור ומניעת סינוור ישיר או עקיף א. התכנון יקפיד על מניעת

 .ב. גופי התאורה המתוכננים יכללו/ישלבו אביזרים לתיחום אלומת האור ומזעור "בריחת אור" לא רצויה

ג. התאורה האדריכלית תהיה תאורה ממוקדת המאירה את המבנה ואינה גורמת להפרעה/סינוור/הארה 

 .'נהגים וכד ,הולכי רגל –של נכסים גובלים ומשתמשי המרחב הציבורי 

ד. תאורת הצפה מבוקרת תותר רק במבנים לשימור ו/או במקרים מיוחדים בהתאם להנחיות ואישור 

 .אדריכל העיר

 הנחיות תאורה למרחב הציבורי: - 4התייחסות נוספת בפרק 

תאורה של רחובות ושדרות תהיה על פי קובץ הפרטים הסטנדרטיים של עיריית תל  תאורת רחובות:א. 

 .אביב יפו וחוברת הנחיות ומפרטים שהוכנו על ידי מחלקת מאור ודרכים במנהל בת"ש

, ככרות ומוקדי תרבות יש להתאים את התאורה היסטורייםבמתחמים  תאורת מתחמים ייחודיים:ב. 

נדרשת )הדגשת אזורים מסוימים, תאורת מבנים לשימור(, תאורת ה ולאווירהלאופיו של המתחם 

 .'מעברים, תאורת עצים וצמחיה וכד

 .מניעת וונדליזם –מטר  4יבחרו עמודי תאורה בגובה העולה על  •

 .מקורות אור: כספית הלידית, פלוארינית ולדים •

 סלים, מזרקות, פרגולות, פסלים וכו'.יש להאיר שבילים, צמחייה, ספ •

 .עוצמת ההארה והכיסוי ייושמו תוך הקפדה על מתן תחושת ביטחון למבקרים •

 :תאורת טיילת חוף יםג. 

 1954לפי חוק החשמל התשי"ד  - IP67/IP68בחירת ציוד תאורה עמיד בקורוזיה ימית ובעל אטימות •

 קלור(בפרויקטים לאורך חוף הים יש להשתמש בעמוד ופנס אופייניים )דוגמת טיילת הילטון, צ'רלס   •

 : כלליד. 

 Ra≥80( CRIומקדם העברת צבע ) ⁰K3000 – 6000⁰Kשימוש במקורות אור בעלי טמפרטורת צבע  •

 רשימת מושגים( - 3ראה מושג בנספח )

 נתניה  2.3.4

של עיריית נתניה בנושא תאורה מהוות גבוהה  למגרשים ברגישות אקולוגית ההנחיות המרחביותמסמך 

אגף איכות הסביבה לצמצום זיהום האור בשטחה. המסמך מפרט דרישות הובפרט  ,מאמץ של העירייה

טכניות על מנת לענות על הצורך בצמצום זיהום האור, ושם דגש על פרמטרים של זליגת האור, עוצמת 

 :70הארה, ספקטרום וגוון אור )צמצום אור כחול(. להלן מפרט התאורה המלא

 ות לתכנון:הנחיות כללי

מעל המינימום  50%על מתכנן התאורה לתכנן בהתאם לתקן הישראלי ולא לחרוג מעוצמה של  •

 המוגדר בו תוך התחשבות במקדם תחזוקה מוגדר.
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ככלל תאורה של מגרשי משחק, גינות ציבוריות ופארקים תתוכנן עם טיימרים המגבילים את מועדי  •

על ידי  יתוכננו מפסקים להדלקת עצמונית של התאורה התאורה לשעות הפעילות של המתחם. 

 המשתמשים. כל לחיצה תגביל את התאורה לשעה אחת.

-, ויוגבל ללוקס 5בכל מישור לא יעלה על מ'  1.5ערך הסף הנמדד מחוץ לתחומי ההארה בגובה של  •

 בשטח טבעי. לוקס 0.27-בשטח מגורים ו לוקס 1

מתקן תאורה סטטי יתוכנן כך שיאיר למרחק מקסימלי של עד פעמיים מגובה המיועד להארה.  •

מ' לא  12קרי, גבול הארה יכול להיות עד פעמיים גובה העמוד. )לדוגמה: עמוד תאורה בגובה 

מ' לכל כיוון(. הפיצוי לתאורה חסרה לא יושג על ידי שינוי בזווית  24-להאיר מרחק גבוה מיתוכנן 

 הגוף.

על מתכנן התאורה לצרף למסמכי התכנית את המיפוי הפוטומטרי ע"ג תכנית התאורה, באופן  •

 המוכיח שאין זליגת אל אור מחוץ לגבולות ההארה בתכנית.

 צעות תכנון מוקדם של מצחיות )מגנים נגד סנוור(.תאורה מסנוורת לכיוון האופק תוגבל באמ •

אוגוסט )כולל( בין -תכנון תאורה לאורך החוף: בחודשי ההטלה של צבות הים, בחודשים מאי •

כל תאורה לאורך החופים תוגבל לתאורה באורכי גל צהובים ואדומים בלבד  22:00-06:00השעות 

 20%רכי גל כחולים בהרכב העולה על בתאורת לד(. תאורה הכוללת או 3000⁰Kאו  nm570עד )

 תוגבל באמצעות טיימר.

 תאורה אסורה בתכנון:

 תאורה מכוונת כלפי מעלה. .1

 תאורה ארכיטקטונית של מבנה בעל מעטפת חיצונית מבריקה או מזכוכית. .2

 שימוש בתאורת זרקור תצומצם למינימום הנדרש. .3

 תאורת לייזר. .4

 תאורה מהבהבת בקביעות. .5

 בחירת גוף תאורה:

יד שגוף התאורה יותקן בשיפוע ולהקפ (Full Cutoff)ש להשתמש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל י •

מעלות ביחס לאופק בכדי למנוע זליגת אור לשמים. על דרישה זו להתקיים כשגוף התאורה  60של 

 מותקן במקומו.

 .G-6יש לוודא שגוף תאורה משתייך לקבוצת סיכוך   •

 יש לבחור בעדשה שאינה קעורה.  •

 ומעלה. 75%הפנס חייב להיות בעל נצילות אורית של   •

 עלה.ומ IP65על גופי תאורה לעמוד בתקן אטימות   •

 בחירת מקור האור:
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 .3000⁰Kיש לבחור במקור אור בעל גוון חם )צהוב( בהרכב ספקטרלי שאינו עולה על  •

 לומן/וואט. 90יש לבחור במקור אור בעל נצילות אורית של מעל   •

 אין להשתמש בתאורת כספית.  •

 אין להשתמש בתאורת לייזר.  •

 תקנים מקובלים להמלצות תאורת חצות בישראל:  •

cday/---darksky.com/favicon.ico#!-http://www.israel   

http://www.israel-darksky.com/favicon.ico#!---/cday
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 מצפה רמון 2.3.5

מועצה מקומית , הכיר רשמית בIDA ((International Dark Sky Associationארגון  2017בספטמבר 

, מסיבות אקולוגיות, (International Dark Sky Park)ינלאומית מכתש רמון כשמורת אור כוכבים ב

 ר כוכבים בינלאומית מכתש רמון"אסטרונומיות ותרבותיות, ומעתה שמו הרשמי הוא "שמורת או

(The Ramon Crater International Dark Sky Park)חושךשמורות  54-, ובכך מצטרף מכתש רמון לכ 

התנאים האופטימליים לתצפית בכוכבים מתקיימים  .71מדינות 15-אשר נמצאות בכ ,עולםרחבי הב

מכתש, בזכות מיעוט זיהום האור )אור שנפלט מתאורת רחוב, עסקים, כבישים וכו'( והלחות הנמוכה ב

ניסחה המועצה  "אור מכוון"עמותת יחד עם וב IDAבעקבות ההכרזה של שמגבירה את צלילות האוויר.

כל תאורת הרחוב בעיירה לתאורה  החלפה של , והוציאה לפועלמסמך הנחיות מפורט לתאורת חוצות

מיוחדת שתפחית את זיהום האור. התאורה החדשה מונעת פיזור אור לצדדים ומעל האופק, אורך הגל 

  .72הוםשלה ארוך והטמפרטורה שלה נמוכה, כל אלה גורמים להפחתת הזי

ביא כאן ציטוטים מתוך נל צרכי התאורה בשטחי המועצה. שבמהלך הפרויקט בוצעו סיווגים מחדש 

)הנחיות לתאורה   עמודיו מהווה מקשה אחת שאיננה ניתנת להפרדה  7המסמך על כל    -הבהרה  :  מךהמס

 .(7של עמותת אור מכוון מצורפות בנספח 

 : 73מסמך ההנחיות מכיל

 הנחיות תאורה ספציפיות עבור: •

o רחובות וכיכרות 

o מגרשי חנייה 

o  מגרשי ספורט 

o שבילי גישה 

o  שלטי חוצות 

o  תאורה דקורטיבית 

o  אירועים תחת כיפת השמייםתאורת 

o תאורת טלוויזיות פרסומות 

o  תאורת עסקים, שלטי חנויות 

o שלטי פרסומות 

o תאורת חצר פרטית 

 חלוקת הרשות לשני אזורים והגדרות לכל אזור •

o  'ק"מ ממצפה הכוכבים ע"ש וייז 3מעגלי ברדיוס של  אזור -אזור א 

o  'א באזוראשר לא כלול שאר האזור בשליטה מוניציפאלית של מצפה רמון  -אזור ב' 

 G-6 בעלי תקן( Full Cutoff)גופים בסיכוך מלא שימוש בהנחיה ל •

 -לשימוש ב מגבלות •

o  תאורת לייזר 

o תאורה מהבהבת ו/או משתנה בבהירות 

o תאורה מכוונת כלפי מעלה 

o זרקורים 
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o תאורה ארכיטקטונית של מבנה בעל מעטפת חיצונית מבריקה או מזכוכית 

o  ניאון להדגשת בניינים או חלקים מהםשימוש בתאורת 

o תאורה מבוססת נורות כספית 

o  טמפרטורת האור( תאורה בעלת הרכב ספקטרליCCTמעל )K ⁰3000 

o  לומן לדונם.  25,000 –הגבלה לתפוקת אור כוללת לכלל המתקנים 

 אכיפה וענישה: •

o ימונה צוות טכני או ייפוי כוח למהנדס העיר לפיקוח ואכיפת תקנה זו 

o  למועצה ולצוות הזכות לבצע ביקורת באתרי התקנת תאורת חוצות ולדרוש תיקונים על
 חשבון מבצע העבודה

o במועד חידוש רישיון לעסק, תישקל עמידתו בתקנות 

 :73פירוט הנחיות תכנון התאורה של מגרשי ספורט למצפה רמון

כל גופי התאורה למגרשי הספורט יהיו גופים ייעודיים למגרשים בהתאם לסוג המגרש  .1
 )פתוח/סגור, גודל, גובה תקרה, גובה עמוד וכיו"ב(.

 מעלות לאנך כך שעדשת הגוף תהיה מקבילה לקרקע. 90יותקנו בזווית של  גופי התאורה .2
 יותקנו עם מצחייה למניעת פליטת אור לאופק או מעליו. גופי התאורהכל  .3
 קלווין.מעלות  3000-כל גופי התאורה יהיו בגוון של לא יותר מ .4
חק שפי המהספק הפנסים יגובש בהתאם להארה על הקרקע אשר יהיה תואם לסוג המגרש ולאו .5

 בבני או מקצועי(.ו)ח
האירופאי )לדוגמה, קובע במגרש כדורגל חובבים נדרש ממוצע של  EN12193 יש להתייחס לתקן .6

 לוקס בלבד(. 75
 מהנדרש עם יכולת עמעום אוטונומית. 20%-גופי התאורה יהיו בהספק גבוה ב .7
 לות במגרש.כאשר אין פעי 30%-במגרש יותקנו בקרים או חיישני אשר יאפשרו עמעום ל .8
הגשה של התוכניות וההמלצות לגופי התאורה תלווה בהגשה דיגיטלית של התוכניות ובהגשה  .9

 .IES של הקובץ הפוטומטרי בגרסת

 :73המלצות נוספות

 .שעון אסטרונומי מחצי שעה אחרי השקיעה ועד לחצי שעה לפני הזריחהעל ידי הדלקה וכיבוי  •

 .ופלישת אורמומלץ להשתמש ברפרפות למניעת סינוור  •

 .RG-0ן קבוצת סיכו IEC 62471 עמידה בתקן בטיחות פוטוביולוגית •

התאמה של גובה, מרחק ואורך הזרוע של הפנסים על ידי תכנון שממקסם את החיסכון באנרגיה  •
 .לשטח המואר תוך כדי התחשבות באור פולש ורמת הסינוור

 .70%-לפנסי לד, מדד רצף הצבע לא יהיה פחות מ •

ה חדשים יידרש כל ספק לצרף רשימת חלקי חילוף ומחירם ויתחייב שיהיו זמינים למשך לגופי תאור •
  ות.שנים לפח 15

 

 מרכז המועצות האזוריות 2.3.6
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המועצות האזוריות בישראל,  54 את הינה עמותה ארצית המאגדת תחתיה מרכז המועצות האזוריות

משטחי מדינת  85%נכללים של המועצות האזוריות בתחום שיפוטן  יישובים. 970-ובתחומה מעל ל

החל פרויקט של מרכז המועצות בשיתוף המשרד  ,2018מאי ב .8%אוכלוסייה העומד על נתח ו ,ישראל

 ת לתאורת לד חדישה ומתקדמת.להגנת הסביבה להתייעלות אנרגטית והחלפת התאורה בתחומי המועצו

 של המסמך המתאר את הפרויקט, ישנה התייחסות ישירה לנושא זיהום אור. 7-ו 6בחלקים 

 ראינו לנכון להביא מספר ציטוטים מהמסמך:

"אנו מבחינים במקרים של שכונות שנבנות על ידי משרד השיכון וקבלנים חיצוניים, בהם רמת  .1

בהרבה מהצורך הספציפי )גובה עמודים, קרבה ביניהם או אף הספק התאורה המתוכננת גבוהה 

, ועד לרמה של כבישים עירוניים העוברים בתוך יישוב כפרי. יישובים רבים )מנורות גבוה מהצורך

גורמים לפגיעה בסביבה הטבעית ובשמורות טבע, באמצעות חדירת האור מן  ,הגובלים בשטחי טבע

 .74 "כונה "זיהום אורהיישוב אל הסביבה. תופעה זו מ

 היבטים בריאותיים וסביבתיים

אות כי ישנו קשר ישיר בין תאורת חוץ, לבין תחושת ביטחון בסביבת החיים המודרנית ניתן לר" .2

כל פינה ברשות וזאת כדי לספק תחושת  ,אישי, ובשל כך הרשויות דואגות להאיר כמה שיותר

כתוצאה מכך, אנו עדים לתאורת יתר הנגרמת גם מאחר וגופי התאורה הביטחון של התושבים. 

  .אופן פיזור התאורה שלהם מגביר את זיהום האורהנהוגים עד כה בשימוש הם אליפטיים, וגם כי 

ולכן יש ללמוד  ,לאחרונה, נושא "זיהום האור" עלה רבות לכותרות, בחלקו בהקשר לתאורת הלד

היטב את נושא זה בכל התייחסות לפרויקט החלפת תאורת חוץ לתאורת לד. חשוב להבין שלזיהום 

סביבתיים, וגם היבטים כלכליים. ההיבטים כמו לזיהום אוויר, ישנם היבטים בריאותיים ו ,אור

הבריאותיים מעוררים את דאגתם של התושבים, ועל הרשויות לתת על כך את הדעת ולאפשר מענה 

ההשפעה העיקרית של זיהום האור נובעת מתאורת היתר, שבחלקה לא ממוקדת, כך  .מושכל והולם

רות שטחים גדולים יותר מן הנדרש שלמעשה כדי להאיר כביש או אזור משחקים ופנאי הרשויות מאי

עקב כך, תושבי העיר  .וחלק גדול מן התאורה בכלל מופנה לכיוון השמיים או לשטחים סמוכים

האדם בימי קדם לניווט, וכל מי שטס -יכולים לראות היום רק בספרים את הכוכבים ששימשו את בני

כל שעה של הלילה והפער בשמי ישראל בשעות החשיכה, רואה בבירור את הרחובות המוארים ב

בכמות התאורה בשטחים עירוניים אל מול שטחים פתוחים. תאורה מוגזמת זו אינה רק מפגע 

תיירותי לחובבי האסטרונומיה, אלא יש לה גם השפעה שלילית ישירה ומשמעותית על מערכות 

ית עקיפה על חיים וצמחים וקל וחומר על בני אדם. וכן השפעה שליש-אקולוגיות שלמות כגון: בעלי

  .חשבון החשמל

במסמך זה המיקוד יהיה בהיבטי זיהום האור הרלוונטיים להחלפת תאורת חוץ לטכנולוגיית לד  .3

ולא לפגיעה ביכולת לראות את הכוכבים או לפגיעה במערכות אקולוגיות, למרות חשיבות נושאים 

 אלו.

מקבלת משנה משמעות בהתייחס נקודה נוספת רלוונטית גם לטכנולוגיות תאורה שאינן לד, אך  .4

 רלוונטי מאוד לבריאותנו. ,לתאורת לד: הספקטרום של האור אליו אנחנו נחשפים בשעות הלילה
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המסקנה העולה מן האמור לעיל, היא שהחלפת תאורת חוץ לתאורת לד, תאפשר התקנה של תאורה  .5

הדרישה לייצר גופי ממוקדת, ותפחית מן הסתם את חדירת התאורה לבתים ולחצרות. יחד עם זאת,  

גרמה בעבר לייקור המוצר, כיוון שעלות מנורות לד שמספקות   ,תאורה שמספקים תאורה חמה יותר

אור חם הייתה גבוהה מאלו שלא ולכן פתרונות של אור קר היו זולים יותר. כיום הפער קטן מאוד 

זולים, שאינם  ואפילו זניח. בהקשר זה, חשוב לא להתפתות לספקים המציעים מוצרים במחירים

  .עומדים בתקנים הנדרשים בתחום

בהקשר שלנו יש להבין שפרסום של מחקר, כזה או אחר, יכול אפילו להביא להקפאה של פרויקטים,  .6

או ביטולם, ולכן אסור להתעלם מהנושא הפוטוביולוגי, ולבחור רק מוצר שעבר את הבדיקות 

 .74יציאה לפרויקט"המתאימות ובכך להיות מוכנים עם מידע ותשובות טרם 

 בישראל פעילות עמותות 2.4

 עסקים" של החברה להגנת הטבע מגוון ביולוגי בפעילות " 2.4.1

מגוון ביולוגי בעסקים הינו שם כולל לאסופת פרויקטים העוסקים בהטמעת שיקולי מגוון ביולוגי 

פרויקט ייעודי שיצא לדרך בשנת במסגרת  לפעילות של מוסדות ציבורים, גופי תשתית וחברות פרטיות.

נעשו ניסיונות לקדם במסגרת הפרויקט עוד הים התיכון.  של זיהומי אור לאורך חופימיפוי  בוצע 2018

במסגרת הפרויקט ובשיתוף   הגופים האמונים על השטח. בנוסף  ל ידיעאור  הול נקודתי במוקדי זיהום  פטי

זיהום   קייםשבשטחם  גופים    קהל היעד שלהם היהשכנסים  ו  ר ימי עיוןנערכו מספ  "אור מכוון"עם קבוצת  

 . הגופים שהיו מוכנים לקדם תכנית לצמצום מפגעי התאורה הן: אורי

  תשתיות נפט ואנרגיה )קיים פירוט + סיכום תהליך בנספחים(. -תש"ן 

  מע"צ בעבר, פירוט בסעיף האמנה(.נתיבי ישראל  -נת"י( 

  חברת המים הלאומית. –מקורות 

 .)המכללה הלאומית לשוטרים שלוחת נעורים )סמוך לחבצלת השרון, קיים פירוט 

  75ת רבין בחדרה, חברת החשמל לישראלהכוח אורותחנת. 

 

 :ר דוגמאות להמחשהמספ

 תשתיות נפט ואנרגיה )תש"ן(, מתקן אלרואי ומתקנים נוספים

נמצא בסיווג בטחוני גבוהה, ולמרות זאת המתקן  .מתקן אלרואי של תש"ן נמצא באזור רגיש אקולוגית

ודרגה שפרויקט במסגרת העוז.  ןהמתקן ומהנדס החשמל של תש"ן עירנרתם לשינוי בהובלה של מנהל 

טרולים שסביב למתקן וצומצמה פבמתקן לתאורה מכוונת, המאירה את דרך ה תיתאורת הגדר ההיקפ

. ראינו פוגעני ומסנווהוחלף לגוון שקן גוון התאורה במת משמעותית זליגת האור אל השטח הפתוח.

 20,000-קילו וואט בשנה ל 34,000-מתבטא בירידה ממדווח מנהל הפרויקט  עליוהחיסכון האנרגטי 

 (.42%-קילו וואט בשנה )חיסכון של כ



 

68 
 

קמ"ד חדרה )בוצע אך טרם יצא סיכום תהליך(,  םהורחבה היוזמה הליהם מתקנים נוספים של תש"ן א

תש"ן התחייבו להמיר . ככלל חברת ה )בחודשים הקרובים(מתקן באזור בילו )בשלבי סיום(, קמ"ד חיפ

 .202076 את כל המתקנים שלהם עד שנת

 תחנת הכוח אורות רבין, חברת החשמל לישראל

מהעלויות רק  40%נחסכו בעקבות היענות של תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה לפרויקט של חל"ט, 

 . 77)ללא החלפה לגופים חדשה( יםיוספה של קוצבי זמן דיגיטלוהמכיבוי של תאורה לא הכרחית 

 המכללה הלאומית לשוטרים, שלוחת נעורים

לשוטרים היענות של מפקד המתקן הביאה להערכה מחדש של התאורה הנדרשת. סך הכל כובו במכללה 

מגופי התאורה ההיקפיים והפנימיים. בהמשך מתוכנן להתקין סיכוך לגופי התאורה הקיימים על   50%-כ

 .78למנוע סינוור וזליגת אור לסביבהמנת 

 .79באתר החברה להגנת הטבעניתן למצוא ידע נוסף על זיהום אור והשפעותיו 

 

 אירופה וארצות הבריתמעמד נושא זיהום האור ב 3

ארה"ב על מנת לצמצם ולמנוע בשונות  אירופה ומדינות  בזה נציג את האמצעים בהן נוקטות מדינות    בפרק

 את הזיהום מתאורה מלאכותית בשעות החשכה. 

 האיחוד האירופי 3.1

מציב חזון ו  טהמשרט  של הוראות  קובץ  יאה  חקיקה זו.  (דירקטיבה)  "חקיקת על"איחוד האירופי קיימת  ב

פירוט של האמצעים ה  חסרות את  , אךמחייבות את המדינות החברות באיחוד  דירקטיבות.  כללים  יעדים

 להשגת היעדים.)החקיקה המסוימת( 

כחלק מהסקירות שביצענו סקרנו את הדירקטיבות שכותרתן קשורה באיכות הסביבה, תכנון ושמירה 

(, חשמל ותאורה, יעילות אנרגטית ועוד. החיפוש התמקד Wildlife and Nature Conservetionעל הטבע )

 . 81 ,80או הנחיות לתכנון תאורה/בהתייחסות לאלמנטים של זיהום אור ו

 .עיקריות המתייחסות לעיצוב תאורת חוץהדירקטיבות הי תש

 COMMISSION REGULATION (EC) No 245/2009 

 COMMISSION REGULATION (EU) No 1194/2012 

הדירקטיבה השנייה עוסקת גם בנושא תאורת  .י הדירקטיבות עוסקות בעיצוב נכון של תאורת חוץתש

 (. LEDהלד )

 :245/2009בדירקטיבה ניתן למצוא ובפרט לאור פולש התייחסות ישירה לנושא זיהום אור 

(e) ‘Light pollution’ means the sum of all adverse impacts of artificial light on the environment, 

including the impact of obtrusive light. 
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(f) ‘Obtrusive light’ means the part of the light from a lighting installation that does not serve the 

purpose for which the installation was designed. It includes: 

— light improperly falling outside the area to be lit, 

— diffused light in the neighborhood of the lighting installation, 

— sky glow, which is the brightening of the night sky that results from the direct and indirect 

reflection of radiation (visible and non-visible), scattered from the constituents of the atmosphere 

(gas molecules, aerosols and particulate matter) in the direction of observation. 

בחלק יותר לצמצום ומניעה של זיהום אור  פורטיםחוקים מכנגזרת מהנחית הדירקטיבות הללו נקבעו 

 מהמדינות החברות באיחוד )סדר אלפאבתי(:

 איטליה  3.1.1

 !Errorראה ) ם זיהום האורותכליתם צמצשמחוזות באיטליה קיימים חוקים  15-ב 2019נכון לשנת 

Reference source not found.) ,שני שלישים מהאוכלוסייה האיטלקיתכ מאכלסיםה. מחוזות אלה, 

)מילאנו, רומא, ונציה, פירנצה, בולוניה, נאפולי(. בנוסף, שלושה   במדינה  הערים המרכזיות  כוללים גם את

 ,UNI10819, UNI10439כללים טכניים איטלקיים מתייחסים באופן ישיר או עקיף לזיהום האור )

UNI9316)82.  מניעת זיהום אור , חקיקה מתקדמת בנושא2000בשנת באיטליה פרסם מחוז לומברדיה .

( היה החוק הראשון נגד זיהום האור שנאכף Venetoהחוק של מחוז ונטו )סקירה היסטורית מעלה כי 

 . 200082נה אימץ נוסח דומה בשנת (. מחוז טוסק1997באיטליה )

CieloBuio על ידי אסטרונומים חובבים  1998( היא עמותה שהוקמה בשנת )שמים אפלים באיטלקית

חתימות על מנת לתמוך  25,000ומקצועיים. העמותה ריכזה את המאמצים נגד זיהום האור, ואספה 

 עבר החוק:  2000. בשנת 83בטיוטת הצעת חוק אזורית בלומברדיה, איטליה

Law of the Lombardy Region no. 17 of 03/27/2000 

"Urgent measures to fight the light pollution and to achieve energy saving in the use of 

outdoor lighting"84 

ובתרגום לעברית: "צעדים דחופים במאבק בזיהום אור והשגת חסכון באנרגיה בשימוש בתאורה 

אור מלאכותית המפוזרת מחוץ לאזורים חיצונית". החוק מגדיר זיהום אור של האטמוספרה ככל קרינת  

 שאליהם היא מיועדת מבחינה פונקציונלית, ובמיוחד כאשר היא מכוונת מעל קו האופק.

כאשר החוק עבר, הוא נחשב למתקדם ולאפקטיבי ביותר כנגד זיהום אור באיטליה ואף בעולם באותה 

הארה מעל קו  0%ום אור ומכילים מחוזות נוספים חוקקו חוקים נגד זיה 12ואילך,  2002משנת  תקופה.

-לחמישה מחוזות עדיין חסרה חקיקה לצמצום זיהום אור: סרדיניה, סיציליה, קלבריה, טרנטינו  האופק.

שחוקיהם ( Alto Adige and Molise-Sardegna, Sicilia, Calabria, Trentinoאלטו אדיג' ומוליז'. )

: ה יעילה כנגד זיהום אורבחוקים אלו היו חוסרים רבים שמנעו הגנ .82אינם מכילים אמצעים ספציפיים

ט ואינו כולל הגבלה מספקת על הזיהום אור הנפלט הפרמטר על הגבלת זיהום האור אינו מספיק מפור

הגבלה על אנשים פרטיים, ולא כלל התייחסות כמו כן החוק לא כלל  .בזוויות נמוכות מתחת לאופק
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קיקה, מגבלות לזיהום בהבטים של אכיפה בחלק מהמחוזות, למרות קיומה של ח. 85ליעילות אנרגטית

ל ע 82(Piemonteמחוז פיאמונטה )ו( Valle d'Aosta ,Basilicata)ד'אוסטה ובזיליקטה }פו אור לא נאכ

 רשויות האכיפה במחוזות.ידי 

 

 

 

 

 

 

 86איטליהמצב חקיקה קיימת במחוזות  - 12איור 

 מקרא

 אור המכוון מעלה. 0%-מחוזות בהן יש מגבלה ל –כחול 

 אור המכוון מעלה עם מספר יוצאי דופן. 0%-מחוזות בהן יש מגבלה ל –תכלת 

 לאור המכוון מעלה. 3%המגבלה היא עד  –צהוב 

 יש חוקים כלליים וללא אמצעים טכניים. –אדום 

 אין חוקים בנושא זיהום אור –לבן 
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 86מחוזות שעמדו ביעדי החוק - 13איור 

 באיור זה ניתן לראות את מידת ההצלחה של החקיקה:

 מחוזות שהשיגו את יעד החוק. –ירוק 

 .Lazioמחוזות שהשיגו את יעד החוק עם הסתייגות  -ירוק מפוספס 

 אכיפת החוק דורשת שיפור –צהוב 

 תקינה לא מספקת –בז' 

 אין חקיקה או חקיקה לא מספקת. –אדום 
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 סלובניה  3.1.2

מדינות אירופה במודעות ובחקיקה בנושא צמצום זיהום אור מתאורה בסלובניה היא המדינה המובילה 

מלאכותית בלילה. למעשה, ברמה הלאומית סלובניה היא מקרה הבוחן המוצלח ביותר ביישום המודל 

אחת  ,יתה, ועודנההוא שסלובניה הי ככל הנראה, זרז חשוב לחקיקה החקיקתי, התכנוני והביצועי.

אור עלה למודעות הנושא זיהום  .87המדינות שצורכות הכי הרבה חשמל לתאורת חוץ פר נפש באירופה

. בשנים אלו איגוד מהנדסים ומדענים מתחום האסטרונמיה החלו 1995-ל 1992לראשונה בין השנים 

עלתה לראשונה הצעת החוק בפרלמנט הסלובני, ואת הטיוטה הראשונה   1995ליזום דיונים בנושא. בשנת  

במקביל, החלו להתפרסם מאמרים רבים  .199988-של החוק הכין המשרד להגנת הסביבה הסלובני ב

והמודעות הציבורית בשלה לכדי חוק "זיהום אור בסלובניה" שעבר סופית  ,וכתבי עת בנושא זיהום אור

 " The Decree on Limiting Values of Light Pollutionהצו שאוכף את החוק: "  .2007לאוגוסט,    31-ב

 בסלובניה הבינו .22.09.2007-ק על ידי הצו החלה ב". אכיפת החוובעברית, "הצו לצמצום זיהום האור

השפעה כבירה על  ,ק"מ, ולכך 200סוככת מיישוב גדול או עיר יכולה להגיע למרחקים של שתאורה לא מ

 הסביבה.

8הסלובני עיקרי החוק 8: 

1. 0% ULOR - Upper light output ratio )אחוז האור המופנה כלפי מעלה(. 

 התושבים.הקצבה של רמת הארה לרשויות על פי מספר  .2

 הארה בתאורה ידידותית לסביבה בלבד. כלומר תאורה שלא זולגת אופקית או כלפי מעלה. .3

 הצבת יעדים ולוחות זמנים לביצוע. .4

(, ומפרט כיצד להאיר אתרי מורשת sky beamersכמו כן החוק מכיל איסור על מקרני שמיים ) .5

  וד הנחיות רבות.לשימור, מגרשי ספורט, שדות תעופה, אתרי בנייה שלטי חוצות וע

מספר תאונות ,  עבר החוק ובוצעו ההחלפות של התקני התאורה במדינהמאז  כפי שניתן לראות בגרף הבא,  

 .(2 בנספחמצורף  חוקנוסף לפירוט ) 50%דרכים בסלובניה ירד בכמעט ה
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ההרוגים בתאונות דרכים בשנים שלפני ואחרי החוק למניעת גרף המתאר את הירידה במספר תאונות הדרכים ומספר  - 14איור 
 .( בסלובניה2007זיהום אור )
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 ספרד  3.1.3

 קטלוניה

אוכף שצו ה, ו2001להגן על הסביבה הלילית" אושר בשנת  במטרההחוק "רגולציה סביבתית של האור, 

  .200589אותו אושר בשנת 

 

• LAW 6/2001 of MAY 31 ,ON THE ENVIRONMENTAL REGULATION OF 

LIGHTING FOR THE PROTECTION OF THE NOCTURNAL ENVIRONTMENT.  

• DECREE 82/2005 of MAY 3 ,APPROVING THE REGULATION DEVELOPING THE 

LAW 6/2001 

• Decree 190/2015, of August 25, on the development of Law 6/2001, of May 31, on the 

environmental management of lighting for the protection of the nocturnal environment 

מטרת צו זה היא להסדיר את המאפיינים של מתקני תאורה והתקנים לגבי זיהום האור שהם יכולים 

הגנה על , על ניהול סביבתי של תאורה עבור 6/2001לייצר, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי חוק 

היעד של החוק הינו להגן על הסביבה הלילית מפני תאורה מלאכותית, כשהמטרות  הסביבה הלילית.

 יעה של חדירת אור בסביבה הביתיתאנרגטית, מנ תהתייעלוהינן: שמירה על תנאי לילה טבעיים, קידום 

 : 90התקנות קובעות דרישות לגבי .ההלילהארת שמי מניעה של השפעות זיהום אור על ו

)ללא קרינת אולטרה סגול(. בלבד  נראהיעילות גבוהה, פליטות קרינת אור בתחום ה –איכות האור  .1

איסור על התקנת מנורות עם כספית בלחץ . כמו כן, קיים ננומטר 440נה המינימלית תהיינה  שהקריו

  .)נתרן בלחץ נמוך( נל"ןו )נתרן בלחץ גבוה( נל"גכגון הגבלה על התקנת מנורות אחרות וגבוה, 

אלקטרוניים, הגבלה של בהיקות במונומנטים, שלטים , הגבלה על תאורה של רחובות –כמות האור  .2

 חלונות ראווה ושמירה על יחס בהיקות נמוך.

הגבלות על אור פולש במשטחים אנכיים, הגבלות על הארה באזורים מוגנים,  –צמצום אור במרחב  .3

 הגבלות על הארה לכיוון השמיים, 

מותרת הלילה שעות , ב6:00-ל 22:00"זמן לילה" נחשב לשעות שבין  –הגבלה זמנית של תאורה  .4

 וץ רק באזורים בהם קיימת תנועת אנשים בלילה או מסיבות בטיחותיות.ת חתאור
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 .90מפת הגנה מזיהום אור מחולקת לארבע אזורי מיגון  - 15איור 

 

 .90פילוח )באחוזים( של ארבעה אזורי המיגון - 16איור 
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 )ספרד( נווארה

קמ"ר )כחצי משטחה   10,300-. שטחה הוא כ1982-נווארה היא קהילה אוטונומית בצפון ספרד שהוקמה ב

וישנם מספר צווים   "החוק להגנת הסביבה בחשכה"קיבלה על עצמה את  נווארה    2005בשנת  (.  ל ישראלש

 : 90ורלצמצום זיהום א המתייחסים

Navarre Law 10/2005, of November 9th, regulating lighting systems for night 

environment protection. 

• Royal Decree 1890/2008, of November 14th, approving the Regulations of energy 

efficiency in public lighting systems and  its complementary technical instructions EA-01 

an EA-07. 

• Navarre Decree 199/2007, of September 17th, approving regulations in accordance to 

Navarre Law 10/2005. 

• Royal Decree 842/2002, of August 2nd, approving the Regulations for low voltage 

electric systems. 

 ווים אלה מנחים באופן כללי על:צ

קריאה של משרדי הממשלה הרלונטיים להנחות את הרשויות המקומות כיצד להאיר באופן שלא  •

 מזהם את הסביבה.

 .עידוד תאורה חסכונית מבחינה אנרגטית וצמצום פליטות פחמן דו חמצני •

)מים, ניהול הנ"ל בכל המרחב הציבורי ובמחרבים של נוספים בהם קיימים שירותים שונים  •

 פסולת וכיו"ב(.

 צ'כיה  3.1.4

"החוק  הוראות שמטרתן חיסול זיהום האור.צ'כיה הינה המדינה הראשונה לחוקק חקיקה לאומית עם 

  LAW of 14 February 2002 on the Protection of Air and on the) "להגנה על האטמוספרה

Amendment to Some Other Acts(,  200291ביוני  1-, ונכנס לתוקף בהנשיאעל ידי נחתם. 

החוק מגדיר "זיהום אור" כ"כל צורה של הארה על ידי אור מלאכותי המפוזר מחוץ לשטחים שאליהם 

לנקוט צעדים כדי על כל גוף במדינה 'החוק על פי . "הוא מכוון, במיוחד, כאשר מופנה מעבר לקו האופק

שימוש בגופי תאורה הוא  בחקיקה של צ'כיהמפתח עקרון  .'אטמוספרילמנוע התרחשות של זיהום אור 

כמו כן אכיפה נוקשה של אשר אינם פולטים אור מעל קו האופק.  ,(Full Cut Off)מסוככים לחלוטין 

 . 92, 91החוק והטלת קנסות למפרים אותו

 צרפת  3.1.5

 .2010 "על מחויבות לאומית לסביבה" ביולי בצרפת עבר החוק:
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93788 of 12 July 2010 on the national commitment for the environment (1)-(LAW n ° 2010 . 

(, מניעת Light nuisance prevention) 173מאמרים סביבתיים וביניהם מאמר מס'  257החוק מאגד 

פליטות על ידי  להגביל את האיומים לבני אדם ולסביבה, אשר נגרמים    במטרהכי    גורסמפגעי אור. החוק  

צריכת אנרגיה, מוטלות תקנות אלו להפחתה של פליטות אור מלאכותי על  ולהגבלתשל אור מלאכותי, 

מתקני  על ביטחון הציבור וההגנה הלאומית. בעלים או משתמשים של מתקני תאורה, מבלי להתפשר

השר הממונה על   התאורה מוגדרים בצו על פי עצמת הבהיקות שלהם, סוג היישום, המיקום, וסוג הציוד.

איכות הסביבה קובע באמצעות צווי המשרד תקנות טכניות על פי התנאים של הגדרות ותפעול של 

 הארה, כמו גם את היעילות האנרגטית של המקורות.מקורות האור, עוצמות האור, שטף הארה וכיוון ה

תקנות אלו נותנות כלים ומאפשרות שליטה מלאה על פליטות האור לסביבה: הפצת שטף האור, תנאי 

תפעול, ומעל כולם עוצמת ההארה הממוצעת אשר לוקחת בחשבון את כמות פליטות האור מן המקור 

Decree #2011- 831נחתם הצו: מניעת מטרדי אור והגבלות על הארה, ) 2011ביולי . 94לכל מטרה

relative to the Prévention et limitation des nuisances lumineuses)יועד למנוע, לצמצם , אשר מ

ולהגביל את המטרדים של האור ואת צריכת האנרגיה. הוראות הצו חלות על כל תאורות החוץ 

נכון להיום, בהתאם לתנאי החוק  , מתקני ספורט, בניינים וכו'.הציבוריות, פרטיות, כבישים, דרכים

נכתבות הוראות מפורטות לפעולה יחד עם גורמי מקצוע, עמותות להגנת הסביבה ורשויות מקומיות, וב

(Ministerial Ordersעל ידי המשרד לאיכות הסביבה )94. 

 קרואטיה  3.1.6

בקרואטיה הוחלט להתבסס על ממשלת קרואטיה תקנות הנוגעות לזיהום אור.  פרסמה    2018באוקטובר 

 .ועוד אכיפה, תכנון עקרונות חשובים שלהוסרו ממנו  למפרע,המודל הסלובני אך 

( ואת הכוונה להמיר את גוון התאורה Upper Light Output Ratio)  ULOR  0%החוק אימץ את היעד של  

חסרה בו ההגבלה של בהשוואה לחוק הסלובני באזורים רגישים אקולוגית, אך  K⁰2,200-ו 2,700⁰K-ל

אין  ,כמו כן .כבים מסוימים" בה אורות שעת עוצר"הגדרת ו ת מקומיות לרמת ההארה לפי נפשותרשויו

 תאורה משלטים, חזיתות מבנים, אתרי מורשת ועוד.  עלבחוק הגבלה 

ארגון האסטרונומיה ו (ALAN – Artificial Light At Night) עולמיים של מומחיםמקצועית הדעת החוות 

 בכדי ליישם חוק למניעה וצמצום זיהום האורנכתב כי נשלחה לממשלת קרואטיה ובה  ,הקרואטי

 .95מגבלות נוספות החקיקה לא תהיה יעילה כלל, ושללא חסרההתקינה הנוכחית 
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 ארצות הברית 3.2

באיחוד  לדירקטיבות)המקבילה  ת או הנחיות פדרליות( אין תקנוU.S.Aבארצות הברית של אמריקה )

 Energy Independence הקשורות לזיהום אור, אך קיים חוק שעוסק בהתייעלות אנרגטית האירופי(

and Security Act) )עבור נורות ודרישות יעילות של  סטנדרטים כולל, ו2007-חוקק בקונגרס ב . החוק

וגיה. לכן, נדרשים להחליף טכנולהיצרנים  על מנת לעמוד בדרישות החוק,. לנצילות אורית גבוהה

ית אך גורמת לפליטת אור בעקיפין, החוק מעודד מעבר לטכנולוגיית לד שאמנם חסכונית מבחינה אנרגט

 . 96, 1בספקטרום רחב שגורם לעלייה בזיהום האור

למניעה של  שונים הנוגעיםמדינות קידמו חוקים  18 (2019פדרלית, עד כה ) חקיקהלמרות חסרונה של 

 .(1החקיקה ראה נספח לפירוט ) 97או להתייעלות אנרגטית זיהום אור

 

 98מפה של המדינות בארה"ב בהן ישנה חקיקה להפחתת זיהום אור - 17איור 

הארה למניעת סינוור ושימוש   מגבלותשל הגנה על הסביבה,    יעדים  יםמפרט  םואינ  מאוד  יםכללי  וקיםהח

למעט מדינת ניו בחקיקה הקיימת כלל  בתאורה ידידותית לסביבה. בנוסף נושא האכיפה אינו קיים

 .96מקסיקו

השיקולים (. Full Cut Ofהתאורה ) סיכוך מלא שלדרישה להמכנה המשותף של מרבית החוקים הוא 

כמו ניו ישנן מדינות  .אנרגטית התייעלותשמירה על שמי הלילה וי בעיקר שיקול םשהובילו לחקיקה ה

. יחד עם זאת, למרות שמדינות צמצום זיהום אורהתייחסו מפורשות למקסיקו, קולורדו ומינסוטה אשר  
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 יבוא  לאסור  המדינות  של  וכוחן,  כלל ארציתהרמה  הסחר נקבעים ב חוקיאלה מכירות בנזקי זיהום אור,  

 .מוגבל (ני הסחרלפגוע בארגו שעשוי באופן) מזהמת תאורה של

 מקרה בוחן ברשות מקומית, דיוויס קליפורניה, ארה"ב  3.2.1

או ) תלות העיר בשלההצלחה של רשויות מקומיות וערים בעולם לצמצם זיהום אור מוגבלת כאמור, 

אם אין במדינה חקיקה או תקנים  בפועל,בחוקי המדינה והתקנים המקובלים בה.  המקומית( רשותה

ניסיונות כאלה,   קשה לרשות ליישם החלטות בתחום של זיהום אור ושמירה על הסביבה בכלל.  ,מחייבים

הפוכה ודווקא להגביר זיהום ה  העשויים להביא לתוצאבעלי המקצוע הרלוונטיים    מובלים על ידים  אינש

 :בקליפורניה, ארה"ב קרה בעיר דיוויס מקרה כזה כמעט אור.

. (2014) פנסי תאורת רחוב לתאורת לד חדשה 2,600לשדרג  הוחלט ,אלף תושבים 68-מונה כהבעיר 

אנרגיה ותחזוקה שוטפת, הפחתה הצריכת בבשנה  $150,000-של כמוערך חיסכון  יוים להחלטה ההמניע

לד  בטכנולוגייתבגופי תאורה שימוש שכלל שבוצע פיילוט ה ושיפור הבטיחות בדרכים. 2COשל פליטת 

 משני סוגים:

 ⁰K4,000-לומן ו 2,115 .1

 5,700⁰K-לומן ו 2,326 .2

-לומן ו 2,800 ליבע אחרים גופי תאורההמשיך את הפרויקט עם הוחלט ל , מסיבות לא ברורותלבסוף

4,000⁰K . מתחילת הפרויקט אחרי כשלושה חודשים  .2014החלה בינואר בעיר החלפת הפנסים פרויקט

מרבית התלונות היו על כך  .על אי נוחות, סינוור וכדומה תושביםציבור ההחלו להגיע תלונות מ

 הפרויקטמועצת העיר עצרה את . )אור פולש( שההתקנים בהירים מדי, מה שגורם לבוהק והשגת גבול

( CLTC – California Lighting Technology Centerפנתה למרכז הטכנולוגי לתאורה של קליפורניה )ו

רויקט. האחרונים הציעו לבצע פיילוט עם חיישני תנועה במקומות ליווי של המשך הפיעוץ וקבלת ל

למועד עצירת עד  .  ולהחליף את גופי התאורה בגופים ידידותיים יותר מסוימים, לכיבוי תאורה לא נחוצה

-)מתוך החדשים  גופים 650 תהליך הוחלפוה. בסופו של לד חדשים גופי 1,400הותקנו כבר  העבודות

נעשה באמצעות גופי תאורה(  1200-)כבגוון חם. המשך הפרויקט ופולשניים  תאורה פחות לגופי( 1,400

של  באזורבנוסף (. 2,700⁰Kצהוב חם ) ובעלי גוון (לומן 1,800וואט שמפיקים  19גופי לד בעוצמה נמוכה )

העלות  ., הותקנו "מצחיות" )סיכוך( על הגופים במטרה למנוע זליגת אור לשטחים פרטייםבתי מגורים

 .325,000$99הייתה  יםשל השינוי)הנוספת( הכוללת 
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 סיכום, מסקנות ופתרונות 4

 דיון 4.1

ניתן למצוא ספרות . 2000-מתחילת שנות ההולכת וגדלה  כמות המחקרים האקמיים בנושא זיהום אור

חשש של למשל באשר ל ,אלמנטים של זיהום אורעל  20-אפילו מתחילת המאה ה, מוקדמת הרבה יותר

 . 100מסנוורת ת רחובמתאורהכרוכים  יםמהנזקיסטים אופטמיטר

על  2000בנושא "זיהום אור" משנת  שניםבגרף הבא ניתן לראות את כמות המאמרים שיצאה לאורך ה

-בהשוואה לנושא "שינויי אקלים". ניתן לראות שהכמות עלתה משלושה אקבעה מאמרים בשנה ל 2016

 ( הכמות עלתה ואף יותר מהוכפלה. 2018,2019. כיום )2016בשנת  147

 

 

הופיעו מילים הקשורות ל"זיהום אור" לבין מילים הקשורות ל"שינוי אקלים" בין השנים השוואה בין מספר המאמרים בהן  - 18איור 

 (. 100%-היא ה 2016מנורמל לפי כך ששנת  Y)ציר  201686-ל  2000

 

פערי תכנון , עפערי ידבעיקר ם למניעה ולצמצום של זיהום אור הם עיקרייה מעבודתנו עולה שהחסמים

בישראל לא  2019. נכון לשנת ים מתאורה בכלל, ולזיהום אור בפרטנושא הנזקל חוסר מודעותו ביצועו

עם זאת קיימים חוקים, תקנות או תקנים מחייבים המתייחסים לצמצום או מניעה של זיהום אור. 

 . התופעהלצמצם משמעותית את  שבכוחם וולונטריםקיימים מספר תקנים 

ת הסביבה הוא הרגולטור הטבעי האחראי משרד להגנעולה שהבין גופי הרגולציה שסקרנו בפרויקט זה, 

אשר אמון על בריאות הציבור אינו מתייחס בחקיקה או תקינה משרד הבריאות  .  רגולציה בתחוםלביצוע  

 משרדית לנזקים שעשויים להיגרם מתאורה, למרות שהמשרד מכיר בנזקים כגורמי סיכון.

או לקביעת  ביצוע חקיקה סביבתיתלשאינו הרגולטור הטבעי  משרד השיכון מת שני המשרדים הללו,לעו

מקנים כלים תכנוניים הבמספר מסמכים זיהום אור תייחס לנושא מתקנות הקשורות לבריאות הציבור, 

 להתמודדות עם זיהום אור בתשתיות שונות.
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ד שמקדם דרישות למניעה וצמצום של זיהום אור היא למעשה הגוף הרגולטורי היחירשות הטבע והגנים 

מכירה כבר למעלה מעשור במשמעויות השליליות של תאורה מלאכותית בלילה באופן מחייב. רט"ג 

 ומתייחסת לנושא במספר מסמכים שעיקרם מתן כלים לצמצום והפחתה של זיהום האור.

)החברה עמותות  מ  הפתרונות מגיעיםכיום  בשטחים שלרט"ג אין סמכות לא קיימת רגולציה בנושא, ולכן  

, הפצת הידע וליווי כנסים מקצועיים  ל ידיאת המודעות הציבורית ע  ותאשר מעללהגנת הטבע ואור מכוון(  

 תהליכי השינוי.של בהטמעה 

עם  מבין כל משרדי הממשלה, ההתייחסות הפרטנית ביותר לזיהום אור היא של משרד הבינוי והשיכון.

של משרד הבינוי והשיכון לחוקק תקנות הנוגעות לבריאות הציבור, ין זה תפקידו ואאין ביכולתו  ,זאת

 .איכות הסביבה ושמירה על שטחים פתוחים

 בישראל רשויות מקומיות

בחרנו להביא את ההתייחסויות העיקריות שסקרנו בעבודה, תל אביב ונתניה המייצגות את ערי החוף 

גדולה. מצפה רמון אשר הוכרזה כעל שמורת אור כוכבים בשל בישראל והשפעתן על הסביבה החופית 

התנאים המטאורולוגיים השוררים בה במרבית השנה ובזכות ראות הכוכבים של אזור זה. כמו כן, הבאנו 

את ההתייחסות העיקרית של מרכז המועצות האזוריות, שהיישובים הנכללים בה נמצאים בכל רחבי 

 ים, חופים, יערות ועוד.ישראל ולרוב בסמוך לשטחים פתוח

 תל אביב 

 .ומעטה עד לא קיימת לנושא זיהום אור  לנושא התאורהמאוד  עיריית תל אביב ישנה התייחסות מעטה  ב

תאורה איסור על שמירה על הסביבה החופית, בחירת התקני תאורה, חסרים אלמנטים של  במסמך

של תאורה נכונה וידידותית לסביבה.   ועוד אלמנטים רבים  ,ארההה  כמותהמכוונת מעלה, הגבלת עוצמת ו

, הינה לכל הדעות המקצועיות 3000K – 6000Kיתרה מכך, ההמלצה לשימוש בטמפרטורת צבע של בין 

אנו היינו מצפים מעיריית תל אביב,   אינה סביבתית ואינה ידידותית למשתמשי הדרך או המרחב הציבורי.

, להוביל את שהמודעות לשמירה על הסביבה גוברתובעידן  ,לא חסרים אנשי תכנון והנדסה עירייה בה

הנושא ולהאיר באופן שמיטיב עם התושבים והסביבה. אין זה מחייב שעיר גדולה ומטרופולונית תהיה 

מוארת באופן מופרז. קיימות בעולם דוגמאות למטרופולינים גדולים יותר מתל אביב אשר קיימות בהן 

 .הנחיות עירוניות למניעה של זיהום אור

 נתניה 

מסמך ההנחיות המרחביות של עיריית נתניה מתייחס בעיקר למגרשים בעלי רגישות אקולוגית והסביבה 

החופית במפה ייעודית שהוכנה במיוחד. המסמך מפרט דרישות ספציפיות כמו שימוש בטיימרים, הגבלת 

ר מסנוור לאופק, עוצמת ההארה בצמוד לתקן, כמו כן איסור על הארה כלפי מעלה ומניעה של זליגת או

ההנחיות של עיריית נתניה שנוסחו וקודמו על ידי  ( ועוד.Full Cutoffחיוב לשימוש בפנסים עם סיכוך )

המפורטות ביותר שמצאנו בישראל. עם זאת לראייתנו יש להפוך מאקולוגית העירייה, אביב אבישר, הן 

 בכל תכנון תאורה בתחומי העיר, למען בריאות התושבים והסביבה.  מחייבאת ההנחיות הללו לסטנדרט  

נתניה היא לחיוב, לצערנו, נתניה היא מקרה של קבלת החלטות על בסיס פוליטי ולא על בסיס מקצועי. 

אך לדעתנו, יש לבצע תיקונים מערכתיים   ,יועץ אקולוגיקיים בהן תפקיד של  מהערים היחידות בישראל ש
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)בעיריית נתניה ובישראל בכלל( כך ששיקולים מקצועיים יקבלו את משקלם ראוי, ולא יבוטלו בגלל 

 גחמותיהם של פוליטיקאים.

 מצפה רמון 

יא של המועצה האזורית ההתייחסות המקיפה ביותר של רשות מוניציפאלית בישראל לנושא זיהום אור ה

וביצעה החלפה של תאורה  "אור מכווןעמותת "מצפה רמון. הרשות אימצה את מסמך ההמלצות של 

( 2017ספטמבר  ב)  אור כוכביםעל האזור כעל שמורת    IDA. הכרזת ארגון  ידידותית יותרמזהמת בתאורה  

פות את העקרונות שאימצה קידמה את התהליך ואנו מקווים שבעתיד יאמצו רשויות מוניצפיאליות נוס

הווה מודל לחיקוי של שמירה על מ התהליך שבוצע ומבוצע במצפה רמון .המועצה האזורית מצפה רמון

 .(מהפן של זיהום אור)הסביבה 

 מרכז המועצות האזוריות

לנושא זיהום  סותתייחבנושא המעבר לתאורת לד, קיימת המרכז המועצות האזוריות במסמך שהוציא 

או דרישות ספציפיות מסוימים  ניםנראה שאין הפנייה לעבודה על פי תק ולהשפעותיו השליליות אך אור

אינו גוף מקצועי שיכול  האזוריותיחד עם זאת, מרכז המועצות  .אשר יפחיתו את זיהום האור לביצועים

 נושא חקיקתית. לבצע מחקר מקיף בנושא ואין ביכולתו )ואין זה תפקידו( להסדיר את ה

 סיכום 4.2

 .אין ספק שהאנושות לא הייתה מתקדמת כפי שהתקדמה מאז המצאת הנורה והתאורה המלאכותית

. עם זאת, בעבודה זו הגדררנו חיינו ורווחתינושמירה על אורח הכרחית למלאכותית תאורה ברור לנו ש

משום כך, את ייעודו.  אלא ממלו שאינו מגיע ליעדושבתמצית הינו עודף אור או אור  ,זיהום אורמהו 

 של בזבוז אנרגטי, ובנוסף קיימות מגוון השפעות שליליות חיצוניות כפי שמפורט במסמך.קיים פן 

 .הינו אור מיותר מגופי תאורה בעולם מהאור הנפלט 35%-כ IDA-על פי הערכות ה -

 ההתחממות הגלובלית.השפעה נוספת של בזבוז האנרגיה היא פליטת פד"ח ותרומה לאפקט  -

מפליטות  20%מדינת ישראל אינה עומדת בהתחייבויותיה בזירה הבין לאומיות לצמצום  -

 (.2004-)אמנת האקלים שאושררה ב 2020הפד"ח עד לשנת 

במחקר זה מצאנו שיישום אמצעים בסיסיים ביותר למניעת זיהום אור הביאו באופן מיידי להתייעלות 

. ישנם גם הוכחות לכך שביישום אמצעים מתקדמים והשקעה ראשונית בצריכה האנרגטית 40%של עד 

 שנים(. 3החזר ההשקעה <  -מצריכת האנרגיה )תש"ן  80%לביצוע לתיקון מצב קיים אף נחסכו מעל 

גופים נוספים לתש"ן שביצעו פרויקטים דומים הם המכללה לשוטרים )שלוחת נעורים(, מקורות ונתיבי 

ופים גדולים וממשלתיים שהיו מוכנים לסווג מחדש את צרכי ההארה בתחומם, ישראל. כמובן, מדובר בג

 וכמו כן להתחשבות בטבע ובאדם.

בתחום השלטון המקומי, המועצה המקומית מצפה רמון מהווה את הדוגמא ל"שמורת חושך", זאת בין 

י השנה. היתר מכיוון ששוררים בה תנאים מטאורולוגיים המתאימים לצפייה בכוכבים במרבית ימ

 (. IDAעל ידי )כאמור, מצפה רמון הוכרזה על היותה שמורת חושך 

בנוסף כפי שסקרנו במסמך הנוכחי קיימות רשויות המתייחסות לנושא. אך רובן ככולן לוקות בחוסרים 

 משמעותיים, ואפילו כאשר קיימת התייחסות מקצועית נרחבת חסרה ההטמעה לרמת התכנון והביצוע.
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העבודה הנוכחית מצביעה באופן ברור על פערי החקיקה בין ישראל למדינות האיחוד האירופי וארצות 

הברית. עוד נמצא כי באמצעים פשוטים הכוללים אימוץ חקיקה אירופית, והפיכת תקנים הקיימים היום 

 אחוזים.רבות של בישראל בעשרות האור זיהום את בישראל למחייבים, ניתן לצמצם 

מיליארד דולר   7.5-ויר שוות ערך לוהיא שעלות התחלואה שמקורה בזיהום א  OECD-הערכת ה -

   .בשנה בישראל לבדה(

עולמי למגוון ביולוגי, ושמירה על הטבע בתחומה הוא בעל חשיבות בין לאומית.  'Hotspot'ישראל היא 

ראל לשמור על הטבע בשטחה טיפול במפגעים )תיקון מצב קיים( ותכנון תאורה אחראי בעתיד יאפשר ליש

 (. 1995-ולעמוד בהתחייביותיה בזירה הבין לאומית כנגזר מאמנת המגוון הביולוגי )אושררה ב

נקודה חשובה ביותר שעולה מעבודתינו היא המדינה סלובניה, אשר השלימה חקיקה מקיפה והגדירה 

( בהיקף 40%הדרסטית ). הסלובנים מייחסים לחקיקה זו את הירידה 2007-אמצעים לאכיפה כבר ב

(. תוצר נוסף לחוק 23מספר באיור גרף ה) תאונות הדרכים והירידה החדה במספר ההרוגים בתאונות

 בצריכות האנרגיה. 50%עד  40%הסלובני הוא  ירידה של 

 

 

 

 

 : הן בסלובניה ת החוקהסיבות העיקריות להצלחאנו סבורים ש

 לפי מספר הנפשות שמתגוררות ברשות. הגבלה של החוק את הרשויות לעוצמת תאורת החוץ .1

 שעה שבה תאורה חיצונית לא נחוצה כבית ומופעלת על ידי חיישני תנועה.  –הגדרת שעת עוצר  .2

 חקיקה מפורטת עד לרמת התכנון. .3

 הגדרות כיצד מותר להאיר ואת מה. .4

 ( ותאורה המופנית כלפי מעלה.Sky Beamersאיסורים רבים, ביניהם "תותחי שמיים" ) .5

איגוד המהנדסים הסלובני וגופים נוספים ליוו את כל התהליך החל  -תהליך הטמעה מקצועי  .6

 ועד ההשמה בשטח של התקני התאורה. מהחקיקה

זיהום אור. לסיכום, לדעתנו סלובניה צריכה להוות מודל לחיקוי לכל מדינה שרוצה למנוע ולצמצם 

 באופן יעיל, מהיר ומקצועי. החקיקה המפורטת, הצבת היעדים ותהליכי ההטמעה בוצעו 

אנו סבורים שהחקיקה בישראל עתידה לשנים הקרובות ומקווים שהתהליכים יתבססו על המודל 

 הסלובני. 
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 פתרונות והמלצות 4.3

משאבי הטבע חייבת לנהל הממשלה ובאשר אנו חושבים שאת  כפי שאמרו אנשי סביבה רבים לפנינו,

. ואחרות כלכליות -פוליטיות פשרות הנעשות מסיבות ל אין מקוםלבריאות הציבור ואיכות הסביבה 

תפקיד הממשלה הוא לתקן כשלי שוק, בין אם על ידי חקיקה ראשית, תקנות משרדיות או הפנייה 

הגדיר יעדים בלתי מתפשרים לניתן, ועל החקיקה להיות מפורטת ככל ה להנחיות ותקנים מחייבים.

שלב התכנון הוא זיהום אור בתכנון חדש, וטיפול במפגעי זיהום אור במסגרת תחזוקה שוטפת.  מניעתל

או  חשמלמתכנן הלפתרון הבעיה. על מוסדות התכנון לייצר מפרטים, ודפים טכנים שיכווינו את  מפתח ה

, פנסים מסוככים (מאפשר למקד את הארת הפנס) ,בעלי רכיב אופטי לשימוש בגופי תאורה האדריכל

(Full Cut Off – G6/G5 פנסים בעלי גוון צהוב ופחות פוגעני ומסנוור, חיישני נפח, טיימרים, שעונים ,)

קטין דבר אשר י  .ארה בתחומי האור והכחולהה מישור פעולה נוסף חייב להגביל את  אסטרונומיים ועוד.

ע חם כגון בטמפרטורת צב תאורה לשם כך יש להעדיףשל תאורה מלאכותית, השליליות שפעות ההאת 

 נל"ן, או אמבר לד.

 המלצות לצעדים חקיקתיים 

 הכרה בזיהום אור כמפגע סביבתי ובריאותי המחייב אסדרה. .1

התיקון: ביטול הפטור להתקנים בתחום  –( 2006תיקון לחוק הקרינה הבלתי מייננת )התשס"ו  .2

 ננומטורים(. 490עד  400כחול )האור ההקרינה של 

 למחייבים: הבאים וולונטרייםהתקנים ההפיכת  .3

 .לתאורה בכבישים 13201ת"י  .א

 .לתאורת חוץ במקומות עבודה 12464ת"י  .ב

והפיכתו לתקן  תאורה של מגרשי ספורט לתקינה הישראלית - EN12193י אימוץ התקן האירופ .4

 מחייב. 

 גבלת השפעות של אור פולש ממתקני תאורה חיצונייםמדריך לה CIE - (2017) 150אימוץ המסמך  .5

 .לסטנדרט תכנון בנושא תאורה

ואכיפה )גם  איסורים, הגבלות, הצבת לוחות זמנים, יעדים חקיקה מפורטת עד לרמת התכנון כולל .6

 מומלץ להתסמך על מודלים מוכחים מסלובניה, איטליה, ספרד וצרפת. אזרחית(.

 מתחום התאורה:הבאות  מהדירקטיבות האירופאיותרלוונטים העקרונות האימוץ  .7

 .בנושא עיצוב תאורת חוץ )כללי( 245/2009 .א

 .בנושא עיצוב תאורת חוץ )לד( 1194/2012 .ב

אימוץ המודל הסלובני הכולל חקיקה מפורטת, איסור על הארה כלפי מעלה, שימוש בתאורה  .8

 .(2)פירוט החוק בנספח ידידותית לסביבה בלבד ועוד אלמנטים רבים 
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 תאורה ידידותית  תכנוןל  המלצות

אשר ניתנות ליישום בתכנון תאורת חוץ למצב חדש ולתיקון מצב קיים. גנריות אנו נביא כאן המלצות 

 על ידי מתכנן מוסמך, ביצוע סיווג צורך התאורה וכיו"ב. תכנון תאורה  מייתרותאינן המלצות אלו 

 באופן כללי, כאשר רוצים לתכנן תאורה ידידותית יש להקפיד על העקרונות הבאים:

  -סיווג צורך ההארה  .1

 היכן נדרשת ההארה?  .א

יש להגדיר בתכנית את האזורים המדויקים הדורשים הארה, מקומות שאינם דורשים 

ניתן לדרוש מספק התאורה או מתכנן התאורה לבצע  להישאר חשוכים.הארה יכולים 

לא ו יצירתייםלעתים ניתן למצוא פתרונות הדמייה לפני רכישת ההתקנים. כמו כן, 

 . ליישום ההארה הנדרשת מסורתיים

 ? נדרשת ההארה באילו שעות .ב

 זמן עמעום.ניתן להגדיר הארה והחשכה על ידי חיישני נפח או טיימרים. כמו כן ניתן לת

 סיווג עוצמת ההארה .ג

יש לקחת בחשבון מתאימה העוצמה ה סיווגנושא העוצמה הוא מעט מורכב יותר ולשם 

, 13201בתקנים  השתמש בסיווגים הקיימיםניתן ל .סוג הפעילות המבוצעת באזור את

העוצמה תלויה במשתנים הנדסיים נוספים כמו הגובה בו . CIE-150ומדריך  12464

 ( ועוד. CCTגוף התאורה, גוון האור )מותקן 

ת ואצל בני אדם קיימת נטייה להפריז בעוצמשנקודה חשובה לגבי עוצמת הארה היא, 

, אם נקפיד על תאורה מכוונת אך גם אם זה נכוןמשום שיש לכך פן של ביטחון.  אורה

היטב, עם אופטיקה הממקדדת את האור הנפלט לאזור אותו אנו רוצים להאיר נוכל 

בהשאירנו את האזור זה    .יחסית לאלו הנפוצים כיום  נמוכים בהרבהלהסתפק בהספקים  

 הרצוי מואר בעוצמה דומה ואף גבוהה יותר מהמצב הקודם.

 המינימלי האפשרי כדי למלא את ייעודם.הקפדה על הצבת התקני התאורה בגובה  .2

 .TILT = 0הקפדה על התקנת גופי התאורה בזווית הטיה  .3

 הקפדה על גוון אור נמוך ככל שניתן בהתאם לצורך האזור הרצוי. .4

ההרכב הספקטרלי שלה בעל הינה ידידותית לסביבה מכיוון ש 2700Kתאורה בעלת גוון של עד 

 תחום קטן יחסית של קרינה כחולה.

פדה על גוף תאורה בעל עדשה שאינה בולטת מתחת לגוף ההתאורה, מחומר שאינו מתבלה, הק .5

 נעכר או מצהיב.

 הקפדה על סיכוך מלא של התקן התאורה. .6

 בעת בדיקה במד אור. 0פליטת האור מההתקן לכיוון האופק וכלפי מעלה צריכה להיות 

 .R.G = 0בקטגוריה של  62471התקני התאורה צריכים לעמוד בתקן בטיחות פוטוביולוגית  .7
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 . CIE-150 ומדריך EN12193, 12464, ת"י 13201שימוש וביצוע בעקרונות המובאים בתקנים ת"י 

 תכנון תאורה מקצועי על ידי מתכנני תאורה אשר מודעים לנושא זיהום אור.

 תכנון תאורה על ידי גופים בלתי תלויים בספקי גופי התאורה.

 (7נספח ) ---/http://www.ormekuvan.co.ilיישום עקרונות ממסמך ההנחיות של אור מכוון 

 

 

  

http://www.ormekuvan.co.il/---
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