
 טיוטה   - כתב התחייבות מקצועי 
_________________ מתחייבים לקיים את כל הסעיפים שלהלן במסגרת   אנו )שם הגוף הנתמך(

 . הפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירוניתבתמיכה בהקמה וה

 אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים:

את המתקן שיוקם, לפי כל  לבצע את כל הפעולות נשוא בקשת התמיכה ולהפעיל לאחר מכן   .1

 שהוגשה למשרד.  מה שהוצג/פורט בבקשהעל פי לבצע את הפרויקט   דין;

בפנקס המקרקעין )או במרשם אחר שמתנהל על פי כל דין שבו רשומות   דיבאופן מי לרשום .2

אזהרה   הערת  תשזכויותיו(  לא  או  י לפיה  במקרקעין  לעסקה  התחייבות  או  עסקה  עשה 

לפחות    שנים  )עשרים(  20במשך  טיפול בחומר אורגני  המתקן  במבנה שישמש או המשמש  

ההפעלהי תחממועד   לאי  לת  המשרד  חשב  הסכמת  ניתנה  אם  מחיקת    אלא  ו/או  רישום 

   .ההערה כאמור

( ים)עשר  20עוד אחר, במשך  י לישל מתקן טיפול בחומר אורגני  לא לשנות את ייעוד המבנה   .3

 . תחילת ההפעלהשנים לפחות ממועד  

טון פסולת אורגנית ממקור   150,000מתקן טיפול בעל קיבולת שנתית מינימלית של   להקים .4

 עירוני לשנה )כמפורט בבקשתנו(.  

שנים מיום  )עשרים(    20מיליון ₪, למשך    20בהיקף של    "ההוראה בלתי חוזרת"  להעמיד  .5

המתקן.   חוזרת"הפעלת  בלתי  של    "ההוראה  והפעלתו  הקמתו  הבטחת  לצורך  תשמש 

  לקלוט פסולת אורגנית ממקור ביתי ולהבטיח את רווחיות הקבלן   המתקן, והבטחת יכולתו

 או טענות כספיות אחרות של הקבלן. 

לפחות, לרבות ככל   יםשנ)עשרים(    20המועצה מתחייבת להמשיך את פעילות המתקן למשך   .6

 ויידרש: 

 העברת ההפעלה ליזם אחר.  .א

 המועצה תיכנס בנעלי היזם.  .ב

טון   120,000יות מתחייבת המועצה להיקף טיפול מינימאלי של בכל אחת מהאפשרו 

 עירוני, בשנה. ממקורפסולת אורגנית 

יהיה בעלי אחזקות   .7 ויפעיל את מתקן הטיפול ואדם קשור אליו, לא  בשוק  הגורם שיקים 

עירוני,   ממקור  אורגנית  בפסולת  על  הטיפול  ליום    1,200העולות  אורגנית  פסולת  טונות 

יודגש כי ככל ומבקש לא יעמוד בתנאי זה, מעבר לכל סעד   .הפעלת המתקן המיועדבמועד  

התמיכה.   כלל  ממנו  תישלל  זה,  קורא  קול  לפי  למשרד/קרן   שיש 

 לעניין זה:

, בגורם שיקים ויפעיל את המתקןאדם המחזיק החזקות משמעותיות  -"אדם קשור"  .א

וכל תאגיד המוחזק בידי מקים ומפעיל המתקן  תאגיד המוחזק החזקות משמעותיות  

 החזקות משמעותיות בידי מי מהם.  

החזקה של עשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של   -"החזקות משמעותיות"   .ב

 התאגיד או מכוח ההצבעה בו.

החזקות נוספות של הגורם  וק הפסולת עקב  לפגיעה בתחרות בשככל ויתעוררו חששות בנוגע   .8

שימוע   לזמן  הסביבה  להגנת  המשרד  יוכל  הפסולת,  בשוק  המתקן  את  ומפעיל  המחזיק 



בהשתתפות נציגי משרד האוצר ורשות התחרות. בהתאם לתוצאות השימוע יוכל המשרד 

 לדרוש את ביטול הזכייה במכרז.

זמנים   .9 ה  –לוחות  השלמת  או  הטיפול  מתקן  הקמת  להשלים  מתחייבים  של  אנו  שדרוג 

המתקן, לרבות תקופת הרצה )תקופת ההרצה תיחשב תקופת הרצה למתקן נשוא הבקשה 

העניין(,   בנסיבות  יאוחר מבהמקובלת  לא  מיום אישור בקשת התמיכה    36-תוך  חודשים 

הזכייה"( "מועד  באופן  ,  )להלן:  ייבחנו  המועצה  בשליטת  שאינם  היתר  בקבלת  עיכובים 

 . פרטני

אנו מסכימים ומאשרים כי דמי הכניסה לחומר אורגני    –  מרבייםהתחייבות לדמי כניסה   .10

שנות התפעול הראשונות לפחות  )שבע(    7גבו במתקן הטיפול במשך ימפסולת עירונית אשר י 

  מכן  לאחר  התפעול שנות)שלוש(  3  ובמשךלטונה    195₪סך של    עללא יעלו על דמי הכניסה  

כולל מע"מ(.    לטונה   ₪   203  של  סך   על   הכניסה   דמי   יעלו   לא עבור  ב וכי דמי הכניסה  )לא 

₪ לטונה, לפחות, מדמי הכניסה לחומר    30-ב  פחותים  יהיופסולת אורגנית שהופרדה במקור  

)עשר( שנים    10אורגני שנתקבל ממתקן מיון לפסולת עירונית מעורבת במהלך תקופה של  

   .'ג  בנספחמפורט  כצמוד יהיה  המרבייםלפחות. סכום דמי הכניסה  

 .אנו מאשרים כי המשרד יהיה רשאי לפרסם את מחירי הכניסה למתקן הטיפול 

על קליטת פסולת מופרדת במקור .11 או    –   התחייבות  כי מיום סיום הקמת  אנו מתחייבים 

   .שהופרדה במקור אורגנית ממקור ביתי  לא נסרב לקלוט פסולת שדרוג מתקן הטיפול 

כי כל תוצרי    אנו מתחייבים   –התחייבות לעמידה בתנאי איכות של תוצרי הקומפוסטציה   .12

הקומפוסטציה שייווצרו במתקן יעמדו ברמת האיכות, הניקיון והשימושים כפי שייקבעו  

   על ידי המשרד.

)עשר( שנים לפחות מתחילת הפעלת המתקן נקיים את כל   10אנו מתחייבים כי בתקופה של   .13

 אלה:

שאריות הטיפול שיועברו להטמנה או להשבה בסוף תהליך הטיפול במתקן לא יעלו על  .א

 מסך החומר האורגני שמקורו בפסולת עירונית שנקלט במתקן;   35%

מ .ב יפחתו  לא  במתקן  הנוצרים  הקומפוסטציה  האורגני   30%- תוצרי  החומר  מסך 

  שמקורו בפסולת עירונית שנקלט במתקן;  

אוראם   .ג פסולת  קולט  מיותרהמתקן  )לדוגמ   תגנית  אחד  פסולת הממקור  מלבד   :

 לאחסן ולטפל בהם בנפרד. אנו מתחייבים אורגנית ממקור ביתי, גם בוצות מט"שים(, 

שנה אשר תשתלב \טון  2,000למעט בוצה מיוצבת מיובשת ממט"ש חולית בשיעור כ  

שתעורב עם יובהר כי ייתכן שעל בוצה  .  בתהליך הקומפוסט למטרת השגת בוצה סוג א

לרבות   מגבלות,  יוטלו  במקור  הופרדה  שלא  אורגנית  ניתן  פסולת  יהיה  שלא  כך 

 . להטמנה הלהשתמש בה בחקלאות ועד כדי שליחת

 כי מתקן הטיפול יעמוד בהוראות כל דין, לרבות בתנאי רישיון העסק.  אנו מתחייבים .14

מתחייבים   .15 שידרושאנו  מסמך  ו/או  נתון  כל  למסור  להסכים  ו/או  בקשר   למסור  המשרד 

לבקשה לקבלת תמיכה ו/או לפרויקט נשוא הבקשה ולאפשר כניסה לחצרי המתקן, בכל עת,  

  לבחון את ביצוע הפרויקט; כדי

להתחבר ולדווח למערכת מידע  מתחייבים  בצע בקרה שוטפת ורציפה על מאזני המסה ואנו נ  .16

   . ורה המשרדיעליה  שפסולת של המשרד להגנת הסביבה לפי המתכונת 



ו מסכימים ומאשרים כי למשרד תהיה הזכות לפרסם כל מידע בקשר לפרויקט שייתמך  אנ .17

 .  קבלןהו/או של   המועצה על ידו, למעט סודות מסחריים של

 : ד בהתאם למפורט מטהלטובת המשר "הוראה בלתי חוזרת"להמציא  .18

מתקן ותשלום כלשהו )למעט התשלום האחרון( יינתן רק   תההתחייבות לתמיכה בהקמ  .א

מסכום   5%לטובת המשרד בסכום של  "   "הוראה בלתי חוזרתלאחר שהמבקש המציא  

המצורף   "ההוראה בלתי חוזרת" התמיכה בגין ההקמה שאושר, בהתאם למפורט בנוסח 

 לכתב ההתחייבות.  

של הפרויקט המתוכנן )מועד  )חמש( שנים ממועד הסיום המלא    5  -יהיה ל    ההוראהתוקף   .ב

הסיום של הפרויקט המתוכנן הוא המועד עליו הוצהר בבקשה לסיום מלא של הפרויקט 

 ותחילת הפעלה מלאה(.  

הנ"ל אם הפרויקט לא הושלם במועד, או אם   לממש את ההוראההמשרד יהיה רשאי   .ג

או  מהתנאים  כלשהו/כלשהי  תנאי/התחייבות  הפר  המבקש  או  התקיים  לא 

 מההתחייבויות שנקבעו למתן התמיכה.

התמיכה .ד תשלום  של  שלישית  דרך  אבן  לכך,  של    בנוסף  עלויות   100%)ביצוע  מהיקף 

ובחלוף   שאושרה(  )כפי  התמיכה  בקשת  נשוא  הפעלה   60התוכנית  תחילת  לאחר  ימים 

  "הוראה בלתי חוזרת" , יינתן רק לאחר המצאת  כמפורט בנספח א'  מלאה של המתקן(

)כמפורט   ( שניםים)עשר   20לתקופה של    "חמלש  20המשרד בסכום של    מוגדלת לטובת

   לעיל(  5בסעיף 

 באמצעות קיזוז מענקי איזון(בין היתר  )  הנ"ל   לממש את ההוראה המשרד יהיה רשאי   .ה

או  מהתנאים  כלשהו/כלשהי  תנאי/התחייבות  הפר  המבקש  או  התקיים  לא  אם 

  מההתחייבויות שנקבעו למתן התמיכה.

את   .ו ישחרר  שוטף. ים)עשר  20לאחר    ההוראההמשרד  באופן  המתקן  פועל  בהן  שנים   )

 תחילת פעילות המתקן באופן שוטף תיחשב מיום אישור המשרד על הפעלה מלאה.  

בחומר  מתקן הטיפול  כי אין בתמיכת הקרן/משרד בהקמת/שדרוג    ים ם ומאשרמימסכי  אנו  .19

ו/או צד    חבות ו/או חובה כלשהם, כלפינוכדי להטיל על הקרן/המשרד אחריות ו/או  אורגני

חובה כלשהי  ב חבות או  בכי אם יחויב המשרד באחריות,    יםמתחייב   ואנושלישי כלשהו,  

ד עם דרישה  ישפה את המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשרד כאמור, מי אנו נכאמור,  

 ראשונה של המשרד/הקרן  

, שמורה  שלה התחייבנוכנית  ועמוד ביישום התנלא  אנו מסכימים ומאשרים כי אם  ידוע לנו ו .א

מ ולדרוש  לתמיכה  התחייבויותיו  את  לבטל  הזכות  כספי  איתנו  למשרד  כל  השבת  את 

התמיכה שניתנו, עד אותו שלב, מעבר לכל אפשרות/זכות שיש למשרד לפי כל דין ו/או קול  

 . (לתי חוזרת""ההוראה בקורא זה )לרבות לעניין חילוט 

 בנוסף ידוע לנו כי אנו אחראים כלפי הקבלן ולא נבוא בכל טענה או דרישה למדינה בנושא. .ב

בכניסה למתקן יוצב שלט במקום נצפה וגלוי לעין לכל הנכנס לאתר, לאחר קבלת אישור   .ג

בכתב,   להגנת  והמשרד  המשרד  בסיוע  הוקם  "המתקן  והכיתוב:  המשרד  לוגו  יופיע  עליו 

הסביבה". גודל לוגו המשרד לא יפחת מגודלו של לוגו הגוף הנתמך. כמו כן תמיכת המשרד 

בהקמת המתקן תוזכר על גבי כל חומרי ההסברה שישמשו את המתקן. כאמור, יש לקבל  

 לו לפני הצבתם/פרסומם  את אישור המשרד לשילוט ו/או לאזכורים אחרים ש

 



 

 

 

 

אנו החתומים מטה מצהירים כי נעמוד בכל ההתחייבויות שלעיל ומובהר לנו שאי עמידה בסעיפים  

 עלולה לגרור ביטול הזכאות באופן חלקי או מלא: 

 __________________________  שם מורשה החתימה מטעם החברה/העוסק ותוארו:

 ____________ חתימה: _________________ תאריך: _

 ___________________________  שם מורשה החתימה מטעם החברה/העוסק ותוארו:

 חתימה: _________________ תאריך: _____________ 

 אישור

 _______________________  י בפני ה/הנני מאשר בזה כי ביום _____________הופיע

 ____________________,  ____________________________, מר/גברתבמשרדי שברחוב  

מספר _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה    ת"זאשר זיהה/תה עצמו/ה על פי  

להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  

 נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה. 

 

 חתימה ________________ 

 חותמת ומס' רישיון עו"ד ___________________ 

 _________________  תאריך 

 

  



 אבני דרך לתשלום –נספח א' 

 מתן התמיכה יהיה לפי אבני הדרך הבאות, בשיעורים ובתנאים המפורטים להלן: 

 

   -טור א' 

 אבן דרך לתשלום

   -טור ב' 

 פירוט התנאים לקבלת התשלום

ג   שיעורי    -טור 

תשלום 

מסך   מקסימאליים 

שאושרה  התמיכה 

בגין  למבקש 

 הקמה/שדרוג 

מהיקף   35%. ביצוע של  1

התוכנית  של  העלויות 

)כפי   הבקשה  נשוא 

 שאושרה( 

המופיעים  ההתחייבויות  כל  וקיום  התנאים  בכל  עמידה  א. 

 במסמך זה. 

 ב. ביצוע הפרויקט בהתאם למה שהוצג במסמכי הבקשה. 

 דיווח כמפורט בהמשך.ג. הגשת 

30%  

מהיקף   70%. ביצוע של  2

התוכנית  של  העלויות 

)כפי   הבקשה  נשוא 

 שאושרה( 

המופיעים  ההתחייבויות  כל  וקיום  התנאים  בכל  עמידה  א. 

 במסמך זה. 

 ב. ביצוע הפרויקט בהתאם למה שהוצג במסמכי הבקשה. 

 ג. הגשת דיווח כמפורט בהמשך.

30%  

של  3 ביצוע   .100%  

התוכנית  עלויות  מהיקף 

התמיכה  בקשת  נשוא 

ובחלוף  שאושרה(  )כפי 

תחילת    60 לאחר  ימים 

של   מלאה  הפעלה 

 המתקן

המופיעים  ההתחייבויות  כל  וקיום  התנאים  בכל  עמידה  א. 

 במסמך זה. 

ב. הפרויקט הסתיים באופן מלא כפי שתואר ופורט במסמכי 

 חודשים ממועד אישור הזכייה.  36הבקשה לפני תום 

 הגשת דיווח כמפורט בהמשך. ג.

תוקף  ד.   חוזרת" הארכת  בלתי  שנה   יםלעשר  "ההוראה 

 ( "חמלש  20מסיום הפרויקט )בגובה של 

20% 

לאחר    12.  4 חודשים 

 תחילת הפעלה מלאה

המופיעים  ההתחייבויות  כל  וקיום  התנאים  בכל  עמידה  א. 

 במסמך זה. 

ב. הפרויקט הסתיים באופן מלא כפי שתואר ופורט במסמכי 

 חודשים ממועד אישור הזכייה.  36הבקשה לפני תום 

הפעלת המתקן כמפורט   לגבי  בהנחיות המקצועיות  עמידה  ג. 

במתקן,  המיוצר  הקומפוסט  איכות  בתנאי  עמידה  לרבות 

הקומפוסט   כמויות  לגבי  מפורטים  דיווחים  והגשת 

 ו שימוש והיעד/הלקוח אליו הועבר. שהועבר/נמכר/נעשה ב

 ד. הגשת דיווח כמפורט בהמשך

20% 

מסך התמיכה    100%  -  סה"כ

 בגין הקמה/שדרוג 

 



 תנאי למתן כל תשלום יהיה עמידה בהעברת הדיווחים הבאים למשרד: 

דיווח חצי שנתי )בסוף כל חצי שנה קלנדרית(, במשך כל תקופת הקמת הפרויקט, שיכלול פירוט   .1

 בכתב הכולל אסמכתאות חשבוניות של הוצאות ההקמה/שדרוג לפרק הזמן האמור. 

תום   .2 ועד  התמיכה  תקופת  כל  פי    5במשך  על  הזוכה  יידרש  התמיכה  של  סיומה  לאחר  שנים 

הנושאים   את  היתר  בין  שיכללו  דיווחים  להגיש  ידו,  על  שתיקבע  ובתדירות  המשרד  דרישת 

 הבאים:  

ורבעוניי .א חודשיים  פסולת  לפי  מאזני  במתקן  הנקלטת  הפסולת  כמות  את  שיציגו  ם 

שנמכרו/הועברו   או  במתקן  שנוצרו  הקומפוסטציה  תוצרי  כמות  הפסולת,  מקורות 

אשר  הטיפול  שאריות  וכמות  הפינוי(  ויעד  החומר  סוג  פירוט  )עם  אחר  גורם  לשימוש 

 נשלחו להטמנה באתר הטמנה מאושר.  

 ה השונים וסוגיהם. אישורי קליטה מפורטים על פי שמות אתרי ההטמנ .ב

דו"חות בדיקה ביחס לאיכות תוצרי התהליך, וצירוף חשבוניות מס בגין מכירת תוצרי  .ג

הקומפוסטציה )או אסמכתא אחרת במידה ולא נמכר, למשל: תעודות משלוח(, הכוללות 

 פירוט לכמות החומר הנמכר ושם הקונה/חברה ואזור הפיזור של התוצר.

 התאם לדרישות המשרד.ב תוצרי הטיפול בדיקות האיכות .ד

 ימים ממועד דרישת המשרד.    14הדיווחים יוגשו תוך  .ה

בהתאם  .ו כספיים,  דו"חות  לרבות  נוספים,  ומסמכים  דיווחים  יעביר  המתקן  בנוסף, 

 ימים ממועד הדרישה.   14לדרישת המשרד או מי מטעמו וזאת תוך 

במתקן וזאת על    מובהר בזאת, כי המשרד יהיה לבצע דיגומי פתע לערימות החומר המטופל 2.1

 מנת לוודא את הרכבם, איכותם וכל פרט אחר שיידרש.  

 לכך האחראי  הגורם י"ע מאושרת הוראת תשלום לקבלת ישולמו בכפוף התמיכה  כספי 2.2

המסמכים  להגשת ובכפוף במשרד נוספים לעיל שנדרשו  כל  הכול   ואישורים  אחרים, 

  .ההתחייבותבמסמכי  יקבע או/ו לעיל שנקבע למה בהתאם

כמפורט   2.3 וההתחייבויות  האישורים  המסמכים,  כל  אליה  יצורפו  לא  אשר  תשלום  דרישת 

 לא תכובד:  -להלן  

במידה   2.3.1 תשלום,  תנאי  לעניין  שנקבעו  התנאים  בכל  לעמידה  בנוגע  אסמכתאות 

 ורלבנטיים, בחלק הכללי של הודעת המשרד על מתן תמיכות לגופים אחרים. 

שנקבעו   2.3.2 והתנאים  ההתחייבות  בכל  ורצופה  מלאה  לעמידה  בנוגע  אסמכתאות 

 במסמך זה לקבלת התמיכה. 

התשלום יבוצע בהתאם לאבני הדרך לתשלום המפורטים לעיל, בכפוף לעמידה בכל התנאים   2.4

לתשלום בכל שלב. תשלום הוצאות בפועל יתבצע רק על פי דו"חות ביצוע, חשבוניות מס, 

בכתב אישור  כי    וקבלת  במשרד,  פסולת  לטיפול  האגף  וראש  הרלוונטי  המחוז  ממנהל 

והתנאים   הבקשה  במסגרת  עצמו  על  שנטל  ההתחייבויות  הסף,  תנאי  בכל  עמד  המבקש 

יזכה   לא  חלקי  ביצוע  המשרד.  של  דעתו  להנחת  מלא  באופן  כאמור  שלב,  בכל  לתשלום 

 בתמיכה כלל.  

תשלום  או לאשר    ה השוטפתתמיכהתשלום  את הזכות שלא לאשר    ולעצמ   המשרד שומר 2.5

ל  ,חלקי הכלכליים  בהתאם  רלוונטיינתונים  ומסמכים  הכספיים  בדו"חות    ם המופיעים 

 מעבר לסביר. , אם היא משקפת תשואה להון  אחרים

 
 )במידה ויאושר( תמיכה בגין הפעלת מתקנים 



   -טור א' 

 אבן דרך לתשלום

   -טור ב' 

 פירוט התנאים לקבלת התשלום

ג   שיעורי    -טור 

תשלום 

מסך   מקסימאליים 

שאושרה  התמיכה 

בגין  למבקש 

 הקמה/שדרוג 

כל   חודשים    12סיום 

 של הפעלה מלאה 

ההתחייבויות   כל  וקיום  התנאים  בכל  עמידה  א. 

המופיעים במסמך זה, לרבות בהנחיות מקצועיות לגבי  

 הפעלת המתקן והגשת כלל הדיווחים הנדרשים. 

 לעיל. ב. הגשת דיווח כמפורט 

מסך התמיכה   100%

 בגין הפעלה לשנה  

 

  



 תיאור חבילת התמיכה ושיעורה  –נספח ב' 

. אשכול בגין חשבוניות שיוגשו מהיזם שיבחר במכרז שפרסמה המועצה.  התמיכה תשלום למ.א .1

 וזאת בכפוף לכל התנאים הפורטים להלן :  

  הנהלת  בכרטסת  זה  לפרויקט  בקשר  החשבונאיים  הרישומים  את   לנהל היזם    על .1.1

 .נפרדת חשבונות

ולקבל ממנו כל מידע הדרוש לו על    היזם  ספרי שמורה הזכות לבקר/לבחון את    למשרד .1.2

 .שיוצגו השונותהעלויות / החשבוניותלבחון את  מנת

התמיכה   .2 ממשלה  בהקמה  היקף  להחלטת  בהתאם  המתקן ,  4328יהיה  בהקמת  תמיכה    קרי 

 מעלות ההקמה. 40%  -מיליון ₪ ולא יותר מ 100בהיקף של עד 

3.    , החלטת קרן הניקיון  בהתאם למלש"ח    60  יהיו עדהיקף התמיכה בעלויות הפעלת המתקן 

₪ לטונה )כולל מע"מ(, לכל טונה חומר אורגני    50בסכום של    ובהתאם למפורט להלן: תמיכה

( שנים  שבע)7שמקורו בפסולת עירונית אשר נקלט במתקן וטופל וזאת במהלך תקופה של עד  

 .ממועד תחילת הפעלת המתקן

 : התמיכה נשוא קול קורא זה תינתן עבור הנושאים הבאים בלבד .4

שהוצאו   .4.1 ובתנאי  להלן,  המפורטים  הקמה/שדרוג  בעלויות  החלטת  מועד    לאחרתמיכה 

 :2.12.2018מיום  4328ממשלה 

ומערכות   .4.1.1 בתשטיפים  לטיפול  מערכות  לרבות  אזרחית,  והנדסה  תשתיות  הקמת 

 טיפול באוויר. 

 הקמת מבנה המתקן.  .4.1.2

אורגני   .4.1.3 בחומר  לטיפול  ייעודיים  וציוד  מכונות  מערכות  מפסולת,  רכישת  לרבות 

לתהליך תסיסה ועיכול אנאירובי, מערכות לייצור חשמל מביוגז המופק מתהליך  

 העיכול האנאירובי, מערכות ממוכנות לתהליך קומפוסטציה וכיוב'.  

ה, ובתנאי  הוצאות תכנון סטטוטורי להקמה/שדרוג המתקן עד לרמת היתר הבניי  .4.1.4

 .  החלטת הממשלה המוזכרת לעילמועד פרסום   לאחרשהוצאו 

  לא תינתן תמיכה עבור:ביחס להקמת/שדרוג המתקן, מובהר בזאת כי  .4.2

בחומר   .4.2.1 לטיפול  ובעתיד(  )בהווה  לשמש  יכולים  שאינם  במתקנים  ציוד/רכיבים 

 אורגני או אשר אינם משמשים לקליטה וטיפול בחומר אורגני.  

רכיב  .4.2.2 או  תנאים  תשתיות  במסגרת  הטיפול  למתקן  ביחס  בעבר  נדרשו  אשר  ים 

 ברישיון עסק או במסגרת הליך אכיפה מנהלי / פלילי כנגד המבקש. 

במישרין לטיפול בחומר האורגני   .4.2.3 נלוות למתקן, שאינן קשורות  פונקציות  הקמת 

)כגון: מרכז מבקרים, מבני משרדים מעבר להכרחי ולמקובל במתקנים מסוג זה  

 .וכיוצא בזה(

 עלויות רכישת/החכרת קרקע, אגרות, מיסים, היטלים וקנסות.  .4.2.4

אשר נקלט    שמקורו בפסולת עירוניתתמיכה בעלויות הפעלת המתקן ביחס לכל חומר אורגני   .5

 ( שנים לאחר מכן. שבע) 7-ועד ל  מסיום ההקמה במתקן

גובה    .6 את  להקטין  או  לבטל  המשרד  רשאי  היזם  בספרי  ליקויים  שימצאו  התמיכה  ככול 

 שתקבל המועצה. 

   :תשלום  דרישת לכל לצרף  שיש הנתונים פירוט  להלן .7

 לעלויות שהושקעו במתקן.   ביחסכאמור לעיל  הנתמך גוףדרישה מטעם מורשי החתימה של ה .8



 יחס לעלויות שהושקעו. ב חשבוניות מס מקור )הכוללות מע"מ(  .9

 . התשלום דרישת למועד  עדכניים  כספיים ודוחות  בוחן מאזן, היזם   כרטסת צירוף .10

המסמכים,    בקשת .11 כל  אליה  יצורפו  לא  אשר  חוזרת"תשלום  בלתי  האישורים  "ההוראה   ,

 . דלא תכוב –וההתחייבויות כמפורט להלן 

על .12 מאושרת  תשלום  הוראת  לקבלת  בכפוף  ישולמו  התמיכה  לכך  -כספי  האחראי  הגורם  ידי 

במשרד, ובכפוף להגשת כל המסמכים שנדרשו לעיל ואישורים נוספים אחרים, הכול בהתאם  

 .  הקורא בקולהתחייבות זה ו/או  בכתבלמה שנקבע 

אחר,   .13 תנאי  בכל  לגרוע  יעמוד  שהבמקרה  ש  הרימבלי  שלא  שמורה  י תיווביהתחי במבקש  ו, 

את   לבטל  הזכות  התמיכה  ה למשרד  כספי  כל  השבת  את  ממנו  ולדרוש  לתמיכה  התחייבות 

 שניתנו, עד אותו שלב.

למתקן המיון ויסב בעתיד    ביחסלפגוע בכלליות האמור לעיל יובהר, כי גוף שקיבל תמיכה    מבלי .14

בה שלא  יפעל  או  אחרת,  לפעילות  חלקי,  באופן  או  מלא  באופן  פעילותו,  לתנאים  את  תאם 

לצורך כך, זאת    הניקיוןשנקבעו במסמך זה, יחויב להחזיר את כספי התמיכה אשר קיבל מקרן 

ידי מי  -ידי המשרד ו/או הקרן ו/או על-בנוסף לצעדים המשפטיים שיכולים להינקט כנגדו על 

 מטעמם במקרה שכזה לפי כל דין. 

 

  



 מנגנון ההצמדה למחיר הכניסה  -נספח ג' 

)חמישה עשר לינואר(, בהתאם    15/1מחיר הכניסה המקסימאלי יעודכן אחת לשנה, בתאריך   .א

 לשינויים במדדים המפורטים מטה )ערך הבסיס יהיה מועד הגשת הבקשה לתמיכה(.  

 במידה ויבוטל פרסומו של מדד מבין המדדים המפורטים מטה ייקבע המשרד מדד חלופי אחר.   .ב

 י המדדים המפורטים והמשקלות המפורטות לצידם.עדכון מחיר הכניסה יתבצע על פ .ג

במחיר   מדד בסיס שם המדד היחסי  החלק 
יעודכן  אשר  הכניסה 

 לפי המדד
מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  

 2020לסטטיסטיקה, המדד לשנת 
ערך במדד במועד  

 ההגשה 
40% 

מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה המתפרסם על 
 2020ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המדד לשנת 

ערך במדד במועד  
 ההגשה 

40% 

)עובדים   שוטפים  במחירים  שכיר  למשרת  ממוצע  שכר 
אספקת חשמל ומים, בינוי שירותי ביוב וטיהור  - ישראלים( 

המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  בפסולת,  וטיפול 
 לסטטיסטיקה 

ערך במדד במועד  
 ההגשה 

20% 

סכום היטל ההטמנה )כאמור בחוק לשמירת הניקיון( עבור 
 ואילך  2021טונה פסולת מעורבת או פסולת יבשה משנת 

ערך במדד במועד  
 ההגשה 

30% 

   - 30%  תעריף החשמל למתקני עיכול אנאירובי

 100%  סה"כ

התחייב המציע  המחיר המקסימלי אליו  ,  של המשרד   בהפעלת המתקןיצוין, כי עם סיום התמיכה  

 יוכל לעלות בגובה שיעור התמיכה שהופסקה. 

 

 

 

 


