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מטרות התכנית
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סיכום מקצה ראשון של תכנית המענקים

מספר  סוג מגזר

פרויקטים  

CO2eהפחתת טון ₪, כ השקעה"סה₪, גובה מענק
לשנה

טון  / ₪ממוצע 
CO2e

5554,698,811286,713,30453,65668מוניציפאלי

1128,4001,070,00010378מלונאות

147,288,10934,658,8734,38377מסחר ושירותים

2011,739,57463,685,35325,58242תעשייתי חקלאי

9073,854,894386,127,53083,72464סיכום

מוניציפאלי
74%

מסחר  
ושירותים

10%

תעשייתי  
חקלאי
16%

שיעור התפלגות המענקים לפי מגזר

62
75

₪עד מיליון  ₪ מיליון 2-3בין 

ממוצע היקף הפחתת גזי חממה ביחס לגובה 
המענק

ח"לטון גז₪ , היקף הפחתה



:לרבות,חממהגזיפליטותלהפחתתמביאהפרויקט•

דלקיםבצריכתאוחשמליותבמערכותאנרגטיתהתייעלות–

או(קררים,לדוגמא)מציודישירותחממהגזיפליטותהפחתת–

ייצורבתהליכי

תחבורהאורשויות,עסקים-מסחר,בתעשייהיבוצעהפרויקט•

(1בנספחמפורטתענפיםרשימת)
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תנאי סף לזכאות למענקים

לייצור חשמל מאנרגיה  התכנית אינה מיועדת 

דלקיםמתחדשת או להסבת 



הסיועמבקששלהשנתיהמכירותמחזורהיקף•

₪מיליון400-מקטן

אולשנהחממהגזיטון120-למעלההפחתההיקף•

לשנהש"קוט200,000-למעל

גזיטוןלכלמענק100₪עלתעלהלאהפרויקטיעילות•

(שנים10-לחישובתקופת)מצטברמופחתחממה

שנים10עליעלולאההשקעההחזרשנות•
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תנאי סף לזכאות למענקים



מינימום השקעה בפרויקט•

₪  500,000: יזם עצמאי שמשקיע באתר בבעלותו–

₪  400,000–עבור התקנת טכנולוגיה ישראלית חדשה •

פרויקטים 4ניתן לבקש סיוע עד ; ₪מיליון 1: אסקוחברת –

פרויקטים2-השקעה ל₪ 400,000ולפחות

היקף המענק בגין הפרויקט•

₪  מיליון 3-מסך ההשקעה ולא יותר מ20%–

מענק בגין עד שלוש התקנות מסחריות ראשונות  תוספת –

במסגרת הפרויקטטכנולוגיה ישראלית חדשהשל 

(₪מיליון 3מההשקעה בפרויקט ועד 20%)
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וגובה מענק...( המשך)תנאי סף 



קובץ אקסלבקשות יוגשו על גבי •

בצירוף אסמכתאות לתיקוף נתונים והנחות בבקשה

:הבקשות יעברו שתי בדיקות•

תנאי סף מנהליים ויכולתו של היזם : פיננסית/בדיקה מנהלית–

לבצע את ההשקעה בפרויקט

היתכנות , תנאי סף מקצועיים: בדיקה מקצועית טכנית–

הפרויקט ופוטנציאל הפחתה
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שלבי הטיפול בבקשות

לפי יעילותן  דירוג הבקשות 
מצטברח"גזלהפחתת מבוקש ₪ 



לפי התקדמות ההשקעה  מהמענק ישולמו 65%תשלום של •

(על פי חשבוניות וביקור מהנדס באתר)

לפי תכנית הניטור שאושרה על ידי  אמצעי הניטור התקנת –

(בזמן ההשקעה)הוועדה 

לאחר ביצוע אימות מהמענק ישולמו 35%תשלום של •

ניטור ההפחתהתוצאות 
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שלבי הבדיקה ותשלום המענק



לאחר סיום  חודשים רצופים 12במשך ניטור ההפחתה •

ההשקעה

על ידי גוף מאמת לפי הנחיות לביצוע  אימות התוצאות•

האימות

על תוצאות ההפחתה ייבדק מקצועית ח אימות "דו•

המענקאישור יתרת תשלום •
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שלבי הניטור והאימות



-פליטות בהיעדר הפרויקט/ צריכת אנרגיה•

(לפני ההשקעהמצב קיים )הצריכה ללא הטמעת הפרויקט 

-כתוצאה מהפרויקטפליטות / אנרגיהצריכת •

השלמת הפרויקטלאחרהצריכה 

וחיסכון באנרגיה כתוצאה  ח"גזהפחתת פליטות -חיסכון/ היקף הפחתה•

לפני ואחרי הפרויקטח"גזההפרש בין פליטות , מהפרויקט
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עקרונות מרכזיים–הכנת הבקשה 



מערכות הבסיסמייצג את יעילות –חישוב פקטור עצימות פליטות 

לפרויקטרלוונטי הפעילות או תוצר משקפת את סוג התפוקה יחידת 

פקטור עצימות  יחידותתפוקהיחידתסקטור

פליטות

tCO2e /Nמספר לינות בשנהמלונות

tCO2e /Tonטון תוצר סופימפעלים

tCO2e /m2שטח החנותחנויות
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פקטור פליטות–עקרונות מרכזיים 

ח"גזפליטת /כ צריכת אנרגיה"סה

כ תפוקה בשנת הבסיס"סה

פקטור עצימות מוכפל בתפוקה החזויה מהווה  

בבסיסח"גזרמת פליטות /מדד לצריכת אנרגיה



חיסכון באנרגיה בפועל /תכנית למדידה וחישוב הפחתת גזי חממה

לאורך חיי הפרויקט

הינה  בזמן תכנון וביצוע הפרויקט הטמעה נכונה של תכנית ניטור •

קריטית להצלחה בדיווח ואימות ההפחתות בפועל

אשר ביצועה יחייב את  להכין תכנית ניטור יש , כבר בשלב התכנון•

המציע לאחר הטמעת הפרויקט
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תכנית הניטור–עקרונות מרכזיים 

במסגרת הגשת הבקשהתכנית הניטור תיבדק 



תכנית הניטור משמשת לחישוב ההפחתה בפועל ומאפשרת  , כאמור•

מהמענק מותנה באימות זה35%-ביצוע אימות

ניתן למצוא במדריך למילוי  ודוגמאות לתוכניות ניטור פירוט נוסף •

הבקשה ובדוגמאות האקסל המפורסמות באתר המשרד להגנת  

הסביבה
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תכנית הניטור–עקרונות מרכזיים 



זמינים עבור סוגי הפרויקטים הבאים , מובניםגיליונות חישוב •

:בקובץ הגשת הבקשה

מיזוג מבנים–

חישוב ללא פקטור עצימות פליטה: תאורה–

חימום מים–

מנועים–

ל"מיועד עבור פרויקטים שאינם מתאימים לקטגוריות הנ: כללי–

בהתאם להזנת הנתוניםבאופן אוטומטי חישובי ההפחתה יתבצעו •

לתיקוף הנתונים וההנחות בבסיס  לצרף את האסמכתאות חשוב •

החישובים
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מבנה-קובץ הגשת בקשה 

או ( הנחות שמרניות)הועדה רשאית להחמיר בבדיקה 

לבדוק בקשות ללא אסמכתאותלא 



פרטים כלליים ועלויותגיליון •

:בלבדלהצגת תוצאות וחישובים גיליונות המיועדים •

והפחתת הפליטות בכלל  סיכום החיסכון באנרגיהמציג את : גיליון סיכום–

הגיליונות

עבור הפרויקט ואף סיכום נתונים כלכליים מציג : גיליון חיסכון כלכלי–

מאפשר הזנה של מחירי אנרגיה מדויקים

את החישובים וההנחות המשמשים בכל הגיליונות ואינו  מציג : גיליון קבועים–

לעריכהניתן 

לבקשה וצירוף פירוט החישובים הרלבנטיים : ב-ו' גיליונות חישובים א–

אסמכתאות לתיקוף
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מבנה-קובץ הגשת בקשה 



למילוי על ידי היזם-תאים כחולים•

חישוב אוטומטי-תאים כתומים•

.ניתן לעשות שימוש רק בתאים המיועדים למילוי-קבצי האקסל נעולים•

.בטופס בכדי שיתקבל חישוב נכוןיש למלא את כל הסעיפים •

ליחידת המידה המוגדרת עבור כל פרמטר  יש לשים לב -יחידות מידה•

.ולהמיר את הנתונים המצויים ליחידת המידה הרצויהבאקסל
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הנחיות-קובץ הגשת בקשה 
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קובץ האקסל ודוגמאות מלאות

דוגמאות לפרויקטים ומדריך למילוי הבקשה מופיעים באתר המשרד  •

:ביניהם ניתן למצוא. להגנת הסביבה

במנועים במפעלהתייעלות –

בתאורה ומיזוג אוויר ברשות מקומיתהתייעלות –

בתאורה ומיזוג אוויר במבנה משרדיהתייעלות –

בחימום מים ומיזוג אוויר במלוןהתייעלות –

:להלן הקישור

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEff
icency/GreenhouseGasReductionSupport/Pages/Appxa2012.aspx

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/GreenhouseGasReductionSupport/Pages/Appxa2012.aspx


ובקרהניטור הגדרת נהלי •

תחומי אחריות–

'שמירת נתונים וכואופן –

מהפרויקט ההפחתה המשך שימוש בקובץ האקסל לחישוב •

גיליוןבכל חלק הניטור מופיע –

מחייבת וקריטית להצלחת האימותשאושרההניטור תכנית •

או לא לבדוק , רשאית להחמיר בבדיקההועדה –אסמכתאות לבקשה •

כלל בקשות ללא אסמכתאות מתאימות
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דגשים-קובץ הגשת בקשה 



דוגמא לקובץ האקסל
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מנועים במפעל-2018.xlsx


תודה על ההקשבה


