
 מסלולים ירוקים
 
 כלכלן ראשי –איתי יחזקאלי 
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השקעות בפרויקטים להפחתת  •
פליטות גזי חממה  והתייעלות  

 אנרגטית 
4.41 

 
מימון עלויות חיבור למערכת •

חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות  
הסבת מערכות פנימיות לשימוש 

 בגז טבעי

 

4.5 

 מסלולים ירוקים

 ל"הוראות מנכ
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השקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה   

 אנרגטיתוהתייעלות 

 

  4.41ל "הוראת מנכ
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 הפחתת פליטות גזי חממה וחסכון אנרגטי•

 .עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה•

עידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של  •
 .טכנולוגית חדשניות ישראליות

 

 מטרה

עסקים קטנים ובינוניים עד מחזור מכירות של  •
 .₪מיליון  400

 רשויות מקומיות•
 משתתפים

 ההליך הקצאה תחרותית •

משרד התשתיות  , המשרד להגנת הסביבה•
הרשות הלאומית  , האנרגיה והמים, הלאומיות

 לחדשנות טכנולוגית ומשרד האוצר

 

 שותפים

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

בפרויקטים להפחתת פליטות גזי השקעות 

 והתייעלות אנרגטית   חממה 
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 עקרונות תכנית ההשקעה

 תכנית ההשקעה. 1•

השקעה אשר מביאה להפחתה של פליטות גזי חממה  •
 (דרך צמצום בריכת החשמל)באמצעות התייעלות אנרגטית 

באופן ישיר או באופן עקיף או באמצעות הפחתה ישירה  •
התקנה  . של פליטות גזי חממה אשר ניתנות למדידה

 .מסחרית ראשונה
 

התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית  . 2•
 חדשה  

י חברה  "מוצר המבוסס על טכנולוגיה אשר פותחה ע
 .שהתאגדה בישראל

בעלות על הקניין הרוחני והזכויות נמצאים בבעלות מלאה  
 .של החברה

המוצר והטכנולוגיה צפויים לצמצם את היקפן הכולל של 
כפי  (Baseline)פליטות גזי חממה ביחס לקו הבסיס 

שמוגדר על ידי מתודולוגיות החישוב המאושרות בסעיף  
3.17   

 

תכנית 
 ההשקעה

 סוגים
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 אנרגיהישירות על סקר הוצאות •

 לפרויקטותכנון מקדים ייעוץ •

 ומכונותלרכישת ציוד הוצאות •

 הוצאות התקנה•

הדרכה והתקנה של ציוד  הוצאות •
 ומכונות

בגין החלפה או שדרוג של ציוד הוצאות •
 ומכונות

הובלה ושינוע לרבות מנופים  הוצאות •
 וניטורוהוצאות מדידה 

הנדרשות לצורך ביצוע טכנולוגיות •
הפרויקט לרבות טכנולוגיות הנדרשות  

לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות  
 .קיימות

 

השקעות 
 מזכות

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

בפרויקטים להפחתת פליטות השקעות 

 והתייעלות אנרגטית   חממה גזי 
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 המגיש

 יזם עצמאי

תאגיד אשר התאגד ופועל 
, עוסק מורשה, בישראל

, עמותה, שותפות רשומה
תאגיד עירוני או רשות 

 .מקומית

  אסקויזם  

חברה המספקת שירותי  
אנרגיה ורשומה במאגר 

חברות התייעלות  : "המידע
 " אסקואנרגטית וחברות 

באתר משרד התשתיות 
 .האנרגיה והמים, הלאומיות

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

בפרויקטים להפחתת פליטות גזי השקעות 

 והתייעלות אנרגטית   חממה  
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 תכנית ההשקעה ליזם עצמאי

 ₪אלף  800מינימום היקף השקעה •

 .פרויקט יכול להגיש יותר מבקשה אחת•

 .לכלל הבקשות₪ מיליון  3תקרת מענק  מקסימלית של •

 סיום הפרויקט תוך שנתיים•

 .ביצוע עצמי של פרויקט באתר•

 ח"מיליון ש 400עד -מחזור  •

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

בפרויקטים להפחתת פליטות גזי השקעות 

 והתייעלות אנרגטית   חממה  
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 אסקותכנית ההשקעה  ליזם 

 .השקעה₪ מיליון  2פרויקט כולל מינימאלי של •

פרויקטים בכל בקשה  שכל אחד לא יפחת   4יכולה לכלול התוכנית •
 .באתרים שונים₪ אלף  400מהשקעה של 

 .אתרלכל תוכנית מפורטת •

 .הפרויקטהגשת חוזה חתום עם התאגיד בו מבוצע •

 .ביצוע תוך שנתיים•

 (לא ליסינג או שכירות. )הציוד בבעלות חברת האסקו ברכישה•

 ₪מיליון  400של התאגידים צריכים להיות עד מחזור •

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

בפרויקטים להפחתת פליטות גזי השקעות 

 והתייעלות אנרגטית   חממה  
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 עקרונות הסיוע

התקנה מסחרית  
 ראשונה

 נוספים 20%

 ח"מיליון ש 3

בקשות באותו   3עד 
 מקצה

 שנתיים

 יזם

20% 

 ח"מיליון ש 3

 מספר בקשות

 שנתיים

 כללי

 היקף סיוע

 תקרת מענק

מספר בקשות לסיוע  
 קלנדאריתבשנה 

 תקופת ביצוע
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באחד ממגזרי  מבוצע הפרויקט •
 .1בנספח הפעילות המוגדרים 

הפרויקט אינו פרויקט להפקת חשמל •
מאנרגיה מתחדשת אשר זכאי לקבל 

תעריף חשמל מועדף או אשר  
או  " מונה נטו"משתתף בהסדרת 

פרויקט אשר מטרתו העיקרית הינה 
סולר או  , מעבר משימוש במזוט

 . מ לשימוש בגז טבעי"גפ

מבקש הסיוע אינו בבעלות  •
 .מלאה או חלקית, ממשלתית

 

 

 1 -תנאי סף 

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

בפרויקטים להפחתת פליטות השקעות 

 והתייעלות אנרגטית   חממה גזי 
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בשנה  היקף מחזור המכירות •
הקלנדרית שקדמה למועד האחרון  

  400להגשת הבקשות לא עלה על 
 לא כולל רשות מקומית. ₪מיליון 

הפרויקט צפוי להפחית פליטות גזי •
חממה ולהביא להתייעלות אנרגטית  

כאשר חישוב ההפחתה הוא בהתאם  
עד  )למתודולוגיית החישוב המאושרת 

בטופס הבקשה המופיעה ( 2033שנת 
 .  לסיוע

בגין התקנה מסחרית ראשונה של  •
ההתקנה  , טכנולוגיה ישראלית חדשה

 3.9כאמור עונה על ההגדרה שבסעיף 
ובהתאם לבדיקה של רשות החדשנות  

 ומתן אישור של ועדת המחקר

 

 

 2 -תנאי סף 

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

בפרויקטים להפחתת פליטות השקעות 

 והתייעלות אנרגטית   חממה גזי 
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 תנאי סף

התקנה מסחרית  
 ראשונה

 200יחס של 
לטון גזי  ₪ 

 חממה מופחת

 אסקו יזםיזם 

 100יחס של 
לטון גזי  ₪ 

 חממה מופחת
 

 כללי

מידת 
ההפחתה 

המשוערת של 
גזי החממה  
 הנפלטים 
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 אמות מידה

 .לטון₪  100לטון הפחתה עד תקרה של ₪ לפי •

כאשר הפרויקט כולל טכנולוגיה ישראלית חדשה  •
 .לטון הפחתה₪  200תעמוד על התקרה 

 תיעדוף

 

:  הסףידורגו הבקשות שעברו את תנאי בשלב הראשון •
ותאגידים עד מחזור   1-5רשויות מקומיות במדד סוציו 

 .₪ מיליון  200של 

₪ מיליון  200תאגידים עם מחזור מעל בשלב השני •
 .ושאר הרשויות המקומיות₪ מיליון  400ועד 

 

 

 4.41'   ל מס"מנכהוראת 

     לתיעדוףאמות מידה 
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 הגשת בקשה ובחינתה

 הגשת בקשה

 בחינת עמידה בתנאי סף

י בודק מקצועי  "בחינת ישימות התכנית ע
 ( משרד האנרגיה+ משרד הגנת הסביבה )

 העברת הבקשה וחוות דעת מקצועית לוועדה

 ניקוד ודירוג הבקשות

 הודעה לזוכים

 י הזוכים"הפקדת כתב ערבות ע

 קבלת כתב אישור

 הודעה למבקשים שלא אושרו
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 אבני דרך לתשלום

 במהלך ביצוע הפרויקט•

 .לאחר ביקור של הבודק באתר•

לא ליסינג או  )הציוד שולם במלואו •
 (שכירות או אחר

 בעלות מלאה על הציוד•

 -  1אבן דרך 
65% 

חודשים   12דיווח על ביצוע של •
באופן רצוף  לאחר סיום הפרויקט 

 וההשקעות

אימות הקטנת הפליטות הנדרשת  •
בהתאם לתוכנית שאושרה ולאחר 

 .י גורם מאמת"אימות ע

 -  2אבן דרך 
35% 
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במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי  סיוע 

ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש 

 בגז טבעי 

 

 4.5'   ל מס"מנכהוראת 
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 עידוד חיבור צרכני גז למערכת הגז הטבעי  •

 מימון עלויות חיבור•

מימון עלויות הסבת מערכות פנימיות 
 לשימוש בגז טבעי

 

 

 

 מטרה

 ₪מיליון  120•

 מיליון נוספים לדרום ויישובי עוטף עזה 30•

 

תקציב  
 המסלול

 

 4.5 ' ל מס"הוראת מנכ

סיוע במימון עלויות חיבור  מסלול 

 למערכת גז טבעי  
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 צרכן גז טבעי•

 :בעל הסכם חתום עם•
בעל רישיון לחלוקת גז טבעי באזור החלוקה  •

 ;  הרלוונטי

 CNGלספק גז טבעי דחוס בעל רישיון •

למתקני ייצור   קוגנרציהתחנת כוח בשיטת •
 16חשמל מגז טבעי בהספק מותקן של עד 

 .מגה וולט אמפר

מסכום דמי  50%שילם לפחות •
ההתחברות לרשת החלוקה לבעל  

 .הרישיון לחלוקת הגז הטבעי

 עובדים 2מעסיק לפחות •

 משתתפים

 

 4.5'   ל מס"הוראת מנכ

סיוע במימון עלויות חיבור  מסלול 

 עקרונות - למערכת גז טבעי 
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 סיוע לצרכן בינוני או גדול

 פ הוראת שעה"סיוע ע

 סיוע לצרכן מרוחק

 4.5'   ל מס"מנכהוראת 

מסלול סיוע במימון עלויות חיבור  

 סוגי הסיוע -למערכת גז טבעי  
 

 

 

 

 

20 



 היקף הסיוע

 היקף סיוע

750,000 ₪ 

400,000 ₪ 

250,000  ₪ 

היקף צריכת גז  
 לשנה ב"בקו

100,000 

-500,000 

500,000-
1,000,000 

 יותר ממיליון

 סוג הצרכן

 צרכן בינוני

 צרכן גדול
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 :המוקדם מבין השניים•
• 1.8.2017 

מחיר הממוצע של חבית נפט מסוג •
חודשים   3למשך $, 60ברנט יעמוד על 

 רצופים
 

 הוראת שעה

 תחולה

 

 

 4.5'   ל מס"הוראת מנכ

 סיוע במימון עלויות חיבור  מסלול 
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 פ הוראת  השעה"היקף הסיוע ע

היקף סיוע 
 ח"בש

1,125,000   

650,000  

היקף צריכת גז  
 לשנה ב"בקו

100,000-
1,000,000 

יותר  
 ממיליון

 סוג הצרכן

 צרכן בינוני

 צרכן גדול
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 קבוצת צרכנים מרוחקים

 6,000המרחק בין צרכני הקבוצה אינו עולה על 
 מטר בקו אווירי

 

הצרכנים  להגשת בקשה  כל הסכם חתום בין 
משותפת לבעל הרישיון לחלוקת גז טבעי  

לצורך חיבור לנקודה , באזור החלוקה
הקרובה ביותר בקו אווירי הכולל הסדר 

 חלוקת התשלום בגין תעריף החיבור

 .  ₪מיליון  400אינו עולה על 

 לא חל על בית חולים ציבורי כללי  

 צרכן מרוחק

 'מ 3,000מעל  -צרכן בינוני 

 'מ 6,000מעל  -צרכן גדול 

 .  ₪מיליון  400אינו עולה על 

על בית חולים ציבורי לא חל 
 .כללי 

סוג 
 הצרכן

מרחק  
מרשת  
 החלוקה

מחזור 
מכירות  

 שנתי

 

 

 

 הגדרות -צרכן מרוחק 
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 קבוצת צרכנים

 חלוקה יחסית של הסיוע 

בין כמות הצריכה היחסית   
של  צרכן  מרוחק לבין סך  
כמות הצריכה היחסית  כל 

הצרכנים המרוחקים  
 שבהסכם

₪ מיליון  4תקרת גג עד 
 לקבוצה

 צרכן מרוחק

ל ₪ מיליון 1חלוקה יחסית  
 מ  "ק 10

 המרחק קטן אזי באופן יחסי

הדרום ויישובי עוטף   בישובי
  150עזה תוספת סיוע של 

 מ"לק₪ אלף 

 

 ח"מיליון ש 4תקרת גג עד 

 

סוג 
 הצרכן

 הסיוע 

 

 

 

 סיוע נוסף לצרכן מרוחק היקף
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 הגשת בקשות  
 תחרותיתבהקצאה 
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 הגשת בקשה ובחינתה

 הגשת בקשה

 בחינת עמידה בתנאי סף

 העברת הבקשה וחוות דעת לוועדה

 כתב אישור
 הודעה למבקשים שלא אושרו
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 התשלום לצרכניםאופן 

 

 תשלום ראשון

 מהסיוע המאושר   50%

כנגד הצגת תשלומים עבור  
ההתחברות לרשת הגז הטבעי 

 הסכמי התקשרות  + 

 תשלום היתרה

שנים מיום אישור   5בתוך 
אסמכתאות על  + הבקשה 

השימוש וצריכה של הגז עבור 
 לפחות שני רבעונים
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 התשלום  אופן 

 לצרכנים מרוחקים

 

 תשלום ראשון

מסכום התשלום  50%
 הרשיוןהראשון לבעל 
  50%ולא יותר מ 

מסכום הסיוע כנגד 
הצגת תשלומים עבור 

ההתחברות לרשת הגז 
הסכמי  + הטבעי 

 התקשרות  

 תשלום שני

לאחר קבלות על  25%
תשלום מלא מבעל 
 רישיון לחלוקת גז

 היתרה

 

לאחר שנה   25%
וקבלת אסמכתאות על 

 השימוש בפועל בגז
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 יצירת קשר

 02-6662839איתי יחזקאלי 

 02-6662874דיקלה אהרוני 

http://economy.gov.il/IICS 
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 עקרונות הסיוע

התקנה  
מסחרית  
 ראשונה

 נוספים 20%

 ח"מיליון ש 3

 בקשות באותו מקצה 3עד 

 ח"מיליון ש 6כ "סה

 אסקויזם 

לפחות סכום  :  יזם אסקו
 .  ₪ 2,000,000שהוא 

פרויקטים סך   1-4בין 
ההשקעה בפרויקט לא  

וסך  ₪  400,000 -יפחת מ
ההשקעה הכללי לא יפחת  

 .  ₪ 2,000,000-מ

הסכם התקשרות חתום בין  
יזם אסקו לבין הגורם  

שעבורו מתבצע פרויקט  
והאתר או האתרים בהם  

 מתבצע הפרויקט

 יזם

20% 
 

 ח"מיליון ש 3

 מספר בקשות

 ח"מיליון ש 3

 כללי

 היקף סיוע
 

 תקרת השקעה מוכרת  

 

 

מספר בקשות לסיוע בשנה  
 קלנדארית

 

 כ תקרת השקעה"סה
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 עקרונות תכנית ההשקעה

השקעה אשר מביאה להפחתה של פליטות גזי חממה באמצעות  •
באופן ישיר או באופן עקיף  (דרך צמצום בריכת החשמל)התייעלות אנרגטית 

 .  או באמצעות הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה אשר ניתנות למדידה

,  ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט, הוצאות ישירות על סקר אנרגיה: כוללות•
הוצאות הדרכה והתקנה של  , הוצאות התקנה, הוצאות לרכישת ציוד ומכונות

הוצאות  , הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות, ציוד ומכונות
טכנולוגיות הנדרשות  ; הובלה ושינוע לרבות מנופים והוצאות מדידה וניטור

לצורך ביצוע הפרויקט לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך החלפה או שדרוג  
 של טכנולוגיות קיימות

 

 תכנית ההשקעה

 .התקנה מסחרית ראשונה•

 .י חברה שהתאגדה בישראל"מוצר המבוסס על טכנולוגיה אשר פותחה ע•

 .בעלות על הקניין הרוחני והזכויות נמצאים בבעלות מלאה של החברה•

המוצר והטכנולוגיה צפויים לצמצם את היקפן הכולל של פליטות גזי חממה •
כפי שמוגדר על ידי מתודולוגיות החישוב  (Baseline)ביחס לקו הבסיס 

   3.17המאושרות בסעיף 

תכנית השקעה  
להתקנה מסחרית  

ראשונה של 
טכנולוגיה 

 ישראלית חדשה  
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