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לכבוד:
מר חיים ביבס
יו"ר מרכז השלטון
המקומי

מר שמואל ריפמן
יו"ר מרכז המועצות האזוריות
בישראל

שלום רב,
הנדון  :צמצום זיהום אוויר ממשאיות איסוף אשפה
בימים אלו יוצא המשרד להגנת הסביבה במהלך חדש שמטרתו צמצום זיהום האוויר כתוצאה
מפעילות משאיות איסוף האשפה ברחבי הארץ.
משאיות איסוף האשפה מתאפיינות בפליטה מוגברת של זיהום אוויר ,אשר גורם למגוון רחב
של מחלות ובכלל זה לסרטן הריאות .משאיות אלו נוסעות ועובדות בצמוד לאזורי מגורים,
ולכן מהוות גורם משמעותי לפגיעה בבריאות הציבור והסביבה.
לאור זאת ,המשרד להגנת הסביבה ,בשיתוף הקרן הקיימת לישראל ,יסבסד רכישה והתקנה
של מסנני חלקיקים ,אשר מפחיתים עשרות אחוזים מזיהום האוויר ,במשאיות איסוף האשפה.
ניתן יהיה להתקין את המסנן במוסכים מורשים ,אשר ימכרו אותו בעלות של  ,₪ 2111לאחר
סבסוד של כ 58%-מעלותו המשוערת .רשימת המוסכים וכתובתם ,מפורסמת באתר המשרד
להגנת הסביבה:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Pages/Reducing-airpollution-diesel-vehicles.aspx
במקביל ,המשרד להגנת הסביבה יוציא עוד השנה הוראות לצמצום זיהום האוויר ,לציי
משאיות איסוף האשפה אשר מחזיקים  11כלי רכב כבדים ומעלה ,ובהם גם רשויות מקומיות.
ההוראות יקבעו כי צי הרכב לא יחזיק ולא יפעיל רכב שאינו עומד בתקן זיהום האוויר יורו 4
לפחות אלא אם התקין מסנן חלקיקים ברכב.
פרטים נוספים על המהלך יינתנו ביום עיון שנקיים לציי משאיות האשפה בתאריך  6791/במכון
לאנרגיה וסביבה ,רח' חיים לבנון  ,62ת"א ,בין השעות  .1/:91-14:11כמו כן ניתן לפנות
בשאלות למשרד בדוא"ל .zihumavir@sviva.gov.il

אנו רואים בצעד זה חשיבות גבוהה ,ומבקשים מכם לוודא כי כל משאיות האשפה הפועלות
ברשויות המקומיות עומדות בתקן יורו  ,4או לחילופין ,פונות אל המוסכים דלעיל להתקנת
מסנני חלקיקים ,לא יאוחר מ 2-חודשים מיום הוצאת ההוראות .בואו נציל יחדיו חיים ונשפר
את בריאות תושבי הרשויות בישראל.

בברכה,
ישראל דנציגר
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

העתקים:
ח"כ זאב אלקין ,השר להגנת הסביבה
גב' אורנה הוזמן-בכור ,מנכ"לית משרד הפנים
מר מאיר שפיגלר ,מנכ"ל הקרן הקיימת לישראל
גב' שולי נזר ,סמנכ"לית בכירה לתעשיות ורישוי עסקים
מר גיא סמט ,סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי
מנהלי מחוזות ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר צור גלין ,ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
מר אמיר זלצברג ,ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה

