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 נה וקורהנוהל הקלות בעקבות משבר 

 משרד ל"מנכ הוראת במסגרת הקורונה משבר בעקבות מנהליות הקלות  :הנדון

 גזי פליטות להפחתת בפרויקטים להשקעות סיוע מסלול 4.41 הכלכלה והתעשייה

  אנרגטיתוהתייעלות  חממה

 רקע:

במסלול  אשר קיבלו כתב אישור הקורונה לתכניות נגיףנוהל זה נועד לקבוע הקלות בעקבות משבר 

מסלול ", 4.41משרד הכלכלה והתעשייה שמספרה  הוראת מנכ"להסיוע להשקעות בפרויקטים מכוח 

המקצים לשנת במסגרת , "סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 2019-ו 2018

לא יהיה קל להתאושש מהמשבר לענפים רבים במשק נגיף הקורונה גרם למשבר עולמי בכל החזיתות. 

עובדים במתכונת  םחלק ,נסגרו לאור ההגבלות הממשלתיות שהוטלו עליהם ענפים במשק . הנוכחי

בעיכוב ו שאושרותכניות הבוא לידי ביטוי בעיכוב ביצוע עלול לחלקית או במתכונת חירום, והדבר 

 .לתכנית לאורכה בהגשת בקשות

יצוין כי ביצוע הפרויקטים מכוח הוראת מנכ"ל זו, מחייב הליכי תכנון מראש, ובמקרים בהם מדובר 

ברשויות מקומיות גם קיום מכרזים, שאינם מתאפשרים לתאגידים ולרשויות המקומיות בתקופה זו,  

גטית אינם הכרחיים  לצורך שמירה על הפעילות הקיימת של שכן ביצוע מהלכים של התייעלות אנר

   .מקבלי הסיוע

מטרת נוהל זה להקל על הגשת בקשות לאורכה לתכנית המאושרת, וליצור הליך מקוצר לקבלת 

 חודשים שקשורות למשבר נגיף הקורונה. 12החלטות לגבי אורכות של עד 

 להלן יפורטו ההקלות: 

 

 :  הקיים המצב .1
 

חודשים מיום  24הפרויקט הינה תקופה של ביצוע להוראת המנכ"ל, תקופת  3.26על פי סעיף 

 6.3.10לאורכה לפי סעיף כתובה מנומקת בקשה לוועדה אלא אם הוגשה  הוצאת כתב האישור

 .החודשים ממועד האישור 24 תום לפני חודשייםוזאת , ל"המנכ להוראת

 



 

 

 :הההקל .2

 

 -ו 2018כתב אישור שניתן במסגרת המקצים לשנת למקבלי סיוע שלהם  בקשות אורכה .א

 :ידונו באופן הבא,  1.6.2018ולאחר יום  2019

אין צורך להמתין  – הקורונה נגיף ממשבר רק שנובעת לאורכה בבקשה שמדובר ככל .1

 חודשים 12עד להאריך את המועד  לדיון בפני הוועדה, ומנהל המסלול יוכל לאשר

 בכפוף לכל אלו: וזאת, (המאושרת התכניות של החודשים 24 -)מעבר ל נוספים

 נגיף  משבר לבין המבוקשת האורכה בין מגובה באסמכתאות סיבתי קשר הוכח

 .הקורונה

   בטרם הכתובה והמנומקת של מנהל המסלולבהחלטתו חברי הוועדה עודכנו ,

 במידה. עבודהולא הגיבו להחלטה תוך שני ימי הועברה ההחלטה למקבל הסיוע, 

 .הועדה בפני לדיון יובא הנושא, הועדה חברי על מקובלת תהיה לא והחלטה

  31/12/2020הבקשות יוגשו עד. 

 לנוהל.  יש להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המצורף 

 הקורונה נגיף ממשבר חוץ נוספות מסיבות שנובעות לאורכה בבקשות שמדובר ככל .2

 הבקשה תיבחן על ידי הוועדה בהתאם לכללי ההוראה והנוהל.  –

 

 הבהרות

המסלול   מנהל או הוועדה. יאושרו שהבקשות הסתמכות להוות כדי לעיל האורכות במתן אין

 . דחייה לרבות ותבבקש החלטה כל לקבל מוסמכים, (לעניין בהתאם)

 

 תחולה

 . ולתו של נוהל זה מיום פרסומוחת

 


