
 
 
 

 

 

 

 4.41שינויים בהוראת מנכ"ל 

 מס"ד 
סעיף  

 בהוראה 
 סיבת השינוי  נוסח לאחר שינוי  נוסח לפני שינוי 

"יזם"  3.13 1  כל אחד מאלה  

שנים, או זכות חזקה  5בעלות מוכחת העולה על 
  5אחרת באתר המוכחת לתקופה העולה על 

 שנים, כל אחד מאלה 

בעלות   בהוכחת  צורך 
הפרויקט   מבוצע  בו 

 )למעט יזם אסקו(

2 3.7 

. ניטור הפחתת פליטות גזי 3.7.1
  12חממה יתבצע, במהלך תקופה של 
  24חודשים רצופים בתוך תקופה של 
חודשים מתום תקופת הפרויקט, 

בהתאם למתודולוגיית החישוב 
, אשר נבדק  9המאושרת על גבי נספח  

 מאמת. ואומת ע"י גורם 

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
. ניטור הפחתת פליטות גזי החממה 3.7.1

חודשים רצופים    12יתבצע, במהלך תקופה של  
חודשים מתום תקופת    24בתוך תקופה של  

הפרויקט, בהתאם לתוכניות הניטור המאושרות  
עבור כל רכיב פרויקט לחוד, כמפורט בנספח  

הרלוונטיים  לכתב האישור ובגיליונות החישוב 
שבטופס הבקשה המאושר לאחר הבדיקה 

 המקצועית

לטענת משרד הגנת  
הסביבה שינוי זה 

נדרש כיוון שיזמים  
שלא מקבלים את  
הקובץ הבדוק לא  

תמיד מבצעים את  
הניטור בהתאם למה  

שנקבע להם. צריך  
להחזיר ליזמים את  
הקבצים הבדוקים 

 והמאושרים

3 3.7   

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
. תוצאות הניטור ידווחו על גבי קובץ 3.7.2

הבקשה הבדוק, אשר יימסר לידי נציג המשרד  
חודשים   26להגנת הסביבה, לכל המאוחר, עד 

מתום תקופת הפרויקט. יש לצרף לדיווח הניטור  
את כל האסמכתאות הנדרשות לתיקוף הנתונים  

 המדווחים. 
הבהרת משרד הגנת  

 הסביבה 

4 3.7   

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
. דיווח הניטור ייבדק ויאומת בידי גורם  3.7.3

מאמת. יש למלא את תוצאות הדיווח המאומת 
ולמוסרו לנציג המשרד להגנת   9על גבי נספח 

 הסביבה, מלא וחתום בידי מורשי החתימה
הבהרת משרד הגנת  

 הסביבה 

5 3.14 

חברה המספקת שירותי אנרגיה 
ורשומה במאגר המידע: "חברות  

התייעלות אנרגטית וחברות אסקו" 
 באתר משרד האנרגיה.

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
חברה המספקת שירותי אנרגיה לתאגיד אחר,  

ורשומה במאגר המידע: "חברות התייעלות  
 אנרגטית וחברות אסקו" באתר משרד האנרגיה. 

קישור  הבהרה ותיקון 
להוראה באתר 

 האינטרנט 

6 3.21 

שיטה לכימות ולחישוב של הפוטנציאל  
להפחתת פליטות גזי חממה כתוצאה 

מהפרויקט ביחס למצב פליטות גזי  
חממה שלפני יישום הפרויקט בהוראה 

"(,  baselineזו )להלן: "קו הבסיס" או "

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
שיטה לכימות ולחישוב של הפוטנציאל להפחתת  

פליטות גזי חממה כתוצאה מהפרויקט ביחס 
למצב פליטות גזי חממה שלפני יישום הפרויקט  

"(,  baselineבהוראה זו )להלן: "קו הבסיס" או "

הבהרה והוספת 
קישור למדריך טכני   

רנט של  באתר האינט
 משרד הגנת הסביבה



 

 מס"ד 
סעיף  

 בהוראה 
 סיבת השינוי  נוסח לאחר שינוי  נוסח לפני שינוי 

שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה  
ומוטמעת בטופס הבקשה המקוון 

יוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי  לס
 חממה 

  שאושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ומוטמעת
בטופס הבקשה המקוון לסיוע לפרויקט להפחתת  

פליטות גזי חממה. לקבלת מדריך טכני למילוי  
תקין של הבקשה ודוגמאות שכיחות לפרויקטים  

להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות  
אנרגטית, אשר נמצאות באתר המשרד להגנת  

 הסביבה, יש ללחוץ כאן.

7 4.6 

. ועדת המחקר רשאית לאשר סיוע 4.6
ליותר מבקשת סיוע   4.4כאמור בסעיף 

אחת המבוססת על אותה טכנולוגיה 
 ישראלית חדשנית, בתנאים הבאים:

 שינוי טכני 
  4.4הוועדה רשאית לאשר סיוע כאמור בסעיף 

לאחר קבלת אישור ראש חטיבה טכנולוגית  
ברשות החדשנות כי מדובר בהתקנה מסחרית  

של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, ליותר מבקשת  
סיוע אחת המבוססת על אותה טכנולוגיה  

 ישראלית חדשנית, בתנאים הבאים:  

השינוי נדרש כדי  
לאשר בקשות  

נולוגיה  הכוללות טכ
ישראלית חדשה ללא  
צורך בוועדת המחקר  

 ברשות החדשנות 

8 4.8.2 

. תשלום של יתרת הסיוע, בסך 4.8.2
מהסיוע יינתן לאחר שמקבל  35%של 

הסיוע המציא למנהל התכנית ברשות  
 להשקעות דו"ח שנתי מאומת 

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
  35%. תשלום של יתרת הסיוע, בסך של  4.8.2

מהסיוע יינתן לאחר שמקבל הסיוע המציא 
למנהל התכנית ברשות להשקעות אישור  

מהמשרד להגנת הסביבה על דיווח ניטור שנתי  
 ( 9מאומת בהתאם לנוהל האימות )ראה נספח 

הבהרת משרד הגנת  
 הסביבה 

9 4.8.4 

. בפרויקט הכולל החלפת  4.8.4
מערכת קירור או מדחס אוויר במערכת  

ס אוויר חדש,  קירור חדשה או מדח
תנאי לאישור הבקשה לתשלום הוא 

המצאת אישור גריטה למגדל הקירור 
או למדחס האוויר הישנים בהתאמה, 

מאתר גריטה מורשה, בהתאם לנספח  
 11מספר 

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
. בפרויקט הכולל החלפת רכיבי ציוד  4.8.4

, תנאי  3.6הנדרשים בגריטה, בהתאם לסעיף 
לום הוא המצאת אישור  לאישור הבקשה לתש

גריטה לרכיבי הציוד הישנים, מאתר גריטה  
 .  11מורשה, בהתאם לנספח מספר  

תיקון נוסח לבקשת  
 משרד הגנת הסביבה

10 4.8.5   

. אישור מאת נציג משרד האנרגיה בדבר 4.8.5
גריטה או ציוד הנדרש בגריטה אינו מהווה כתב 

 בתכולתו.אישור לביצוע הפרויקט או שינויים 

תוספת לבקשת משרד  
 הגנת הסביבה

היו מקרים  בהם יזמים  
התחילו פרויקט או  

ביצעו בו שינויים לאחר  
שאיכשהו הבינו שנציג  
משרד האנרגיה מאשר  

להם זאת בעת ביקורו  
 באתר

11 5.2 
. הפרויקט אינו פרויקט להפקת  5.2

 הבהרה חשמל מאנרגיה מתחדשת אשר זכאי  
וי לא  לאחר השינ

יינתנו מענקים  



 

 מס"ד 
סעיף  

 בהוראה 
 סיבת השינוי  נוסח לאחר שינוי  נוסח לפני שינוי 

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

פרויקט אשר מטרתו העיקרית הינה 
מעבר משימוש במזוט, סולר או גפ"מ  

 לשימוש בגז טבעי

. הפרויקט אינו פרויקט להפקת חשמל  5.2
מאנרגיה מתחדשת או פרויקט אשר מטרתו  

העיקרית הינה מעבר משימוש במזוט, סולר או  
 גפ"מ לשימוש בגז טבעי 

לפרויקטים של אנרגיה 
מתחדשת גם אם  

בהתאם לפרויקט היזם  
זכאי לקבל תעריף  

חשמל מועדף או אשר  
משתתף בהסדרת  

 "מונה נטו" 

12 5.4 

. היקף מחזור המכירות של מבקש 5.4
סיוע בין אם הוא תאגיד ובין אם הוא 

תאגיד קשור, לא עלה בשנה  
הקלנדרית שקדמה למועד הגשת  

מיליון ₪ )להלן:   400קשה לסיוע על הב
"מגבלת מחזור המכירות"(. לצורך  

חישוב מחזור המכירות יילקח בחשבון 
 מחזור מכירות של מבקש הסיוע בלבד

 הבהרה 
. היקף מחזור המכירות של מבקש סיוע בין  5.4

אם הוא תאגיד ובין אם הוא תאגיד קשור על פי  
דוח כספי מבוקר אחרון שברשות מבקש הסיוע 
)ולכל המקודם, עבור השנה השנייה לפני שנת  

הגשת הבקשה לסיוע(, לא עלה בשנה  
מיליון ₪ )להלן: "מגבלת   400הקלנדרית על 

ישוב מחזור המכירות  מחזור המכירות"(. לצורך ח
יילקח בחשבון מחזור מכירות של מבקש הסיוע 

 בלבד

השינוי נדרש כדי  
לאפשר ליזם להמציא  

דוח כספי מבוקר  
 אחרון שברשותו 

13 5.6 

. הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע 5.6
צפוי להפחית פליטות גזי חממה 

ולהביא להתייעלות אנרגטית כאשר  
חישוב ההפחתה הוא בהתאם  

גיית החישוב המאושרת  למתודולו
המופיעה בטופס הבקשה המקוון. 

יודגש, כי תקופת החישוב של הפחתת  
הפליטות וההתייעלות האנרגטית שיש  

להזין בטופס הבקשה המקוון היא 
 שנים   10למשך 

 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 
. הפרויקט שבגינו מבוקש הסיוע צפוי 5.6

להתייעלות  להפחית פליטות גזי חממה ולהביא 
אנרגטית כאשר חישוב ההפחתה הוא בהתאם 

למתודולוגיית החישוב המאושרת המופיעה 
בקובץ האקסל המצורף לטופס הבקשה המקוון. 
יודגש, כי תקופת החישוב של הפחתת הפליטות  

וההתייעלות האנרגטית שיש להזין בטופס 
 שנים   10הבקשה המקוון היא למשך 

הבהרת משרד הגנת  
 הסביבה 

14 5.10.3.5   

 שינוי
. הגורם שעבורו מתבצע הפרויקט  אינו  5.10.3.5

 בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית

לאור ניסיון העבר 
כאשר חברות אסקו 
לא ביצעו פרויקטים,  

חשוב לוודא כי חברת  
אסקו מגישה 

פרויקטים בשלים.  
התנאי של הביטחונות  
או ערבות יותר גבוהה 

יסיע להגביר 
הסתברות ביצוע  

 ויקטיםהפר



 

 מס"ד 
סעיף  

 בהוראה 
 סיבת השינוי  נוסח לאחר שינוי  נוסח לפני שינוי 

15 6.3.10 

. להאריך את תקופת הפרויקט 6.3.10
חודשים מתום תקופת הפרויקט  36עד 

בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב  
 חודשיים לפני תום תקופת הפרויקט

 שינוי
  36. להאריך את תקופת הפרויקט עד 6.3.10

חודשים מתום תקופת הפרויקט. בכפוף להגשת  
 תקופת הפרויקטבקשה מנומקת בכתב עד תום  

השינוי נדרש כדי  
לאפשר לוועדה לאשר  

את המענקים גם  
ליזמים אשר מגישים  

את הבקשות לאחר  
תקופת ביצוע  

 הפרויקט

16 6.3.11   

 שינוי
הועדה ראשית להאריך עבור פרויקט שבוצע  

במועד, את מועד ביצוע התשלומים בלבד 
בשנתיים נוספות. הערבות וחלף הערבות יוארכו  

   בהתאם

17 7.1.5.5 

. דוחות כספיים מבוקרים  7.1.5.5
ומאושרים של היזם, למעט יזמים  

-2017שהינם רשות מקומית, לשנים 
2016 

. דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים של  7.1.5.5
היזם, למעט יזמים שהינם רשות מקומית,  

 תיקון טכני  לשנתיים שקדמו לשנת הגשת הבקשה

18 7.1.5.7 

אישור תב"ר   –. רשות מקומית 7.1.5.7
א לפקודת  213)כהגדרתו בסעיף 

העיריות ]נוסח חדש[(, על גובה 
ההשקעה המבוקשת חתום על ידי 

 ראש הרשות ומשרד הפנים 

 שינוי
תכנית השקעות  – . רשות מקומית 7.1.5.7

מאושרת וחתומה על ידי גזבר וראש הרשות  
  בצירוף נספח מקורות ושימושים ולו"ז מפורט

לביצוע הפרויקט. סעיף זה יהווה תנאי סף לעניין  
הגשת הבקשה. . על הרשות המקומית לצרף  

א לפקודת  213אישור תב"ר )כהגדרתו בסעיף  
העיריות ]נוסח חדש[(, על גובה ההשקעה 

המבוקשת חתום על ידי ראש הרשות ומשרד  
 יום מיום קבלת כתב אישור  90הפנים בתוך 

רשויות מקומיות לא  
להמציא  מסוגלות 

תב"ר בעת הגשת  
 הבקשה

19 7.2.4.1.1.5   

 שינוי
. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 7.2.4.1.1.5

יינתן לעיריית נהריה   19.01.20מיום   4822
דיוני אך ורק לביצוע פרויקטים הנובעים   תעדוף

משיקום תשתיות שנפגעו מנזקי ההצפות  
ותבוצע בגינם התייעלות אנרגטית בהתאם  

מיליון ₪ בשנת    3לתנאי ההוראה, בסך של עד  
עבור התייעלות אנרגטית, שיינתנו בהתאם   2020

לשיעורים הקיימים בהוראה לעניין זה, בהינתן  
ה. ככל שבקשת  עמידה בתנאי הסף של ההורא

הסיוע עבור הפרויקטים מבוססת על התקנה  
מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, יינתן  

 עדיפות לעיריית נהריה מיליון  3תעדוף דיוני עבור בקשה זו בסך של עד 



 

 מס"ד 
סעיף  

 בהוראה 
 סיבת השינוי  נוסח לאחר שינוי  נוסח לפני שינוי 

, וזאת כחלק מתוכנית  ₪2020 נוספים בשנת 
הסיוע ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי  

 חממה ולהתייעלות אנרגטית 

20 7.2.4.1.1.6   

 שינוי
. כמו כן, יינתן תעדוף דיוני לישובי  7.2.4.1.1.6

 עוטף עזה 
ישובי עוטף  לעדיפות 

 עזה

21 7.2.4.3   

 שינוי
ככל שמגיש הבקשה ביטל את זכייתו, או שכתב  
האישור שניתן לו בוטל מכל סיבה שהיא, היחס 

 נקודות 10-יוגדל ב 7.2.4.2בסעיף 

פרויקטים  היזם שביטל  
בעבר יקבל דירוג 

 פחות טוב 

22 10.5   

 שינוי
לכל פנייה של מקבל הסיוע לרשות ההשקעות,  

יצורפו נתונים/בקשות בקובץ וורד/אקסל  
  12בהתאם לסוג הנתונים כמפורט בנספח  

 להוראה

השינוי נדרש על מנת  
לפשט, לזרז ולייעל את  

 הטיפול בבקשות  

   9נספח   23
 הבהרה/שינוי נוסח בלבד 

   יצורף נספח מעודכן על ידי משרד הגנת הסביבה

 


