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הפחתת לעבור פרויקטים  ברשויות מקומיותתמיכה ל  -  XXX/61קול קורא 

 זיהום אוויר ופליטות שמקורם במבנים ותשתיות הרשויות המקומיות

 רקע .1

סייע מעוניין לוף עם הקרן הקיימת לישראל, שיתלהגנת הסביבה, בבמסגרת קול קורא זה המשרד 

ר ופליטות שמקורם במבנים ותשתיות הפחתת זיהום אווילממן פרויקטים  מקומיותרשויות ל

 באמצעות החלפה ושדרוג של מערכות שאינן יעילות אנרגטית במבני ציבור, הרשויות המקומיות

 , התקנת מערכות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, לרבות מערכות איקלוםברשות המקומית

ת החלפה ושדרוג ייעול תאורת חוץ ברשויות מקומיות באמצעו ,אשר נמצאות בהסדרת מונה נטו

, הכל בתנאים של מערכות תאורה שאינן יעילות אנרגטית, וכן התקנה של מערכות בקרה

  .המפורטים בקול קורא זה

 הגדרות .2

ידי הממשלה כאזורים בעלי עדיפות -יישובים ואזורים אשר נקבעו על – "אזורי עדיפות לאומית"  2.1

ית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכללאומית בהתאם להוראות פרק כ''ו לחוק ההתייעלות 

. רשימת 14...3מיום  666החלטת ממשלה , בהחלטת 2222 -(, התשס''ט2212-2222הכלכלית 

 . ' לקול קורא זהא מפורטת בנספח הישובים

ששת גזי החממה כפי שהוגדרו על ידי פרוטוקול קיוטו שמדינת ישראל אישררה  -"גזי חממה"   2.2

פלואורית, מימן -(, גופרית ששN2Oחנקני )-מתאן, חמצן דוחמצני, -פחמן דו – 2223בשנת 

 (.PFCפלואורי  )-(, פחמן רבHFCפלואורידי פחמני )

 , כמפורט להלן: תשלומים הנוגעים לביצוע פרויקט -"הוצאות ישירות"  2.4

 ;לרכישת ציוד ומערכות המשמשות לשם ביצוע הפרויקט הוצאות .א

 ;קטהמשמשות לשם ביצוע הפרוי הוצאות התקנה של  .ב

 ;הוצאות הנובעות ממדידה, ניטור ובקרה על ההפחתה המתקבלת בשל ביצוע הפרויקט .ג

לשם הגשת בקשה לקול קורא זה ולשם ביצוע הפרויקט;  יםיעוץ הנדרששירותי הוצאות על  .ד

 מסך עלות הפרויקט כולו.  12%לעניין זה יוכרו הוצאות בשיעור של עד 

 .הפנים לקבלת הלוואה כספיתאישור משרד  -"היתר אשראי ממשרד הפנים"   2.3

, ואשר לקול קורא זה 2-6 פיםבסעיטים רשות מקומית העומדת בתנאי הסף המפור -"המבקשת"   2.2

  .הגישה בקשה לתמיכה במסגרתו

, החלפה ושדרוג של מערכות שאינן יעילות אנרגטית במבני ציבור :כל אחד מאלה  -"הפרויקט"   2.6

אשר  צור חשמל מאנרגיה מתחדשת במבני ציבור, התקנת מערכות ליילרבות מערכות איקלום
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, ייעול תאורת חוץ ברשויות מקומיות באמצעות החלפה ושדרוג של נמצאות בהסדרת מונה נטו

 מערכות תאורה שאינן יעילות אנרגטית, התקנה של מערכות בקרה לצורך כך.

ות הרשות חברה עירונית בבעל, או המקומיתמבנה או מתקן אשר הרשות  -''מבני ציבור''   2.6

 ישירות מתקציבה.  משלמת לחברת החשמל את חשבון החשמל שלו ,המקומית

 אחת מאלה:  –"רשות מקומית"   ..2

, אשר ממוקמות באזורי עדיפות לאומית, ואשר מספר התושבים בה הינו רשויות מקומיות .ה

 לפי נתוני מרשם האוכלוסין במשרד הפנים; 2212תושבים או יותר, נכון לשנת  12,222

לגבי הרשויות המקומיות החברות בו שהן באזורי עדיפות  ד ערים לאיכות סביבהאיגו .ו

או יותר,  12,222לאומית, ובלבד שמספר התושבים המצטבר באותן רשויות מקומיות הינו 

 לפי נתוני מרשם האוכלוסין במשרד הפנים; 2212נכון לשנת 

באישור שר הפנים  הידי רשויות מקומיות ותואגד-על ההוקמאשר עירונית בע"מ  החבר .ז

לגבי הרשויות המקומיות "(, אשכול" –כתאגיד עירוני בבעלות הרשויות החברות )להלן 

יות שמספר התושבים המצטבר באותן רשוהחברות בו שהן באזורי עדיפות לאומית, ובלבד 

 לוסין במשרד הפנים.לפי נתוני מרשם האוכ 2212או יותר, נכון לשנת  12,222מקומיות הינו 

 

   ה לקול קורא זהרשאים להגיש בקשפים ההגו .4

, כהגדרתן רשויות מקומיות רקלהגיש  ותבקשה לקבלת תמיכה במסגרת קול קורא זה רשאי

 .לקול קורא זה 8.2בסעיף 

בתנאי שלא תוגש בקשה  -או אשכול לאיכות סביבה ואולם, לגבי רשות מקומית מסוג איגוד ערים 

המאוגדת בהם או שהם נותנים לה שירות. הוגשה בקשה ידי אחת מהרשויות המקומיות -דומה, על

לביצוע פרויקט ברשות מקומית מסוימת הן על ידי איגוד ערים לאיכות סביבה או האשכול והן על 

 תישפט רק הבקשה  של הרשות המקומית.  -ידי אותה רשות המקומית 

 

 היקף התקציב .3

 ש"ח. 70,000,000הוא היקף התקציב שהמשרד מתכנן להעמיד במסגרת קול קורא זה  

כפופה , וכי כל הקצאה תקציבית בפועל מובהר כי היקף התקציב האמור לעיל הינו משוער

  .במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה, למקורות שיעמדו לרשות המשרד

המשרד  מועד אחרון להגשת הבקשות ואנשי הקשר להגשת הבקשות מצוינים באתר האינטרנט של

 .www.sviva.gov.ilשכתובתו 

 

 םמינהליי תנאי סף .2

http://www.sviva.gov.il/


 

 

 
 

3 

 

ולא יצורפו אליה כל  , לא תמולא כראויבקשה אשר לא תעמוד בכל התנאים המפורטים 2.1

 . כמפורט להלן, עלולה להיפסל על הסף תהמסמכים, האישורים וההתחייבויו

הכללי של המשרד להגנת הסביבה  יש להקפיד על קיום כל הכללים המפורטים בנוהל תמיכות 2.2

של המשרד  כמפורט באתר האינטרנט, 2216בדבר מתן תמיכות לגופים אחרים המעודכן לשנת 

הסביבה ולהוראות התכ"ם הרלוונטיות החלות על גופים אחרים בהתאם לסיווג  להגנת

 .המשפטי של מגיש הבקשה

י במערכת המרכב"ה )להלן בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות פורטל התמיכות הממשלת 2.4

"פורטל מרכבה"(, כאשר כל הקבצים חתומים דיגיטאלית על ידי מורשי החתימה של הגוף. 

בפורטל מרכב"ה ישנן הנחיות כיצד להגיש את הבקשות ואלו מסמכים לצרף וזאת בהתאם 

 לסיווג הישות ברשויות המס וברשם התאגידים.

. לאחר מועד זה, 88.1.8061אוחר מתאריך יש ליצור בקשה לתמיכה במערכת המרכב"ה לא י 2.3

 מערכת המרכב"ה תחסום את האפשרות של יצירת בקשה חדשה.

לתשומת ליבכם: יש ללחוץ על כפתור "הגשת בקשה שנוצרה" לפני המועד האחרון להגשת  2.2

בקשות, בקשה שתיפתח ולא תוגש באמצעות לחיצה על 'הגשת בקשה שנוצרה' תחשב כלא הוגשה 

כמו כן, שימו לב כי בעת הקמת בקשה חדשה לתמיכה, תידרשו  קת המשרד.ולא תועבר לבדי

 למלא סכום מבוקש, עלות פעילות ותיאור בקשה קצר.

בסכום המבוקש ובעלות הפעילות יש למלא את הסכומים המדויקים בשקלים חדשים בהתאם  2.6

יין את בחרה רשות מקומית להגיש מספר בקשות עבור מספר פרויקטים, תצ לתקציב הפרויקט.

 המבוקש עבור כלל הפרוייקטים. הכולל סכום המענק 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, ואשר בעת יצירתן לא יכללו את כל הפרטים ו/או המסמכים  2.6

 יתכן שייפסלו על הסף ולא יידונו כלל.  -הנדרשים 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה ..2

מסמכים אלו הם אתר המשרד(, )ניתן להורדה מלהלן רשימת המסמכים הרלוונטיים לקול קורא זה 

לכל רשימת מסמכי הגוף: מסמכי יסוד ומסמכים שנתיים המפורטים בפורטל מרכב"ה בנוסף 

  שעליכם לצרף:

 הכולל: )יש לחתום בחתימה דיגיטלית( K001טופס בקשה משולב  .א

 פרטי המבקשת 

 כתב התחייבות מקצועי 
 כתב התחייבות מנהלי 

  טופס הצהרה בגין היעדר הרשעות 
, יליון נתונים בנוגע לפרויקט ההתייעלותגכנית מפורטת באמצעות ת – K002ס טופ .ב

)יש לשים לב כי מדובר בגיליון המופיעות על גביו  6.2אמור בסעיף בהתאם ל

 (. גיליון זה נוסחאות לחישוב, ויש למלא את הפרטים הנדרשים על גבי
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 6.1מור בסעיף בחרה רשות מקומית להגיש מספר בקשות עבור מספר פרויקטים, כא .ג

לקול קורא זה  6.2לקול קורא זה, תגיש את התכנית המפורטת, כאמור בסעיף 

)כלומר, מספר התוכניות שיוגשו  בנפרד עבור כל פרויקטבאמצעות גיליון נתונים, 

יהיה כמספר הפרויקטים לגביהם הוגשה הבקשה(. לגבי יתר המסמכים )טופס בקשה 

 פעם אחת בלבד.  םיש להגיש -( משולב, מסמכי יסוד ומסמכים שנתיים

ישנן הנחיות כיצד להגיש את הבקשות ואלו מסמכים לצרף. לנוחיותכם, פורסם מרכב"ה בפורטל  2.2

לסיוע בבעיות טכניות ניתן לפנות למערכת  באתר המשרד מדריך ליצירת חתימה דיגיטאלית.

  התמיכה של פורטל מרכב"ה:

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

 

 .שלעיל 8.2כהגדרתה סעיף הגוף המבקש הוא רשות מקומית  2.12

 קטהכרוכות בפרויוההשלכות מכלול העלויות ל תא מודעיכי ה תהבקשה מתחייב תמגיש 2.11

או  הגנת הסביבההמשרד למ כלל זהבנה, וכלפי המדיבקשר לכך שום טענה  הושלא תהיה ל

כן הוא מודע לכך, שהמדינה לא תממן/תסייע בשום עלות/הוצאה בקשר  .מהקרן הקיימת לישראל

 לפרויקט זה מעבר לסיוע שיכול ויינתן לפי קול קורא זה. 

למשך כל תקופת הפעלת  הלפרסום הפרויקט על חשבונמגישת הבקשה מתחייבת  2.12

, באופן והמשרד להגנת הסביבה קק"ל )הגוף המממן את הפרויקט( , לרבות לוגו שלתמיכהה

 ידי המשרד.-הזוכות על רשויות המקומיותליימסר יאושר וש ובנוסח

כי אין בתמיכת המשרד בכדי להטיל , ה וכי היא מסכימהכי ידוע ל תמתחייב תמבקשה 2.14

שי כלשהו, או צד שלי כת/הנתמהבקשה תכלפי מגיש כלשהם, בותואחריות ו/או חהמשרד  על

 בקשר לפרויקט נשוא התמיכה. 

אם יחויב המשרד באחריות, חבות או המבקשת מתחייבת כי ידוע לה וכי היא מסכימה ש 2.13

את המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשרד כאמור, מיד עם תשפה היא חובה כלשהי כאמור, 

 דרישה ראשונה של המשרד. 

 הפרויקט הנתמך יבוצע באחריותה וכי היא מסכימה שכי ידוע ל תמתחייב מבקשתה 2.12

ם בהשתתפות המשרד בפרסותמיכה ו/או במתן הין א, וכי תהמבקשהבלעדית והמלאה של 

נטילת אחריות על ידו לעצם הפעילות או לחבויות כלשהן העשויות להיגזר הפרויקט, משום 

 .כתוצאה מהפעילות

במסגרת קול  הפעילויות הנתמכותהמבקשת מתחייבת כי ידוע לה וכי היא מסכימה ש 2.16

 הבקשה/הזוכה.  תקורא זה יבוצעו לפי כל דין החל על מבקש

המבקשת/הזוכה תוודא ותהיה אחראית לכלל היבטי הבטיחות והגהות הכרוכים  2.16

 בפרויקט. 

http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava
http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/MemshalZamin/Mercava
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למשרד תהיה הזכות לפרסם כל מידע ה וכי היא מסכימה שכי ידוע ל תמתחייב מבקשתה .2.1

 .לפרויקט שייתמך על ידו אשרב

מימון לה ינתן יכי למעט התמיכה לא ה וכי היא מסכימה כי ידוע ל תמתחייב מבקשתה 2.12

, ככל שקיימות כיום ו/או שיהיו ביצוע הפרויקטנוסף כלשהו, לרבות עלויות נוספות הנגזרות מ

, תשתיות, מיסים, אגרות והיטלים מתקנים ומערכותבעתיד, לרבות עלויות הפעלה ואחזקה של 

 וכל עלות אחרת.

, או מכל גורם אחר, תמיכה נוספת מהממשלה אינה מקבלתי מתחייבת כהמבקשת  2.22

  . , וכי לא תקבל בעתידקול קורא זההוצאות המזכות במענק לפי בעבור/בנוגע ל

 . על ידי המשרד בקשר לפרויקט העביר כל מידע שיידרש ממנתכי  תמתחייב מבקשתה 2.21

שור התמיכה המבקשת מתחייבת לסיים את ביצוע הפרוייקט תוך שנתיים מיום קבלת אי 2.22

 )התחייבות(. 

שיוגשו על פי  מכלול המסמכים, האישורים, התצהיריםכי הבקשה לתמיכה הינה  ,יובהר 2.24

 .ידי המבקשת עלשיוגש וכל החומר  דרישות קול קורא זה

 

 סף מקצועיים  תנאי .6

  - כולן או חלקןפעולות הבאות, הכולל את העל הבקשה לתמיכה להתייחס לביצוע פרויקט   6.1

, לרבות מערכות איקלום רוג של מערכות שאינן יעילות אנרגטית במבני ציבורהחלפה ושד

הנמצאות בהסדרה של מונה  התקנת מערכות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת במבני ציבור

, ייעול תאורת חוץ ברשויות מקומיות באמצעות החלפה ושדרוג של מערכות תאורה שאינן נטו

בנוסף על הבקשה להתייחס אל  ות בקרה לצורך כך.יעילות אנרגטית, וכן התקנה של מערכ

 .לשם הגשת בקשה לקול קורא זה ולשם ביצוע הפרויקט יםיעוץ הנדרששירותי הוצאות על 

  , אולם פרויקטים פרוייקט אחד או מספר בור עיודגש, כי כל רשות מקומית יכולה להגיש בקשה 

  רג בנפרד.פרויקט ידו, וכל יש להגיש בקשה עבור כל פרויקט בנפרד

בחרה רשות מקומית להגיש מספר בקשות עבור מספר פרויקטים, תגיש את התכנית המפורטת, 

)כלומר, מספר  בנפרד עבור כל פרויקטלקול קורא זה באמצעות גיליון נתונים,  6.2כאמור בסעיף 

התוכניות שיוגשו יהיה כמספר הפרויקטים לגביהם הוגשה הבקשה(. לגבי יתר המסמכים )טופס 

 פעם אחת בלבד.   םיש להגיש -בקשה משולב, מסמכי יסוד ומסמכים שנתיים( 

אה ומפורטת לביצוע הפרויקט, לרבות תיאורו, תכנית מלהא תבידי הרשות המקומית נדרש כי    6.2

, והכל גזי חממה הנפלטים, תכנית הניטורקוט"ש חשמל מיוצר והיקף ההפחתה המשוער של 

וכן תכנית תקציבית בסכום שאינו עולה על גובה  K002טופס גיליון הנתונים המופיע בכנדרש ב

   .6.4ציבית המפורטת בסעיף המסגרת התק
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לטון גזי חממה  ₪ 62 מידת ההפחתה המשוערת של גזי חממה נפלטים אינה עולה על יחס של   6.4

)ביחס אל סך ההשקעה הכולל בפרוייקט, הכולל את השקעת הרשות המקומית המבקשת  מופחת

 . התמיכה בפרוייקט(ואת סכום 

  .בתאורת חוץ המותקנת במסגרת הפרויקטהמבקשת התחייבה לפעול למניעת זיהום אור   6.3

 .תקציב בלתי רגיל ]תב"ר[המבקשת התחייבה  לנהל את תקציב הפרויקט במסגרת   6.2

 622המבקשת התחייבה כי העלות המינימלית של הפרויקט המוצע עומדת על לפחות סכום של   6.6

  מתוכו.₪ אלף  322א תממן לכל הפחות כאשר הי₪ אלף 

עביר לאישור המשרד להגנת הסביבה ת, המבקשת התחייבה כי כעבור שנה מיום סיום הפרויקט  6.6

גיליון הנתונים המצורף דוח המסכם את תוצאות הניטור האמור, על גבי תכנית הניטור כמפורט ב

 לקול קורא זה.  K002טופס כ

ימים ממועד אישור התמיכה,  22רד להגנת הסביבה, תוך תגיש למשמגישת הבקשה מתחייבת כי  ..6

 ,רשות המקומיתגזבר או חשב ההיתר אשראי ממשרד הפנים או לחילופין הצהרה חתומה על ידי 

 . תקציבההמצהירה כי הרשות תממן את חלקה בפרוייקט מ

 

 ביעת הזכאות לתמיכה ושיעורי הסיועק .6

מידה האמת ידורגו וינוקדו בהתאם ל, 6 -ו  2 יםלפי פרקתנאי הסף  בכלעמדו ר ישאבקשות ה 6.1

טון( שצפוי להיות -)ב החממה גזכמויות לבין לפרויקט היחס בין סך המענק המבוקש הבאה: 

סך המענק  -כלומר ) 2222עד לשנת מרגע התחלת הפרויקט והפרויקט במסגרת מופחת 

  המבוקש/טון הפחתה(.

 

הצהרת אשר לגביהם ניתנה  ,'גהובאו בטופס תתבסס על הנתונים שקביעת הניקוד באמת מידה זו 

 להגנת הסביבה אגף איכות אוויר של המשרד ואשר ניתן לגביהם אישור ,אמיתותם המבקשת לגבי

 כמויות ההפחתה הצפויות בהתאם לנתונים כאמור. על אודות 

 

ת יועלול הערכות שונותלקבוע  רשאיה יהיהמשרד מובהר בזאת, כי על אף המוצג בבקשה, 

 או להפחתות הצפויות בהתאם למידע שיהיה בפניו בנוגע לבקשה.  יקט הפרו

 

מכלל הבקשות שהוגשו ועמדו בכל  את הציון/ניקוד הגבוה ביותרשקיבלו  גופיםלהסיוע יינתן  6.2

התקציב העומד לרשות המשרד לקול  עד למיצוי מסגרתבהתאם לאמור בסעיף זה ו תנאי הסף,

 קורא זה.

 

 סכום התמיכה יהיה :  6.4

 עלות מסך( 32%) אחוזים ארבעים על יעלה לא המענק עבור כל פרויקט, ורשיע .א

 .פרויקטפועל ב שהושקעו הישירות ההוצאות
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 לכל רשות מקומית. (₪ 3,222,222) ₪ מיליון ארבעה עד .ב

 

עלות הערכת לקבוע את  תמובהר בזאת, כי על אף המוצג בבקשה, ועדת התמיכות רשאי 6.3

כה לפרוייקט נשוא הבקשה או לחלק ממנו, בהתאם הפרוייקט המוצג בבקשה ולאשר תמי

גזר ישקבעו ו/או על פי שיקול דעתם, וכן לקבוע מהו היקף הפעילות המאושר ממנו ילהערכות 

 שיעור התמיכה.

 
 תנאי תשלום  ..

הזוכה תהא זכאית לתשלום בהתאם לביצוע הפרויקט בפועל )ובעבור חשבוניות אשר יוצגו  1..

 12%שיעור של מחשבוניות בסכום מצטבר אשר לא יפחת עבור בלמשרד( כאשר כל תשלום יהיה 

, בהתאם מסכום החשבוניות 32%, ויהיה בשווי של עד מסך כלל השקעת הזוכה בפרויקט בכללותו

 . שלעיל 6.4לאמור בסעיף 

רק ידי המשרד להגנת הסביבה, -עללזוכה  ומתוך סכום התמיכה אשר יוענק לזוכה, יועבר 2% 2..

ניטור אשר הדוח המשרד להגנת הסביבה לאישור קבלת ניטור ווכנית התלאחר השלמת ביצוע 

 שלהלן.  2..כאמור בסעיף והכל , הוגש על ידי הרשות המקומית הזוכה

הגשת הבקשה לקבלת המענק ובכפוף  ממועד ימים 62 ידי המשרד הינו בתוך-מועד התשלום על 4..

היה המשרד להגנת הסביבה רשאי לקיום כל התנאים לתשלומו. על אף האמור, בנסיבות חריגות, י

לדחות לזמן סביר חלקים מתשלום המענק והזוכה לא תהא זכאית להצמדה, ריבית או כל פיצוי 

 בגין העיכוב האמור. 

ידי הגורם האחראי לכך במשרד -התשלום יתבצע בכפוף לקבלת הוראת תשלום מאושרת על 3..

ירוט כל הפרטים, ועמידה בכל להגנת הסביבה, ובכפוף להגשת כל המסמכים הנדרשים לעיל, פ

שפורסם התנאים וההתחייבויות שנקבעו במסמך זה, וכן בטופס הנחיות כללי לעניין התמיכות 

 באתר האינטרנט של המשרד.

 ידי המשרד להגנת הסביבה. -התשלום יתבצע לאחר בדיקת כל המסמכים על 2..

לא  -כמפורט להלן  תיודרישת תשלום אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבו 6..

 תכובד.

כולל ביקורות  ,רשאי לבצע פעולות מעקב ובקרה, בקרב המבקשים ההמשרד להגנת הסביב 6..

בקשר למילוי התנאים לזכאות לקבלת תמיכה, עמידה בהתחייבויות , ביצוע הפרויקטיםבאתרי 

 ואופן השימוש בכספי התמיכה, כולל דרישה לקבלת מסמכים וטיוטות.

שנתיים מיום קבלת אישור בתוך במלואו את הפרויקט עליו התחייבה, ולהשלימו  על הזוכה לבצע ...

 . התמיכה )התחייבות(

החודשים שלאחר השלמת הפרויקט, על הזוכה לבצע ניטור של הפחתת פליטות בפועל שהיא  12-ב 2..

המשרד להגנת לאישור תוצאה של ביצוע הפרויקט. בתום תקופה זו, על הזוכה יהיה להעביר 

 K002בטופס דוח המסכם את תוצאות הניטור האמור, על גבי תכנית הניטור כמפורט  הסביבה

 להוראות אלה.
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למשך כל תקופת הפעלת הפרויקט, לרבות  הלפרסום הפרויקט על חשבונ על הזוכה לפעול 12..

יאושר שבאופן ובנוסח  לוגו של קק"ל )הגוף המממן את הפרויקט( והמשרד להגנת הסביבה

 די המשרד.י-יימסר לזוכות עלו

 

 הפעלת כתב הקיזוז .2

ותהיה  קול קורא זההפרה יסודית של תנאי  ת התמיכותבמקרים המפורטים להלן תראה וועד 2.1

מורשה חתימה מטעם סמכותה בהתאם לכתב הקיזוז החתום על ידי  הפעלתרשאית להחליט על 

 . במסגרת טופס הבקשה המשולב )ר' נספח א'( ,הרשות המקומית המבקשת

  הם:  2.1ין סעיף המקרים לעני 2.2

 אי עמידה בהוראות קול קורא זה.  .א

 מתן נתונים כוזבים בעת הגשת הבקשה או לאחריה.  .ב

  מהתחייבויות הרשות המקומית המבקשת.  התחייבותאי קיום  .ג

 . ת התמיכותאושר על ידי וועדר שאהיקף ההשקעה בפועל נמוך מהיקף ההשקעה  .ד

-נמוך ב  המבקשת די הרשות המקומיתהיקף הפחתת פליטות גזי חממה אשר הושגה על י .ה

 .  מהיקף ההפחתה לו התחייבה הרשות באמצעות מסמכי הבקשה 22%

 א ניתנה.יהתמיכה אינה משמשת למטרות שלשמן ה .ו

הרשות המקומית לא שיתפה פעולה עם ביקורת המשרד להגנת הסביבה, בהתאם לאמור  .ז

 להלן.  12.2בסעיף 

 

 שונות  .12

 . משרד להגנת הסביבהדת התמיכות של הידי וע-יידונו עלתמיכה בקשות  .1

בצע יתקשר עימם לשם כך, יובין באמצעות נותני שירות ש ו, בין בעצממשרד להגנת הסביבהה .2

בקרב המבקשים בקשר למילוי התנאים לזכאות  פעולות פיקוח, ביקורת, בקרה ומעקב,

 עמידה בהתחייבויות ואופן השימוש בכספי התמיכה. ובקשר ללקבלת תמיכה, 

דגש, כי אין וודאות כי המשרד יוציאו "קול קורא" ו/או יתנו תמיכה כזו או אחרת עבור יו .4

 איזה מהנושאים המופיעים בקול קורא זה בעתיד, או בכל נושא אחר. 

יצויין כי בכוונת המשרד להגנת הסביבה לקיים יום עיון אשר בו יוצגו הסברים והבהרות  .3

 לפיו.  לעניין קול קורא זה והגשת בקשות לתמיכה

איכות אוויר ושינויי באגף לוהבהרות בנוגע לקול קורא זה והבהרות ניתן לקבל פרטים  .2

 . gilp@sviva.gov.ilדוא"ל: באמצעות כתובת  אקלים
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