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עוסק מורשה

חברה

אגודה שיתופית

שותפות



היקף התקציב



לא תמולא  , בקשה אשר לא תעמוד בכל התנאים המפורטים
האישורים וההתחייבויות , כראוי ולא יצורפו אליה כל המסמכים

.עלולה להיפסל על הסף–כמפורט להלן 

  יש להקפיד על קיום כל הכללים המפורטים בנוהל הכללי של
המשרד להגנת הסביבה בדבר מתן תמיכות לגופים אחרים  

: להלן)תקנון כספים ומשק וכן בהוראות, 2016המעודכן לשנת 
. הרלוונטיות"( מ"תכ"

  יש להגיש את כל המסמכים בפורטל מחשוב רוחבי כולל במשרדי
יש לחתום בחתימה דיגיטלית על ידי ,"( ה"מרכב: "להלן)ממשלה 

. החתימה על הטפסים הרלוונטיים כמפורט בפורטלמורשי



:  הנחיות להגשת הבקשות
 יש לפנות לאחת מהחברות הרשומות להלן לצורך –1שלב

בפורטל האמור ישנן הנחיות כיצד להגיש . הנפקת כרטיס חכם
.את הבקשות ואלו מסמכים לצרף

 להנפקת כרטיס חכם לצורך הגשת בקשות יש לפנות
:לאחד מהגורמים הבאים

 לאתר החברה  ; *03-64436208770: 'טלקומסייןחברת
www.comsign.co.il 

073: פקס; 073-2900047: 'טלחברת פרסונל אי די-
:  אתר האינטרנט של החברה; 2900379

www.personalid.co.il
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:  הנחיות להגשת הבקשות
 לאחר הנפקת כרטיס יש לשלוח לדואר אלקטרוני–2שלב :

kk9381@sviva.gov.il על מנת שתוכלו  , את המסמכים שלהלן בלבד
:להתחיל בהגשת הבקשה לפורטל התמיכות

הסמכת נציג גוף;
יוגש בפורמט אקסל בלבד; טופס אקסל לרישום פרטי נציגי גוף
טופס פרטי מוטב;
 בכתובתלפורטל התמיכותיש להיכנס –3שלב :
http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mer

cava
לפתיחת הבקשה והכנסת המסמכים  .
 לאחר מועד זה15.10.18יש לסיים את התהליך לא יאוחר מתאריך ,

.המערכת תחסום את האפשרות של יצירת בקשה חדשה
לפני " הגשת בקשה שנוצרה"יש ללחוץ על כפתור : לתשומת ליבכם

.  המועד האחרון להגשת בקשות
 תמיכה ברכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים –יש לרשום בתיאור הבקשה

.איכותיים

http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava


התחייבות של מגיש הבקשה שגומי הצמיגים הממוחזר  –סוג הבקשה
ישמש לייצור מוצרים או שימושים בתעשיית הבנייה והסלילה או  

.לשימושים איכותיים אחרים

תאושרנה רק בקשות אשר ירכשו גומי צמיגים  –מקור גומי הצמיגים
.ממוחזר שנעשה בהם שימוש בישראל

כל בקשת תמיכה תכלול התחייבות –התחייבות של מגיש הבקשה
(  שלוש)3של מבקש התמיכה לרכישת כמות שנתית מוגדרת במשך 

טון גומי צמיגים  200אשר לא תפחת מכמות מינימלית של , שנים
7,500ממוחזר בכל שנה ולא תעלה על כמות מקסימלית שלא תעלה על 

,  2019וזאת ביחס לכל אחת מהשנים , טון גומי צמיגים ממוחזר בכל שנה
יובהר כי מגבלת הכמות מתייחסת רק לכמויות לצורך  ; 2021–ו2020

התמיכה אך לא מגבילה את כמות הרכישה לצורך מחזור על ידי מבקש  
.התמיכה



או  , חברה המפעילה מפעל מחזור צמיגים הפועל בישראל–סייג
כהגדרתם חוק  )או חברה הקשורה אליה, חברה בת שלה

תהיה זכאית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה עד , (ניירות ערך
טון גומי צמיגים ממוחזר  2,500לכמות מקסימלית שלא תעלה על 

יובהר כי מגבלת הכמות מתייחסת רק לכמויות  . בלבד בכל שנה
לצורך התמיכה אך לא מגבילה את כמות הרכישה לצורך מחזור 

.על ידי מבקש התמיכה

 לקול הקורא  7אם לאחר הקצאת התמיכות לפי סעיף
המשרד שומר לעצמו  –תישאר יתרה תקציבית לא מנוצלת 

לאשר כמות , למרות האמור בסייג לעיל,את האפשרות 
טון גומי צמיגים ממוחזר בכל שנה  7,500מקסימלית של עד 

.טון גומי ממוחזר בכל שנה2,500במקום 



גובה התמיכה המבוקש  –גובה התמיכה המבוקש
לכל טון גומי צמיגים ממוחזר לא יעלה על סכום של  

(  מ"הסכום כולל מע)לכל טון גומי ממוחזר 250₪
כי לא יאושרו בקשות שגובה התמיכה המבוקש  , יודגש

;לטון250₪בהם עולה על 

 תכנית כללית ופרשה טכנית( טופסk002 )–  כל
בקשה שתוגש תכלול תכנית כללית ופרשה טכנית 

השימוש המתוכנן בגומי  /אשר מתארת את המוצר
תיאור תהליך שילוב גומי הצמיגים  , הצמיגים הממוחזר

חומרי הגלם הנוכחיים אותם  , שימוש/הממוחזר במוצר
, אישורים בדבר סוגים, מחליף גומי הצמיגים הממוחזר

מפעלי מחזור )היקפים ומקור רכישת הגומי הממוחזר 
אם  )התקן בו יעמוד המוצר או שימוש , (בישראל בלבד

.  ועוד( נדרש
סוגי , מאזני מסה: לרבות, על התוכנית לפרט את כל הפרטים הנדרשים

עיבוד גומי ממוחזר אשר צפוי  /כמויות ייצור, גומי בכניסה לתהליך
.פירוט הציוד הנדרש ועוד, (שנה/טון ליום)להיקלט במתקן 



שעמדו כל בקשות התמיכה –דירוג ההצעות –' שלב א
תדורגנה לפי גובה  ( ומקצועייםמינהליים)בתנאי הסף  

מהנמוך , התמיכה המבוקש ביחס לכל טון גומי צמיגים ממוחזר
כאשר הבקשה עם גובה התמיכה הנמוך ביותר ביחס  , לגבוה

לטון גומי צמיגים ממוחזר תדורג ראשונה ויתר הבקשות  
.  תדורגנה אחריה לפי סדר עולה



טון גומי 15,000תינתן תמיכה לבקשות עד לכמות מצטברת של –קביעת ההצעות הזוכות –' שלב ב
א מגישי  "בהתאם להתחייבויות לרכישת כמויות של כ, "(המכסה: "להלן)צמיגים ממוחזר לכל שנה 

.  הבקשה
 תהיה ( ההצעה האחרונה שהתקבלה במסגרת המכסה)הצעה אשר קבלתה תגרום לחריגה מהמכסה

אם ההצעות שנכנסו אחרונות למכסה הינן  . זכאית לקבל תמיכה רק ביחס לכמות הכלולה במכסה
יתרת המכסה תחולק  , גובה תמיכה מבוקש ביחס לכל טון גומי צמיגים ממוחזרהצעות בעלות אותו
.ביניהם באופן יחסי

טון/150₪שנה/טון5,000–' הצעה א:למשל
טון/180₪שנה/טון7,500–' הצעה ב
טון/220₪שנה/טון4,000–' הצעה ג
טון/250₪שנה /טון1,000–' הצעה ד


ואילו  , (טון12,500=5,000+7,500)יהיו זכאים למלוא בקשתם ' והצעה ב' במקרה כזה הצעה א
ואילו  , (12,500–15,000)=טון בלבד 2,500–תהיה זכאית לקבל תמיכה רק ביחס ל' הצעה ג
.  לא תהיה זכאית כלל לתמיכה' הצעה ד

כי אז תתחלק יתרת המכסה , במצב וההצעות שנכנסו אחרונות למכסה מציעות את אותה תמיכה לטון
'  במידה והצעה ד, בדוגמא לעיל: כל למשל. באופן יחסי בין כל אותן הצעות שנקבו באותה גובה תמיכה לטון

,  טון לשנה2,000תהיה זכאית לקבל תמיכה בגין ' כי אז הצעה ג, לטון220₪הייתה מבקשת תמיכה של 
ומכאן , 50%=2,500/(4,000+1,000:  טון לשנה לפי החישוב הבא500תהיה זכאית לקבל ' ואילו הצעה ד

. מהכמות המבוקשת50%שכל הצעה זכאית לקבל תמיכה בגין 



  תמיכה בגין גומי צמיגים ממוחזר שיירכש בשנה
מגובה התמיכה שאושר לכל  100%–הראשונה 

בהתאם לכמות גומי  , טון גומי צמיגים ממוחזר
הצמיגים הממוחזר שנרכשה במהלך השנה ולא  

יותר מהכמות השנתית שאושרה לו במסגרת 
;הבקשה

  תמיכה בגין גומי צמיגים שיירכש בשנה השנייה
מגובה התמיכה שאושר לכל טון גומי  90%–

בהתאם לכמות גומי הצמיגים  , צמיגים ממוחזר
הממוחזר שנרכשה במהלך השנה ועבור לא  

יותר מהכמות השנתית שאושרה לו במסגרת 
. הבקשה

 תמיכה בגין גומי צמיגים שיירכש בשנה
מגובה התמיכה 80%–( 2021)השלישית 

,  שאושר לכל טון גומי צמיגים ממוחזר
בהתאם לכמות גומי הצמיגים הממוחזר 

שנרכשה במהלך השנה ולא יותר מהכמות 
;שנתית שאושרה לו במסגרת הבקשה



אם במהלך השנה הראשונה או השנייה לא רכש המבקש  
תופחת , את הכמות השנתית לה התחייב במסגרת בקשתו

גובה התמיכה לה יהיה זכאי בשנה השנייה או השלישית  
במידה והמבקש התחייב לרכוש כמות שנתית  ( בהתאמה)

1,500ובשנה הראשונה מימש ורכש בפועל , טון2,500של 
כי אז בשנה השנייה יוכפל גובה התמיכה לה  , טון בלבד

כך שלמעשה הוא  , (1,500/2,500=0.6)60%-הוא זכאי ב
=  60%*90%=יוכל לקבל תמיכה בשיעור מקסימלי של 

54%  .

,  טון בלבד2,000במידה ובשנה השנייה מימש ורכש בפועל 
כי אז בשנה השלישית יוכפל גובה התמיכה לה הוא זכאי 

כך שלמעשה הוא יוכל לקבל , (2,000/2,500=0.8)80%-ב
.  64%= 80%*80%=תמיכה בשיעור מקסימלי של 



  הוכחת עמידה בכל התנאים וקיום כל ההתחייבויות המופיעים
;במסמך זה

תינתן רק בתנאי שהמבקש עומד  , או כל חלק ממנה, תמיכה
וכן  , באמור בבקשתו לקבל תמיכה כפי שאושרה על ידי המשרד

.  בכל ההתחייבויות והתנאים האמורים במסמך זה
גם אם בדיעבד יתברר  , לא יינתנו תשלומים מעבר לסכום התמיכה שאושר

.כי העלויות של הפרויקט היו מעבר לעלויות שהוערכו על ידי המבקש

  כספי התמיכה ישולמו בכפוף לקבלת הוראת תשלום מאושרת על ידי הגורם
לרבות  , ובכפוף להגשת כל המסמכים שנדרשו לעיל, האחראי לכך במשרד

חשבוניות  , תעודות משלוח, חשבוניות המעידות על רכישת החומר הממוחזר
שימוש וכן אישורים נוספים  /מפרט המוצר, שימוש/מכירה של המוצר

.אחרים



דרישת התשלום תוגש באמצעות פורטל המרכבה  .
טיפול  , יש להיכנס לבקשת התמיכה המאושרת

דרישת תשלום ולהזין את  /מידע נוסף, במסמכים
.בקשת התשלום עם המסמכים הנדרשים

ובכפוף להגשת  , כספי התמיכה ישולמו אחת לחצי שנה
כל המסמכים שנדרשו לרבות חשבוניות המעידות על  

רכישה בפועל גומי הצמיגים הממוחזר ממפעלי המחזור  
המוצרים בהם נעשה /תיאור השימושים, המאושרים

שימוש בגומי הצמיגים הממוחזר וחשבוניות המעידות 
.מוצרים/על מכירת השימושים

 במקרה של מבקש שלא יעמוד ביישום התכנית
שמורה למשרד  , שהגיש בהתאם להתחייבותו

הזכות לבטל את התחייבויותיו לתמיכה ולדרוש 
עד  , ממנו את השבת כל כספי התמיכה שניתנו

.אותו שלב




