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 (2019בקיץ עודכן )המסמך 

 כללי:

נדרשת באזורים שונים בערים גדולות בצרפת. ומטרתה לעזור בזיהום   Critairמדבקת זיהום האויר 

 האויר.

, ונהגי רכבים שלא מדביקים אותה יכולים לקבל  היא נדרשת רק בימים מסויימים בהם הזיהום חריג

ניתנים רק החל מהיום   הקנסות,  גם כאשר מוכרז זיהום - נכון לעכשיו) קנס של כמה עשרות יורו

 .השלישי(

 air.gouv.fr-www.certificat אתר ייעודי =<דרך  – רכישת המדבקה אפשרית רק באמצעות האינטרנט 

ניתן לבצע את   –בפועל  ליך דורש פרטי ותצלום רישיון רכב )שיש להעלות לאתר(,מאחר והתהאך 

 רכישת המדבקה רק לאחר שהרכב השכור נמסר לידינו.

העלות כוללת גם הפקה ומשלוח של   יורו עלה לי(. 4.21יורו ) 4כ   –וח  עלות הרכישה ומשל -

 המדבקה הפיזית. 

 . דקות 30עד  15ה זה עניין של כולל ניסוי וטעי אבל כשעושים אותו בפועל, –תהליך נראה מסובך ה -

 עדיף על קבלת קנס של עשרות יורו.גם אם לוקח קצת יותר זמן, זה עדיין  -

 /https://aqicn.org/city/strasbourg: באתר הזה יש מידע על הזיהום בעיר 

 כדי לקבל התראה כאשר יש זיהום שדורש מדבקה:להלן  להירשם באתר אפשר ו

pollution/-alerte-https://demarches.strasbourg.eu/proprete/inscription 

 

 ? מה נדרש לתהליך -עצמה בחזרה לרישום לקבלת המדבקה 

 כי תעזרו בו למילוי השדות הנדרשים באתר.  עמכםלא להתעצל ולקחת  –רישיון של הרכב + 

 לטובת העלאה באתר.  400KBבמשקל של עד  JPGקובץ  –תצלום רישיון של הרכב המדובר + 

 . 400KBמשקל התמונה של הרישיון לעד  דחיסת שתותקן מבעוד מועד לטובת + אפליקציה

 חינמיות בגוגל או אפל סטור. יש הרבה אפליקציות

 

 איך ומתי מקבלים את המדבקה?

 כעשרה ימים.  לוקחוזה  –המדבקה "הפיזית" נשלחת בדואר לכתובת שמציינים בעת ההזמנה  

 שעות למייל, 24במייל תוך  חשבונית רכישה כל רוכש מקבל מדבקה זמנית +   -במקביל 
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 לפקחים/ שוטרים במידת הצורך . אותם ניתן להציג

 

 שלבי ביצוע הרישום:

 .  air.gouv.fr-www.certificatהיכנסו לאתר  .1

 

 

 

 
 

 

 אנגלית  -בחרו שפה . 2

לחצו על כפתור . 3

 "התחלה" 

בחרו רכב הרשום  . 4

 מחוץ לצרפת 

http://www.certificat-air.gouv.fr/


 

 

 

. חובה לסמן את  5

 שתי התיבות 

 NEXT". לחצו "6

 



 

 

 

 

 שווייצרי )ימין( + השדות המתאימים שיש למלא באתר )משמאל(:  רישיון מבנה דג' של 

 
 

 

 

 . כלי עזר לזיהוי השדות שיש למלא באתר. 7

 בוחרים את המדינה בה נשכר הרכב,

 ומקבלים דוגמה של מבנה הרישיון באותה מדינה 

 ומספור הסעיפים ברישיון, כך שיהיה ברור מה 

מומלץ להדפיס מראש   צריך למלא בשדות באתר. 

 יותר נוח לעבודה אחר כך.  –עוד בארץ 

 



 דג' נוספת של מבנה רישיון גרמני )ימין( + השדות המתאימים שיש למלא באתר )משמאל( : 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 חובה להעלות תצלום של רישיון הנהיגה.  –*** שימו לב  

 בסוף.  SAVE**** לא לשכוח ללחוץ 

 הוספת כלי רכב.. לחצו על  8

 ואז ייפתח חלון עם שדות למילוי פרטי הרכב כפי 

 שמצוינים ברישיון

 

 . "אני בנאדם שרק רוצה מדבקה.....חחחח 9

 



 : הרישום+ עדכון אמצעי תשלום+ סיכום רכישהוי פרטים אישיים + מעבר על פרטי . מיל10

 

 

בכל עת מסומן שלב הרישום בו נמצאים ומה   – )"סרגל שלבי הרישום"( כפי שמסומן למעלה

אחרי מילוי פרטי הרכב )שזה הקטע הכי "קשה"(, נשארו   –למעשה   השלבים שמחכים לנו.

 לנו שלבים פשוטים וידועים מכל אתר רכישה שהיינו בו בעבר.

 

 טיפים חשובים בעת מילוי הפרטים האישיים )מהתנסות אישית(:  שנירק 

 

כתבו את השם שלכם, ומלאו את הכתובת של   – דבקה בכתובת פיזית למשלוח המ .1

 חברת ההשכרה ממנה נלקח הרכב )לא באמת מעניינת אתכם המדבקה הפיסית(. 

 

 לא ניתן להזין כתובת בישראל.....חחחח  –התוהים   לכל

 

כי לשם נשלחים המדבקה הזמנית + חשבונית המהווה   –להקפיד על פרטי האימייל  .2

 אישור על רישום הרכב .

 

 ☺סיימתם   –זהו 

 עם סיום הרישום תקבלו מייל אוטומטי שמציין כי בכפוף למילוי תקין של פרטי הרכב,

 שעות למייל את המדבקה הזמנית + חשבונית, המהווים אסמכתא שניתן להציג   24תקבלו בתוך כ 

לכל דורש )פקח/ שוטר(. במקביל תשלח המדבקה הפיזית לכתובת שציינתם )חברת ההשכרה...עם  

 ( ...עליה שמכם

 ".סרגל "שלבי הרישום 

 מציין בכל עת מה השלבים שנותרו לנו ברישום. 

 


