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 התייעלותו  חממה גזי פליטות להפחתת בפרויקטים להשקעות סיוע מסלול
 4.41  מס'                                                                              אנרגטית

 כללי .1

הפחתת פליטות גזי חממה  20/09/2015 מיום 542' מסלהחלטת הממשלה  בהמשך .1.1
בהחלטת ממשלה זו,  ולשם עמידה ביעדים הקבועים  וייעול צריכת האנרגיה במשק
בדבר תכנית לאומית  10/04/2016 מתאריך 1403' מסובהמשך להחלטת ממשלה 

 פרסום על הוחלט ,אנרגטית ולהתייעלות חממה גזי פליטות להפחתת היעדים יישוםל
 תוך והתייעלות אנרגטית להפחתת פליטות גזי חממה בפרויקטים להשקעות סיוע מסלול

 זיהום הפחתת עידוד ,נייםובינו קטנים ועסקים חלשות מקומיות לרשויות תיעדוף מתן
 ,ישראליות חדשניות טכנולוגית של התקנות ישלבו אשר השקעות ועידוד מתעשייה אוויר
ולפיתוח הכלכלה והתעשייה )להלן: "הרשות הרשות להשקעות באמצעות  ופעלי אשר

 (בהתאמה "המשרד"-ו ''מסלוללהלן: "ה) והתעשייה הכלכלה במשרדלהשקעות"( 
 .חדשנות"(לרשות הוהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "

  .ומשרד האוצר משרד האנרגיההמשרד להגנת הסביבה,  בשיתוף נוהלי המסלול .1.1

 .תחרותיתבסיס הקצאה  עלנתן יי הסיוע .1.1

 מטרה .1

להתייעלות  לפרויקטים המענק למתן והקריטריונים הכללים את לפרט מיועדת ההוראה
 .חממה גזי פליטות הפחתתאנרגטית ו

 תהגדרו .1

בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר 
 אחרת במפורש בגוף ההוראה:

 "אתר" .1.1

 והתייעלות חממה גזי פליטות להפחתת פרויקטההמיקום הגיאוגרפי בו מתבצע 
 יכול להתבצע ביותר מאתר אחד. פרויקטכי  ,יובהראנרגטית. 

 "מקצועי בודק" .1.1

שאושר  הפרויקט, יישום הבקשה בדיקת לשם עמו התקשר שהמשרד גוף או אדם
 .והדיווחים עליו

 "שליטה  בעל" .1.1

 בזכויות לפחות 50%-ב, אחר עם יחד או לבד, בעקיפין או במישרין, שמחזיק מי
 .בתאגיד האחזקה

 "גורם מאמת"  .1.4

היקף פליטות דיווחים על בדיקה ואימות של  לשם, אדם או גוף שהמשרד התקשר עמו
  .הפרויקטשהופחתו במסגרת  גזי החממה

 "גזי חממה"  .1.3

בשנת  אישררהישראל  שמדינתששת גזי החממה שהוגדרו על ידי פרוטוקול קיוטו 
2004 – CH4, N2O, CO2, SF6 ,HFC, PFC. 
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 גריטה .1.3

 לגריטההמוחלפים  ומדחסיםמזגנים  ,מגדל קירור תהליך בו מועברים מערכות קירור,
 .11האתרים נמצאת בנספח  רשימתאתרי גריטה מורשים. ב

 "דיווח מאומת" .1.7

 רצופיםחודשים  12של תקופה במהלך  ,יתבצע הפחתת פליטות גזי חממה ניטור .3.7.1
גיית ובהתאם למתודול ,חודשים מתום תקופת הפרויקט 24בתוך תקופה של 
 .ע"י גורם מאמת נבדק ואומתאשר , 9על גבי נספח החישוב המאושרת 

 26, לכל המאוחר, עד השקעותל ברשות התכנית נהלמל ריימסהדיווח המאומת  .3.7.2
 .הפרויקט תום תקופתחודשים מ

 "הוועדה"  .1.3

 .להוראה  6 כהגדרתה בסעיף

 " אנרגטית תוהתייעלו "הפחתת פליטות גזי חממה .1.3

 ערך תשוו ביחידות חממה גזי פליטותהמרתן לו ש"קוט של ביחידות התייעלות אנרגטית
 הבסיס לקו ביחסאו צמצום בפליטה ישירה של גזי חממה,  ,חמצני דו פחמןל
(Baseline), הלןל 3.21  לסעיף בהתאם המאושרת החישוב במתודולוגיית שהוגדר כפי. 

  "מזכות השקעות" .1.13

 ייעוץ ותכנון ,אנרגיה סקר ישירות על הוצאות :הכוללות פרויקט לביצוע השקעות .3.10.1
התקנה, הוצאות  הוצאות, ומכונות ציוד לרכישת הוצאות, לפרויקט מקדים

הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד 
 .וניטור מדידה והוצאותהוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים  ומכונות,

לרבות טכנולוגיות הנדרשות  ,הפרויקט טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע .3.10.2
 .לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות קיימות

 את צפויות לצמצם 3.10.2 -ו 3.10.1בסעיפים ההשקעות המזכות כאמור  .3.10.3
 הבסיס לקו ביחס חממה גזי פליטותצריכת החשמל או  של הכולל היקפן

(Baseline ,)בהתאם המאושרות החישוב מתודולוגיות ידי על שמוגדר כפי 
 טון120  או בשנה טש"קו 200,000-מ לא יפחתכך ש להלן 3.20 לסעיף

 .,פליטות

 "חדשניתשל טכנולוגיה ישראלית  מסחריתה נ"התק .1.11

 את לצמצם הצפויהחדשנית של מוצר, המבוסס על טכנולוגיה  מסחרית התקנה .3.11.1
 הבסיס לקו ביחס חממה גזי פליטותצריכת החשמל או  של הכולל היקפן

(Baseline ,)בהתאם ,המאושרות החישוב מתודולוגיות ידי על שמוגדר כפי 
 טון 120 או בשנה טש"קו 200,000-מ יפחת לאכך ש ,להלן 3.21 לסעיף

  .פליטות

חברה שהתאגדה ופועלת פותחה ע"י  ,3.11.1, כאמור בסעיף הטכנולוגיה .3.11.2
ואשר הבעלות על הקניין הרוחני בה ועל כל  ,בהתאם לדיני מדינת ישראל
  .בבעלותה המלאה והבלעדית יםהזכויות הנובעות ממנו נמצא
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 " מחקרה ועדת" .1.11

 ,קרן המו''פ - חדשנותהשל רשות  1ועדת המחקר המפעילה את מסלול הטבה מס' 
תדון בבקשות לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית 

 .חדשנית

 "יזם" .1.11

 כל אחד מאלה: 

 ;ישראל מדינת לדיני בהתאם בישראל ופועל התאגד אשר תאגיד .3.13.1

 ;מורשה עוסק  .3.13.2

 ;שותפות רשומה  .3.13.3

 ;עמותה  .3.13.4

 ;תאגיד עירוני  .3.13.5

 .מקומיתרשות  או מקומיות רשויות אשכולות מסוג ערים איגוד  .3.13.6

 "אסקו יזם"  .1.14

 אנרגטית התייעלות "חברות :חברה המספקת שירותי אנרגיה ורשומה במאגר המידע
  .באתר משרד האנרגיה אסקו" וחברות

 "כתב אישור"  .1.13

בגין ביצוע הוועדה המאשר למבקש הסיוע את זכאותו לקבלת סיוע  שלמכתב  .3.15.1
 . כמפורט בהוראה ,פרויקט

, סכום הסיוע, ןומרכיביה מזכותה ותההשקעהיקף  :כתב האישור יכלול את .3.15.2
דיווח ההתחייבות למבקש הסיוע נדרש להשלים את ההשקעה, בו משך הזמן ש

ם אחרים ככל שייקבעו על תנאימהפרויקט וכתוצאה על היקף ההפחתה בפועל 
  הוועדה. ידי

 כתב האישור ייחתם ע"י מורשי החתימה של המשרד. .3.15.3

 "מבקש הסיוע" .1.13

 יזם, יזם אסקו. 

 "מגזרי פעילות זכאים"  .1.17

 המרכזית הלשכהלפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה של ]מגזרי הפעילות במשק 
מפורטים וההזכאים לקבל סיוע במסגרת הוראה זו  [,"(ס''הלמ: "להלן) לסטטיסטיקה

 .להוראה 1בנספח 

  "מדחס אוויר" .1.13

 פי על לשחרר ניתן אותו אוויר של דחיסה ידי על קינטית לאנרגיה כוח הממיר מכשיר
 .פקודה

 ''מסלולה מנהל'' .1.13

 .במשרד הרשות להשקעות מנהל ידי על לכך שהוסמך מי

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/municipal_authorities?chapterIndex=6
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/municipal_authorities?chapterIndex=6
http://energy.gov.il/InformationForPublic/Data/Pages/GxmsMniPerformanceContractingData.aspx
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 "קירור )צ'ילר( "מערכת .1.13

 וממכונות ממבנים, תעשייתיים מתהליכים עודף חום הרחקת/לפינוי מערכת .3.20.1
 . לסביבה

לנתוני  שווהיהיה לפחות  החדש קירור במערכת ((COPבמקדם היעילות  נתוני .3.20.2

 אנרגטיתהמצוין בתקנות מקורות אנרגיה )יעילות ( COPהיעילות )מקדם 

 (.2013-"גהתשע, חדשנית מים ליחידת מזערית

 גלובלית התחממות פוטנציאל בעלי HFC מסוג קירור גזי המכיל ציוד רכישת .3.20.3

(GWP )באם הציוד מכיל גזי קירור כאמור מעבר לערכים  התתקבלנ לא גבוה

 .10 בנספח הקבועים

 "מתודולוגיית חישוב מאושרת"  .1.11

פרויקט הכתוצאה מהפחתת פליטות גזי חממה הפוטנציאל לשל  כימות ולחישובשיטה ל
או  )להלן: "קו הבסיס"בהוראה זו שלפני יישום הפרויקט  חממה גזי פליטות למצבביחס 

"baseline)", "המקוון בקשהה טופסי המשרד להגנת הסביבה ומוטמעת בשאושרה ע 

  .חממה גזי פליטות להפחתת לפרויקט לסיוע

 "סיוע" .1.11

בגין הפרויקט אחרי שעמד בתנאים הנדרשים על פי מבקש הסיוע אותו יקבל  מענקה
 הוראה זו.

 בינוני"ו"עסק קטן  .1.11

 מחזורו או עוסק מורשה ישראל מדינת לדיני בהתאם בישראל ופועל התאגד אשר תאגיד
 למועד שקדמה הקלנדרית בשנה ,₪ מיליון 200 על עולה לא שלו השנתי המכירות

 .הבקשה הגשת

 "פרויקט" .1.14

 חממה גזיפליטות צריכת החשמל או  של השקעה מזכה אשר מביאה להפחתה
 או באמצעות הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה אשר אנרגטית התייעלותבאמצעות 

המקוון מפורטת בגיליון/נות קובץ האקסל במסגרת טופס הבקשה ה ,למדידה ניתנות
  .לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה לסיוע

 "קשור תאגיד" .1.13

 ,ערך ירותינ בחוק כהגדרתן, קשורה וחברה מסונפת חברה, עסק של בת חברת
 .1968-ח"התשכ

 '' הפרויקט''תקופת  .1.13

 .האישור כתב הוצאת מיום חודשים 24 של תקופה
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 מסלולעקרונות ה .4

 גזי פליטות להפחתת יקטיםפרו/ יקטפרו לבצע שמעוניין סיוע למבקש תמיועדכנית הת .4.1
אשר  ,עקיף או ישיר באופן )דרך צמצום צריכת החשמל( והתייעלות אנרגטית חממה

 .הזכאים הפעילות ממגזרי באחד וניטור לחישוב ןנית

 , לפי סוג מגיש הבקשה:במסגרת התכנית מספר הבקשות אותן ניתן להגיש .4.1

יותר מבקשת סיוע רשאי להגיש  ,3.13, כהגדרתו בסעיף יזםמבקש סיוע שהוא  .4.2.1
 טכנולוגיה של ראשונה מסחרית התקנה בגין)כולל בקשה לסיוע נוסף אחת 

 אחד פרויקטל , אולם כל בקשה תתייחסקלנדרית( בשנה חדשנית ישראלית
  בלבד.

הוא  גםלהגיש  רשאי יהיה ,3.14, כהגדרתו בסעיף אסקומבקש סיוע שהוא יזם  .4.2.2
אולם במקרה שלו ניתן להגיש בכל בקשה  לעיל,, כאמור אחתיותר מבקשת סיוע 

 .פרויקטים ארבעהעד 

 ולא המזכה ההשקעה מסך 20% עד של בשיעור ואה סיוע בקשת עבור הסיוע גובה .4.1
בשנה  סיועהבקשות הסיוע שיוגשו על ידי מבקש  סך עבור₪  3,000,000-מ יותר

 .קלנדרית

 טכנולוגיה של מסחריתהתקנה  על תמבוססבקשת הסיוע עבור הפרויקט ש ככל .4.4
 בסעיף הנזכר לזה, רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה לסיוע נוסף חדשנית ישראלית

 הסיוע: ''להלן) בפרויקט המזכה ההשקעה מסך נוספים 20% שלבשיעור  לעיל 4.3
יעלה על  לא הסיועגובה הסיוע הנוסף עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי מבקש . ''(הנוסף

  .קלנדרית בשנה ''חש 3,000,000

, לא יעלה על לקבל מבקש סיוע, בשנה קלנדרית שזכאי כולל הסיוע הנוסףהסיוע  גובה .4.3
6,000,000 ₪ . 

 אחת ת סיועמבקש יותרל 4.4כאמור בסעיף  סיוע לאשר רשאית המחקר ועדת .4.3
 : הבאים בתנאים ,חדשנית ישראלית טכנולוגיה אותה על המבוססת

של  שונים במקצים או מקצה באותו שהוגשו בקשות שלוש עד-ב מדובר .4.6.1
  ;המסלול

 מיליון 3 על יעלה לא שרויאוש הבקשות לכלל טכנולוגיה אותה בגין הסיוע סך .4.6.2
₪. 

 : באופן הבא, לפי בחירתו להגיש את בקשתומבקש הסיוע יכול  .4.7

 אנרגטית והתייעלות חממה גזי פליטות להפחתת /יםפרויקטללהגיש בקשה  .4.7.1
 בלבד.

 ,אנרגטית והתייעלות חממה גזי פליטות להפחתת /יםלפרויקט להגיש בקשה .4.7.2
 .חדשנית ישראלית טכנולוגיה של מסחרית התקנהלו

 הסיוע תתבצע כדלקמן: תשלום פריסת  .4.3

 מבודק אישור יבלקשמנהל התכנית  לאחר ינתןי מהסיוע 65% של תשלום .4.8.1
 במלואה בוצעההמזכה  ההשקעה כי ואישר הפרויקט באתר ביקר אשרמקצועי 
 שהוציאהישירות  ההוצאות על קבלות וכנגד הצגת ,שאושרה לתכנית בהתאם

 . הפרויקטבגין  הסיוע מקבל
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 הסיוע קבלמש לאחריינתן  סיועמה 35% יתרת הסיוע, בסך של של תשלום .4.8.2
  .מאומת שנתי ח"דו רשות להשקעותב התכנית למנהל המציא

ה מועד בו התקבלהימים מ 90בתוך  ואעל ידי המשרד המועד התשלום  .4.8.3
בסעיף  על אף האמורם ולאחר אישור המסמכים כאמור לעיל. בקשה לתשלוה

משרד לדחות ה, בנסיבות חריגות שתקבענה על ידי הוועדה, יהיה רשאי זה
הפרשי לא יהיה זכאי ל מקבל הסיועו הסיועחלקים מתשלום לזמן סביר 

 הצמדה, ריבית או כל פיצוי בגין העיכוב האמור.

 החדש קירור במערכת אוויר מדחס או קירור מערכת החלפת הכולל בפרויקט .4.8.4
 אישור המצאת הוא לתשלום הבקשה לאישור תנאי, חדש אוויר מדחס או

 גריטה מאתר, בהתאמה הישנים האוויר למדחס או הקירור למגדל גריטה
 . 11פר מס לנספח בהתאם, מורשה

שהתבצעו  ,ניתן להכיר אך ורק בהשקעות מזכות: מועד ההכרה בהשקעות המזכות .4.3
 הוגשה הבקשה.המקצה שבגינו לאחר מועד פרסום 

 תקציב הגשת בקשת סיוע שנדחתה מפאת חוסר .4.13

 במקצה ולא קיבל סיוע מפאת חוסר תקציב במקצהאשר הגיש בקשת סיוע מבקש סיוע 
, ופורסם מקצה חדש במסלול זה, רשאי להגיש את בקשתו מחדש במסגרת אליו ניגש

הוראת המנכ"ל )על נספחיה( אשר תהיה בתוקף במועד המקצה החדש, בהתאם לנוסח 
 הגשת הבקשה.

 תנאי סף .3

 :הם זו ל"מנכ הוראת פי על סיוע לקבלת בבקשה לדיון המצטברים הסף תנאי

אחד ממגזרי הפעילות מבוצע במבקש הסיוע  על ידיהפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע  .3.1
 .1 בנספחהמוגדרים 

תעריף  זכאי לקבלאנרגיה מתחדשת אשר חשמל מהפרויקט אינו פרויקט להפקת  .3.1
או פרויקט אשר מטרתו העיקרית  או אשר משתתף בהסדרת "מונה נטו" חשמל מועדף

  גז טבעי.שימוש בלאו גפ"מ סולר , מזוטבשימוש מ מעברהינה 

 אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית. מבקש הסיוע .3.1

 לא ,קשור תאגיד הואבין אם הוא תאגיד ובין אם  סיוע מבקש של מחזור המכירות היקף .3.4
)להלן: ₪  מיליון 400 עלשקדמה למועד הגשת הבקשה לסיוע  הקלנדרית בשנהעלה 

בחשבון מחזור מכירות  חיילקחישוב מחזור המכירות  לצורך .("המכירות מחזור מגבלת"
   . בלבד הסיוע מבקש של

 :על לא תחול 5.4כאמור בסעיף מגבלת מחזור מכירות  .3.3

 רשות מקומית; .5.5.1

 בהתאם גבוהה להשכלה המועצה ידי על שהוכר מוסד - גבוהה להשכלה מוסד .5.5.2
  ;1958-ח"התשי ,גבוהה להשכלה המועצה לחוק

 ;בבעלות ממשלתית וחולים שאינבית  .5.5.3

 חדשניתכנולוגיה ישראלית ט ת סיוע להתקנה מסחרית שלבקש מי שהגיש .5.5.4
 .פרויקטבשקעה המה לפחות 51% מהווהש
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התייעלות הביא לול קש הסיוע צפוי להפחית פליטות גזי חממהושבגינו מב הפרויקט .3.3
 מאושרתה חישובהבהתאם למתודולוגיית כאשר חישוב ההפחתה הוא  תאנרגטי

תקופת החישוב של הפחתת הפליטות  , כידגש. יוהמקוון בטופס הבקשה המופיעה
 שנים. 10 למשך אהי המקוון שיש להזין בטופס הבקשה תהאנרגטיוההתייעלות 

חממה  כנדרש  גזי פליטות של הכולל היקפן את לצמצם יקט נשוא הבקשה צפויהפרו .3.7
 :במצטבר להלן

 ידי על שמוגדר כפי(, Baseline) הבסיס לקו ביחס ההפחתה תפחת .5.7.1
 עיל.ל 3.21 לסעיף בהתאם המאושרות החישוב מתודולוגיות

 .בשנה פליטות טון 120 או בשנה טש"קו 200,000-מ פחתת הפחתה לא .5.7.2

, חדשניתבמקרה של בקשה לסיוע נוסף בגין התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית  .3.3
 רשות של ובהתאם לבדיקה 3.11ההתקנה כאמור עונה על ההגדרה שבסעיף 

 .ומתן אישור של ועדת המחקר החדשנות

 ₪ 100 של יחס על עולה אינה נפלטיםה חממהה גזי של המשוערת ההפחתה מידת .3.3
 .מופחת חממה גזי לטון

 סך ההשקעה של מבקש הסיוע בפרויקט: .3.13

לפחות  תהיה סך ההשקעה בפרויקט -לסיוע המוגשת על ידי יזם  הבבקש .5.10.1
 .₪ 500,000סכום שהוא  

מהפרויקט סך  100%במקרה של טכנולוגיה ישראלית חדשה המהוה  .5.10.2
 ₪.אלף  400ההשקעה יהיה לפחות 

 ת על ידי יזם אסקו:המוגשבבקשה  .5.10.3

 1,000,000שהוא סך ההשקעה בפרויקט אחד יהיה לפחות סכום  .5.10.3.1
₪ . 

 תהיה לא בשני פרויקטים לפחות ולא יותר מארבעה ההשקעה סך .5.10.3.2
 לא הכולל ההשקעה סך כאשר, לפרויקט ₪ 400,000 - מ פחות

 מספר כפול ₪ 400,000 או ₪ 1,000,000 - מ תפחת
 .מביניהם הגבוה לפי, הפרויקטים

צורף הסכם התקשרות חתום בין יזם אסקו לבין הגורם שעבורו  .5.10.3.3
האתר או האתרים בהם מתבצע כן פירוט פרויקט והמתבצע 

 הפרויקט. 

 .3 נספח – תוהתחייבוהסיוע צירף לבקשתו את טופס הצהרה  מבקש .3.11

 .א בהליך של כינוס נכסים או פירוקאינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצ מבקש הסיוע .3.11

 .אין חובות בלתי מוסדרים למשרד מבקש הסיועל .3.11

 הסקרים או הדוחות אותם יש לצרף לבקשה בהתאם להיקף צריכת האנרגיה: .3.14

 בדלקים מזוט ערך שווה טון 2000 לפחות היא שלו האנרגיה שצריכת יזם .5.14.1
 לשימור פוטנציאל לאיתור סקר הגיש למשרד האנרגיהש ,בחשמל או אחרים
 פוטנציאל לאיתור סקר ביצוע) האנרגיה מקורות לתקנות בהתאם אנרגיה
 הגשת במועד אסמכתא כך על וצירף 1993-ג"תשנה(, אנרגיה לשימור
  .הבקשה
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 מזוט ערך שווה טון 300 לפחות היא שלו השנתית האנרגיה שצריכת יזם .5.14.2
 אחראי ומינוי לממונה האנרגיה צריכת דוחהגיש ש ,בחשמל או אחרים בדלקים
(, אנרגיה צריכת יעילות על פיקוח) האנרגיה מקורות לתקנות בהתאם אנרגיה

  הבקשה. הגשת במועד כתאמאס כך על וצירף ,1993-ד"תשנה

צרכני האנרגיה ש כך עלאסמכתא  במועד הגשת הבקשה רףיצ יזם אסקו .5.14.3
 בסעיפים כאמור הגישו למשרד האנרגיה סקר ,לתכניתעבורם מוגשת הבקשה 

 .לעיל בהתאמה 5.14.2-ו  5.14.1

 10על  יעלו, לא המקוון כמפורט בטופס הבקשה, הפרויקט שנות החזר ההשקעה של .3.13
 .שנים

 הוועדה .3

 :  יהיו שחבריה ועדה בידי תיעשה זו בהוראה הסיוע מקבלי בחירת .3.1

  ;ר"יו – הרשות להשקעות מנהל .6.1.1

 ;וממלא מקום יו"ר הוועדה חבר – הרשות להשקעות מטעם התכנית מנהל .6.1.2

 ;חבר –חשב המשרד או נציגו  .6.1.3

 הסביבה להגנת המשרד ל"מנכ ידי על מונו אשר הסביבה להגנת המשרד נציגי .6.1.4
  חברים; 2 –

 ;חברים 2 – משרד האנרגיהנציגי  .6.1.5

  חבר –האוצר במשרד תקציבים אגף נציג .6.1.6

 :מוזמן

 .נציגו או המשפטי היועץ .6.1.7

 הוועדה עבודת סדרי .3.1

 ביניהם ,הוועדה מחברי 5 לפחות ואה הוועדה י"ע החלטה לקבלת חוקי מניין .6.2.1
 .מ"מ או ר"יו

 הוועדה. ישיבותהיועץ המשפטי יהיה נוכח בכל  .6.2.2

. משפטיים םבענייני תכריע ,או נציגו משרדה מטעם המשפטי היועץ עמדת .6.2.3
 .התקציב ביצוע שעניינם בנושאים תכריע, נציגו או, החשב עמדת

 . ישיבותיהל פרוטוקול תערוך הוועדה .6.2.4

 הערות עדהוהו לחברי יהיו ולא במידה .עדהוהו חברי לכל יופץ הפרוטוקול .6.2.5
 שנכח מ"מ או הוועדה ראש יושב ידי על הישיבה פרוטוקול ייחתםלפרוטוקול, 

 .ימי עבודה 3בתוך  בדיון

  הוועדה סמכויות .3.1

 : זה ובכלל, זו ל"מנכ הוראת הפעלת לשם הדרושה החלטה כל לקבל סמכות לוועדה

 ;השונות הבקשות את לבחון .6.3.1

 ;שנדרש ככל, להצעותיהם הבהרות מהמבקשים לבקש .6.3.2

, ידיעות דרישת לרבות המבקשים של מצגיהם בחינת לצורך פעולה כל לעשות .6.3.3
 ;הפרויקט לביצוע בקשר אחרות וראיות מסמכים
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 ;לדחותה או בחלקה או במלואה בקשה לקבל .6.3.4

בהוראה,  שנקבעוהמידה  ואמות, בהתאם לתנאי הסף הסיועעל מתן  להחליט .6.3.5
 בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה. 

קש כלשהו לפי שיקול באחד או להחליט שלא לבחור במ ממבקש ביותר לבחור .6.3.6
לאשר פרויקט  הוועדהדעתה בשל נימוקים מקצועיים שירשמו. כמו כן רשאית 

  המזכה במענק במלואו או בחלקו.

 ;מוטעות או מסויגות, תמותנו חסרות, חלקיות בקשות לפסול .6.3.7

 ;הסיועהאישור הניתן למקבל  בבכת דרך ואבני יעדים, תנאים לקבוע .6.3.8

 .להלן 12 בסעיף כמפורט הערבות וחילוט הסיוע ביטול בדבר החלטה לקבוע .6.3.9

בכפוף  חודשים מתום תקופת הפרויקט 36עד  הפרויקט תקופת את להאריך .6.3.10
  .תום תקופת הפרויקטלפני  חודשייםלהגשת בקשה מנומקת בכתב 

 הפליטות הפחתת אםלעיל,  4.8.2הניתן על פי סעיף  תשלוםמה להפחית .6.3.11
 מהיקף 20% על העולה בשיעור נמוכה נמצאה, האימותעל פי דו''ח  בפועל

 טופס של הבדיקה במהלך אושר ואשר לו התחייב שהיזם הצפוי ההפחתות
 היקףש, ובלבד חממה גזי פליטות להפחתת לפרויקט לסיוע המקוון הבקשה

המזכה  ההשקעה מהיקף 50%-מ נמוךלא יהיה  בפועלהמזכה  ההשקעה
   .הוועדה ידי על שאושרה

 לקבוע את סדרי עבודת הוועדה; .6.3.12

 ;לעת מעת המשרד באתר יפורסמו הנהלים. זו הוראה להפעלת נהלים לקבוע .6.3.13

 .התכנית הוראותבהתאם ל לערוך מעקב שוטף אחר ביצוע הפרויקט .6.3.14

 לפרוש מהתכנית בתנאים עליהם תחליט הוועדה. סיוע לאשר בקשה של מבקש .6.3.15

 ;זו הוראה יישום לצורך החלטה כל לקבוע .6.3.16

הבקשות עבור להכנת כל ריכוז ממנהל התוכנית מוסמך לפעול ליישום הוראת מנכ"ל זו  .3.4
התקיימות התנאים החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה וכלה בפיקוח על 

 לקבלת הסיוע.

צוות עובדים אשר יפעל בהתאם  מסלול, ימנה מנהל ה6.4לשם ביצוע האמור בסעיף  .3.3
 להנחיותיו.

 ישראלית טכנולוגיה של מסחרית התקנהבגין  הנוסף הסיועהחלטות הנוגעות לרכיב  .3.3
ההחלטות של ועדת המחקר תועברנה . תהיינה בסמכותה של ועדת המחקר חדשנית

  כמפורט בהוראה זו. לוועדה להמשך טיפול, לצורך קבלת החלטה ביחס לבקשה 

 הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה .7

 הגשת הבקשה .7.1

 . 2 נספח באמצעות פרטים מילוי טופס יגיש הסיוע מבקש .7.1.1

 בדואר הסיוע מבקש יקבל, להשקעות ברשות פרטים מילוי טופס קבלת לאחר .7.1.2
 המערכת בתוך בתכנית להשתתפות מקוונת לבקשה קישור חוזר אלקטרוני

  .הממוחשבת

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenhouseGasReductionSupport/Pages/Appxa2012.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenhouseGasReductionSupport/Pages/Appxa2012.aspx
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 מבקש להשקעות הרשות של המקוונת למערכת ההתחברות פרטי קבלת לאחר .7.1.3
 כשהוא, אותו ויסרוק הטופס את ידפיס, מקוונת בצורה הטופס את ימלא הסיוע

 בסעיף הנדרשים המסמכים כל את יצרף וכן,  החתימה מורשי י"ע וחתום  מלא
7.1.5.  

 המערכת דרך ונספחיה הבקשה את הסיוע מבקש ישדר התהליך בתום .7.1.4
 .המקוונת

 המקוונת יצרף את המסמכים הבאים: הבקשהלטופס  .7.1.5

 נעשה באם החברות רשם של שם שינוי ותעודת התאגדות תעודת .7.1.5.1
 .כזה שינוי

 כל וכן בתוקף הכנסה ובמס מ"במע ורישום ספרים ניהול על אישור .7.1.5.2
 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הדרושים האישורים

1976; 

 ישראלית טכנולוגיה של מסחרית התקנהשהיזם מבקש לבצע ככל  .7.1.5.3
יזין את הבקשה בתוך טופס הבקשה המקוון בחלק  ,חדשנית
 ;הרלוונטי

 . טופס הצהרות והתחייבויות – 3נספח  .7.1.5.4

 שהינם יזמים למעט, היזם של ומאושרים מבוקרים כספיים דוחות .7.1.5.5
 ; 2017-2016 לשנים, מקומית רשות

 אסקוחברת  יזם בין ההתקשרות אודות הסכם -אסקו חברת  יזם .7.1.5.6
 .האתר של בעליםה או מפעיל לבין

 לפקודתא 213 בסעיף)כהגדרתו  ראישור תב" –רשות מקומית  .7.1.5.7
חתום על ידי  המבוקשת על גובה ההשקעה ,[(חדש]נוסח  העיריות

 .ראש הרשות ומשרד הפנים

 .6נספח  –טופס פרטי מוטב  .7.1.5.8

 המסמכים כלל התקבלו בו התאריך הוא הבקשה לקליטת הקובע תאריךה .7.1.6
 המקוונת. לבקשה הנדרשים

 שנקבע להגשת הבקשות. האחרון המועד לאחר שתגיע בקשה תטופל לא .7.1.7

 ותבחינת הבקש .7.1

 :, לאחר בחינתן באופן הבאכל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה

  לסיוע בחינת הבקשות .7.2.1

הגנת למשרד ה, והתעשייה על ידי משרדי הכלכלהתיעשה  הבקשות בחינת
בחינת  . יובהר, כי"משרדי הממשלה"( )להלן: האנרגיה משרדהסביבה ו

 :לכלול ביקור באתר החברהעשויה  הבקשה

תבחן עמידתן של הבקשות בתנאי הסף  בתום מועד הגשת הבקשות .7.2.1.1
 במקביל תיעשה. הבחינה משרדי הממשלה על ידי שנקבעו בהוראה

 : לצורך קבלת חוות דעת מקצועית - בתחומומשרד כל  -
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מידת הבקשה בתנאי את ע תבחן הרשות להשקעות .7.2.1.1.1
את ו 5.14-5.8, 5.4-5.3 ,5.1:לגבי  סעיפים הסף

 . יקטהפרו של הכלכלית ההיתכנות

יחד  נובחי משרד האנרגיהו הסביבה להגנת המשרד .7.2.1.1.2
 הסף הקבועים בסעיפים בתנאיאת עמידת הבקשה 

 לפיהיתכנותו של הפרויקט, את ולעיל  5.7-ו 5.5 ,5.2
  .הבקשה פרטי

לגבי  ,החיוביות והן שליליותה הן, הדעת חוות בליווית הבקשו .7.2.1.2
 .הוועדה ולהחלטת לעיון יועברו עמידתן בתנאי הסף

  חדשנית ישראלית טכנולוגיה של מסחרית בחינת הבקשות של התקנה .7.2.2

 ישראלית טכנולוגיה של מסחרית התקנה"של  רכיבה בגין נוסף סיועל בקשה
 רשותה של מקצועית לבדיקה תועבר ,3.11בסעיף  כהגדרתה, "חדשנית

 לאמות ובהתאם 5.8 בסעיף האמור הסף בתנאי לעמידתה בנוגע חדשנותל
, כמפורט בסעיף המחקר ועדת"י ע החלטה ולקבלת, להלן המפורטות המידה

4.6. 

 הן: על פיהן תיבחנה הבקשות אמות המידה  .7.2.2.1

הטכנולוגי של הטכנולוגיה רמת החדשנות והסיכון  .7.2.2.1.1
 ;המוצעת

 ;פוטנציאל השוק העולמי של הטכנולוגיה המוצעת .7.2.2.1.2

של הפוטנציאלית של ההתקנה המסחרית  התרומה .7.2.2.1.3
לצמיחת החברה  חדשניתטכנולוגיה ישראלית 

הינה יצרנית הטכנולוגיה במונחי  הישראלית אשר
  ;ותעסוקהמכירות, יצוא 

הטכנולוגיה למנף את מפתחת ה ההחבריכולת צוות  .7.2.2.1.4
  מבקש הסיוע;לצמיחת  את ההתקנה

שיעור היצור בארץ מכלל היצור המתוכנן ושיעור הערך  .7.2.2.1.5
 המוסף הנותר בישראל.

על אלו המפורטות  נוספות מידה אמות לקבוע תוכל המחקר ועדת .7.2.2.2
 החדשנותבאתר האינטרנט של רשות  רסמוופהן ש ובלבד לעיל,

 .זו הוראה לפי מקצה תחרותיהפרסום  טרם הרשות להשקעותו

 אשר לנהליםאו  להוראות בהתאם בבקשות תדון המחקר ועדת .7.2.2.3
 .החדשנות רשות של האינטרנט באתר ויפורסמוידה -על ייקבעו

דחיית הבקשה לסיוע בגין אי עמידה בתנאי סף או כי  ,יובהר .7.2.2.4
ועדת  על ידי "חדשניתהתקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית "

 להפחתת לפרויקט בקשההלדחיית אינה מהווה עילה  ,המחקר
 סף בתנאי עמידה איאולם,  .אנרגטית והתייעלות חממה גזי פליטות

 והתייעלות חממה גזי פליטות להפחתת לפרויקט דחיית הבקשה או
 התקנה לסיוע נוסף בגין בקשהלדחיית המהווה עילת  אנרגטית
 .חדשנית ישראלית טכנולוגיה של מסחרית
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 בחינת הבקשות על ידי הוועדה ל המידה אמות .7.2.3

 תלאמ בהתאם ותדרגן הסף בתנאי שעמדו בקשות רק תבחן הוועדה
 .7.2.3.2האמורה בסעיף  המידה

 :הבקשות יידונו בסדר הבא

 ,הבאים תנאיםמה אחד ןשמתקיים בהידונו בקשות בשלב הראשון  .7.2.3.1

  ;ובינוני ןעסק קטהוא מבקש הסיוע  .7.2.3.1.1.1

 מקומית רשותמבקש הסיוע הוא  .7.2.3.1.1.2
במדד החברתי כלכלי לפי  המדורגת

 כפי, 1-5 באשכולות''ס הלמדירוג 
 ;לעת מעת שיתעדכן

 התקנה של רכיב כוללת הסיוע בקשת .7.2.3.1.1.3
 ישראלית טכנולוגיה של מסחרית
ונבדקה על ידי הרשות  חדשנית

  ;7.2.2לחדשנות, כאמור בסעיף 

יותר מתנאי בהן מתקיים  סיוע בקשות .7.2.3.1.1.4
 בסעיפים אחד מהתנאים הקבועים

 ,(כולל) 7.2.3.1.1.4 עד 7.2.3.1.1.1
תעדוף ראשון על פני בקשות תקבלנה 

מבין סיוע שעונות רק על תנאי אחד 
  התנאים הקבועים לעיל.

הבקשות תדורגנה על פי היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון  .7.2.3.2
 10למשך לפרוייקט גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם 

. ככל שהיחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות טון גזי החממה שנים
 נמוך יותר, כך דירוג הבקשה יהיה גבוה יותר. 

 ובכפוף, התקציב ליתרת בהתאם הבקשות יתר ידונו ,בשלב השני .7.2.3.3
 .7.2.3.2 סעיף פי על שהתקבל לדירוג

 איננה התקציב ויתרת זהה ניקוד עם יותר או בקשות שתי ישש ככל .7.2.3.4
 הבקשות בין יחסי באופן ביהתקצ יחולק ,הללו לבקשות מספיקה

 .הללו

 החלטת הוועדה .7.1

על כך למבקש  מנומקת הודעהתשלח  –החליטה הוועדה על דחיית הבקשה  .7.3.1
 הסיוע.

הודעה בדבר הסיוע תשלח למבקש  –החליטה הוועדה על אישור הבקשה  .7.3.2
 הזכייה.

 דיון חוזר .3

, כולה או מקצתה, רשאי לרבות ועדת המשנה ועדהורואה עצמו נפגע מהחלטת הה .3.1
, על גבי שליחת החלטת הוועדהלהגיש בקשה לדיון חוזר בתוך שלושים ימים ממועד 

 .7נספח 
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עדה, בין היתר, אם עובדות שהוצגו בעת שקיבלה ובמסגרת הדיון החוזר, תתחשב הו .3.1
נים חדשים שלא לא תתאפשר הצגת נתו כי ,את החלטתה לא הוצגו בפניה כראוי. יובהר

  .לבקשת הסיוע הוצגו בפני הוועדה בעת מתן החלטתה

 על כל החלטה פעם אחת בלבד.גיש בקשה לדיון חוזר להניתן  .3.1

 מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע .3

כתב  כתנאי לקבלת ,מבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה )להלן: "מקבל הסיוע"( .3.1
: יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה על מתן הסיוע )להלן 30יפקיד בתוך  ,האישור

(, ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית "הודעת הזכייה"
 1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

  .די הוועדהמסך הסיוע שאושר על י 5%לפקודת המשרד, בסכום של 

או עד ממנו  חודשים 50ועד  עת הזכייההודהערבות יהא החל מתאריך מכתב תוקף  .3.1
מבניהם. אולם, אם קיבל מקבל הסיוע אישור  המאוחרלמועד אישור הביצוע הסופי, לפי 

לקבל את  , לבקשתו,, רשאי מקבל הסיועתוקף הערבותמועד ביצוע סופי לפני תום 
 הערבות בחזרה עם קבלת אישור ביצוע סופי. 

ידי הלשכה המרכזית -הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על .3.1
לסטטיסטיקה, מדד הבסיס ויום הבסיס הינם יום מתן הודעת הזכייה. הערבות תוגש 

 .4בנוסח המצורף בלבד, בהתאם לנספח 

 ברשות מקומית ערבות חלף הפקדת הודעת .3.4

מלאה וחתומה בנוסח  ערבות חלף הודעת להפקיד יש, מקומית ברשות שמדובר ככל
 לעמוד הסיוע מקבל ביכולת יש כי הפנים ממשרד אישורלצרף ו ,5המצורף בנספח 

 הודעת ממועד יום 30 בתוך שאושר לפרויקט תקציבי מקור להעמדת בהתחייבויותיו
 .הזכייה

לבטל את זכייתו של  רשאית הוועדהיובהר, כי ללא הפקדת הערבות בתוך הזמן האמור,  .3.3
 הסיוע. קבלמ

 חילוט הערבות .3.3

לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על  תרשאי הוועדה
רשות או נהלי  בהוראת מנכ"ל, עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בכתב האישור

ולאחר מכן התברר  ,או לצורך החזר כספי של תשלום ששולם למבקש הסיוע השקעותה
 בהוראה.כי לא היה זכאי לקבלו וכן במקרה של ביטול הסיוע כמפורט 

 מקבל הסיועחובות  .13

 .ותנאיה''ל המנכעל מקבל הסיוע לעמוד בכל התחייבויותיו בהתאם להוראת  .13.1

 הסיוע מקבל ,חודשים 12 של תקופה ובמהלך הפרויקטחודשים מתום תקופת  24בתוך  .13.1
 בהתאם הפרויקטכתוצאה מיישום  המתקבלתהחממה  גזיבפליטות  ההפחתה את יינטר
 . לעיל 3.5  בסעיף כמפורט, מאומת דיווח ויעביר, האישור לכתב

 לאחר או הבקשה הגשת לאחר המשפטי במעמדו שחל שינוי כל על ידווח הסיוע מקבל .13.1
 .האישור כתב קבלת

 קניין רוחני .11

 במדינת מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת מקבל הסיוע
 ישראל.
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 המחאת זכויות וחובות .11

הסיוע,  קבלרשאי מ ,להמחאת זכויות וחובות. עם זאת משרד היא להתנגדהמדיניות 
לאחר קבלת כתב האישור, להגיש בקשה להסבת זכויות וחובות בהתאם להוראת מנכ"ל 
זו לשיקול דעתה של הוועדה. אושרה ההסבה ע"י מורשי החתימה של המשרד, יהיה 

 י לכל חובות העבר בגין כתב האישור של המסב.אהנסב אחר

 כפל הטבות .11

 לבין סיוע במסלולים אחרים: במסלול זההסיוע  יהיחס בין מסלול

ניתן  אשר הוצאות בגין השקעות מזכות עבור זו ל"מנכ הוראת במסגרת סיוע יינתן לא .11.1
 כלשהו. ממשלתי גורם י"ע כבר סיוע בגינן

ת ונוסף בגין התקנות מסחריות ראשונות של טכנולוגיות ישראלייתאפשר מתן סיוע  .11.1
סיוע קודם מכוח החוק לעידוד אף אם נתקבל לעיל  4.4 , כמפורט בסעיףתוחדשני
או מכוח מסלול אחר  ,1984 -התשמ"ד ,בתעשייה טכנולוגית וחדשנותפיתוח  ,מחקר

עבור שלבי המחקר והפיתוח של האנרגיה או משרד  החדשנות רשותעל ידי המופעל 
ובלבד שלא נתקבל סיוע קודם עבור התקנה מסחרית של הטכנולוגיה  ,הטכנולוגיה

 הנדונה.

 . ההשקעות רשותרשאי לגשת למסלולי התעסוקה של הסיוע  מקבל .11.1

 מבצע יזם אסקו או באתרו/ אתריומי שעבורו ל זו לא יינתן סיוע במסגרת הוראת מנכ''ל .11.4
 . סיועבגינו ניתן לו  פרויקט

 פרסום פרטי מקבל הסיוע באתר המשרד .14

מבקש סיוע המגיש את הבקשה לפי הוראה זו, מסכים לכך שבמידה ויזכה בהקצאה 
משרד או במקום אחר שיוחלט לגביו התחרותית, יפורסמו באתר האינטרנט של 

 פרטים הבאים בנוגע לזכייתו: ה

  ;המסלול בו זכה, הענף בו הוא פועל והסיוע קבלשם מ .14.1

אנרגטית שנוצרה עקב  והתייעלות חממה גזי פליטות היקף הפחתתסכום הסיוע,  .14.1
 חממה פרויקט הפחתת פליטות גזי גזימבוצע והאתר בו  ההשתתפות בתוכנית

 אנרגטית והתייעלות

 פיקוח ובקרה .13

ולרשות האנרגיה  משרדל ,, למשרד, למשרד להגנת הסביבהלוועדה ימציא הסיוע מקבל .13.1
 .םדרישת לפי נתונים םמטעמ מי או החדשנות

לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע כתב  לאפשר בכל עת למשרדמקבל הסיוע מתחייב  .13.1
האישור במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי שתינתנה 

 מעת לעת.

או ועדת המשנה )כהגדרתה  כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה .13.1
 של המשרד. ושל מורשי החתימה (15.1בסעיף 

 ללא תוספת תקציבית שינויים בכתב האישור .13

 תסמיך הוועדהללא תוספת תקציבית,  ,בכתב האישורלצורך דיון בבקשות לשינויים  .13.1
 :חבריה הם אשר ועדת משנה

 יו"ר הוועדה; –הרשות להשקעותמטעם  מסלולמנהל ה .16.1.1
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 משרד, הסביבה להגנת המשרד: הבאים מהמשרדים אחד מכל אחד נציג .16.1.2
 חברים. – האנרגיה ומשרד האוצר

אישור הכוללים רכיב של התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית  בכתבי .16.1.3
 .חדשנותל ברשות מסלולהמנהל  – חדשנית

 :מוזמן

 .היועץ המשפטי או מי מטעמו .16.1.4

ועדת  יו"ר קול ישמש הכרעה באין, קולות ברוב תתקבלנה ועדת המשנה החלטות .13.1
המלווה את  המשפטי היועץ עמדת תכריע משפטיים בעניינים .מכריע כקול המשנה
 .משרדה מטעםהוועדה 

 בתנאים הבאים: למקבל סיועועדת המשנה רשאית לאשר בקשות  .13.1

 30 לפחות ,(8)נספח  הגיש בקשה בכתב לשינוי כתב האישורמקבל הסיוע  .16.3.1
בליווי מסמכים נלווים ככל הנדרש כדי  ,המבוקש השינוי ביצוע לפניימים 

 ;לתמוך בבקשתו

 גזי החממה פליטותהפחתת  המזכה, השקעהה של הכולל היקףאין שינוי ב .16.3.2
 ;והתייעלות האנרגטית

 ;דומים וההתייעלות אנרגטית ההפחתה של הפרויקטים סוגי .16.3.3

יו"ר  ידי על ייחתם הישיבה פרוטוקול. ישיבותיה של פרוטוקול תערוך ועדת המשנה .13.4
 שלח למקבל הסיוע.יהחלטת ועדת המשנה תועדת המשנה. 

ועדת וב לא תידונה הפרויקטהנוגעות לשינוי הגורם עבורו מתבצע  בקשות של יזם אסקו .13.3
 .המשנה

 תמלוגים .17

 לשלם הסיוע מקבל יידרש לא, זו הוראה במסגרת שיוענק הסיוע בגין כי ,מובהר
, בתעשייהטכנולוגית וחדשנות  פיתוח ,מחקר לעידוד בחוק כמשמעותם תמלוגים

 .זה ובהוראות הנקבעות ביחס לנושא ,1984-ד"התשמ

 ביטול סיוע .13

במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה  .13.1
כולו, או חלקו, הן זה ששולם והן זה שטרם שולם,  הסיוערשאית להחליט על ביטול 

ולדרוש את החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם בחוק 
תהיה הוועדה  ,יום החזרתם בפועל. כמו כןפסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלומם ועד 

 רשאית לחלט את ערבות הביצוע. 

 הם: 17.1 המקרים לעניין סעיף .13.1

לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה  מקבל הסיוע .18.2.1
  כתב האישור או תנאי ,שנקבעה בהוראת מנכ"ל זו, הוראת אחריות חברתית

 עדה.ושנקבע בהחלטת הו

המזכה  ההשקעה מהיקף 50%-מ נמוך בפועלהמזכה  ההשקעה היקף .18.2.2
 . הוועדה ידי על שאושרה

בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על  מקבל הסיוע הורשע .18.2.3
 דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
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לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד בהתאם לאמור בסעיף  מקבל הסיוע .18.2.4
 .עילל 15.1

 של כינוס נכסים או פירוק.נכנס להליך  מקבל הסיוע .18.2.5

 בעת הגשת הבקשה או לאחריה. מתן נתונים כוזבים .18.2.6

 אינו משמש למטרות שלשמן הוא ניתן.הסיוע  .18.2.7

 תקציב  .13

עד  2017-מ שנה בכל ₪ מיליוני 75 על יעמוד זו בהוראה התחרותית להקצאה התקציב .13.1
2020. 

בגין רכיב  הנוסף הסיועלטובת ₪ מיליון  10השנתי יוקצה סכום של  התקציב מתוך .13.1
אי ניצול מלוא התקציב  של במקרה. "חדשנית"התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית 

התקנה מסחרית של טכנולוגיה  כוללות נןשאי בקשות לאישור תשמש היתרההשנתי, 
 .חדשניתישראלית 

 ,המקצהמתקציב  50%יות מקומיות לא יעלה על וסך התקציב שיאושר לרש, מקצהבכל  .13.1
יתרת תקציב ובכפוף לשיקול דעת  אישור כל הבקשות במקצה תיוותראלא אם לאחר 

  הוועדה.

 ולתקציבו, התקציב למגבלות, בשנה שנה מדי התקציב לאישור כפוף הסיוע מתן .13.4
 .המשרד של המאושר

 נוצלה שלא התקציב יתרת תועבר אחד במקצה זה תקציב של מלא ניצול יהיה לאש ככל .13.3
 . מקצה נוסף וכך הלאה לטובת

  להגשתן האחרון והמועד הבקשות הגשת דרך .13

והמועד  דרך הגשת הבקשות. ההשקעות לרשותבקשות להשתתפות בתכנית יוגשו  .13.1
באתר האינטרנט של לכל מקצה יפורסמו כל מקצה ומקצה  עבור להגשתן האחרון

 המשרד ובעיתונות. 

 בקשות אשר יוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע לאותו מסלול לא ידונו.  .13.1

 תחולה .11

 סיוע מסלול'' 4.41''ל מנכמחליפה את הוראת  והיא תוקף הוראה זו מיום חתימתה .11.1
 אנרגטית והתייעלות חממה גזי פליטות להפחתת בפרויקטים להשקעות

 .זו''ל מנכהוראת  של החתימהלאחר מועד  שיוגשו בקשות עבורב ,20/12/2016.מיום

 

 שי רינסקי

 

 המנהל הכללי

 

 ניסן תשע"ח ד"כ ,  ירושלים

 1313 באפריל 33              
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 פרטים טופס מילוי – 2נספח 

 טופס הצהרות והתחייבויות – 3נספח 

 ערבות ביצוע – 4נספח  

 הוראת חלף ערבות – 5נספח 

 טופס פתיחת /ועדכון פרטי מוטב 6נספח 

 בקשה לדיון חוזר - 7נספח 

 .לשינויים ללא תוספת תקציביתבקשה   - 8נספח 

 חממה גזי פליטות הפחתת על דיווחפורמט  – 9נספח 

 בעלי HFC מסוג קירור גזי המכיל לציוד התמיכות במתן הדרגתית הפסקה – 10נספח 
GWP גבוה 

 רשימת אתרי גריטה מורשים – 11נספח 
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