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(מרגע הגשת הבקשה)שלבים בדרך 
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הנתוניםלתיקוףאסמכתאותכולל,(אקסל)הבקשהקובץהגשת1.

הבהרותלצורךקשריצירתהצורךובמידתהבקשהבדיקת2.

במקצההמשתתפותהבקשותשיפוט3.

ניטורותכניתהשקעהסעיפירשימתבצירוף,אישורכתבקבלת4.

הפרויקטביצוע5.

(והארכהשינויבקשות)←

המענקמגובה65%וקבלתמלווהגוףביקורת←

רצופיםחודשים12שלניטורתקופת6.

אסמכתאותבצירוף,הבקשהקובץגביעלהניטורתוצאותהגשת←

הניטוראימות←

המענקמגובה35%ייתרקבלת←



גיליונות כלליים–מבנה הבקשה 
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אסמכתאותרשימת,ועלויותפרטיםלהזנתראשיגיליון:ועלויותכללייםפרטיםגיליון
הפרויקטיעילותוהצגת

:בלבדחישוביםתוצאותלהצגתהמיועדיםגיליונות

שלהזנהמאפשרואף,הפרויקטעבורכלכלייםנתוניםסיכוםמציג:כלכליאומדןגיליון
מדויקיםאנרגיהמחירי

הגיליונותבכללהפליטותוהפחתתבאנרגיההחיסכוןסיכוםאתמציג:סיכוםגיליון

לעריכהניתןואינוהגיליונותבכלהמשמשיםוההנחותהחישוביםאתמציג:קבועיםגיליון

:בלבדואסמכתאותחישוביםלהצגתהמיועדיםגיליונות

אסמכתאותוצירוףלבקשההרלבנטייםהחישוביםפירוט:'ב-ו'אחישוביםגיליונות
לתיקוף

הפרויקטהתייעלותבחישובינכלליםאינםאלובגיליונותהמבוצעיםחישובים*

:הנחיות

הבקשהקובץלמילויכלליותהנחיות:הנחיותגיליון

ותקניםבתקנותועמידהאנרגטיתליעילותדרישות:נוספותוהנחיותדרישותגיליון
הטכנולוגיותלסוגיבהתאם



הנחיות כלליות
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היזםידיעללמילוי-כחוליםתאים

(המוזניםלנתוניםבהתאם)אוטומטיחישובתוצאותהצגת–כתומיםתאים

הסףמתנאילחריגהאינדיקטור-אדומיםתאים

נכוןחישובשיתקבלבכדיבטופסהרלוונטייםהסעיפיםכלאתלמלאיש.

הפרויקטלסוגבהתאם,הנתוניםלמילוימובניםהסבריםישנםגיליוןבכל

 ליחידת המידה המוגדרת עבור כל פרמטר באקסליש לשים לב -יחידות מידה

הנדרשתאת הנתונים המצויים ליחידת המידה ולהמיר 



גיליון פרטים כלליים ועלויות
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היזםופרטיכלליםפרטים

הפרויקטתיאור

השקעותרשימת

הפרויקטיעילותהערכת

אסמכתאותרשימת

כלליותהנחיותבגיליוןלאסמכתאותדוגמאותרשימתלמצואניתן*



גיליונות ייעודיים–מבנה הבקשה 

הבאיםהפרויקטיםסוגיעבורזמינים,מובניםחישובגיליונות
:הבקשההגשתבקובץ

פליטהעצימותפקטורללאחישוב:תאורה*

הנתוניםלהזנתבהתאםאוטומטיבאופןיתבצעוההפחתהחישובי

ל"הנלקטגוריותמתאימיםשאינםפרויקטיםעבורמיועד:כלליגיליון

 החישוביםלתיקוף הנתונים וההנחות בבסיס לצרף את האסמכתאות יש
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או ( הנחות שמרניות)הועדה רשאית להחמיר בבדיקה 

לא לבדוק בקשות ללא אסמכתאות

חימום מים*תאורהאקלום מבנים

מדחסיםמשאבותמנועים



עקרונות מרכזיים
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שנת בסיס

פליטות בשנה שקדמה להגשת הבקשה/צריכת האנרגיה

תרחיש הבסיס

(מצב קייםלפי )ללא הטמעת הפרויקט פליטות /צריכת האנרגיה

תרחיש הפרויקט

השלמת הפרויקטלאחרפליטות /צריכת האנרגיה

 חיסכון בצריכת אנרגיה/ ח"גזהפחתת פליטות היקף

(מחושב דינאמית)ההפרש בין תרחיש הפרויקט לתרחיש הבסיס 



יחידת תפוקה ופקטור עצימות
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לפרויקט  משקפת את סוג הפעילות או תוצר רלוונטי יחידת התפוקה 

מייצג את יעילות מערכות הבסיס–פקטור עצימות פליטות חישוב 

פקטור עצימות מוכפל בתפוקה החזויה מהווה מדד  
בתרחיש הבסיסח"גזרמת פליטות /לצריכת אנרגיה

בשנת הבסיסח"גזפליטת /כ צריכת אנרגיה"סה

כ תפוקה בשנת הבסיס"סה



גיליון אקלום מבנים-דגשים 

ויתר  לא בוצעו מדידות / חלקית / מלאה מדידהיש לבחור –מדידת צריכת אנרגיה

הגיליון יפתח בהתאם

COP/EERבתרחיש הבסיס

 תקנות משרד האנרגיהלפי בדיקת יעילות במידה ובוצעה רק–אקטואלי

 (ערך אקטואלי מחושב בהתאם לגיל המערכת)כחדשותעבור היחידות –נומינלי

Heat Pumps:

במידה ויש שימוש במים החמים יש להזין זאת בגיליון חימום וקירור מים.

יחידות הפועלות כל השנה:

 יש להזין נתוןNPLV כללי"או למלא את הבקשה בגיליון"
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גיליון כללי-דגשים 

  יש לפעול בהתאם למתודולוגיה מתוך רשימת המתודולוגיות המוכרות של

במקום המתאיםולציינה, (קישור בגיליון)CDM-ם תחת מנגנון ה"האו

 כל משוואה יש לכתוב בצורה פרמטרית( לדוגמהY=aX+b )  ובשורות

.פרמטר כנדרשלפרט כל מתחתיה 

 כן  גם לפרטה יש , קדומהממשוואה אם פרמטר במשוואה כלשהי הגיע

.הלאהוכן , באופן דומה

 תרחיש הפרויקטעבור תרחיש הבסיס הן עבור יש לפרט את המשוואות הן

יש להזין את  ; בגיליון זה החישובים לא מתבצעים באופן אוטומטי

תוצאות החישובים במקומות המתאימים
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תכנית ניטור

הפרויקטבאנרגיה בפועל לאורך חיי חיסכון /ח"גזפליטות תכנית למדידת הפחתת 

-את ביצוע האימות לחישוב ההפחתה בפועל ומאפשרת תוצאות הניטור משמשות 

.זהמהמענק מותנה באימות 35%

 המיועד למילוי תכנית ניטוראיזורבמורד כל גיליון ייעודי ישנו

 ניטור בהתאם לבאיםלהכין תכנית יש:

נתונים מנוטרים

אופן ניטור ושמירת נתונים

הגדרת תחומי אחריות

 האקסל ישנן הוראות מפורטות לפי סוג פרויקטבקובץ.

תכנית הניטור תיבדק במסגרת הגשת הבקשה
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המשך תכנית ניטור

 ברשימת ההשקעות של  עלות רכיבי ציוד המדידה ניתן לכלול את

הפרויקט

 הפרויקט הינה  בעת ביצוע המאושרת הניטור נכונה של תכנית הטמעה

קריטית להצלחה בדיווח ואימות ההפחתות בפועל וקבלת ייתרת המענק

למילויבמדריךלמצואניתןניטורלתוכניותודוגמאותנוסףפירוט

הסביבהלהגנתהמשרדבאתרהמפורסמותהאקסלובדוגמאותהבקשה
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גיליון אומדן כלכלי

שנים10עליעלולאהפרויקטשלההשקעההחזרשנותל"המנכבהוראת5.16סעיףפיעל

מתחשבותולאבאנרגיהמחסכוןכלכליתוהתועלתבפרויקטההשקעההיקףבסיסעלמחושבותההחזרשנות
.(ותחזוקהתפעולבעלויותשינוייםלדוגמא)נוספותכלכליותבתועלות

.מחדלברירתערךלפייחושבאחרת,בפועלהמשולםהאנרגיהמחיראתלהזיןחשוב*
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שלרצופהתקופהפניעליבוצעהאנרגיהצריכת/פליטותהפחתתניטור

.הפרויקטמתוםחודשים24בתוך,חודשים12

הכלכלהמשרדבאישורורקאך–שינויים/הפרויקטלביצועאישור

השינוייםביצועלפנייום30עדלהגישיש–שינויבקשות

האקסלקובץבהשינוייםפרטימילוי

מתאימותאסמכתאותצירוף

הפרויקטתקופתתוםלפניחודשייםעדלהגישיש–הארכהבקשות

דגשים נוספים
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:הבקשהלמילוידוגמאות

המשרדבאתרמופיעיםהבקשהלמילויומדריךלפרויקטיםדוגמאות
:למצואניתןביניהם.הסביבהלהגנת

מלוןבביתמבניםואקלוםמיםבחימוםהתייעלות

מקומיתברשותאווירומיזוגבתאורההתייעלות

משרדיםבמבנהמבניםואקלוםבתאורההתייעלות

במפעלבמנועיםהתייעלות

במפעלבמשאבותהתייעלות

במפעלאווירבמדחסיהתייעלות

כאןלמעבר לקישור לאתר לחץ 

תכנית מענקים–בקשה הגשת 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/GreenhouseGasReductionSupport/Pages/Appxa2012.aspx
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תודה רבה על ההקשבה


