
 הצעת לליווי בקבלת מענקים בקול קורא
להקמת עמדות טעינה לרכבים 

חשמליים בשטחים ציבוריים 



חכמה,  ותחבורה  דלקים  תחליפי  ומנהלת  האנרגיה  משרד 
מקדמים שימוש ברכב חשמלי בישראל, לצורך הפחתת התלות 

בנפט בתחבורה והפחתת זיהום האוויר בישראל.

לשם כך פורסם קול קורא לסיוע בהקמת עמדות 
טעינה לרכבים חשמליים.  



<<  תועלות עמדות טעינה לרשות:
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2
תמיכה כלכלית ממשלתית משמעותית 
גבוהה. ודאות  ברמת  עתידי  בפרויקט 

יתכן שבעתיד לא תהיינה תמיכות.

השקעה בשיפור השירות העתידי לתושב.

מקור הכנסה נוסף. 1



<<  קול קורא 114/2018
        "אתרים ציבוריים" )עירוניים( 

התמיכה ניתנת דרך שני קולות קוראים:  

1

ל-2  מוגבל  המרבי  השקעים  מספר 

תושבים   1,000 לכל  ביחס  שקעים 

כאשר  הרשות,  בשטח  המתגוררים 

סך התמיכה לא תעלה על 1 מלש''ח

אשכול 1-5: עד 75% תמיכה

מקסימום 11,250 ₪ לעמדת טעינה 

 ₪  22,500 של  ומקסימום  בודדת 

לעמדת טעינה כפולה

אשכול 6-10: עד 65% תמיכה.

מקסימום 9,750 ₪ לעמדת טעינה 

 ₪  19,500 של  ומקסימום  בודדת 

לעמדת טעינה כפולה
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סך התמיכה לא תעלה על 1 מלש''ח

גובה התמיכה



<<  לוחות זמנים וצורת הגשה: 

מועד אחרון להגשת הבקשה )ניתן להגיש
רק במערכת המרכב"ה(: 28.02.2019

ניתן להגיש שאלות ובקשות 
להבהרות בקשר לקול קורא זה.

עד לתאריך 13.12.18
בשעה 12:00

החל מיום 15.01.19

 ריכוז השאלות והתשובות
יפורסמו באתר הרכש הממשלתי 

ובאתר האינטרנט של המשרד.

ההגשה תיעשה באופן מקוון בלבד 
באמצעות טופס באתר המשרד.

הטופס יהיה זמין החל מיום 10.12.18
ועד למועד 28.02.19 בשעה 14:00
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2

<<   קול קורא 115/2018
         "אתרים ציבוריים למחצה"

)חניונים המשרתים את הציבור אך אינם בבעלות העירייה( 

חניה    מקומות   1,000 עם  באתרים 

ב-20  לזכות  יכול  המציע  ומעלה 

שקעים לכל היותר.

באתרים עם פחות מ- 1,000 מקומות   

חניה המציע יכול לזכות ב-10 שקעים 

לכל היותר.

עד   הוא  בודדת  לעמדה   המענק 

יותר ולא  מע"מ(  )כולל   ₪  5,000 

מ- 50% מעלות הקמת העמדה.

עד    הוא  כפולה  לעמדה  המענק 

יותר ולא  מע"מ(  )כולל    ₪  10,000 

מ- 50% מעלות הקמת העמדה.

על המציע להציע לכל הפחות הקמה   

לא  ספק,  הסר  למען  שקעים.   20 של 

מדובר בשקעים לאתר יחיד,  בסך כל 

השקעים המוצעים על ידי המציע.

אתר ציבורי למחצה בקול קורא זה מוגדר כאתר, הכולל חניון עם 25 מקומות חניה לפחות.
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המציע יציג בפני המשרד אתרים ציבורים למחצה בהם 
הוא מציע להקים את העמדות.

אתר הטעינה

תקציב התמיכה המירבי שיינתן לזוכה הינו 500 אלש"ח.

גובה התמיכה



מועד אחרון להגשת הבקשה )ניתן להגיש
רק במערכת המרכב"ה(: 28.02.2019

ניתן להגיש שאלות ובקשות 
להבהרות בקשר לקול קורא זה.

עד לתאריך 13.12.18
בשעה 12:00

החל מיום 15.01.19

 ריכוז השאלות והתשובות
יפורסמו באתר הרכש הממשלתי 

ובאתר האינטרנט של המשרד.

ההגשה תיעשה באופן מקוון בלבד 
באמצעות טופס באתר המשרד.

הטופס יהיה זמין החל מיום 10.12.18
ועד למועד 31.01.19 בשעה 14:00

<<  לוחות זמנים וצורת הגשה: 

2



סביבות פרוייקטים בע"מ
הינו משרד לליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה. 
אנו פועלים כמנהלי פרוייקטים ברשויות מקומיות בתחום 
מתכננים  וכן  ומענקים  תמיכות  מלווים  הסביבה,  איכות 

תהליכי התייעלות בתחומי הפסולת והאנרגיה.



בין לקוחותינו 



ניתן ליצור קשר ולתיאום פגישה 
בנושא, באמצעות משרדנו, עם כל 

אחד מהשותפים במשרד:

משרד סביבות פרוייקטים: 02-5612574 
naama@svivot.pro :נעמה



סביבות פרוייקטים משרד לייעוץ סביבתי 
טלפון: 02-5612574 פקס: 153-25612574

ירושלים  ,10 חרוצים  יד  משרד:   |  mail@svivot.pro מייל: 

רועי אורבך, יועץ סביבתי | עדי אריכא, מהנדס תעשייה וניהול, סוקר אנרגיה 

 ,)A.M.( מאושר משרד האנרגיה, בוגר קורס מתכנני תאורה | אודי בר לבב

חיפה אוניברסיטת  מוסמך  אנרגיה  מדיניות  לניהול  ומומחה  סביבתי  יועץ 


