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 בישראל בטיחותאיגוד קציני הבאמצעות 
 

 שלום רב, 
 גריטה והתקנת מסנני חלקיקים –זיהום אוויר מרכבי דיזל ישנים  הנדון:

 
 לא כי קובעתיקון ה .(רכב מכלי אוויר זיהום) נקי אוויר לתקנות תיקון לתוקף נכנס .6.66.006 בתאריך

 . האוויר זיהום לצמצום חלקיקים מסנן יותקן בו אם אלא ישן כבד דיזל רכב של רישיונו יחודש
 מחלות של רחב במגוון תחלואה לעודף וכגורמת לאדם מסרטן כגורם הוכחה דיזל ממנועי חלקיקים פליטת

 מקרי 0,000 לכ מוביל בישראל האוויר זיהום כי  מעריך  OECDה ארגון. מוקדמת לתמותה ואף ריאה-לב
 . מתחבורה אוויר לזיהום חשיפה עקב כמחציתם, שנה בכל מוקדם מוות

 
)התמיכה תינתן רק למימוש אחת המשרד להגנת הסביבה מעמיד לרשותך את האפשרויות הבאות 

 :מהאפשרויות(

 . רישומו ולשנת הרכב לסוג בהתאם  00,000₪ל  ₪ 5,000הנע בין  כספיהרכב תמורת מענק  גריטת .6
 :הבאים התנאים בכלמותנית בעמידה מענק גריטה  קבלת

 הרכב מוגדר כרכב כבד ישן 

 היה בתוקף לפחות שנה עד למועד הגריטהו בתוקף רישיון הרכב 

 הרכב נקי משעבוד או עיקול  

  חלקיו כל ועם שמיש במצב הגריטה לאתר הגיעהרכב 
 

 ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בתכנית המשתתפים הגריטה אתריפירוט 
 

 להגנת המשרד עם סבסודהנמצאים בהסדר  המוסכים אחדבמוסך מורשה או ב חלקיקים מסנן התקנת .0
 רכב וכן, לכלי פרטית בבעלות רכב לכלי חלקיקים מסנן ברכישת תוענק כספית תמיכה  .הסביבה
שבבעלותו. פרטים על היקף התמיכה  הרכב כלי ולמספר המכירות תאגיד בהתאם למחזור בבעלות

 הסביבה להגנת המשרד באתרלהתקנת מסנני חלקיקים במחיר מסובסד  שנבחרורשימת המוסכים ו

 חלקיקים מסנן בו שהותקן רכב על גריטה מענק לקבל יהיה ניתן לא לידיעתך
 

 המסנןהזמנת  מיוםעבורו.  במיוחד מיוצר ולעיתים הרכב למאפייני ייחודי באופן מותאם המסנןלב,  שים
  ועל כן יש להזמינו מראש. יכולים לחלוף שבועות ואף חודשים ברכב להתקנתו עד
 

, מענקי הגריטה, סבסוד המסננים, מידע טכני אויר מרכבי דיזל זיהוםנוספים על התכנית לצמצום  פרטים
א באתר המשרד להגנת הסביבה: ניתן למצו לגבי התקנת מסננים ועוד

http://www.sviva.gov.il/olddiesel 
 

 :דיזל מרכבי אויר זיהום לצמצום לתכנית הציבורשאלה או הבהרה בעניין ניתן לפנות למוקד פניות  בכל
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