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בעקבות הצלחה חסרת תקדים :מדצמבר חוזרים לגרוט
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אתר גריטת כלי רכב
אייל ביבי :צילום

אתר גריטה .צילום :אייל ביבי

פרויקט הגריטה התחדש ב .2/12/2012 -כל בעל רכב שיוצר עד  1992יוכל לקבל 3,000
שקלים עבור מכוניתו .תקציב הפרויקט גדל השנה ב 10 -מיליון שקלים ועומד על  28מיליון
שקלים .באמצעות תקציב זה ניתן יהיה לגרוט כמעט  9,000כלי רכב ישנים נוספים .פרויקט
הגריטה יהיה פעיל עד גמר התקציב.
גריטת )הפיכה לגרוטאה( כלי רכב ישנים ורכישת חדשים היא אחת השיטות להפחתת
פליטת המזהמים מצי הרכב .במשך השנים הוחמרו תקני הפליטה המרביים המחייבים כלי
רכב חדשים ולפיכך השימוש בכלי רכב החדשים יותר כרוך בפליטה מועטה יותר.
תכנית הגריטה
רכבים המיועדים לגריטה
תהליך העברת כלי רכב לגריטה
הצלחת התכנית
טופס יפוי כח

תכנית הגריטה

פירוק הרכב הישן לקראת גריטה .צילום:אהרון גיא
 .1תכנית הגריטה מהי?
בעלי רכב ישן ,שגילו  20שנה ומעלה ,אשר רישיונו )טסט( היה בתוקף במהלך השנה
האחרונה ,יכולים למסור את רכבם למגרשים ייעודיים ,בהם תתבצע גריטת הרכב.
כל חלקי הרכב הגרוט יושבתו ויועברו למיחזור .תמורת הרכב המועבר לגריטה יקבל
בעל הרכב פיצוי בסך כ ₪ 3,000-מהמדינה .
 .2מהן מטרות התכנית?
התכנית לעידוד גריטה מורידה מהכביש מדי שנה אלפי כלי רכב ישנים ,הפולטים
כמויות גדולות של זיהום אוויר ושבטיחותם נמוכה .הורדה מסודרת של כלי רכב אלו
מהכביש:
.1
.2
.3
.4

תצמצם את זיהום האוויר בערים
תפחית את הנזק מתאונות דרכים
תקטין את מספר גרוטאות הרכב המושלכות בערים ובצידי הדרכים
תביא להגדלת מיחזור חומרי הגלם של הרכב

 .1מי מקדם את התכנית?
התכנית לעידוד גריטה מקודמת על ידי המשרד להגנת הסביבה ,משרד התחבורה
ומשרד האוצר.

רכבים המיועדים לגריטה

תהליך פירוק כלי רכב
אהרון גיא :צילום
 .1איזה רכב רשאי להשתתף בתכנית?
שימו לב! חלו שינויים בתנאים לגריטה .כל התנאים הבאים חייבים להתקיים :
 .1רכב משנת ייצור  1992או ישן יותר
 .2רכב שרישיונו )טסט( היה בתוקף במהלך כל השנה האחרונה ,לפני העברתו
לגריטה
 .3רכב מסוג פרטי  -נוסעים )ברישיון הרכב מופיע  -סוג הרכב )M1
 .4רכב אשר נמסר לגריטה בידי בעליו הרשומים
 .5רכב שאינו מעוקל או משועבד
 .6הרכב חייב להגיע לאתר הגריטה בנסיעה )לא על גרר( ועל כל חלקיו
 .2למה נדרש טסט בתוקף במהלך השנה האחרונה ,אם הרכב מיועד לגריטה ?
התכנית לעידוד גריטה נועדה להוציא משימוש כלי רכב מיושנים אשר לרוב מזהמים
יותר את האוויר ופחות בטוחים לנסיעה לעומת כלי רכב חדשים .כלי רכב ללא טסט
בתוקף אינם נוסעים ולכן אין הצדקה לתמרץ את בעליהם לגרוט את הרכב.
 .3האם הרכב חייב להיות במצב שמיש הניתן לנהיגה?
כן .על רכב להגיע לאתר גריטה בנסיעה כאשר הוא במצב שלם ,על כל חלקיו ושמיש
לנהיגה .

תהליך העברת כלי רכב לגריטה

תהליך גריטת כלי רכב
אהרון גיא :צילום
 .1כיצד זה עובד?
אם רכבך עונה לתנאי התוכנית עלייך לפעול בהתאם לשני השלבים הבאים :
 .1שלב ראשון :על הבעלים הרשומים של הרכב להגיע לאחד ממשרדי הרישוי
כשברשותכם רישיון הרכב ,תעודה מזהה וצ'ק מבוטל .במשרד הרישוי יבוטל
רכבך ויופק עבורך רישיון רכב זמני ל 48 -שעות .
 .2שלב שני :להגיע לאחד מאתרי הגריטה המורשים עם רישיון הרכב הזמני
ותעודה מזהה .לאחר זיהוי הרכב ובעליו ,הרכב יישאר באתר לצורך השבתה
וגריטה .תוך  45ימים מתום התהליך יזוכה חשבונך בסך . ₪ 3,000

להיכן ניתן למסור את הרכב?
תכנית הגריטה מופעלת באמצעות אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים ,אשר פועלים בכל
רחבי הארץ.
אתרי גריטה פעילים 2013-2012
פקס

טלפון

כתובת

שם האתר

אזור

 08-8524238 08רח' התאנה פינת רחוב העבודה  ,1א.א .קאר סנטר דרוםמוטורוס
איזור התעשייה הקלה ,אשדוד
8524236
088566894
 03-9342023 03רח' נחשון  ,17אזור תעשייה סגולה,פתח תקווה
03-9319721 9342022
03-9342021
02-6566299 026566230

רח' נמל התעופה  ,6אזור תעשייה
עטרות ירושלים

04-8424279 0404-8416438 8411033

רח' יוסף בצרי  ,30קרית אתא

היפר חלף מרכז
בע"מ
תייסיר שווקי ירושלים
בע"מ
גרר חיפה חיפה
אסולין בע"מ

מפות הגעה לאתרי גריטה
א.א .קאר סנטר מוטורס -מפת הגעה לאתר הגריטה באשדוד
היפר חלף בע"מ  -מפת הגעה לאתר הגריטה בפתח תקווה
תייסיר שווקי בע"מ -מפת הגעה לאתר הגריטה בירושלים
גרר חיפה אסולין בע"מ -מפת הגעה לאתר הגריטה בקרית אתא

 .1האם אקבל בנוסף ל ₪ 3,000 -גם החזר אגרת רישוי?
כן ,חשבונך יזוכה ב + ₪ 3,000 -החזר אגרת הרישוי .גובה ההחזר תלוי במשך
הזמן עד למועד פקיעת רישיון הרכב.
 .2האם עלי לשלם כסף לאתר הגריטה?
לא ,מסירת הרכב לגריטה לא כרוכה בתשלום לאתר המורשה.
 .3האם בעל הרכב חייב להגיע בעצמו ?
 .1למשרד הרישוי  -בעליו הרשום של הרכב חייב להגיע בעצמו למשרד הרישוי,
כדי להגיש בקשה לביטול הרכב לצורך גריטה
 .2לאתר הגריטה  -אפשר לשלוח מיופה כח למסירת הרכב לגריטה .יש למלא
את טופס יפוי הכח המתאים בצירוף תעודה מזהה של בעלי הרכב ורישיון
הרכב הזמני שהופק במשרד הרישוי

