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 קול קורא 

 לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות מקומיות

 

 

לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות קול קורא  מפרסמיםהמועצה לבנייה ירוקה משרד האנרגיה ו

  באשכול סוציואקונומימקומיות לרשויות  זאת במסגרת מיזם משותף. הקול קורא פונה מקומיות

תכנית פעולה להשתתפות בתהליך מובנה להכנת להגיש בקשה , תושבים ומעלה 20,000בהן  1-6 

 לקדם . הקול הקורא מהווה הזדמנות לרשות המקומית הרשות ם בבעלותבמבנילאיפוס אנרגיה 

 נושא זה בתחומה.

בלבד ולא לביצוע הפרויקט. אין בתקצוב  תכנוןיובהר כי קול קורא זה עוסק בבקשות לתקצוב פרויקט 
 להבטיח קבלת תקצוב לביצוע הפרויקט בעתיד. במסגרת המיזם המשותף תכנון 

רשויות אשר יתוקצבו במסגרת הקול הקורא, ילוו על ידי צוות מקצועי, תוך הקניית ידע וכלים חדשניים 

במסגרת התהליך יקבלו הרשויות המקומיות תמיכה  בישראל ובעולם.בתחום זה ניסיון העל סמך 

באמצעות מלווה פרויקט שילווה את התהליך מבחינה ניהולית ומקצועית וידאג לעמידה באבני הדרך. 

יקבלו כן יקבלו הרשויות שעות ייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטיים כגון יועצי אנרגיה וכלכלנים.  ,כמו כן

מקוונים עם פיזיים וימי עיון, סמינרים  בין היתר, ,שתכלול באמצעות הנגשת ידעתמיכה הרשויות 

 מרצים, סדנאות יומיות ומפגשי חשיפה של התכניות. טובי ה

 

  29.05.2022-ה( הינו  וטופס הרשמה 'אנספח מועד אחרון להגשת טופס השתתפות )

 

 ,תהליך פורץ דרךב ולהשתתף להיענות להזדמנות זו הרלוונטיותאנו קוראים לראשי הרשויות 

במבנים מסגרת עבודה הכוללת אבני דרך, יעדים ומתודולוגיה בדרך לאיפוס אנרגטי רשות להמקנה 

 .בבעלות הרשות

 

 

 כללי .1

 הגדרות 1.1

האנרגיה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה מטעם משרד  גורמי המקצוע – הקול קורא צוות 1.1.1
 על ההוצאה לפועל של קול קורא זה. ניםהאמו

משרד נציגי אגף אנרגיה מקיימת בועדה המורכבת מנציגים שונים וביניהם:  – ועדת השיפוט 1.1.2
מטעם שני בתחומים הרלוונטיים המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומומחים נציגי האנרגיה, 
 על ידי המינהלת שייבחרו במשותף גופים אלו

 המוגש ע"י הרשות המקומית כמענה לקול קורא זה.הסופי התוצר  – תכנית 1.1.3
על  יםהאחראי , המורכב מעובדי הרשות,המקצועי ברשות המקומיתהצוות  – צוות הפרויקט 1.1.4

 בניית התוכנית
משרד האנרגיה והמועצה הישראלית לבנייה מטעם הממונה  ימקצועגורם  – מלווה פרויקט 1.1.5

 בניית וטיוב התוכנית הרשותיתלצורך לעבודה עם צוות הפרויקט ברשות המצוות  ירוקה

 

קול-קורא-לבניית-תכניות-לאיפוס-אנרגיה-ברשויות-מקומיות-נספחים-1.docx
https://ilgbcdev.formtitan.com/origin/Zero-energy-roadmap-for-municipalities/origin/?device=Desktop#/
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 רקע  1.2

מבנים מאופסי הרשויות המקומיות הן אחת השותפות המרכזיות למימוש המדיניות הלאומית. 
אנרגיה הם מבנים אשר צריכת האנרגיה בהם היא אפס לאחר קיזוז האנרגיה המיוצרת בראייה 

תכנית פעולה ארוכת טווח תאפשר לרשויות איפוס אנרגיה במבני הרשות במסגרת קידום . שנתית
יעל את השימוש במרחב הבנוי הקיים והמתוכנן לטובת התייעלות וייצור אנרגיה לנהל, לעקוב ולי

בנייה חדשנית בנוסף התכנית תוביל למתחדשת תוך יצירת הכנסה וחסכון כלכלי לרשות המקומית. 
 .ואיכותית תוך שמירה על כדאיות כלכלית, וסביבתית

ש על המרחב הבנוי על מנת לקדם מבקש לקדם את תחום איפוס האנרגיה בישראל בדג קול קורא זה 
: קידום אנרגיה 465החלטת ממשלה מס' עמידה ביעדים אליהם התחייבה ישראל במסגרת 

תכנית הלאומית אישור עדכון ל :541החלטת ממשלה  , במסגרתמתחדשת במשק החשמל
ובהחלטות ממשלה נוספות. בין ההחלטות נקבעו  והפחתת פליטות גזי חממה להתייעלות באנרגיה

 2025מכלל ייצור החשמל בישראל עד שנת  20%יעדי ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף של 
עד שנת  בעצימות האנרגיה כל שנה   1.3%שיפור של  . יעד נוסף שנקבע הוא 2030עד שנת  30% -ו

ותית של היקף ייצור האנרגיה המתחדשת . כדי לעמוד ביעדים שהוצבו נדרשת הגדלה משמע2030
  .בישראל במרחב הבנוי לצד פעולות שמקדמות התייעלות באנרגיה

מרבית הפעילות האנושית שאחראית על צריכת האנרגיה ופליטת גזי החממה לאוויר מתרכזת 
מכלל צריכת  30%-מכלל צריכת החשמל, לכ 60%-בערים. סקטור הבנייה בישראל אחראי לכ

ן לכשליש מסך פליטות גזי החממה במדינה. גידול האוכלוסייה, הצמיחה הכלכלית האנרגיה וכ
והעלייה ברמת החיים מביאים לכך שצריכת האנרגיה נמצאת בעלייה מתמדת. על מנת לספק את 
צרכי המשק ולענות על הצורך ההולך וגובר באנרגיה יש להשקיע משאבים אדירים ולכך השלכות 

ברשויות המקומיות הינו חיוני לעמידה ביעדים בתחום זה אותם  יהאנרגסביבתיים נרחבות. איפוס 
הציבה הממשלה, להפחתת עומסים על רשת החשמל, ליצירת בטחון ויציבות אנרגטית ברמה 

 .העירונית והארצית ולתרומה למגמה העולמית למאבק בשינוי האקלים

אשר מתאגדות לצורך נקיטת יוזמות  בשני העשורים האחרונים אנו רואים יותר ויותר רשויות מקומיות

והובלת תהליכים במטרה לצמצם את ההשפעה של המרחב הבנוי על ההתחממות הגלובלית. 

, רשת C40 Cities -דוגמאות לכך אפשר לראות במסגרת איגודים בינלאומיים שונים כדוגמת ה

 אתגרים בנושא,בינלאומית של ראשי ערים אשר התאגדו למטרת יצירת פעולה דחופה שתתן מענה ל

מקבלי  ולהשפיע על אשר מעודד פעולות מקומיות כדי לייצר שינוי במרחב העירוני ICLEIארגון 

מהווה הזדמנות להוביל את  זה,קול קורא . 15 -וכן אצלנו בארץ במסגרת פורום הההחלטות 

ועמידה ביעדי ייצור אנרגיה מתחדשת במדינת ישראל,  באנרגיההמהלכים בתחום התייעלות 

להוריד משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית של המרחב הבנוי ולקדם את הפתרונות של 

  האתגרים בתחום שינויי האקלים.

תכניות הפעולה לרשויות מאופסות באנרגיה הינן הרחבה ופירוט של ערוצי הפעולה הנוגעים  

 מקומית תכנית פעולה להכנת במדריך הממשלתי יםכפי שמופיעלאנרגיה בנכסי הרשות, 

  1להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת

 

 

                                                
1 https://www.gov.il/BlobFolder/guide/municipal_authorities/he/climate_change_060721.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/municipal_authorities/he/climate_change_060721.pdf
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 את היעדים הבאים:בין היתר,  ,ברשותלממש  הבמסגרת קול קורא זה צפוישתיכתב כנית הת

 .נכסי הרשות המקומיתהטמעת הנושא והצבת מטרה של איפוס אנרגיה ב 1.3.1
פעולה וכן לוחות יצירת מסגרת עבודה הכוללת אבני דרך, יעדים ומתודולוגיה להכנת תכנית  1.3.2

 זמנים מחייבים.
ברשות שתביא ליכולת ניהול של משאב  ארוכת טווחה חוצת ארגון   ירת תכנית פעולהיצ 1.3.3

 האנרגיה, ניטור ומעקב אחרי האפקטיביות של הפעולות.  
 ברשויות. וחיסכון בתקציב באנרגיהדפוסי פעולה שיובילו להתייעלות מיסוד  1.3.4
במרחב הבנוי   ואגירה ( PV)בדגש על  אנרגיה מתחדשתייצור התייעלות באנרגיה, קידום  1.3.5

 הקיים והמתוכנן תוך יצירת הכנסה וחסכון כלכלי לרשות המקומית.
יצירת מאגר ידע ומשאבים, הפצת מידע ופרסום התהליך בשלביו השונים במסגרת הרשות  1.4

 המקומית.
רות בהתייעלות הגברת מודעות ורתימת תושבי הרשות לכדי פעולות ציבוריות ופרטיות שקשו 1.4.1

 .וייצור אנרגיה
התייעלות באנרגיה, מתחדשות ותחבורה  –הכשרת עובדי הרשות בתחומי ידע רלבנטיים  1.4.2

 חשמלית
בכפוף לעמידה  את הקול קורא להגיש רשאיות מקומיות תהיינה יות ורש – תנאי סף 1.5

 :)מצטברים( בתנאים הבאים
 20172, טבלת הלמ"סלפי  6-1באשכול סוציואקונומי הרשות המקומית הינה  1.5.1
 (2012 משנת ,3משרד הפנים נתוני  לפי) - תושבים ומעלה  20,000ברשות  המקומית יש  1.5.2

בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף, לא תמולא כראוי ולא יצורפו אליה כל הנספחים וההתחייבויות 
 כמפורט בקול קורא זה, עלולה להיפסל על הסף.

 הערות כלליות .2

  אשר הרשות נדרשת למלא  הנספחים ואת כל הנ"ל בלינקיש למלא את טופס ההרשמה
על המגישה לוודא שאכן התקבלו כל . tal@ilgbc.orgלמייל:  PDFבפורמט  ולהגיש,

 . 053-2747141להתקשר למספר טלפון:  המסמכים. ניתן 
 או  14:00-9:00בין השעות  2747141-053בטלפון  תחרותהצוות בשאלות ניתן לפנות ל

 .tal@ilgbc.orgכתובת ל במייל
  בשעה 8.5.2022ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה, עד לתאריך 

17:00. 
  שאלות ובקשות כאמור יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוניtal@ilgbc.org  במסמך

WORD  .בלבד 
  מתאריך החל  אלית לבנייה ירוקהבאתר המועצה הישרריכוז השאלות והתשובות יפורסמו

 , והן יהוו חלק ממסמכי הקול קורא ויחייבו את כל המציעים.12.5.2022-ה

 

                                                
2 https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/socio_eco17_1832/t01.pdf 
 
3 https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/geographical-forms/he/home_main_local-
government_geographical_general_forms_geographical-forms-009.pdf 
 

https://ilgbcdev.formtitan.com/origin/Zero-energy-roadmap-for-municipalities/origin/?device=Desktop#/
mailto:tal@ilgbc.org
mailto:tal@ilgbc.org
mailto:tal@ilgbc.org
http://ilgbc.org/course/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-5281-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-2/
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/socio_eco17_1832/t01.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/geographical-forms/he/home_main_local-government_geographical_general_forms_geographical-forms-009.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/geographical-forms/he/home_main_local-government_geographical_general_forms_geographical-forms-009.pdf
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  בזום בהם ידובר על התוכנית ועל הקול קורא.זהים צוות התוכנית יקיים שני מפגשי הדרכה 
, הלינק 13:00-12:00בשעות  2022.10.05מפגש ראשון: 

  https://us06web.zoom.us/j/87240329887  זום ל
  :הלינק 14:30-13:30בשעות  23.05.2022מפגש שני ,

  4https://us06web.zoom.us/j/8141095214לזום 
 .לוח הזמנים עלול להשתנות תוך עדכון הנוגעים בדבר 
  במקרה שהזכייה של אחד מהזוכים לא מומשה מכל סיבה שהיא או שיוקצה תקציב נוסף

יום ממועד קבלת ההודעה בדבר  90לצורך הפרויקט, תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן 
, להכניס ורשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעת צוות יהיהאי זכייה. בנסיבות מעין אלה ה

 לפרויקט בעלי הצעות נוספים, עפ"י דירוגם בקול קורא זה.
  לייחד תקציב נוסף, צוות חליט היחודשים, ואם  12דירוג המציעים יישאר בתוקף לתקופה של

א, , אך לא חייב לפנות למציעים שהצעתם נוקדה גבוה אך לא זכו בקול קורצוותהיה רשאי הי
לפי דירוגם בקול קורא, בתנאים הקבועים בקול הקורא זה והוראותיו. אין המציעים חייבים 

 לקבל את זכייתם בסבב הנוסף.

 חשיפת התוצרים .3

או המועצה ו/בהגשת הצעה מאת הרשות, מביעה הרשות את הסכמתה לכך שמשרד האנרגיה 
לחשוף, לפרסם ולעשות כל שימוש בחומר ובמידע שייצברו בתהליך  םרשאילבניה ירוקה 

התחרות וכך גם את תוצרי התחרות, לרבות התוכניות השונות שיוגשו, בכל שלב משלבי 
 התחרות, בכל אופן או מדיה ובכל עת אשר ימצאו לנכון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/87240329887
https://us06web.zoom.us/j/81410952144
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 נספחים .4

 קול קורא 

 לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות מקומיות - נספחים

כל הנספחים המפורטים מטה, אשר הרשות נדרשת למלא ולהגיש, יש לשלוח עד תאריך היעד הסופי 
לוודא את . יש tal@ilgbc.orgלמייל:  PDFהמוגדר בטבלאות לוח הזמנים בקול הקורא, בפורמט 

 . 03-7365498להתקשר למספר טלפון: קבלת המסמכים, ניתן 

 . ולא בכתב ידאת הנספחים יש למלא באופן ממחושב )הקלדה( 

טופס התחייבות הרשות המקומית –' אנספח   

 
 פרטים כלליים  .1

 חובה למלא את כל השדות בטבלה

 שם הרשות המקומית:

 תאריך הגשה: 

 

שם מלא ראש צוות הפרויקט ברשות 

 ותפקידו:

 הפרויקט:דוא"ל ראש צוות 

 

 טלפון נייד ראש צוות הפרויקט: 

 

 טלפון לתיאום פגישות:

 רשימת אנשי צוות הפרויקט מטעם הרשות

 

 תיאור תפקיד שם מלא טלפון נייד דוא"ל

 מהנדס/ת הרשות     

 )או מי מטעמו/ה(

 ממונה נציג/ת     

 או אחראי/ת על תחום האנרגיה אנרגיה

 הרשות נציג/ה נוסף רלוונטי לשיקול    

 

אנו החתומים מטה מאשרים את השתתפות צוות הפרויקט של עיריית ______________  .1

 בקול קורא לבניית תוכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות מקומיות המצ"ב המוצג מעלה 

mailto:tal@ilgbc.org
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נציגים לפחות לכל המפגשים המצוינים בקול קורא זה וכן בכל שני אנו מתחייבים לשלוח  .2

המפגשים אשר יתואמו מראש עם מלווה הפרויקט. צוות הפרויקט ידווח פעם אחת במהלך 

 למינהלת התחרות על אודות ההתקדמות. התוכנית  תקופת פיתוח 

קומית מובהר בזאת, כי האחריות על ניהול הפרויקט, התכנון וההגשה היא של הרשות המ

בלבד, וכי הייעוץ שיינתן על ידי מלווה הפרויקט והיועצים החיצוניים הינו ייעוץ מכוון בלבד ויגע 

 רק בחלק מההיבטים הרלוונטיים להגשת הפרויקט.

 

 

_____________________________    _______________________________ 

  חתימת ראש/ת הרשות                                           חתימת מהנדס/ת העיר           

 

 

 תאריך: ______________

 :אישור יועץ משפטי

עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיעו בפניי __________  אני הח"מ __________,

ו__________ המוסמכים לחתום על מסמך זה בשם הרשות המקומית וכי בהתאם להרשאות 

 כדין חתימתם מחייבת את הרשות המקומית.

 

____________________                

 חתימה + חותמת
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 התוכניתדרישות צוות  -' בנספח 

 

גורמים פנימיים ממחלקות העירייה השונות, האמון  שלושהעל העירייה לגבש צוות של לפחות 
 . התוכניתעל תכנונו וקידומו של 

בראש הצוות יעמוד/ תעמוד מהנדס/ת הרשות או מי מטעמו/ה, וכן בעלי תפקידים אשר עוסקים 
 הפרויקט צוות  –)להלן  גורם נוסף לשיקול הרשות, בעיר וכן בתחום האנרגיה, באסטרטגיה

 :התוכניתדרישות מפורטות לצוות 

ראש צוות  ברשות,התוכניתמצוות שניים  לפחותשל בימי העיון היעודיים השתתפות פעילה  .1
 או מי מטעמו/ה מחויב להגיע לכל המפגשים. הפרויקט

בתהליך הפיתוח ובפגישות תקופתיות עם מלווה  הפרויקטמעורבות והשתתפות של צוות  .2
. פגישות אלו יתואמו מראש מול ככל שיעלה על צורך ויועצים מקצועיים חיצונייםהתוכנית 

 .הפרויקטים הצוות ע"י מלווי 

אודות  התקדמותו של ההליך התוכנית במהלך תקופת פיתוח התוכנית   צוותדיווח ל .3
 התכנוני. 

 הנבחר עבור הרשות הפרויקטועם מלווה התוכנית   צוותשיתוף פעולה מלא עם  .4
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 הגשות לצורך קבלה לתכניתשיפוט האמות מידה ל': גנספח 

 .להלן בהתאם לאמות המידההרשויות עם הציון הגבוה ביותר  8לתכנית יתקבלו 

 פירוט הקריטריון

 

 ניקוד
 מקסימלי

. חזון 1
ומוטיבציה 

בתחום 
 האנרגיה

, ייצור תיאור המוטיבציה לעיסוק בנושא ההתייעלות .1
ואת החזון של הרשות  ברשות יהואיפוס אנרג אנרגיה

 בתחום זה.

 נק' 10

. יכולת של 2
הרשות 

והקצאת 
 משאבים

 
המשאבים אותם תוכל הרשות להשקיע בבניית  .1

 התוכנית לאיפוס אנרגיה ברשות
ראש ואנשי הצוות ניסיון, השכלה ותפקיד של יאור ת .2

 אשר ייקחו חלק בתכנית,.
כל אחד השקעה בתכנית של חודשי של היקף שעות  .3

 .הצוותמאנשי 
ארגון  תאור היכולות של הצוות להניע תהליכים חוצי  .4

 ברשות. 
 

 נק' 30

. ניסיון קודם 3
בהובלת 

תהליכים 
 דומים

תיאור ניסיון הרשות בהטמעת תכניות בתחומים  .1
 .שנים האחרונות 5 -משיקים רלוונטיים מה

תיאור ניסיון משמעותי של הרשות שמתאר חדשנות,  .2
שיתופי פעולה יוצאי דופן עם גורמים חיצוניים, 

 תהליכי שיתוף או הטמעה וכדומה.

 נק'30

. ניסיון 4
עבודה וידע 

בתחום 
 האנרגיה

 -מתחום התייעלות וייצור אנרגיה בניסיון בפרויקטים  .1
 נקודות  10 – השנים האחרונות 5

 10 – אנרגיה ברשותצריכת צמצום פוטנציאל לסקר  .2
נקודות לסקר  5נקודות לפי מפרט משרד האנרגיה, 

 אחר )יש לצרף אסמכתא(
נקודות  10עד  -סקר פוטנציאל ייצור אנרגיה ברשות   .3

 לפי היקף המיפוי 
 

 נק'30

  100 
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 התוכנית דיווח התקדמות -'דנספח 

 ללא חובת הגשה

 שם הרשות המקומית:____________________________

ה של התוכניתאודות התקדמותהתוכנית במהלך תקופת פיתוח  התוכניתדיווח למינהלת   

 

 התוכניתעדכון לגבי התקדמות  . 1

באיזו מידה ? מתי הועבר הדיווח הקודם. מאז העברת הדיווח הקודםבתוכנית  אנא תארו את המצב הנוכחי 

 ?ומה היו הגורמים לשינוימהמתוכנן הביצוע בתקופה שחלפה שונה 

 

 

 

 הישגים ואתגרים .2

 ?התגברו/ מהם האתגרים שהתעוררו? מהם מבחינתכם ההישגים בתקופה זו

 

 

 

 יכולות מקצועיות . 3

האם יש לכם  ?התוכניתאלו יכולות מקצועיות וכלים אתם חשים שחסרים לאירגון על מנת לשפר את הצלחת 

 ?מענה טוב לכך

 

 

 

 מידע נוסף שברצונכם לציין )אופציונלי( .4

 

 

 

 :תאריך  הדו"ח הוגש על ידי: 

 


