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 על יישום חוק חופש המידע דבר הממונה

 
 . 1999 –, לפי תקנות חופש המידע התשנ"ט 2015לשנת  ין וחשבוןד מצ"ב

 

הדוח כולל את תחומי האחריות של המשרד, המבנה הארגוני, בעלי תפקידים, רשימת 

אחראי על ביצועם, רשימת ההנחיות  שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםהחוקים ש

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה המנהליות הכתובות, תקציב המשרד, עיקרי פעילות 

 . 2016וסקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת  2015בשנת  והמים

משרד התשתיות הלאומיות, כמו כן כולל הדוח דיווח על הפעלת חוק חופש המידע ב

 . 2015בשנת  האנרגיה והמים

 

מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד על יישום חוק חופש המידע דוחות הממונה 

 .  www.energy.gov.ilשכתובתו: 

 באתר המשרד מצוי מידע רב בנושאי תחומי פעילות המשרד. 

 

 פרטי יצירת קשר: 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע  – יסמין סיאניגב' 

 . 0291360ירושלים מיקוד  36148, ת.ד. 216רח' יפו 

  02 – 5006707טלפון: 

  02 – 5006706פקס: 

  yasmins@energy.gov.ilדוא"ל: 

ורסמים באתר טופס בקשה לקבלת מידע, החוק ועלויות הגשת בקשה לקבלת מידע מפ

 בקטגוריית "חופש המידע".  התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםמשרד 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 יסמין סיאני
 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 

  

http://www.energy.gov.il/
mailto:yasmins@energy.gov.il
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 :משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםתחומי האחריות של 
 

מים אחראי על נושאי האנרגיה, המשרד(  –)להלן גם  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםע של מדינת ישראל. רשות המים הכפופה לטבואוצרות ה

 על משק המים במדינת ישראל.אחראית 

מתבטאת בתכנון התפתחותי של משק האנרגיה, בקביעת מדיניות  מים אלהפעילות המשרד בתחו

הענפי של התחומים השונים של משק האנרגיה  ויישומה במשק הישראלי, בהסדרת המבנה

, החשמל, הגז הטבעי גז בישול( –)גז פחממני מעובה  הישראלי, בפיקוח על משק הדלק, הגפ"מ

בתכנון פיזי וקידום הסדרה סטטוטורית לאספקת , הטבעי והמכרות, בהסדרת חיפושי הנפט והגז

גיה חלופיים ובארגון משק האנרגיה ייעול השימוש באנרגיה, בפיתוח מקורות אנראנרגיה ומים, 

לשעת חירום. כמו כן, מתבצעים מחקרים מקיפים בתחום מדעי האדמה תוך פיתוח תשתיות של 

 מידע טכנולוגי, מדעי וכלכלי לשימוש כל מגזרי המשק. 

 המגובשתפעילויות המשרד ויעדיו נגזרות ממדיניות הנקבעת בתכנית עבודה שנתית ובתוכנית האב 

המשרד, תוך תיאום וביצוע מעקב ובקרה על התקדמות ביצוע הפעולות ע"י יחידות המשרד,  ידי-לע

 יחידות הסמך, הגופים והחברות הממשלתיות. 

 .   www.energy.gov.ilלמשרד אתר אינטרנט שכתובתו 

 המשרד כלל מספר מינהלים ואגפים: , 2015בשנת 

 

במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך  ופקד על הסדרת הפעילותה – ל החשמלמינה .1

 עלויות. המינהל ומזעוריצירת תנאים לתחרות הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך 

בהתאם לחקיקה, מדיניות על הסדרת ביצוע עבודות חשמל מבחינה בטיחותית,  גם ופקדה

 . הלאומיות, האנרגיה והמיםשר התשתיות הממשלה והנחיית 

, חוק 1996  –החקיקה העיקרית המנחה את פעילות המינהל: חוק משק החשמל התשנ"ו  

 .והתקנות שהותקנו מכוחם 1954 –החשמל, התשי"ד 

 

בישראל.  (גז הבישול) הגפ"ממינהל הדלק והגז מופקד על משק הדלק ו – מינהל הדלק והגז .2

באשר למדיניות המשרד בתחומים של הבטחת הספקה, המינהל מגבש המלצות בתחום הדלק, 

 במבנה המשק, קידום התחרות וקידום דלקים ממקורות מתחדשים.

המינהל מופקד על הפיקוח על המחירים במשק הדלק, מייעץ ומפקח על איכויות מוצרי הדלק 

 המשווקים למשק, 

וצרי הדלק האסטרטגי , שותף לאכיפת החוק נגד תחנות דלק פיראטיות, אחראי על ניהול מלאי מ

     ופועל במערכת המשק לשעת חירום. 

http://www.energy.gov.il/
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בתחום הגז, המינהל מופקד על רישוי ספקי גז ומתקני גז שלא לצריכה עצמית, בטיחות השימוש 

    בגז וקידום התחרות במשק הגז.

 

 יחידת פיקוח ואכיפה במינהל הדלק והגז:

אכיפת החוקים,  אמון על מינהל הדלק והגז, באמצעות יחידת פיקוח ואכיפה, -בתחום הגז

, ובכלל זה אכיפה נגד עוסקים שימוש בגפ"מההתקנות, הצווים וההוראות הקשורים לבטיחות 

 בלתי מורשים בגז.

מפקח על כל תחנות הדלק   מינהל הדלק והגז, באמצעות יחידת פיקוח ואכיפה, -בתחום הדלק

אכיפת הפיקוח על המחירים, בשירות מלא ובשירות עצמי, פיקוח על ץ ובכלל זה הרשומות באר

  השילוט, אכיפת תקני איכות דלק ואיסור מכירה לתחנות לא רשומות.

 

 שימור אנרגיהאגף אחראי על אגף שימור אנרגיה ועל נושא המים. תשתיות אנרגיה ומים אגף  .3

פועל לשיפור מאזן האנרגיה של ישראל ע"י ייעול השימוש באנרגיה וניצול האנרגיה בצורה 

 פועל לקדם את נושא ההתייעלות האנרגטית, בין היתר באמצעות מכרזיםהאגף המיטבית. 

מגזרים השונים, כגון תעשייה, רשויות מקומיות לביצוע פרוייקטים של התייעלות אנרגטית ב

אמון על ביצוע הוראות ו הסברה והדרכה בנושאים בתחום טיפולועוסק ב האגף והמגזר הפרטי.

והתקנות שהותקנו לפיו, ובכלל זה פיקוח ואכיפה מנהלית  1989 –חוק מקורות אנרגיה, תש"ן 

 ופלילית על ידי תחום הפיקוח והאכיפה באגף.  

לייעץ למקבלי ההחלטות בנושאי מדיניות ניהול  יחידהשל ה התפקיד -אגף ייעוץ משק המים 

ולקדם החלטות ממשלה ותיקוני חקיקה ככל שנדרש,  משק המים בטווח הקצר, הבינוני והארוך

 בתחום המים. 

 

. התפקידים 2002–הוקמה במסגרת חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב –רשות הגז הטבעי  .4

מכרזים למתן רישיונות; הכנת רישיונות, העיקריים של הרשות: פיקוח על בעלי רישיונות; פרסום 

; קביעת תכנית אב  1989-"טהתשמבהתאם לחוק משק הגז הטבעי ולחוק הגז )בטיחות ורישוי(, 

סקרי ביקושים של צרכנים; ייעוץ לשר בנושאי משק הגז  ביצועועדכונה,  למערכת ההולכה

ונות; הסדרת נושא הטבעי; פיקוח על תנאי השירות וקביעת התעריפים שגובים בעלי רישי

הכניסה למקרקעין לרבות טיפול בהתנגדויות בעלי קרקע לכניסה לקרקע שבבעלותם לפי סעיף 

)ג( לחוק משק הגז הטבעי; קביעת צווי בטיחות, תקנות, נהלים לתכנון הקמה הפעלה  50

ותחזוקה של מתקני גז טבעי; אישור מפרטים, אישור נהלי הפעלה ותוכניות לשעת חירום של 

קני גז טבעי; אישור תכניות עבודה למערכות גז בלחץ נמוך; פיקוח ומתן אישור להקמה מת
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והפעלה של מערכות גז ע"י בעלי רישיונות וצרכנים; הסדרת נושא ההסמכה של העוסקים בגז 

 . טבעי; מתן ייעוץ לצרכנים

 

-מדעיתמתן תמיכה המחקר והפיתוח תוך יחידת המדען הראשי מופקדת על - המדען הראשי .5

טכנולוגית למשרד בקביעת המדיניות ובקבלת החלטות. היחידה שוקדת על איסוף, לימוד 

תוח יוהטמעה של ידע בתחומי העבודה של המשרד. כמו כן תומך המדען הראשי במחקר ופ

להשגת היעדים הטכנולוגיים והכנת התשתיות הפיסיות והאנושיות למימוש המדיניות שנקבעה. 

דת שתופי פעולה בינלאומיים במחקר ופתוח. יעד נוסף הוא יצירת מוקדי היחידה שוקדת ומעוד

ידע מקומיים וטכנולוגיות מקוריות המותאמות לצורכי מדינת ישראל והעשויות לתרום לכלכלה 

      עתה וכן בטווח הארוך.

ברגולציה של חיפוש, רישוי והפקה של אוצרות טבע, החל המינהל עוסק  - מינהל אוצרות טבע .6

 כן עוסק מינרלים תעשייתיים ווחומרי גלם לבנייה ולסלילה ועד ט, גז טבעי ופצלי שמן, מנפ

 שיקום מחצבות לאחר מיצוי חומרי הגלם.ב

היחידה אמונה על הסדרת תחום חיפושי הנפט והגז במסגרת חוק הנפט התשי"ב  -בתחום הנפט 

אחר מימוש זכויות ופיקוח ועל הענקת זכויות לחיפושי נפט וגז ומעקב  ,, והתקנות לפיו1952 –

 אלו. 

לחיפוש מחצבים,  רישיונותו היתרים הענקתעל  נהאמו יחידהה – והמחצבות בתחום המכרות 

על אלו, ונוטל  חקיקהפיקוח מקצועי ומעקב אחר עמידה בתנאי הרישיון  ,חציבהו רישיונות כרייה

 טוטורי של משק הכרייה והחציבה בישראל.חלק בהליכי התכנון הסט

, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםגם היא באחריות  מצויההקרן לשיקום מחצבות 

נציג שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והנהלתה מורכבת מנציגי משרדי ממשלה שונים. 

מתוקף בהנהלת הקרן הינו יושב ראש הנהלת הקרן, והמפקח על המכרות הינו חבר בקרן 

 תפקידו.

 

את כלל התחומים המקצועיים בהם פועל  ףבמשרד, מקי אגף דוברות הסברה ופניות הציבור .7

  מך )מכוני המחקר(. המשרד, כל יחידותיו הרוחביות, המקצועיות וכן את יחידות הס

האגף אחראי על ביסוס וחיזוק מעמדו של המשרד כסמכות ומקור ידע בתחומי פעילותו, פועל 

לשמירה על שקיפות, בין היתר באמצעות הנגשת המידע ומתן מענה מהיר לכלל הציבור. מקדם 

שונים את פעילות שיתוף הציבור בנושאים הרלוונטיים לפעילות המשרד תוך פנייה לקהלי יעד 
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דתיים, חרדים,  -ומגוונים. תלמידים, סטודנטים, פעילי סביבה, מדענים, חוקרים, מגזרים שונים 

  אוכלוסיות שאינן דוברות עברית, צרכנים, טווחי גיל רחבים וכיו"ב.

    

אחראי על ביצוע עבודות אינטגרטיביות בכל תחומי אחריות המשרד.  –אגף תכנון וכלכלה  .8

מופקד על עיצוב ופיתוח מדיניות ותכנון , ניתוח כלכלי וסטטיסטי של התפתחויות במשקים  אגףה

השונים שבאחריות המשרד ומתן המלצות בנוגע למדיניות הממשלה בתחומים אלו, הכנת תקציב 

המשרד וניהולו, ריכוז תהליכי קבלת החלטות, ביצוע בדיקות כדאיות לפרויקטים ופעולות בשוק 

 תיאום ושילוב בין פעולות המתבצעות באחריות המשרד ויחידות הסמך.  האנרגיה וכן

 

מופקדת על גיבוש מדיניות התכנון הפיזי, קידום הליכי התכנון פיזי של  - פיזי לתכנון היחידה .9

תשתיות האנרגיה והמים על מנת לתת מענה תכנוני של תוכניות שיאפשרו מכוחן הקמת 

לצורך אספקת אנרגיה ומים באמינות ויתירות למשק. לצורך כך, הוקם  הנדרשותהתשתיות 

מאגר מידע גיאוגרפי של תשתיות האנרגיה והמים לרבות מידע תכנוני שנאסף לצרכי תכנון 

היחידה מובילה קידום הליכי תכנון שמתכללים את  .התשתיות של םשקשור להליכים הייחודיי

 המשרד תוך שיתוף פעולה עם כל אגפי המשרד וחברות התשתית. שבאחריות תשתיותהכלל 

 

כולל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים תחום האחריות של  – אגף חירום וביטחון .10

התשתיות חברות מירב  ובתוך כךרותים חיוניים )חשמל, דלק, גפ"מ, מים וביוב וגז טבעי( יש

 ש"ן, מקורות, בז"ן, פז"א, ועוד(. , תתיבי הגז הטבעי, נברת החשמלהלאומיות )ח

תשתיות אלו מהוות חוליות הקשורות ושזורות האחת בשנייה ומספיקה פגיעה בתשתית אחת על 

 מנת לגרום לפגיעת שרשרת )אפקט ה"דומינו"(.

בשנים האחרונות התרחבה לאין שיעור האחריות המוטלת על אגף חירום וביטחון הן באירועי 

ערכות המשק על כל גופי י"פתיתים לבנים"( והן בהיבט האירוע  –חירום בשגרה )סופות שלגים 

התשתיות הציבוריות והפרטיות לאירועי החירום השונים )מלחמה, אסון טבע, פח"ע, "סייבר" 

 ת(.ותקלה תפעולי

 האגף פועל להבטחת רציפות תפקודית של משק האנרגיה והמים למול האתגרים.

בנוסף אחראי האגף על אבטחת המידע הביטחוני המסווג, ביצוע הכשרים ביטחוניים לעובדי 

      המשרד, אבטחת השר, אבטחת עובדי המשרד ומתקני המשרד.
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 :והים  האדמה מינהל המחקר למדעי 

הוקם על פי החלטת הממשלה המינהל  .האנרגיה והמיםהתשתיות הלאומיות,   במשרדיחידת סמך 

לאיחוד הפעילות של שלושה מכוני מחקר: המכון הגיאולוגי, החברה לחקר ימים  2009  משנת

ימית(, ופעילות סיסמולוגיה והערכת סיכוני   ואגמים לישראל )למעט פעילות המרכז לחקלאות

 פיזי לישראל.רעידות אדמה במכון הגיאו

קיימא -הקשור לניטור, מחקר ופיתוח בר  ליצור בסיס מדעי טכנולוגי שימושי, בכל  מטרתו העיקרית

כן ייעץ המינהל לממשלת ישראל בתחום מדעי האדמה   של פני האדמה, תת הקרקע והים. כמו

 והים בהתאם לצרכי החברה והמשק בישראל.

 

 

 חברות ממשלתיות

הוא השר האחראי לפי חוק החברות הממשלתיות  אנרגיה והמיםשר התשתיות הלאומיות, ה

 על החברות הבאות: 

  electric.co.il-http://www.israelחברת החשמל לישראל.  -

  http://www.ncsc.co.il/about.htmהחברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ.  -

 חברת ניהול המערכת בע"מ. -

 חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בע"מ. -

 הלאומית מקורות חברת המים -

http://www.mekorot.co.il/Heb/Pages/default.aspx  

 .מקורות ייזום ופיתוח בע"מ -

 קורות, המוביל הארצי ונכסים בע"מ. מ -

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.  -

  /http://www.pei.co.ilחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )תש"ן(.  -

  /http://www.pei.co.ilחברת קו מוצרי דלק בע"מ )קמ"ד(  -

  /http://www.ocean.org.ilהחברה לחקר ימים ואגמים בע"מ )חיא"ל(.  -

  /http://www.gii.co.ilהמכון הגיאופיסי בישראל.  -

 

 

 

 

 

http://www.israel-electric.co.il/
http://www.ncsc.co.il/about.htm
http://www.mekorot.co.il/Heb/Pages/default.aspx
http://www.mekorot.co.il/Heb/Pages/default.aspx
http://www.pei.co.il/
http://www.pei.co.il/
http://www.ocean.org.il/
http://www.gii.co.il/
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 מאז הקמת המשרד כיהנו בו השרים הבאים: 

 משרד האנרגיה והתשתית

 יצחק ברמן. מר  .1

 קדנציות.  2 –יצחק מודעי מר  .2

 קדנציות )לא מלאות(.  3 –משה שחל מר  .3

 יובל נאמן. פרופ'  .4

 אמנון רובינשטיין. פרופ'  .5

 גונן שגב. ד"ר  .6

 תשתיות הלאומיותהמשרד 

 אריאל שרון. מר  .7

 אליהו סוויסה. מר  .8

 אברהם )בייגה( שוחט. מר  .9

 אביגדור ליברמן. מר  .10

 אפרים איתם. מר  .11

 יוסף פריצקי. מר  .12

 אליעזר )מודי( זנדברג. מר  .13

 בנימין )פואד( בן אליעזר.  מר  .14

 און. -רוני ברמר  .15

 בנימין )פואד( בן אליעזר. מר  .16

 משרד האנרגיה והמים

 ד"ר עוזי לנדאו. .17

 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 .מר סילבן שלום .18

 )מכהן(.  ד"ר יובל שטייניץ .19
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 :הלאומיות, האנרגיה והמיםמשרד התשתיות ת וכתוב

. 9136002, ירושלים, מיקוד 36148, בניין שערי העיר, ת.ד. 216: רחוב יפו כתובת המשרד

 . 02 – 5006777טלפון: 

 . ירושלים, הר חוצבים, 14הרטום מספר יחידות נוספות ממוקמות ברח' 

 . 02-5455200, טלפון: , הר חוצבים, ירושלים6רחוב קרית המדע  רשות הגז הטבעי

 . 3303403, חיפה, מיקוד 33541ת.ד. חיפה:  –אגף פיקוח ובטיחות 

 , בניין המכון הגיאופיזי, לוד. 4רחוב יודפת לוד:  –אגף פיקוח ובטיחות 

 , הר חוצבים, ירושלים. 14: רחוב הרטום מינהל המחקר למדעי האדמה והים

 02-5316166טלפון: 

 אביב. -, תל14: רחוב המסגר וביוב מיםהממשלתית לרשות הכתובת 

 . 076-5300905טלפון: 

 

 הממונה על חוק חופש המידע: 

 יסמין סיאני גב' 

  02 – 5006706פקס: , 02 – 5006707טלפון: 

  yasmins@energy.gov.ilדוא"ל: 

 

 אחראית על פניות הציבור: 

 גב' יונה אמיר 

 . 1-700-50-70-30,  04 – 8644024טלפון: 

  04 – 8660189פקס: 

 קישור לעמוד פניות הציבור

 

 רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ: 

 אגף פיקוח ובטיחות –גב' דנית כהן 

 , ירושלים. 216כתובת: רח' יפו 

 . 15:30עד  8:30ה' בין השעות  –הל: ימים א' מועדי קבלת ק

  danitc@energy.gov.ilדוא"ל: , 02 – 5006753טלפון: 

 .באתר המשרדפרטים נוספים אודות רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ מפורסמים 

mailto:yasmins@energy.gov.il
http://energy.gov.il/ContactUs/Pages/ContactUs.aspx
mailto:danitc@energy.gov.il
http://energy.gov.il/Subjects/CookingGas/Pages/GxmsMniLPGLicensingPermitsAndInspection.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/CookingGas/Pages/GxmsMniLPGLicensingPermitsAndInspection.aspx
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 : משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים -מבנה ארגוני 

 

  

 האנרגיה והמיםהתשתיות הלאומיות, שר 

 המנהל הכללי

לשכת 
היועץ 

 המשפטי

סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי 
 אנוש

אגף 

 חשבותה

 ומים תשתיות אנרגיה

רשות 
  חשמלה

ביקורת 

 פנים
תכנון 

 וכלכלה

 תראשי ניתמדע

מינהל המחקר למדעי 
 האדמה והים

מינהל אוצרות 

 טבע

 מינהל הדלק

 והגז

רשות הגז 
 הטבעי

רשות לפיו פועלת  הטבעי חוק משק הגז האנרגיה והמים מופקד עלהתשתיות הלאומיות, שר 
לפיו פועלת  המים חוק , ועלחשמלהרשות  לפיו פועלת חוק משק החשמל , עלהגז הטבעי

 .הרשות הממשלתית למים וביוב

דוברות, 
תקשורת 

 והסברה

קשרים 

 בינלאומיים
אגף 

חירום 

 וביטחון

 רשויות ויחידות סמך:

 המיםרשות 
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 : משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםבעלי תפקידים ב
 :24.5.2016נכון לתאריך 

 . שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – ד"ר יובל שטייניץ

 המנהל הכללי. –מר שאול מרידור 

 , בעל סמכויות סמנכ"ל למינהל.סמנכ"ל חירום, בטחון, מידע וסייבר –מר תמיר שניידרמן 

 היועצת המשפטית.  –עו"ד דרורה ליפשיץ 

 חשב בכיר.  –מר ערן גיל 

 מנהלת אגף בכירה כלכלה.   –גב' נופיה בכר 

 .מנהלת אגף דוברות, תקשורת והסברה –גב' מאיה עציוני 

 מבקרת פנים.  – שושי ברנשטייןגב' 

 סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים. –מר יחזקאל ליפשיץ 

 . והגז מנהל מינהל הדלק –יוסף  -מר חן בר

 .מנהל רשות הגז הטבעי – אלכסנדר וורשבסקימר 

 .ממונה על ענייני הנפטהו מנהל מינהל אוצרות טבע –מר יוסי וירצבורגר 

 . ת )בפועל(הראשי ניתהמדע – ברכה חלףד"ר 

 מנהל אגף מחצבות ומכרות והמפקח על המכרות. –מר שארבל שחאדה 

 מנהל אגף שימור אנרגיה. –מר אדי בית הזבדי 

 מנהל אגף פיקוח ובטיחות. –מר אפרים צעידי 

 מנהלת היחידה לתכנון פיזי. –גב' דורית הוכנר 
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 ממונה על ביצועם:  שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםרשימת החוקים ש
 

  2002 –חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב . 

  1989 –חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט. 

  פרק ד'( 1989חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט( 

  1996 –חוק משק החשמל, התשנ"ו . 

  1954 –חוק החשמל, התשי"ד. 

  1989 –חוק מקורות אנרגיה, התש"ן . 

  ,1952 –התשי"ב חוק הנפט . 

  1959 –חוק המים, התשי"ט . 

  2001 -חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 

  1955 –חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשי"ט . 

  1955 –חוק מדידת מים, התשט"ו . 

 1925 -, תשט"ו פקודת המכרות . 

  1961 –חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק(, התשכ"א . 

  1984 –תחרות(, התשמ"ד החוק משק הדלק )קידום . 

  חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות

 )פרק ה'( 2001 –(, התשס"א 2001הכלכלית לשנת 

  2005 –חוק משק הדלק )איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות(, התשס"ה . 

 אחראי על אכיפת צווים מסוימים עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,  משרדה

 . 1996 –וחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו  1957 –התשי"ח 

  לפי חוק התקנים, התשי"ג וגפ"מ המשרד אחראי על אכיפת תקנים בנושאי דלק– 

1953 . 
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 כתובות: מנהליותהנחיות 
  

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה באתר האינטרנט של  מנהליותהניתן לעיין בהנחיות 

, הר חוצבים 14, רח' הרטום או בספריית המשרד  www.energy.gov.il, שכתובתו והמים

עד  8:30בין השעות  רביעיוביום  16:00עד  8:30בין השעות  ראשון ושלישיבימים  ירושלים,

 . 02-5316041 . ניתן לתאם מראש בטלפון:12:00

 
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה הכתובות שלפיהן פועל  המנהליותההנחיות 

 :והמים
 .נוהל למתן רישיון ספק גז ותנאים למתן היתר להקמה והפעלת מחסן גפ"מ -

 הנחיות מנהל ענייני חשמל בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי.  -

 הנחיות להפעלת מתקן חשמלי טורבינת רוח.  -

 וולטאי.-הנחיות להפעלת מתקן פוטו -

 הנחיות מנהל ענייני חשמל בנושא בדיקה לצורך חידוש אספקת חשמל.  -

 הוראות מנהל ענייני חשמל בנושא חיבור מקלטים / מבנים עצמאיים. -

 ות להטמנת רשת החלוקה במתח גבוה ובמתח נמוך.הנחי -

נוהל סיווג מתקן לייצור חשמל כמתקן חלוץ של טכנולוגיה חדשנית וקביעת הספק  -

 .משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםעל ידי המדען הראשי של  מותקן,

 היתרי חקירה וחיפוש מחצבים. קבלת הנחיות המפקח על המכרות להגשת בקשות ל -

 בקשת רישיון חציבה. קשת הנוהל  -

רישיונות חיפוש נפט קבלת הנחיות הממונה על ענייני הנפט להגשת בקשות ל -

 ביבשה.

 . ת למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפטהנחיו -

: העברה ושעבוד של זכויות 1952-לחוק הנפט, התשי"ב 76הנחיות לעניין סעיף  -

 נפט.

 טבעי.הנחיות בעניין הגשת בקשות לאישור ייצוא גז  -

 הנחיות להעברת נתונים סיסמיים.  -

 הנחיות להעברת נתונים מקידוחים.  -

 הנחיות לגבי פעולות קדיחה לחיפוש נפט. -

 הנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי ביבשה. -

 הנחיות בטיחות למתקני נפט / גז טבעי.  -

 לסידוק הידראולי.הנחיות  -

http://www.energy.gov.il/
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 הוראות ונהלים בתחום הגז הטבעי. -

 למפעלים מוסבים לגז טבעי. הנחיות תחזוקה  -

  CNGהנחיות בנושא גז טבעי דחוס  -

 נוהל רישום ספקי שירותי אנרגיה.  -
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בשנת  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםעיקרי פעילות 
 2016וסקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת  2015

 
 
 

 מינהל הדלק והגז
 

 :2015הדלק והגז בשנת  מינהלפעילות 

 )גז בישול( וגפ"מדלק 

 הדלק בתחומים הבאים:במינהל בוצעה פעילות שוטפת  2015בשנת  .1

ים לתפקודו התקין והשוטף של אבטחת אספקה סדירה של מלוא הביקושים הנדרש .א

 :המשק

  .איו"ש( Cדלק וגפ"מ לשטחי  מכליותשום "צו אלוף" )מעבר יי .1

 .של ספקי גז, מתקני גז, ועוסקים בעבודות גפ"מ רישוי בתחום הגפ"מ .2

 .דלק ם חברות חדשות לשיווקרישו .3

 .איסוף מידע וסטטיסטיקה על משק הדלק ופרסומם .4

 פיקוח וביקורת על איכות מוצרי דלק. .5

 

ם בשעת חרו מבנייה ושמירה על מוכנות המערכת לאספקת הביקושים לדלק וגפ" .ב

 :בהתאם ליעדי השירות כפי שנקבעו

 .רמות המלאי של מוצרי הדלק השונים ואיכותם לשעת חירום עלבקרה  .1

 .מלאי דלק לשע"ח לצרכי המשק האזרחי וצה"לאיכות מעקב אחר  .2

מעקב אחר מוכנות המפעלים החיוניים לחירום )חברות משק הדלק  .3

 ואחר הרשויות המקומיות. ומפעלים נוספים(

להבטחת הרציפות שיפור מוכנות מינהל הדלק והגפ"מ לתרחישי הייחוס  .4

 .התפקודית

 .ישור יעדי שירות של מינהל הדלק והגפ"מא .5

 

 :שיפור רמת הבטיחות והאמינות של מוצרי הדלק ומתקני הגפ"מ .ג

קורס מוסדי דלק וגפ"מ שהועבר לכל  -בוצעה השתלמות משמעותית .1

עובדי מינהל הדלק והגז ואגף הפיקוח והבטיחות, על ידי מומחים 

 המינהל עצמם.רלוונטיים ועובדי 
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 כולל גם בהליכי התקינה של הגז הטבעי. -השתתפות בהליכי תקינה .2

עריפים לשירותי תשתית במשק קביעת מחירים מרביים למוצרים שבפיקוח ות .ד

 :הדלק

פיקוח על רמת השרות והאיכות בענף וגיבוש המלצות באשר למדיניות  .1

 הפיקוח על המחירים במשק הדלק.

 .מעקב ועדכון מוצרים שבפיקוח .2

 .טיפול למול חברות ממשלתיות במשק הדלק .3

 

 שותפות בוועדת מיסוי ירוק בהובלת רשות המסים:  .ה

 ריכוז וועדת משנה תשתיות וכתיבת דוח מסכם. .1

 השתתפות פעילה בוועדות משנה של  וועדת מיסוי ירוק. .2

 

 בנוסף לכל אלו פעל מינהל הדלק והגז בתחומים הבאים:

פרסום לשימוע ציבורי של קול קורא לתמיכה באמצעות מענקים ורשת ביטחון בתחנות  .2

להנעת כלי   CNG-בבמסגרת ליווי קידום השימוש ( 2016תדלוק גט"ד )פורסם בינואר 

 , בשיתוף עם משרד האוצר ואגפים נוספים במשרדרכב

התקיימו דיונים במרבית  בכנסת הקודמת 1989-חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט .3

סעיפי החוק בוועדת הכלכלה לצורך אישור בקריאה שניה ושלישית. עקב פיזור הכנסת לא 

פורסם תזכיר חוק חדש בעניין, אשר נועד להחליף את  30.12.15וביום הושלמה החקיקה 

 .  חוק הגז הקיים

ן הצוות המשיכו להתקיים דיוני מו"מ בי 2015בשנת  - הפעלה(הסכם הסכם תש"ן ) .4

המשך מתן שירותי ההסכם להחכרת נכסים תש"ן לשם הבינמשרדי לבין חברת תש"ן על  

 תשתית במשק הדלק 

הוסיפו להתקיים דיונים בנושא היערכות לתום הזיכיון של חברת  2015בשנת  -א"קצא .5

 קצא"א. 

התמ"א נמצאת כרגע בשלבי תכנון להקמת אתרים לאחסון גפ"מ,  32השלמת תמ"א  .6

 מפורט.תכנון 

החלה בחינה מחודשת של בסיס התעריף בתעריפי תשתית,  2015בשנת  -תעריפי תשתית .7

 . 2016דאי בשנת ובחינה שתושלם קרוב לו

 
המשיכה פעילות  2015בשנת  -אכיפה בתחומי  איכות דלק  ותחנות דלק פיראטיות .8

משטרת ישראל,  -האכיפה כנגד מספר תחנות דלק פיראטיות בשיתוף עם גורמי האכיפה

 רמ"י, הגנ"ס ועוד. 
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המשרד צפוי – בדיקת רווחיות חברות שיווק הגפ"מ לצורך  בחינת הצורך בהטלת פיקוח .9

בדיקה מחודשת של הצורך בהטלת פיקוח מחירים על המחיר  2016להתחיל בשנת 

 י לגפ"מ. הקמעונא

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים הותקן  2015בשנת  צו פיקוח -פיקדונות גפ"מ .10

, אשר קובע 2015-)קביעת רמת פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז(, תשע"ו

 תעריפים מרביים לפיקדונות בעד ציוד הגז המושאל לצרכן.

 .2015-הותקן צו הגז )בטיחות ורישוי( )מכלי גפ"מ מיטלטלים(, התשע"ה  .11

הצעה לתיקון מקיף להערות הציבור  פורסמה -תקנות רישוי עוסקים בעבודת גפ"מ תיקון .12

התיקון . 2006-תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ושל 

לצורך העברתו לאישור ועדת הכלכלה של  שר הכלכלה והתעשייה לקבלת הסכמתממתין 

 . הכנסת

פורסמה להערות הציבור הצעה לצו חדש אשר מסדיר את טיפול ספקי  -צו אירועי גז .13

 הגז באירועי גז. 

פורסמה להערות הציבור הצעה לתקנות חדשות אשר יסדירו את נושא רישוי  -רישוי ספקי גז .14

 ספקי הגז.

ווה מינהל הדלק את תכנית האב למשק לי 2015בשנת  משק האנרגיהל תכנית אב .15

עודכן מודל  2015האנרגיה ובפרט את הכנת מודל הביקושים למשק הדלק. בשנת 

 הביקושים.

מינהל הדלק היה שותף בשני  -חממה גזי פליטות הפחתת -ועדה בינמשרדית המלצות  .16

צוותי המשנה של הוועדה הבינמשרדית להפחתת פליטות גזי חממה כהכנה להסכם פאריז.  

 נציג מינהל הדלק היה חבר במשלחת הישראלית לוועידת האקלים. 

 חקיקה בתחום קידום תחרות בגפ"מ: .17

ודן  הוקם צוות עבודה )ממשרדים שונים( לנושא קידום תחרות בגפ"מ 2015בשנת  .א

באפשרויות שונות נוספות לקידום  תחרות בגפ"מ. הצוות סיים את דיוניו בראשית 

וכלל כמה הסכמות לקידום כלי מדיניות שבעבר לא קיבלו את אישור כל גורמי  2016

 הממשלה הרלוונטיים.  

הותקנו תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מסירת מידע  2015בשנת  .ב

,  המחייבות את כל ספקי הגז לפרסם באופן 2015-, התשע"הבנוגע להספקת גז(

 שקוף וידידותי את כל מחיריהם הממוצעים לפי רשויות מקומיות. 

על בסיס התקנות, הוקם מערך מידע התומך באתר השוואת מחירים ידידותי 

למשתמש המשווה מחירי גפ"מ בפילוח ספקי גז, רשויות מקומיות, סוגי תשתית גז, 

 פים.וסוגי תערי
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פורסם תזכיר חוק לתיקון פרק ד' לחוק הסדרים )תיקוני חקיקה(,  30.12.15ביום  .ג

, המציע להסמיך את מנהל מינהל הדלק והגז להטיל עיצומים 1989-התשמ"ט

 כספיים על הפרת הוראות שונות בתחום קידום התחרות בגפ"מ. 

וב בלתי סביר שיקבעו מהם תנאים דומים לעניין סירפורסמו להערות הציבור תקנות  .ד

 .1989-ב לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט17לפי סעיף 

פורסמה להערות הציבור הצעה לתיקון תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני  .ה

 .2009-חקיקה( )מכירת גז על ידי יצרני גז ובתי זיקוק(, התש"ע

ק לבניין חדש הועברה על הצעה לתקנות חדשות בנוגע לאופן בחירת ספק גז ראשון שיספ .18

 ידי השר לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

הועברה על ידי השר לוועדת הכלכלה  גז יהחלפת ספקהמסדירות תקנות הצעה לתיקון  .19

 של הכנסת.

 

 2016ת בשנוהגז הנושאים המרכזיים בהם יפעל מינהל הדלק 

 

 המשך פעילות שוטפת בכל התחומים הנזכרים מעלה ובפרט:

מינהל הדלק עבר שינוי ארגוני משמעותי.  - והגז מבנה ארגוני של מינהל הדלקשינוי  .א

במסגרת השינוי הארגוני הורחבו אגפי הפיקוח וההנדסה על מנת שיוכלו להתמודד עם 

תוספת  המשימות הנובעות מהחקיקה החדשה ומהעברת סמכות רישוי של עשרות אלפי 

שיוחלט על העברת סמכות כאמור. המבנה  צוברים, המצויה כיום בידי משרד הכלכלה, ככל

הארגוני שהומלץ על ידי צוות יעוץ מקצועי חיצוני ואושר על ידי נציבות שירות המדינה ואגף 

 התקציבים עובר רביזיה ע"פ הנחיות מבקר המדינה.

קליטת כ"א הנדרש לשם ביצוע פיקוח על   של 'יבוצע שלב ב 2016בנוסף, במהלך שנת 

 זה. הבטיחות במשק חשוב

 

במהלך השנים  - )דלק סילוני( מעקב אחר יישום המלצות צוותי בדיקה של אירוע דס"ל .ב

אירועי דס"ל שחייבו הקמת צוותי בדיקה בהשתתפות עובדי המשרד,  3אירעו  2011 -ו 2005

 עובדי משק הדלק ומומחים מחוץ למשק הדלק. 

כל אירוע נבע מבעיה אחרת, כגון זיהום מיקרוביאלי, סתימות מסננים וכושר הפרדת מים 

 בדס"ל. 

צוותי הבדיקה הגישו סדרת המלצות שאושרו ע"י הנהלת המשרד ומינהל הדלק מרכז את 

 המעקב אחר יישומן. 
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ל בכל "יוטמע תקן תחזוקת דס 2016אושר תקן תחזוקת דס"ל. במהלך  2014בשנת 

יבוא, ייצור, הולכה, אחסון, שינוע, י) ל"הרלוונטיים בשרשרת האספקה של הדסהמתקנים 

 . אחסון ביניים וניפוק(

 

התקנות אושרו על ידי ועדת הכלכלה  2011במהלך שנת  - אוניברסאלי התקן תדלוקקידום  .ג

התקשר מינהל הדלק עם מכון התקנים להכנת תקן ישראלי   2012של הכנסת. במהלך שנת 

אושר התקן כאמור,  2013להתקן תדלוק כללי אשר יהווה תקן מחייב להתקן התדלוק. בשנת 

אושרו המפרטים  2015פורסם מפרט ההכרזה על התקן כמפרט מחייב. בשנת  2014ובשנת 

של יצרני התקני התדלוק הפועלים כיום, וכמו כן אפשר מינהל הדלק )באישור ועדת הכלכלה 

חודשים במועד כניסת התקנות לתוקף לצורך הבטחת תחרות בשוק  4של הכנסת( דחיה של 

שפטית למול עתירות של חברות מינהל הדלק מתמודד מ 2016התקני התדלוק. בשנת 

 לעת עתה את תחילת יישום התקנות. הדלק, המעכבות

 

בכוונת  -של משרד הכלכלה אחריותאחריות לרישוי מתקני גז שבעבר היו בתחום  קבלת .ד

המשרד לתקן את החקיקה כך שיוסמך לתת היתרי הפעלה לעשרות אלפי מתקני גז ביתיים, 

. 1בהכינו: שחלקם קיבלו בעבר היתרים על ידי משרד הכלכלה. לצורך  כך נערך מינהל הדלק 

. הכנת מכרז לקבלנים 2תשתית מיחשובית לבסיס מידע מקיף לנושא על בסיס מיפוי צרכים. 

    חיצוניים לביצוע הבדיקות  המקדימות ומתן המלצות לרישוי והרישוי בפועל.

 

לחקיקת חוק גפ"מ חדש שיחליף את חוק הגז )בטיחות פועל  מינהל הדלק -חקיקת חוק הגפ"מ .ה

 הינם ושיווקו הובלתו, מילויו, גז אחסנת, גז ייצור, גז בעבודות עיסוק .1989-ורישוי(, התשמ"ט

 וכללי התקינה, החקיקה הוראות על ושמירה דיוק, הקפדה המצריכים, מסוכנים עיסוקים

 מייצורו החל, בגז הטיפול לשרשרת הקשור אדם כל כי להבטיח הינה החוק תכלית. הבטיחות

 וביטחונו הציבור שלום ה עלהגנ לשם קפדניים בקריטריונים יעמוד, לצרכנים בהספקתו וכלה

 . פ"מבג נכון לא משימוש להיגרם העלולים הכבדים הנזקים ומניעת

 

 , ובכלל זה:קידום חקיקת משנה מכוח חוק הגז .ו

תיקון מקיף של  –תיקון תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( 

לקבלת תקנות המסדירות את סוגית רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ. התיקון הועבר 

 הסכמת שר הכלכלה והתעשייה, לצורך העברתו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

תקנות חדשות שיקבעו את  –פקי גז( התקנת תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי ס (1

בכל אחד מתחומי הפעילות בגז. התקנות הופצו להערות  זהתנאים לרישוי ספקי ג

 והועברו לאחרונה לאישור משרד המשפטים., 2015ברבעון האחרון של שנת הציבור 
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צו חדש שיקבע את הכללים למענה  –התקנת צו הגז )בטיחות ורישוי( )אירוע גז(  (2

הצו ת לאירוע גז, והפעולות שנדרש לבצע לאחר קבלת קריאה כאמור. לקריאה הנוגע

להערות הציבור בחודשים האחרונים וצפויות לעבור לאישור ועדת הכלכלה של  הועבר

 הכנסת בחודשים הקרובים.

 

להלן החוקים והתקנות אשר פועלים  לקידום מטרה זו  -חקיקה בתחום תחרות  הגפ"מ  .ז

 הדלק:ומקודמים על ידי מינהל 

ביום  – 1989-תיקון חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט (1

סמיך את מנהל מינהל הדלק להטיל עיצומים לה פורסם תזכיר חוק שנועד 30.12.15

בימים  כספיים על הפרה של שורת הוראות בתחום קידום התחרות במשק הגפ"מ.

  לענייני חקיקה. האחרונים השר העביר טיוטת חוק בעניין לוועדת השרים

התקנת תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )בחירת ספק גז שיספק גז  (2

תקנות חדשות שמסדירות את אופן בחירת ספק הגז  -לראשונה למערכת גז מרכזית(

הראשון במערכת גז מרכזית ומעבירות את כח הבחירה מהקבלן לצרכנים. התקנות 

משפטים, לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת הועברו על ידי השר, בהסכמת שרת ה

 )לאחר שימוע ציבורי(.

 -החלפת ספק גז( -תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )משק הגז (3

תיקון תקנות שמסדירות את אופן החלפת ספק גז בבית שאינו משותף. התיקון 

בית על אי החזרת המוצע הוא לעניין לוחות הזמנים, אופן החזר דמי הפקדון לצרכן, רי

פקדון ומנגנון במקרה שספק הגז היוצא לא נוטל את מכלי הגז שלו. התיקון הועבר על 

 ידי השר לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת )לאחר שימוע ציבורי(.

תקנות  -התקנת תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )סירוב בלתי סביר( (4

ב לחוק 17פק גז לצרכן גז, לפי סעיף חדשות שיגדירו מהו סירוב בלתי סביר לס

הסדרים. התקנות הופצו לשימוע ציבורי, וצפויות לעבור לאישור ועדת הכלכלה של 

 הכנסת בחודשים הקרובים.

תיקון  -תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה )מכירת גז על ידי בית זיקוק וספקי גז( (5

שי מחסור. התיקון הופץ תקנות המסדירות את אופן חלוקת הגפ"מ בין ספקי הגז בחוד

 להערות הציבור והועבר לאישור משרד המשפטים

 קידום תקנות נוספות על בסיס המלצות הצוות הבינמשרדי לקידום תחרות בגפ"מ.   (6

 

, המינהל, בשיתוף עם המשך עבודה על קידום תכנית מתאר ארצית לאתרי אחסון לגפ"מ .ח

אחסון פוטנציאלי של גפ"מ בכמויות יחידת התכנון הפיזי, יזמו מהלכים למציאת אתרים ל
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התכנית הושלמה ברמה המתארית. עוברים לתכנון מפורט.  –שתספקנה את צרכי המשק. 

את הכנתו של מכרז ממשלתי הגדול   2016במקביל מינהל הדלק צפוי להשלים בשנת 

 להקמה של אתרי אחסון גפ"מ.

 

על פי המידע הקיים היום במינהל הדלק והגז,  - בדיקת רווחיות לצורך בחינת החלת פיקוח .ט

קיימת תחרותיות נמוכה במשק הגפ"מ בתחום האספקה לבתים ומרווח השיווק של החברות 

גבוה מאד. עם זאת, בהעדר דיווחים שוטפים במהלך השנים, לא ניתן לכמת את נתוני 

 והרווחיות.

יקוח על שוק הגפ"מ לפי פרק ז' מסיבה זו החליטו שר האנרגיה והמים ושר האוצר על החלת פ

לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, הקובע חובת דיווח על רווחיות, כדי לאפשר למשרד לקבל 

  2016בשנת  נתונים שיאפשרו את ניתוח מבנה שוק הגפ"מ בכלל ואת מרווח השיווק בפרט.

 טות בנושא זה. צפויה בחינה של הנתונים העדכניים של חברות שיווק הגפ"מ לצורך קבלת החל

 

מתכוון מינהל הדלק  2016בשנת   - 95עדכון בסיס התעריף של מרווח השיווק של בנזין  .י

שנים מאז הבדיקה  5בתחנה. זאת לאחר חלוף  95להתחיל ולהשלים עדכון מחיר הבנזין 

 האחרונה.

 

מתכוון מינהל הדלק  2016בשנת  -עדכון בסיס התעריף של תעריפי תשתית תדלוק דס"ל .יא

 בתחנה. 95יל ולהשלים עדכון מחיר הבנזין להתח

 

מתכוון מינהל הדלק  2016בשנת   -ל "עדכון בסיס התעריף של תעריפי שירותי תדלוק דס  .יב

 .בתחנה 95להתחיל ולהשלים עדכון מחיר הבנזין 

   

 GISימשיך לפעול  מינהל הדלק להקמה של תשתית  2016בשנת  -  GISעדכון מערכת ה  .יג

הדלק,  על בסיס מערכת מידע מפורטת הכוללת שכבות מידע רבות , חלק מלאה של כל משק 

 מהמידע יהיה מסווג.

  

יושלם הליך כתיבת ,  )תחזוקת דס"ל( 6294 הקמת מערך של ביצוע ביקורות לפי תקן   .יד

הנהלים לפי התקן, תבוצע ביקורת למציאת פערים בין דרישות התקן לבין המצב ויוגשו 

שות לפי התקן האמור עם הכרזת התקן כתקן רשמי ולאחר שיוגש דוח לגורמים הרלוונטיים דרי

 הפערים תבוצע ביקורת לאכיפת התקן.
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 אגף פיקוח ובטיחות

 
הדלק ופועל בין היתר במטרה לשמור על ואגף פיקוח ובטיחות עוסק בפיקוח ואכיפה בתחום הגפ"מ 

 רמת בטיחות גבוהה בשימוש מתקני הגפ"מ בישראל.

 

 פעילות, יעדים ומטרותתחומי 

בנוסף לפעילותו בתחום האכיפה, האגף מסייע וממליץ למנהל מינהל הדלק ולממונה על ענייני 

 בטיחות הגז בתחומי רישוי, חקיקה ותקינה. 

  

  פיקוח ואכיפה בתחום הגפ"מ

   בדיקת התאמת פעילותן לדרישות החוק ולתנאי רישיון ספק הגז.  -פיקוח על חברות גז 

 בדיקת עמידתם בדרישות החוק. –ל העוסקים בעבודות גפ"מ פיקוח ע 

   תחנות תדלוק בגפ"מ, חוות גז, מתקני מילוי, צוברי גז, מחסני גז,   -פיקוח על מתקני גפ"מ

 מערכות ביתיות, תקינות מיכלי גז, מיכלי מחנאות ועוד.

 פיקוח ואכיפה בתחום הדלק

 דגימות וביצוע חקירות בתחומים להלן:פעולות הפיקוח והאכיפה כוללת ביקורות, נטילת 

 ואכיפת התקשרות תחנות בתחנות תדלוק ובמסופיםדיגום  – פיקוח על תקינות מוצרי דלק ,

 .תדלוק עם מעבדות לבדיקת מוצרי הדלק

  היתר בניה הפועלות ללאלא רשומות חוק האוסר מכירת דלקים לתחנות דלק האכיפת 

 .עסק רישיוןו

  המפוקחים דלקמוצרי הפיקוח על מחירי. 

  בתחנות התדלוק.והצגת מחירים פיקוח על שלטים 

  "ומאיו"ש לישראל לשטחי יו"שמישראל  גז ודלק בדיקת מעבר מכליות –מבצעי "צו אלוף. 

והמלצות להגשת כתבי  בתחום הבטיחות בגז הטלת קנסות מינהלים - קנסות והגשת כתבי אישום

   אישום בגין ביצוע עבירות בתחום הגז והדלק.

 

 הפועלים ללא רישיוןפעילות כנגד גורמים 

ביצוע מבצעי אכיפה בתחום הגפ"מ והדלק, לרבות מבצעים בשיתוף עם משטרת  -  מבצעים 

 ישראל/ היחידה לפשיעה כלכלית, רשות המסים, צה"ל ועוד.
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טיפול בתלונות ציבור על ליקויי בטיחות בגז, מתן  -  פניות ותלונות ציבור, פרסום והסברה 

סיוע יעוץ והדרכה לציבור צרכני הגז ופרסום מידע רב וחיוני בנושאי בטיחות גז לרווחת 

 ציבור הצרכנים בישראל.

 

 היקף התחומים המפוקחים

 ליון בתי אב / עסק צורכי גפ"מימ 2 -כ      צרכני גז .1

 ספקי גז מורשים ומאות סניפים וסוכנויות גז. 38 -כ     חברות גז מורשות .2

 עוסקים בעבודות גפ"מ בכל רמות העיסוק. 1,500 -כ    עוסקים בעבודות גפ"מ .3

  מתקני מילוי בגפ"מ 23 -כ מתקני גפ"מ ודלק .4

 מאות מחסני גפ"מ  ומחסני עזר

 טון לתעשייה  20טון למגורים ומעל  10צוברים מעל  160 -כ

טון  20טון למגורים ועד  10עשרות אלפי צוברי גז עד 

 לתעשייה 

 תחנות תדלוק בדלק וגז לרבות מסופים. 1,000 -כ

 תחנות תדלוק רכבים המונעים בגפ"מ 60

 מאות מיכליות מובילות גפ"מ ודלק.   שינוע גפ"מ ודלק .5

 מאות משאיות מובילות מיכלי גז מטלטלים                                                      
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 5201שנת בביצוע פיקוח בתחום הגפ"מ סיכום 

 

 סוג המתקן
סה"כ 
 אגפי

סה"כ 
 צפון

סה"כ 
 מרכז

סה"כ 
 דרום

 3 4 9 19 מתקני מילוי

 12 23 22 57 צוברים

 64 131 115 310 מחסנים

 37 64 46 147 סוכנויות 158תקן 

 1,815 2,544 629 4,988 158בדיקות תקן 

 4 147 7 158 מכלים 70תקן 

 7 41 18 66 תדלוק בגפ"מתחנות 

 0 42 33 89 דגימות גפ"מ בתחנות תדלוק בגפ"מ 

 0 42 22 64 משאיות הובלת גפ"מ

 0 36 4 40 דגימות גפ"מ ממכלים תפוסים

 0 1 0 1 דיגום גפ"מ בבז"ן ובקצא"א

 

 
 סיכום ביצוע פיקוח בתחום הדלק בשנת 2015

 

דרוםסה"כ  סה"כ מרכז סה"כ צפון סה"כ אגפי פעילות  

בתחנות ומסופים 95 -דגימות דלק ו  1,256 494 144  321 

 0 0 35 35 דגימות דלק מרכבי הובלה

ביקורות שלטים ומחירים בתחנות 
 241 271 256 768 דלק

 312 429 482 1,223 דיגום סולר בתחנות ומסופים

 0 0 0 0 דיגום סולר לאספקה בבתים

 8 16 9 33 דיגום דס"ל 

דלק פיראטיפעילות בתחנות   6 2 1 3 
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 5201שנת בביצוע פעילות בתחום אירועי גפ"מ סיכום 
 

 סה"כ דרום סה"כ מרכז סה"כ צפון סה"כ אגפי פעילות

טיפול באירועים 
 12 34 11 57 גפ"מ

 
 

 סיכום ביצוע פעילויות אכיפה בשנת 2015

 

 סה"כ מרכז סה"כ צפון סה"כ אגפי פעילות

סה"כ 

 דרום

 6 33 14 53 תצפיות ומעקבים

םמבצעי  141 44 72 25 

 7 4 6 17 אכיפה במחסומים

 3 30 10 43 פעילות עם משרדים אחרים

 36 113 21 170 סה"כ תיקי חקירה )גז( שנפתחו

סה"כ תיקי חקירה )גז( שהסתיימו )כולל שנים 

 32 69 37 138 עברו(

 10 98 20 128 סה"כ אנשים שנחקרו

    25 סה"כ כתבי אישום שהוגשו

    16 סה"כ כתבי אישום שהסתיימו בהרשעה וגזר דין

    4 סה"כ תיקים שהסתיימו בגזר דין ללא הרשעה

    1 סה"כ כתבי אישום שבהם הותלו ההליכים

    4 סה"כ תיקים שטרם הסתיימו ההליכים

 10 33 18 61 סה"כ כלי רכב שנתפסו

 2,704 1,526 3,817 8,047 סה"כ מכלים מטלטלים שנתפסו

 0 0 1 1 סה"כ צוברים שנתפסו

 0 0 7 7 מס' צווי בית משפט שבוצעו

 54 247 149 450 מס' תלונות ציבור שטופלו

שטופלומס' פניות ותלונות ציבור   390 95 234 61 
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 מינהל החשמל

 

, פורסם חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 2015בנובמבר  30ביום 

( אשר תיקן, בין חוק התכנית הכלכלית -)להלן 2015-(, התשע"ו2016-ו 2015לשנות התקציב 

 (.חוק משק החשמל -)להלן 1996-היתר,  את חוק משק החשמל, התשנ"ו

חוק משק החשמל בנוסחו טרם תיקון פרק ח' לחוק התוכנית הכלכלית, העניק סמכויות למספר 

 בהירות בנוגע לתיחום הסמכויות.דבר שהביא לחוסר גורמים להסדרת משק החשמל, 

הקמת רשות חשמל חדשה, במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מעיקרי התיקון שבוצע, 

 הרשות(.  -)להלן

 משרד בתחום משק החשמל, המסייע לשר בגיבוש מדיניותו. בה הגורם המקצועי הרשות תהי

חשמל ועובדי מינהל  -בהתאם להוראות חוק התכנית הכלכלית, עובדי הרשות לשירותים ציבוריים

 החשמל יהיו לעובדי הרשות החדשה ביום תחילתה.

 

 .2015להלן יפורטו עיקרי פעילות מינהל החשמל בשנת 

 

 שמל: תכנון משק הח .1

  ,הכנת הצעה למדיניות סל דלקים לייצור חשמל, ובכלל זה בחינת מדיניות השימוש בגט"ן

בתחנת הכוח אורות רבין לעניין הפחתת פליטות,  1-4בחינת  המתווה המתאים ליחידות 

 .Dובחינה מחדש של פרויקט 

  .ניתוח וליווי תכניות פיתוח הולכה והשנאה 

  היצור.ניתוח הפסקות חשמל במערכת 

  ( בהנחות שונות 2040) 2030הכנת מדיניות פיתוח למקטע הייצור במשק החשמל עד שנת

 , לרבות:WASP IVבעזרת הרצות במודל 

 שינוים בתחזיות הביקוש לחשמל; -

 ";Dעם וללא פרויקט " -

 ת"כ אורות רבין עובדות בפחם או בגז טבעי; -

 ...(;LMS100, טורבינות גז, תמהיל יחידות הייצור במשק החשמל לשנים הבאות )מחז"מים -

 שינוים בתחזיות ההקמה של מתקני אנרגיות מתחדשות; -

 בדיקות כדאיות טכנולוגיות חדשות לייצור חשמל. -

 



 - 28 - 

 

 02-5006706 :פקס'  02-5006707 :טל' 91360ירושלים  36148ת.ד.  216רח' יפו 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  yasmins@energy.gov.il  דוא"ל:

 

  ניתוח תחזית התממשות 2020בשנת  10%עדכון מדיניות אנרגיות מתחדשות להשגת יעד .

מאקרו כלכליים של המכסות והמכרזים בהתייחס לטכנולוגיות הישימות בישראל ולפרמטרים ה

משק החשמל וגיבוש  המלצות למנכ"ל ולשר להתאמת תמהיל הדלקים באנרגיות מתחדשות, 

 .2020 -ב 10%על מנת לעמוד ביעד 

  פעילות אינטנסיבית במסגרת הוועדה הבינמישרדית לצמצום פליטות גזי חממה עד שנת

2030 . 

 ונטיות בקידום מיזמי  השתתפות פעילה במסגרת מנהלת אשלים וועדות המכרזים הרלו

 אשלים השונים וכן מכרז השפד"ן.

 

טיפול בהיערכות משק החשמל לחירום ובחינת נושא "רשות עליונה לכוח". עבודה משותפת  .2

 עם אגף ביטחון:

  ניתוח צרכי המשק בהיעדר גז טבעי, ובחינת צרכי צנרת הדלק החלופי והמלאי הנדרש. בשיתוף

 עם מינהל הדלק והגפ"מ.

  מתווה להעברת ניהול רשות הכוח מחברת החשמל למשרד התשתיות הלאומיות, הכנת

 האנרגיה והמים.

 

מתן היתרי הפעלה למתקני חשמל כולל מתקני ייצור וגנרטורים במשק החשמל לפי חוק  .3

 : 1954 –החשמל התשי"ד 

 634  -גנרטורים. 

 889  -מתקני פוטו וולטאיים. 

 

 בחינת הרישיונות במשק החשמל טרם אישור השר:  .4

 7 -רישיון ייצור. 

 6 -רישיונות הספקה. 

  13 -תיקון רישיון מותנה . 

   נגה פז , בז"ן, רותם אמפרט(. 3 -הארכה או עדכון רישיונות ייצור( 

  בחינת רישיונות מותנים ורישיונות ייצור למתקני הפקת חשמל באנרגיה מתחדשת: בדיקה

גז(, לצורך מתן המלצת -רישיונות רבים במגוון טכנולוגיות )סולארי, חוות רוח וביוובחינה של 

 .חתימה לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לצורך כניסת הרישיונות לתוקף

 

  -1996 –לפי חוק משק החשמל התשנ"ו מתן הרשאות להקמת רשת חשמל ומתקני חשמל  .5

1947. 
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 .306 –( אכיפת חוק החשמל )בדיקת מתקנים .6

 .11 – 1996 –לפי חוק משק החשמל התשנ"ו מתן הרשאות לכניסה למקרקעין  .7

 .105 -פניות לשכת השר, לשכת המנכ"ל והציבור .8
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 רשות הגז הטבעי 
 

 רקע:

מדינת ישראל פועלת נמרצות לגוון מקורות האנרגיה על ידי הכנסת הגז הטבעי כאנרגיה ידידותית 

ומזהמים אשר זולה מאנרגיות אחרות. הגז הטבעי מהווה מקור  לסביבה, אנרגיה דלת פליטות

אנרגיה חשוב ביותר לשימוש בתחום התעשייה, תחנות כוח לייצור חשמל, תעשיות הכימיה 

מפעלי מתכת ונייר, מתקני התפלה ועוד. עד לפיתוח תחום זה בארץ התבסס משק והפטרוכימיה, 

 האנרגיה בישראל בעיקר על מוצרי נפט ופחם. 

 

: הפחתת עלויות האנרגיה לייצור יתרונות רבים כגון טומנת בחובההסבת פעילויות אנרגיה לגז טבעי 

מגזר התעשייתי בתחרותיות החשמל ולמפעלי תעשייה, הפחתת זיהום האוויר וגזי החממה, שיפור 

 .קידום היצוא, מתן הזדמנות לחברות ישראליות לעסוק בתחום הגז הטבעי ועוד -ועל ידי כך

 

 2004בין השנים  ראלי,חסך למשק היש גז הטבעיב השימוש רשות הגז הטבעי,של  אומדן  על פי

 . ₪מיליארד  43.8 -כ ,ועד היום

 

עתידה גז הטבעי שימוש בעל השל המשק מההוצאה המצטברת  70%-כ ,כי בטווח הארוך יצוין

)מסקנות ועדת  : תמלוגים, מס חברות, היטלי רווחי נפטוביניהןדרכים שונות ב לציבור לחזור

 חלקו של הציבור בשותפויות גז טבעי ועוד., מס על דיבידנד ביחידות השתתפות, נסקי(ישש
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הביקושים הכוללת לגז הטבעי בישראל לייצור חשמל, תעשייה מציג את תחזית  התרשים שלהלן

 . 2040שנת ל ותחבורה עד

 

 

 

 

 רשות הגז הטבעי ומועצת רשות הגז הטבעי:

 הצורך לקדם את נושא הגז הטבעי בארץ, הוחלט על הקמת רשות הגז הטבעי. בשל

בהתאם . (חוק משק הגז הטבעי –להלן ) 2002–רשות הגז הוקמה מכוח חוק הגז הטבעי התשס"ב

פיקוח כן על על פיתוח מערך הגז הטבעי בישראל ו אמונההרשות להוראות חוק משק הגז הטבעי, 

משלב רגולציה, ה, כי זהו מבנה ייחודי מסוגו בארץ ובעולם יצויןהקמת התשתיות והתעריפים. 

בטיחות ואחריות על הקמת המערכות של הגז הטבעי. בנוסף, תקציב רשות הגז הטבעי נקבע 

הרשות,  מנהלבסעיף תקציבי נפרד ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וניהולו באחריות 

 חלק ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.ה המהוובעוד היא משמשת רשות רגולטורית 

 

 

 עיקרי פעילות רשות הגז הטבעי:

  ,ליווי, קידום וטיפול במכרזי החלוקה, לרבות פעילות בוועדת המכרזים, פרסום מכרזים

 בחירת זוכים, הענקת רישיונות להקמה והפעלה של אזור חלוקה;

 ;טיפול בכל הקשור לרישיונות הולכה לספק 

 שא אחסון בגז טבעי;קידום נו 

 ;קידום תקנות לעיסוק בתחום השיווק 
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 ;קידום תקנות להסדרת רישוי העוסקים בעבודות גז טבעי 

 ;הכנת ועדכון הסכמים גנריים בין בעל רישיון הולכה, בעלי רישיון חלוקה, משווקים וצרכני גז 

 כת ההולכה;עדכון תכנית אב למשק הגז הטבעי לשני העשורים הקרובים ועדכון תכניות מער 

 ;קביעת תעריפים לבעלי רישיונות התשתית 

 ;קביעת אמות מידה וכללים החלים על בעלי רישיונות התשתית 

  תכנון מערך אספקה בעל אמינות ויתירות על ידי ייזום ותכנון תוכניות מתאר ארציות

 ;מפורטות לתחנות טיפול וקבלת גז טבעי גולמי עד להעברתו למערכת ההולכה

 ת הרישוי המחוזיות בהליך מתן היתרי בנייה למתקני גז טבעי; בחירת יועצים ליווי רשויו

מתאימים, מתן הדרכות שוטפות במגוון סוגיות הבטיחות והתכנון; קיום מפגשים עם גופי 

 תכנון שונים, לרבות וועדות מקומיות, ע"מ לקדם פיתוח משק הגז הטבעי;

 ביצוע שמירה תכנונית לכל אורך תוואי הגז הטבעי; 

  ;בדיקת מפרטים הנדסיים של כל מקטעי מערכת ההולכה 

 ;בדיקת מפרטים הנדסיים של רשת החלוקה 

 ;בדיקה ואישור נהלי הפעלה ותכניות לשעת חרום 

  תקינה הנדסית למערכות גז;ייזום ושינויי 

 ;פתרון סוגיות הנדסיות המועלות על ידי בעלי רישיונות וצרכנים 

 צינור ההולכה המאושר טיפול בבקשות לגמישויות מתוואי; 

 ;תיאום תשתיות הגז הטבעי עם מערכות תשתית ותוכניות אחרות 

 בשנה( והגשת התנגדויות  200-הכחול של תוכניות הגז )כ בדיקת תוכניות החלות בתוך הקו

 לרשויות הרישוי על התוכניות בתוואי הגז;

 לחוק משק  50יף המוגשות מכוח סע טיפול בהתנגדויות בעלי מקרקעין לכניסה למקרקעין

 הגז הטבעי;

 ;סיוע והדרכת מפעלים בהגשת בקשות להקמת מתקני גז טבעי 

 לביהמ"שלרבות  הכנת חוות דעת בנושאים שונים לשר ולגורמים מוסמכים אחרים; 

 ;הכרעה במחלוקות בין בעל הרישיון לצרכנים ובין בעלי רישיונות שונים 

 עדכון תעריפיםוהנדסי על הקמת מערכת ההולכה,  פיקוח חשבונאי; 

 ייעוץ שוטף ועריכת שימועים לצרכנים נוכחיים ופוטנציאליים בנוגע לסוגיות  כלכליות. 

 

בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, הוקמה מועצה לענייני משק הגז הטבעי אשר תפקידה 

לקבוע אמות מידה לשירות, אישור תעריפים ומילוי התפקידים שהוטלו עליה לפי חוק משק הגז 

אשר משמש יושב ראש המועצה, מנהל רשות הגז הטבעי טבעי. המועצה מונה חמישה חברים: ה

  נציג שר האוצר, נציג שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושני נציגים מקרב הציבור.
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 עיקרי המדיניות בנושא גז טבעי ומטרות רב שנתיות של הרשות:

  ולצרכניםהרחבת היצע וגיוון מקורות האנרגיה למשק; 

  חתירה להספקת הביקושים באופן אמין ויציב תוך פעילות לצמצום הביקושים באמצעות

 ;התייעלות השימוש במשאבי האנרגיה

  ,קידום רווחת המשק תוך שיפור איכות המוצרים מחירם והשירות הניתן. ייעשה, בין השאר

ת בתהליכים על ידי פעילות לקידום תחרות שצפויה להוביל ליצירת התייעלות מרבי

 ;המרכזיים במשק האנרגיה

 ההשפעות הסביבתיות הנוצרות ממתקני האנרגיה במשק )תחת האילוצים הקיימים( מזעור; 

  הפיכת הגז הטבעי לאחד ממקורות האנרגיה החשובים במשק הישראלי, על מנת לתרום

 לכלכלה לגיוון מקורות ולאיכות הסביבה;

 נאים כלכליים ועל בסיס תחרותי;יצירת תנאים לאספקת גז טבעי לצרכנים בת 

  ;אבטחת מקורות אספקה למשק 

 משק הגז הטבעי מתן רישיונות בהליך תחרותי לפעילויות המוגדרות בחוק; 

  ;הסדרת שירותי ההולכה והחלוקה שיינתנו ע"י בעלי רישיונות 

 שמירה על הבטיחות ההפעלה של מערכות גז טבעי. 

 

 : 5201סיכום פעילות לשנת  –רשות הגז הטבעי 

 שורק, השלמת הקו לפלמחים, -שדרוג מערכת ההולכה. במסגרת זו הושלם קו אשדוד

 והתקדמות לקראת השלמת הקו המזרחי.

  ריות של וחלוקה, אישור תכנית עבודה ואישורי תכניות סטטוטהקידום חיבור צרכנים לרשת

  .רשת חלוקה

 .קידום מכרז החלוקה לירושלים, בחירת זוכה והענקת רישיון 

  קידום תכנון סטאטוטורי של מערכת הולכה: לירדן, לירושלים, לרשות הפלסטינאית ולאזור

 בית שמש ומטה יהודה.

  ליווי שוטף ואישור תכניות והיתרי בנייה למערכת חלוקה 

 רפי של תשתיות הגז הטבעיגהשלמת מידע גיאו 

 מעקב שוטף על שמירה תכנונית ובטיחותית של מערכות הגז הטבעי 

 יפול ברישיון לחברת דלק ואספקת קידום הטCNG  לתחבורה 

 .פיקוח על בטיחות משק הגז הטבעי והמשך מערך אישור מפרטים הנדסיים 

 .פיתוח מערך הסמכות והכשרות של עוסקים בגז טבעי לרבות קידום מסמך תקנות 

 הולכה, חלוקה ויפיקוח על בעלי ר( שיונות במשק הגז הטבעי-CNG) 
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 :6201ם ותכנית עבודה לשנת יעדי -רשות הגז הטבעי 

 

 . ביסוס משק הגז הטבעי כמשק יציב ומתפתח .1

 

יצירת תשתית לשדרוג קווי עוגן ברשתות חלוקה לצורך חיבור תחנות תדלוק, מתקני  .2

 קוגנרציה ומתקני צריכת גז עתידיים.

 קידום פריסת רשת החלוקה:

התכניות המקודמות על ידי תכנון קווי חלוקה ע"י רשות הגז הטבעי ומעקב ובקרה על קידום 

 חברות החלוקה.

 

 . רשתות החלוקה:3

  בקרה ופיקוח על בעלי הרישיונות, אכיפת תנאי הרישיון, פיקוח רגולטורי בטיחותי על

. בתוך כף, ביקורים מקצועיים במתקני גז טבעי מעקב הפעלה ותחזוקה של מערכות גז טבעי

 חודשיות לכל בעל רישיון.אחר מילוי תנאי הרישיון, קיום ישיבות סטאטוס 

 

 . הכשרת והסמכת עובדים בתחום משק הגז הטבעי:4

  פיתוח צרכי המשק בתחום ההסמכות של עוסקים בגז טבעי, מיפוי צרכים חדשים והרחבת

 הפעילות בתחום מקצועות גז טבעי.

 פיתוח מערך רישוי למוסמכים בגז טבעי. 

 

 תקנות: .5

 התקנת תקנות לעוסקים בגז טבעי. 

  תקנות למשווקיםהתקנת. 

 התקנת תקנות רישוי משווקים ותקנות להסמכות עוסקים בגז טבעי. 
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 תכנון פיזי
 

 :2016יעדי היחידה לשנת 

  קידום תכנון להשגת יעדי הממשלה לתכנון רצועות תשתיות הכוללות חיבור מפעלים לגז

חשמל באנרגיות  טבעי, חיבור דלקי גיבוי לתחנות כוח והפצת הגז הטבעי. הגדלת ייצור

 מתחדשות.

  לאספקת  41קידום להליכי תכנון לתוכניות תשתיות האנרגיה והמים האינטגרטיביות )תמ"א

 אנרגיה, מנהרות התשתית(.

 .קידום הליכי תכנון סטטוטורי לתחנות כוח, אתרי גפ"מ, דלק וגז טבעי 

 .סיוע בקידום תכנון וחיבור תשתיות אנרגיה ומים לתוכניות המגורים 

 בת המידע התכנוני במאגר התכנוני והרחבת השימוש בו ככלי.הרח 

 

  :תפקידי היחידה ומטרותיה

 ( ובראייה כוללת.2050תכנון תשתיות האנרגיה והמים לטווח קצר וארוך ) 

  ליווי וייזום הליכי תכנון עד אישור למתן תוקף של תכניות למתקני תשתיות שייתנו מענה

 והארוך.לאספקת אנרגיה ומים לטווח הקצר 

  ייצוג המשרד במוסדות התכנון, תכלול ההתייחסויות שמתקבלות מיחידות המשרד וחברות

 התשתית, הפצה חומר ותיאום תכניות שעולות לדיון עם יחידות המשרד וחברות התשתית.

 ( אגירת מידע תכנוניGIS ואגירת מידע לצורך שמירה, בדיקה ומתן מענה תכנוני ככל הנדרש )

 וחברות התשתית.ליחידות המשרד 

 .ליווי וייזום הליכי תכנון אינטגרטיביים ויעילים לכלל תשתיות האנרגיה והמים 

 

 2015סקירת עיקרי הפעילות בשנת  .א

 תכנון אינטגרטיבי .1

 תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה: - 41תמ"א 

 . 2013הונעה מחדש  ביולי  41תמ"א 

לצורך המלצתה למועצה הארצית לאישור נידונה בוולנת"ע  41תמ"א  24.11.15 –בתאריך ה 

עקרונות אלו אושרו על ידי המועצה  2.2.16 -עקרונות התכנון, הנחות ותרחיש הבסיס של התמ"א. ב

 הארצית.  

התמ"א תכלול תמהיל מגוון של אמצעי ייצור בהתייחס להחלטת הממשלה, תוך הבטחת יתירות 

 . 2050 -ו 2030ואמינות באספקה וראיה כוללת של תשתיות המשרד לשנים 
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 בהמשך יאותרו המתחמים והרצועות בהתאם לעקרונות התכנון. 

 

 מערכתיות ברמה הארצית -מנהרות תשתית רב

היחידה לתכנון פיסי בפרויקט מנהרות התשתית הרב מערכתיות לטובת החלה   2014בתחילת  

יצירת מתווה להקמה ותפעול של מנהרות תשתית רב מערכתיות לצורך הבטחת אספקת תשתיות 

 ברמה הארצית והאזורית בראייה ארוכת טווח, כחלק ממדיניות התכנון הארצית וממדיניות המשרד.

משרדית לליווי הפרויקט, וחברת "גאופרוספקט" שזכתה במכרז הפרויקט מקודם על  וועדת היגוי בינ

 לשם ליווי וגיבוש הפרויקט.  

אומץ במועצה הארצית לתכנון ולבניה,  דו"ח שלב א' של מסמך המדיניות לחברי   2016בפברואר 

ועדת ההיגוי, שמטרתו  הגדרת קריטריונים ותנאים לגיבוש המלצות למדיניות למנהרות תשתית 

ה בסיס למדיניות בנושא, להליכי התכנון ולעיגון סטטוטורי בהמשך, ובכלל זה: סקירה אשר תהוו

בינלאומית בתחום מנהרות תשתית רב מערכתיות, סקירה על הנעשה בארץ, גיבוש תנאי סף וגיבוש 

 -סיור במנהרת התשתית הרב  ההמלצות וכלי מדיניות ליישום ההמלצות. שלב זה כלל גם 

 רת הדר( וסיור במנהרות תשתית בחו"ל, בהולנד וצרפת. מערכתית בחיפה )מנה

חשוב לציין, שמדובר בעבודה ראשונה מסוגה בארץ וזאת בניסיון לתת מענה למצוקת השטחים 

מחד ולמחויבות של אספקת אנרגיה ומים לכל תושבי ישראל מאידך. נושאים מעבודה זו יוטמעו 

 .41בתמ"א 

 

 תשתיות בראייה מקיימת צוות היגוי בין משרדי לתכנון והקמת

ידי היחידה לתכנון פיסי, -צוות ההיגוי הבין משרדי לתכנון והקמת תשתיות בראייה מקיימת הוקם על

במטרה לגבש מסמך הנחיות לעוסקים בתכנון והקמה של תשתיות לאומיות, מתקנים וקווים, בראייה 

,  תכנון משתף, מאגר מידע בת קיימא. הפרויקט כולל פרקים כגון: תכנון רצועת תשתיות משותפת

 משותף הן של מידע גיאוגרפי והן של מידע תכנוני וביצוע בדיקות חלופות טרום תכנון.

 בימים אלו מגובשים הפרקים וההנחיות לביצוע, בכל אחד מהתחומים ולהפצה ככלי עבודה.

 41בתמ"א הוצגו למועצה הארצית עיקרי הפרקים. חלק מפרקי העבודה יוטמעו  2016בפברואר 

  וחלקם יאומצו כמסמך מדיניות.

 פרויקטים ומתקני גז טבעי .2

 

 תכנית להקמת מתקני קליטה וטיפול בגז טבעי מתגליות עתידיות -/ח  37תמ"א 

/ח. התכנית כוללת שני מערכי כניסה שבכל 37אישרה ממשלת ישראל את תמ"א  2014באוקטובר 

יפול בגז מהתגליות בים, ורצועות לצנרות אחד מתחם ימי ומתחם יבשתי להקמת מתקני קבלה וט

האספקה עד לשני מתחמי הטיפול היבשתיים בגז ורצועות לחיבור למערכת ההולכה הארצית. בכל 
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התוכנית  –מלמ"ק גז נקי בשעה.  בסה"כ  2בעלי רישיונות בעד  2מערך יוכלו לטפל בגז לפחות 

יה לתת  מענה  לעשורים הבאים. מלמ"ק בשעה, התכנית צפו 4 -ספקים לטפל  ב 4  -תאפשר ל 

שימוש בגז טבעי ישראלי, יאפשר למשק יותר עצמאות אנרגטית, יאפשר להפחית את עלויות ייצור 

 החשמל ויביא להפחתת זיהום אוויר.

 עם אישור הממשלה, הוגשו שלוש עתירות לבג"ץ, ע"י קבוצות של רשויות, עמותות ותושבים.

קיימה המועצה הארצית דיון בהתאם להכרעת בג"ץ, בו נקבע אופן תיקון מסמכי  2016בפברואר 

אישרה המועצה הארצית את תמהיל הפיתוח המוצע בהתאם להוראות  2016באפריל התכנית. 

 התמ"א. 

 

 ך חיבור תחנת הכוח "אורות רבין"תכנית להרחבת רצועת הגז הטבעי  לצור 2/ ד/ 37תמ"א 

 כוללת:התכנית 

 /ד, ושטחים נוספים ככל שיידרשו בתחום הימי.37שטח ימי בצמוד לרצועה המאושרת בתמ"א   -

/ 10שטח יבשתי לצורך כניסה לחוף וחיבור מערכת ההולכה לתחנת ההגפה, המתוכננת בתמ"א  -

 .11/ 1א/ 

 דנה המועצה הארצית בהערות שהתקבלו לתכנית והחליטה לאשרה.  2016ביוני  -

 

 בלה באשדודתחנת ק

אישרה המועצה הארצית את הרחבת תחנת הקבלה היבשתית לגז טבעי   2015בנובמבר 

. הרחבת התחנה תאפשר 2/ 2א/ / 37תמ"א/  דונם, זאת בהתאם להוראות 20 -באשדוד בכ

 לעמוד ביעדי אספקת כמויות הגז הקיימות והעתידיות.

 

 תכנון וקידום מתקנים לייצור חשמל .3

 תכנית מתאר להקמת מתחמים לתחנות כוח -11\ב\10תמ"א 

בשנים האחרונות קודמו, ע"י יזמים פרטיים, מתחמים לתחנות כוח קונבנציונליות בדרום הארץ. 

 .2020תחנות כוח  אלו צפויות לקום עד שנת 

(, הורה ראש הממשלה לקדם תכנית IPM, עם אישור תחנת הכוח בבאר טוביה )2013בשנת 

תכנית כזו תאפשר איתור אתרים למיקום תחנות כוח בראייה כוללת  .מתאר ארצית לתחנות כוח

 ולטווח רחוק.

החליטה המועצה הארצית על קידום תכנית מתאר ארצית, תמ"א  ,2014בהתאם לכך, באפריל 

. מטרת התוכנית הינה איתור מתחמים עבור תחנות כוח שיופעלו בגז טבעי )בגיבוי סולר 11/ב/10

יות הנלוות להן. במסגרת קידום התכנית נערכה בחינת חלופות ארצית כדלק חלופי( לרבות התשת



 - 38 - 

 

 02-5006706 :פקס'  02-5006707 :טל' 91360ירושלים  36148ת.ד.  216רח' יפו 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  yasmins@energy.gov.il  דוא"ל:

 

 100שלב האיתור כלל מעל  ומקיפה לאתרים המתאימים להקמת תחנות כוח לייצור חשמל. 

 מתחמים שונים.

מתחמים  6אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, קידום של תכנון מפורט עבור  2015בנובמבר 

 מרכז וירושלים וביצוע תסקיר השפעה על הסביבה למתחמים אלו.שונים במחוזות: צפון, 

 

 קידום אנרגית הרוח

בהתאם ליעדי הממשלה לקידום אנרגיות מתחדשות ועל מנת לקדם את נושא טורבינות הרוח 

הוחלט כי צוות בינמשרדי בראשות המשרד יבחן  טכנולוגיות להתמודדות עם הפגיעה הפוטנציאלית 

תכניות לטורבינות רוח הן  15 -בקידומן של כ. בנוסף, המשרד מסייע לי כנףשל טורבינות רוח בבע

בימים אלו נעשית בדיקת ייתכנות ; 12\ד\10ברמה הארצית והן ברמה המחוזית מכוחה של תמ"א 

 איתור מתחמים המתאימים לקידום חוות טורבינות בקרקעות המדינה.ל

 

 : קידום אתר סולארי דימונה דרום82תת"ל 

החל קידום אתר סולארי במתחם "דימונה דרום" במסגרת הוועדה לתשתיות  2015 בספטמבר

במהלך  10לאומיות. בדיקות ההיתכנות המקדמיות  של האתר לוו על ידי וועדת עורכי תמ"א 

מטרת התכנית, יצירת תשתית תכנונית להקמת  תחנת כוח סולארית  השנתיים שקדמו לכך.  

מץ לעמוד ביעדי הממשלה שנקבעו ובמדיניות משרד התשתיות בהיקף ייצור משמעותי כחלק מהמא

 הלאומיות, האנרגיה והמים.

 

 חוצה גוש דן

אישר שר הפנים בקשה לפטור מתכנית ומהיתר לשדרוג זמני של קו חשמל  2015בחודש יוני 

המכונה "חוצה גוש דן" )שבין תחמ"ג עתידים )מדרום למחלף מורשה( לתחמ"ג איילון )הסמוך 

ומבלי תוספת מתקנים או שינוי שלהם  שנים 4ק"ו, וזאת למשך  400 -"ו לק 161 -נות(( מלמחלף ג

 בקווים.

חשיבות שדרוג "חוצה גוש דן", היא בשל עומסים הקיימים על מערכת הולכת החשמל מהדרום לגוש 

דן, הקו הגיע לגבול יכולת הנשיאה, היה חשש שבגלל העומס תהייה פגיעה קשה באספקה 

 באמצעות הקווים הקיימים. 

 

 מייצור החשמל על ידי יצרנים פרטיים: 20% -מימוש יעד הממשלה ל

תחנת הכוח במחזור משולב  של חברת  -55הממשלה החליטה  לאשר את תת"ל  2016בינואר 

מגוואט. מיקום התחנה הוא ברביע הדרום מערבי  של  צומת פלוגות,  360צומת אנרגיה בהספק של 

 בסמוך לקריית גת. 
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עם השלמת אישור התכנית הסתיים למעשה קידומן הסטטוטורי של כל תחנות הכוח הפרטיות 

מהחשמל על ידי יצרנים  20%הקונבנציונאליות ברמה הארצית בהתאם ליעד הממשלה לייצור 

 פרטיים.

 

 גז פחמני מעובה -למשק גפ"מ 32תמ"א 

. 1/32תמ"א  -אישרה המועצה הארצית תכנית כוללת למשק הגפ"מ בישראל 3.2.15 –בתאריך ה 

/ ד, תכנית 32חדת את תמ"א , היא תכנית מתאר ארצית לאתרי גפ"מ בישראל, המא1/ 32תמ"א 

/ ה, תכנית מתאר ארצית חלקית 32תמ"א -מתאר ארצית חלקית לאתרי גפ"מ באזור חיפה והצפון ו

לאתרי גפ"מ באזור המרכז, ירושלים והדרום. המסגרת הפרוגרמתית של התכניות התבססה על 

ים כיום עד למלאי טון הקי 14,000-הנחיות מינהל הדלק והגז ושביקשו להגדיל את מלאי הגפ"מ מכ

טון )כמות המהווה את צריכת הגפ"מ במשק במהלך חודש אחד בחורף(. המלאי נועד  60,000-של כ

מהמלאי  2/3 -טון( וכ 20,000מהמלאי באזור חיפה והצפון ) 1/3 -להתחלק בהתאם לצריכה: כ

 טון(. בהתאם לכך, כוללת התכנית: 40,000באזור המרכז, ירושלים והדרום )

 במחוז חיפה והצפון: יבור, קרקעות הצפון. אתרים  2

אתרים במחוז מרכז ודרום: קצא"א, בית זיקוק אשדוד ו/או מרכז הדלק, משולש התשתיות/אשל  4

 . 32)תוך עדיפות לאתר משולש התשתיות( ואתר שפד"ן שאושר בתמ"א 

תשריט מתוקן של תוואי רצועת התשתיות של אתר יבור להערות הוועדות  הועבר 2016במרץ 

 המחוזיות והשגות הציבור. תוואי רצועת התשתיות החדש גובש תחת עקרון הצמדת התשתיות. 

והתקבלו חוות דעת  לאתרי קצצ"א, אשדוד וקרקעות הצפון הוגשו תסקירי השפעה על הסביבה

 מהמשרד להגנת הסביבה. 

 

 ת בתחום תחנות התדלוקעידוד התחרו

בהמשך להמלצת ועדת טרכטנברג לעידוד תחרות בתחום שירותי התדלוק, הנחתה  2011בשנת 

אתרים לתחנות תדלוק  40, האנרגיה והמים לאתר שתיות הלאומיותהחלטת ממשלה את משרד הת

 חדשות באזורים בהם קיימת רמת תחרותיות נמוכה לצורך תחרות והפחתת מחירי הדלק. בהמשך

חברת "לנדיוז תכנון תנועה וכבישים" ביחד עם אנשי מקצוע בתחום  2012לכך, זכתה בשנת 

החלה  2013הכלכלה )הלוי דואק( והסביבה )משרד רון לשם( במכרז לביצוע הפרויקט. בשנת 

עבודת הצוות, כאשר שלב א' כלל סקירה ומיפוי של מערך תחנות התדלוק הקיימות בישראל. 

ג. בשלב ב' הוצעה מתודולוגיה לביצוע, שכללה גיבוש  -צעו שלבים ב ו, בו2014במהלך שנת 

קריטריונים ותנאי סף לאיתור רשימת אתרים פוטנציאליים, באתרים שזוהו כבעלי פוטנציאל ליצירת 

תחרותיות. בשלב ג' אותרו אתרים ספציפיים לתחנות תדלוק חדשות באזורי ביקוש להם פוטנציאל 

גישים סביבתי ובקרקעות מדינה. במסגרת שלב ד' מרכז בימים אלו צוות כלכלי, שאינם באזורים ר
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ובמקביל התכנון חוות דעת מרשויות מקומיות, רשות מקרעי ישראל, נתיבי ישראל ומשרד התחבורה 

 תיקי תחנה שיהוו בסיס למכרזים עתידיים.  מגבש ומכין

 

יות המפורטות לצנרת הגז תכנית להוספת שימושים )צנרת דלקים( בתוכנ - 2תיקון  37תמ"א 

 הטבעי

שמאפשרת הוספת צנרת דלקים בתחום  2/ 37אישרה הממשלה את תמ"א  21.1.16 -ביום  ה

וללא  רצועת צינור הגז, זאת תוך יישום עקרון הצמדת התשתיות וייעול הניצול והשימוש בקרקע

 עדיפות להם!פגיעה באפשרות העברת קווי גז טבעי להולכה ולחלוקה על ידי תיאום ומתן 

מטרת התכנית הינה אפשרות להקמת צינורות למגוון דלקים, לרבות גפ"מ,  בהתאם להתפתחויות 

 במשק הדלק ובמשק החשמל בתחומי הרצועה המאושרת של הגז הטבעי. 

נפט גולמי וכן תזקיקי נפט, מובלים בדרך כלל, בצנרת תת קרקעית וזאת מטעמי בטיחות. הנפט 

)בדרך כלל מהנמל(, אל בתי הזיקוק ותזקיקי הנפט מוזרמים מהנמל או  הגולמי, מוזרם מהמקור

מבתי הזיקוק על סוגיהם, ומשמשים לתדלוק כלי תחבורה, למפעלים, לצורכי מערכת הביטחון, 

לגיבוי תחנות כוח, למטוסים ועוד. הרעיון בבסיס התכנית הינו הוספת צנרת הדלקים ברצועות 

גבלות/קווי בניין וקו כחול, לאור העובדה שקווי הבניין של צנרת הצינור ומגבלותיו בלא הגדלת המ

הדלק הגולמי והדלקים האחרים קטנים מאלו של קווי הגז הטבעי. אין כוונה לחוות מכלים עילית, או 

אחסון במכלים. התכנית תאפשר הקמת צנרות דלקים ביבשה וכן בים, כאשר לצורך הנחת צנרת 

ימי אושרו ביוני -הנחיות לעריכת המסמך סביבתי .ימי-סביבתידלקים בים, תידרש הכנת מסמך 

2016. 

 

 מערכות מידע .4

 הלאומיות, האנרגיה והמים ממ"ג משרד התשתיות

הוקם מאגר מידע גיאוגרפי המרכז נתונים ותוכניות של תשתיות משק האנרגיה והמים.  2015בשנת 

מאגר המידע משמש לייעול הליכי התכנון, ככלי בסיס לביצוע שמירה תכנונית ולסיוע ביצירת תהליכים 

 אחרות.  אינטגרטיביים. הכלי משמש ככלי עבודה לתיאום בין תשתיות האנרגיה והמים ובינן לתוכניות

המאגר כולל מאות תכניות של תשתיות האנרגיה והמים, מאות מסמכים המהווים חלק מהליכי 

התכנון של תכניות המשרד וחברות התשתית, סיקרי סיכונים, ניטורים וסקרים נוספים.  בנוסף כולל 

 המידע קומפילציות מרכזות  של תשתיות.

סיווג החומר וזאת בשיתוף פעולה עם אנשי תוצרי המאגר המידע מופצים בהתאם לביקוש ולרמת 

 מנב"ט המשרד. 
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 ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור -ותמ"ל 

. החוק מורה על הקמת ועדה ארצית לתכנון ולבנייה למתחמים 2014חוק הוותמ"ל אושר באוגוסט 

אישור תכניות נרחבות למגורים מועדפים לדיור. לוועדה זו הוקנו סמכויות המועצה הארצית ומטרתה 

 בהתאם לכללים שקבע החוק בלוח זמנים קצר. 

 הממשק בין תכניות הותמ"ל לתשתיות האנרגיה והמים קיים בשני היבטים:

כל מתחם מגורים מחייב מתן מענה  –צורך באספקת תשתיות אנרגיה ומים לתכניות המגורים 

 תכנוני  לכל הפחות לתשתיות המים והחשמל.

  בין תכנית המגורים לבית תשתיות קיימות או מתוכננות.חפיפה 

מציאת פתרונות תכנוניים לתשתיות האנרגיה והמים עבור סיוע ב, עיקר עיסוקה של היחידה הינו

תוך תאום בין  .תכניות המגורים מאידך, תאום הטיפול הנדרש בתשתיות המצויות בתחום התוכנית

עדה. נציגי היחידה ותשתיות האנרגיה והמים בפני הוגופי תשתית, יחידות המשרד וייצוג צרכי 

 מהווים ממלאי מקום בוועדה )של משרד התחבורה(.
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 אגף שימור אנרגיה
 

פועל מתוקף חוק מקורות  במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים האגף לשימור אנרגיה

להתייעלות אנרגטית והחלטת  2008משנת  4095 ממשלההת והחלטובהתאם ל(, 1989אנרגיה )

 . וייעול צריכת האנרגיה במשק להפחתת פליטות 2015משנת  542ממשלה 

 

 :2015 לשנת האגף פעילות עיקרי

: האגף פועל לעדכון וקידום תקנות קיימות וכתיבת תקנות חדשות בתחום רגולציה ותקינה .1

צריכת האנרגיה והתייעלות אנרגטית בכלל המגזרים. בנוסף, האגף יוזם ותומך בהקמה 

 100-ובשדרוג מעבדות בתחום האנרגיה במכון התקנים. בשנים האחרונות פורסמו יותר מ

פורסמו  2015וניהול אנרגיה. במהלך תקנים להתייעלות אנרגטית, אנרגיות מתחדשות 

  לקדםהאגף ימשיך  2016שנת בלהערות הציבור תקנות משודרגות לביצוע סקר אנרגיה. 

 יעילות אנרגטית לכלל המגזרים במשק.הפועלות לתקנות 

 

התמקדה פעילות יחידת האכיפה באגף באכיפה אפקטיבית של  2015בשנת אכיפה:  2

קנסות על רשויות מקומיות,  120-חוק. הוטלו למעלה מתקנות מקורות אנרגיה הנובעות מה

הפרויקטים המסובסדים ע"י  תאגידי מים, מפעלים וחנויות. בד בבד בוצע פיקוח על כלל 

המשרד ובכללם פרויקטים להחלפת צ'ילרים, פרויקטים של התייעלות אנרגטית ברשויות 

  .יתעשיית-מקומיות ופרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזר המסחרי

ביקרה יחידת האכיפה במאות חנויות, מפעלים,  ,על מנת לאכוף את תקנות מקורות אנרגיה

 .רשויות מקומיות תאגידי ואגודות מים ואתרי גריטה

תמשיך יחידת האכיפה בפעילותה השוטפת תוך שימת דגש על פיקוח על  2016בשנת 

 תקנות מקורות אנרגיה.

 

: האגף מעניק תמריצים בכל המגזרים מתן תמריצים לקידום התייעלות אנרגטית 3

האנרגטית, להגביר את  לפרויקטים נבחרים בכל המגזרים על מנת לקדם התייעלות

 המתודולוגי. המודעות לטכנולוגיות מתקדמות בתחום ולשכלל את ההיבט

להחלפת יחידות קירור מרכזיות )צ'ילרים( ישנות בחדשות  כרזהתפרסם מ 2015בשנת 

מיליון. במקביל המשיך האגף  11.4צרכנים זכו במענקים בסכום מצטבר של  67ויעילות. 

 אחר ביצוע מאות פרויקטים להתייעלות אנרגטית שזכו במענקים במהלך במעקב ובקרה

 . 2013-14 השנים
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ימשיך האגף בליווי מקצועי של כל הפרויקטים שקבלו מענקים, וכן  2016בשנת 

יתפרסמו  ,קידום ההתייעלות אנרגטית. בנוסףמתוכננים להתפרסם מכרזים נוספים ל

מכרזי התייעלות אנרגטית שיתמקדו בישובים בדרום הארץ בהתאם להחלטת ממשלה 

 .59, על פי החלטת ממשלה מספר םוכן ביישובי הדרוזים והצ'רקסיי 2025

 

: סקר אנרגיה הוא הצעד הראשוני והחיוני עבור כל ארגון אשר מעוניין לצמצם סקרי אנרגיה 4

תקנות מקורות  את צריכת האנרגיה שלו ולשפר את ההתייעלות האנרגטית שלו. על פי

טשע"נ  2,000-מחויבים צרכני אנרגיה שהצריכה השנתית שלהם גבוהה מ (1993) אנרגיה

ע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה מדי חמש שנים. ככל )טון שווה ערך נפט( לבצ

שהתקנות המשודרגות ייכנסו לתוקף, יחויבו גם צרכנים נוספים שהצריכה השנתית שלהם 

טשע"נ לבצע סקרים. הסקר נועד לקבוע המלצות לצורך הקטנת ההוצאות על  700-גבוהה מ

של הצרכן, התפלגות  במערכותאנרגיה, ובודק פרמטרים כגון צריכת האנרגיה במתקנים ו

הצריכה ועוד. במסגרת פעילות האגף, הוכן מפרט לביצוע הסקרים וכן מאגר מקוון של 

בהתאם לעבודה משותפת שנעשתה עם משרד האוצר,  2015שעודכן במהלך  הסוקרים

על אכיפת ביצוע הסקרים וריכוז הממצאים.  גם . האגף אחראי משרד הכלכלה ומשרד הגנ"ס

יתמוך האגף  2016בשנת בפיתוח כלי ממוחשב להגשת הסקר ובדיקתו. האגף החל 

, וכן יגדיל את מספר הסקרים רשויות( 55) בביצוע סקרים ברשויות האשכולות האזוריים

 הנבדקים באגף.

 

מצריכת  70%-: שיעור צריכת החשמל במבנים בארץ מהווה כבנייה משמרת אנרגיה 5

ה אחד הגורמים החשובים להפחתת צריכת החשמל הכוללת. בנייה משמרת אנרגיה הינ

לדירוג אנרגטי של  5282האנרגיה במשק הישראלי. האגף יזם ולקח חלק ביצירת תקן 

, פותחה על ידי הטכניון תוכנה 5282מבנים לפי צריכת האנרגיה שלהם. עבור יישום תקן 

תקן  ובגיבוש 5282המשרד היה שותף בעדכון תקן  2015ייעודית במימון המשרד. בשנת 

התפרסם באתר המשרד מדריך שימור אנרגיה  למערכות אנרגיה בבניינים. בנוסף  5280

 ביוזמן ומימון האגף.בבנייני מגורים שנכתב 

יפעל המשרד להכשרת אנשי מקצוע לתקנים לבנייה משמרת אנרגיה וכן  2016בשנת 

לדירוג אנרגטי של מבנים במסגרת מיזם משותף עם  5282לקידום הטמעת ת"י 

 המועצה לבנייה ירוקה.

 

 300: בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה, מפעל שהצריכה שלו לפחות הכשרה מקצועית 6

טשע"נ, נדרש למנות אחראי שהוסמך כממונה אנרגיה לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. 

http://energy.gov.il/LegislationLibrary/sikrei_energy.pdf
http://energy.gov.il/LegislationLibrary/sikrei_energy.pdf
http://energy.gov.il/LegislationLibrary/sikrei_energy.pdf
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האגף לשימור אנרגיה הסמיך מספר מוסדות ברחבי הארץ להעביר קורס להסמכת ממוני 

שעות, נלמד נושא משק האנרגיה  200ת הקורס, שהינו בהיקף של אנרגיה. במסגר

בישראל, תוך התמקדות בניהול מערכות אנרגיה מתקדמות ובדרכי הפיקוח והחיסכון. תכנית 

הלימודים מסתמכת על סילבוס שנכתב על ידי אגף שימור אנרגיה ומתעדכן על ידו מעת 

. הלימודים וממוסדמשרד הדת גמר מלעת. בוגרי הקורס שעמדו בתנאי הסיום, מקבלים תעו

החל משנת הלימודים תשע"ד מתקיימים מסלולי הסמכה לממוני אנרגיה במוסדות להשכלה 

גבוהה ובמוסדות להכשרה טכנולוגית בשיתוף פעולה עם האגף. ההסמכה נעשית במסגרת 

השלמה ללימודי הנדסת אנרגיה במוסדות להשכלה גבוהה וכן במסגרת לימודי אנרגיה 

ישראלי של האיגוד היתוף עם משרד הכלכלה ויפעל האגף בש 2016בשנת להנדסאים. 

מהנדסי קירור ומיזוג אוויר לעדכון תכנית הלימוד להנדסאי מיזוג אוויר וייבחנו דרכים 

ובהתמחויות נוספות בתחום להגדלת מספר הסטודנטים בהתמחות זו  ותנוספ

 במכללות להכשרה טכנולוגית. התייעלות אנרגטית 

 
כיתה א' החינוך, יזם פיתוח סביבת לימודים מ תוף עם משרד: אגף שימור אנרגיה, בשיחינוך 7

ועד כיתה ט' להגברת המודעות בנושא שימוש מושכל באנרגיה. התכנית "אנרגיה בראש 

נועדה לשנות ואחר", פותחה על ידי צוות המומחים של "למדע" באוניברסיטת תל אביב 

חינוכי  באתר אינטרנטדפוסי חשיבה והתנהגות ביחס לצריכת אנרגיה. התכנית מלווה 

אינטראקטיבי שתכליתו להרחיב את סביבת הלימודים ולספק כלים מגוונים להתייעלות 

פותחה ערכת דגמים שתשלים את סביבת  2015אנרגטית למורים ולתלמידים. בשנת 

 יימשכו 2016בשנת חקר של התלמידים. מה יאת כישור הלימודים באופן חווייתי ותפתח

ההדרכה וחלוקת ערכות הדגמים לבתי הספר, יתקיימו השתלמויות למורים למדעים 

 וישודרג האתר החינוכי. על התכנית וטכנולוגיה

  

: פרסום חומר מקצועי וחומרי הסברה בתחום התייעלות אנרגטית הסברה והפצת מידע 8

ארגון כנסים והשתלמויות מקצועיים למגזר התעשייתי, המסחרי באתר המשרד ובעלונים. 

הופק בשיתוף  2015. בשנת חומר מקצועי עבור אמצעי התקשורת והציבורי. ריכוז ועיבוד

סרטון תדמית לאגף, וכן היה האגף שותף בארגון ארבעה כנסים במשרד דוברות אגף העם 

השוטפת ותתרחב התמיכה תמשך פעילות ההסברה  2016בשנת להתייעלות אנרגטית. 

 בכנסים לקידום התייעלות אנרגטית. 

 
: על פי תקנות מקורות אנרגיה על צרכני אנרגיה מעל רף ניהול מידע ובסיס נתונים מעודכן 9

צריכה מסוים לעמוד בדיווחי צריכה שנתיים, בבדיקות נצילות של ציוד כגון יחידות קירור, 

נותחו ועובדו הנתונים שהתקבלו, עודכנו טפסים  2015דודי קיטור וכד'.  במהלך שנת 

http://energy.gov.il/Learning/Pages/default.aspx
http://energy.gov.il/Learning/Pages/default.aspx
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במהלך . CRMש במערכת ניהול מקוונים מול ממשל זמין לנוחות המשתמשים והחל שימו

 .CRMיפותחו טפסים נוספים ויתרחב השימוש במערכת ה 2016שנת 

 
על מנת לפעול באופן אופטימלי הממקסם  לקידום התייעלות אנרגטית: עבודות כלכליות 10

נכתבה   2015את החיסכון באנרגיה  מבצע האגף בחינות כדאיות כלכלית שונות. בשנת 

ירה על כדאיות ההשקעה בהתייעלות אנרגטית, פותח מודל בשיתוף עם משרד האוצר סק

כלכלית להקמת מתקן משותף לייצור -להערכת שווי קוט"ש נחסך, ונבחנה היתכנות טכנו

 אנרגיה מגז טבעי באזור מלונות ים המלח. 

היה האגף שותף בצוותי עבודה של המשרד להגנ"ס  ,כהכנה לקראת ועידת האקלים בפריז

להפחתת פליטות גזי חממה באמצעות התייעלות אנרגטית. כך גם ריכז  לפיתוח מתודולוגיה

האגף, מול המשרד להגנ"ס,  את הדיווח החצי שנתי לאו"ם על המצב הקיים, מלאי פליטות 

 וצעדי הפחתה )בכללם התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות(.

יבצע מחקר , וכן יעדכן האגף את התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית 2016בשנת 

 .לבדיקת השפעת מכשירי ניטור על צריכת חשמל של משקי בית

 

האגף בשיתוף עם יחידת המדען החלה לפעול במסגרת  2013בשנת : ערים חכמות 11

ייעודה להוות גורם מקצועי בתחום הערים החכמות בישראל. שמנהלת ערים חכמות הראשי 

קיימות במרחב האורבני תוך ראייה יעדי המנהלת הם: קביעת מדיניות כוללת לקידום היבטי 

קידום שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, האקדמיה, ממשל  ;כוללת של כלל המשאבים

גיבוש המלצות וקידום נהלים אשר יאפשרו ניצול אופטימאלי  ;ותעשייה, ומוסדות בינלאומיים

ת קביעו ריכוז הידע המקצועי בתחום ;של המשאבים הנמצאים בשימוש במרחב האורבני

על מנת  מיתת ממשקבאגף ענקלטה  2015שנת סוף ב. מנגנון לתמיכה ועידוד מאמצי מחקר

התקיימו פגישות עם נציגי הרשויות המקומיות, האקדמיה, לקדם את תחום הערים החכמות. 

משרדי ממשלה וגופים רלוונטיים נוספים. הוחלט להתמקד בשדרוג אתר המשרד בנושא 

הערים החכמות. כמו כן, התחלנו ליצור כלי מדידה מקוון לערים חכמות שיהווה בסיס לסקר 

ר בישראל שתשאף להתקדם ערים חכמות. סקר זה יהווה כלי תכנוני חכם ואחיד לכל עי

 ולהפוך לעיר חכמה. 
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 מחקר ופיתוח –מדען ראשי 

 

הינה הזרוע הטכנולוגית של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  יהראש ןיחידת המדע

ומהווה את האסמכתא המקצועית שעל בסיסה נבנית מדיניות ארוכת הטווח, מוטת טכנולוגיה, 

שואפת לשמר ולפתח את  בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים של מדינת ישראל. היחידה

של ישראל, תוך תכנון ובניית כלים שיאפשרו את מימוש  התשתיות הפיזיות, האנושיות והטכנולוגיות

מדיניות המשרד באמצעות השקעה במו"פ באקדמיה, בחברות הזנק, ובאמצעות שיתוף פעולה עם 

 גופי ממשל, אקדמיה ותעשיה בעולם. 

 

 :תחומי הפעילות העיקריים .1

רוכת טכנולוגית למקבלי החלטות בגיבוש המדיניות, ובפרט מדיניות א-תמיכה מדעית .א

 טווח מוטת טכנולוגיה.

 איסוף, לימוד והטמעה של ידע עדכני בכל תחומי פעילות המשרד מהארץ ומחו"ל.  .ב

 הכנת התשתיות הפיסיות והאנושיות הנדרשות למימוש המדיניות:  .ג

תמיכה במחקר ופיתוח המשמר ובונה כוח אדם מקצועי ומיומן לקידום הטכנולוגיות  -

 הנדרשות למימוש המדיניות.

כח אדם באקדמיה ובתעשייה בתחומים הנדרשים לפעילות המשרד בהווה  הכשרת -

 ובעתיד. 

קידום יצירת מוקדי ידע מקומיים וטכנולוגיות מקוריות המותאמות לצורכי מדינת  -

 ישראל התורמות לקיומה ולרווחתה, היום ובעתיד. 

 עריכה והשתתפות בכנסים, סדנאות ופורומים  מקצועיים בישראל. -

בינלאומי במחקר ופיתוח באמצעות שותפות ומעורבות בפורומים שיתוף פעולה  .ד

 בינלאומיים ותמיכה בשיתופי פעולה בינלאומיים.

 

 פעילות היחידה:  .2

 צירים מרכזיים: 2יחידת המדען פועלת ב 

 , מימון ומעקב אחר פעילות מו"פ באמצעות קולות קוראים:בציר האחד .א

-של מו"פ בתעשייה, ובאקדמיה, וב פרויקטים נבחרים 81-בחר המשרד  ב  2015בשנת 

זאת כחלק ממדיניות המשרד לביסוס  מש"ח. 45סטודנטים מצטיינים בסכום כולל של  36

תשתית של מצוינות מקצועית בישראל בנושאי הליבה של המשרד ולקידום מחקר ופיתוח 

בתחומים האלו.  הפרויקטים אשר להם ניתן המימון נבחרים במסגרת מכרז פומבי על פי 

 ציונים המוענקים להם על בסיס הקריטריונים שנקבעו.  
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 קול קורא למחקרי מו"פ תשתיתי .1א.

התוכנית נועדה לעודד מחקרים בתחומי העיסוק של המשרד במוסדות המחקר בישראל.  

מחקרים אקדמיים בנושאים כגון גיאולוגיה  62-השנה, במסגרת הקרן יזכו למימון כ

ונפט, של מחצבים והיבטים סביבתיים הקשורים בניצול אוצרות וגיאופיסיקה של גז טבעי 

טבע, מחקרים בתחום רעידות האדמה, רשתות חשמל חכמות, תחליפים לדלקים 

פוסיליים, טכנולוגיות לניצול מקורות אנרגיה חלופיים למקורות הקונבנציונאליים, 

נרגיה טכנולוגיות מתקדמות למערכות אנרגיה, טכנולוגיות לניצול מקורות א

-קונבנציונאליים באופן נקי יותר, טכנולוגיות המשתלבות בחזון של משק אנרגיה בר

 מלש"ח. 23-קיימא. סך ההשקעה במחקרי אקדמיה היה כ
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 מכרז פומבי לפרויקטי הזנק .2א.

המדען הראשי במשרד פועל באמצעות "קרן הזנק", לעידוד יזמים טכנולוגיים להשתלב 

לקראת הוכחת ההיתכנות של רעיונות טכנולוגיים בתחומי האנרגיה. שייבחרו להתקדם 

התייעלות אנרגטית, רשתות חכמות, תחליפי  התחומים האופייניים של המיזמים הם :

נפט לתחבורה ולתעשייה, אנרגיה מביומאסה ממקורות שונים, אנרגיה מפסולות שונות, 

בדלקים פוסיליים, אנרגיות  רטכנולוגיות מימן, טכנולוגיות נקיות ושימוש יעיל יות

מתחדשות כגון רוח ושמש, ותאי דלק. בשלב זה נדרשים ליזם בעל רעיון מקורי וייחודי 

 אמצעים מוגבלים יחסית לצורך הוכחת היתכנות.

 4.5-מיזמים המציעים חדשנות בתחומי האנרגיה למענקים בסך של כ 8השנה זכו 

(. 62.5%ש"ח לפרויקט או לא 750ות )עד מלש"ח סך הכל עבור פיתוח טכנולוגיות ייחודי

מטרת "קרן הזנק" היא לעידוד יזמים טכנולוגיים להתקדם לקראת הוכחת ההיתכנות של 

 רעיונות טכנולוגיים חדשניים בתחומי האנרגיה. 
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 מכרז פומבי לפרויקטי חלוץ והדגמה. 3א.

ת התלות בנפט ומתרכזת בטכנולוגיות להפחת 2011תוכנית זו הוקמה לראשונה בשנת 

לתחבורה ובתחומי האנרגיה. התוכנית יוצרת שיתוף פעולה עם מיזמים שייבחרו, 

מהתקציב המאושר של היזם למטרה זו, כאשר  50%באמצעות השתתפות של עד 

. מיזם בתוכנית מאופיין ע"י היתכנות טכנולוגית ₪ 1,500,000תקרת מענק בודד הינה 

תיקות יחסית ויזמים בעלי ניסיון עסקי ומסלול מוכחת, רכיב מו"פ מצומצם, חברות וו

 מסחור ברור.

 1.5מלש"ח )עד  15 -פרויקטים של חלוץ והדגמה בסך של כ 11-השנה ניתן המימון ל

(. תכנית זו תממן הדגמות טרום מסחריות של טכנולוגיות חלוץ 50%מש"ח לפרויקט או 

האנרגיה כגון הפחתת בתנאי אמת. הפרויקטים שנבחרו הינם בנושאי הליבה של משק 

-
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גריד, אנרגיה -התלות בנפט לתחבורה, נקסוס אנרגיה ומים, ערים חכמות, מיקרו

 מתחדשת ותחומי האנרגיה נוספים. 

 
 

 

 מלגות לסטודנטים בתחומי האנרגיה .ב

מטרת התוכנית היא להביא להגדלת מספר הבוגרים האקדמאיים בתחומי האנרגיה, 

מלגות לסטודנטים מצטיינים  34ניתנו בסה"כ  2015הגיאולוגיה והגיאופיסיקה. בשנת 

במקצועות האנרגיה, הגיאולוגיה והגיאופיזיקה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

חומי העדיפות של המשרד כגון: הלומדים לתארים ראשון שני ושלישי ושיתמחו בת

 הנדסת גז טבעי, נפט, דלק, אנרגיה מתחדשת, חשמל ועוד. 

הענקת המלגות תביא למיצוי הפוטנציאל הקיים במוסדות ואצל החוקרים לפיתוח תחומי 

ידע אלו, אשר הינם בעלי ערך מוסף למדינת ישראל ואשר יש בהם פוטנציאל כלכלי 

-

.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

רשת חכמה תחליפי נפט 
לתחבורה

אנרגיה 
סולארית

התייעלות  
אנרגטית

אנרגית רוח נקסוס מים 
ואנרגיה

אנרגיה 
מביומסה

(ח"מלש)סך מענקים חלוץ והדגמה 
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אנרגית רוח נקסוס מים 
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מספר פרוייקטים חלוץ והדגמה
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אלף  50שקלים לשנה לתואר ראשון,  10,000-בה של כעתידי. המלגות שניתנו הינן בגו

סך המלגות עומד על כ  .אלף שקלים לשנה לתואר שלישי 60-שקלים לשנה לתואר שני ו

 מלש"ח. 2.5

 המלגות ניתנו על פי ההתפלגות שלהלן:

 

  

קידום נושאים מערכתיים רוחביים עם יחידות במשרד פועלת היחידה ל בציר השני .ג

 איסוף מידע, גיבוש והטמעה של מדיניות מוטת טכנולוגיה:לצורך ומחוצה לו 

  תחליפי נפט 

 תכנית האב למשק האנרגיה 

 )"קיימות במרחב האורבני )"ערים חכמות 

 )"רשת חשמל מתקדמת )"רשת חכמה 

 .מיפוי רוחות, מיפוי אנרגיית שמש 

  "שמירת האפשרות להקמת תג"ר בעתיד בישראל, במידה ונידרש  –"אופק בהיר

 לכך

 כן מקומי בתעשיית הגז והנפטתו 

 מדיניות ניהול מחצבים 

 ניטור לאומי של הים התיכון 

 

 

 

 

 

מלגות14

מלגות14

מלגות8

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

תואר ראשון תואר שני תואר שלישי

(ח"מלש)התמיכה במלגות 
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 פעילות בינלאומית: .3

 BIRD Energy –הקרן הדו לאומית עם ארה"ב  .א

לקידום  2008עפ"י הסכם יישום שנחתם בין משרדי האנרגיה הישראלי והאמריקאי ב 

פרוייקטי מו"פ בתחום האנרגיה המתחדשת והתייעלות אנרגטית הוקם מנגנון לעידוד 

ותעשייתי באמצעות קרן  BSFערוצים: אקדמי באמצעות קרן  2מיזמים משותפים. לשת"פ 

BIRDת הפועלות למימון, בחינה, בחירה ומעקב אחר . גופים אלו הקימו מסגרות פורמליו

 הפרויקטים  המשותפים.  

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בשיתוף עם משרד האנרגיה האמריקאי 

(DOE יתמכו השנה באמצעות )BIRD-Energy  פרויקטים של מו"פ תעשייתי  6-ב

ארה"ב. על פי הסכם  מיליון דולר 5-שיתופיים לחברות משתי המדינות בסך כולל של כ

שיתוף הפעולה כל אחד מהמשרדים מעמיד לרשות הקרן מחצית מסכום הזכיות 

מהפרויקטים כוללים שותף מישראל ושותף מארה"ב ופונים לאתגרים מתחום האנרגיה 

בשתי המדינות תוך יצירת הזדמנויות עסקיות לטכנולוגיות חדשניות. זוהי השנה השביעית 

 מיליוני שקלים.  2פרויקטים משותפים בסך כולל של  28ה לתוכנית בה מומנו עד כ

קיימות ליחידת המדען הראשי במשרד מספר תכניות משותפות. בסיס המימון  עם אירופה .ב

כל צד נושא בהוצאותיו, זאת בניגוד לשת"פ ארה"ב בו המענקים ניתנים לפרויקטים  –שונה 

עות לפרוייקטי מו"פ אלו מוגשות ומחולקים בין הצדדים עפ"י הצרכים ותכנית העבודה. הצ

 .ונבחרות במסגרת הקולות הקוראים השנתיים של יחידת המדען הראשי

השונים כגון זה של  Horizon 2020   :ERA-NETהארופאיות במסגרת התכניות  -

מלש"ח, או התכנית  1.6 -פרוייקטים בסך כ 2אנרגיה סולרית בו השנה מומנו 

  אלש"ח. 850 -פרוייקטים בסך כ 2בנושאי מים במסגרתה מומנו  JPIהמשותפת 

 בנושאי אנרגיה ותחבורה: JRC -יחודית הנה השת"פ עם היתכנית   -

הינו אחוד מכוני מחקר של האיחוד האירופאי ומופעל על ידי הנציבות  JRC -ה

על האירופאית לצרכיה, לשם קביעת מדיניות, רגולציה ותקינה כלל אירופאית המושתת 

שנתיים בד"כ )אך אין -טכנולוגיה. אנו ממנים את חלק השותף הישראלי בפרויקטים דו

התחילה  2012 -קף של כמיליון אירו בשנה. התכנית שנחתמה בשלהייהגבלת זמן( בה

פרויקטים. השנה נבחר פרויקט אחד משותף בין אקדמיה  5ופעלו בה עד עתה  2013 -ב

ל האיחוד האירופאי. סך המימון של המשרד ישראלית לבין מרכז המחקר המשותף ש

 אלש"ח. 600 -בפרויקט זה עומד על כ
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גוף  ,IEAהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, לשכת המדען הראשי עומדת בקשר הדוק עם  .ג

מדינות מבוססות  34המאגד  לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח עצמאי הפועל במסגרת הארגון

  שיתוף פעולה בתחום האנרגיה בין חלק ממדינות  מבצעת תכנית כוללת של IEAבעולם. 

,OECD שיתוף   .טכנולוגיות אנרגיה חדשות ומשופרות המכוונת לפיתוח והטמעה של

 (IA - Implementing Agreements) הפעולה מתבצע במסגרת הסכמים ייעודיים

וזכויות הצדדים, הגנה על ידע קנייני וכד'. השתתפות ישראל בפורומים המפרטים את חובות 

בינלאומיים אלו חשובה  לצורך קידום מחקר ופיתוח, שיתוף מידע ויצירת קשרי עבודה עם 

גורמיי המפתח בעולם. הסכמי יישום של ארגון האנרגיה הבינלאומי משמשים פלטפורמה, 

ם, יישומיים וכלכליים בחזית המדעית והטכנולוגית ליצירה והתוויה של שיתופי פעולה מחקריי

של תחומי האנרגיה השונים בין המדינות. חברות מדינה בהסכם יישום מאפשרת למוסדות 

שונים שלה לקחת חלק בפעילות מו"פ בינלאומית המוכוונת ע"י הסכם היישום. כל מוסדות 

 ונים לא ממשלתיים,המדינה החברה כגון חברות, עסקים, תעשיות, מוסדות מחקר וארג

 יכולים לקחת חלק בפעילות זו.   

 באמצעותנו, מדינת ישראל חברה כרגע בשישה הסכמי יישום מתחום האנרגיה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרסומי היחידה:

 .פ בפיתוח אנרגיה מביומסה"עבודה בנושא אתגרי מו

 .עמוד באתר בנושא תחנות כוח גרעיניות )תג"ר( בישראל

 

 

 

 

 נושא ההסכם הסכם יישום #

1 AFC-IA תאי דלק מתקדמים 

הינו הסכם היישום העוסק בפיתוח תאי דלק 

 מתקדמים. 

2 Solar Paces IA  אנרגיה כימייםאנרגיה סולרית ומערכות 

3 HIA-IA מקורות אנרגיה מבוססי מימן 

4 PVPS – IA אנרגיה בטכנולוגיה פוטוולטאית 

5 HTS-IA  מערכות אנרגיה מבוססות מוליכי על בטמפרטורה

 גבוהה

6 AMF-IA דלקים מתקדמים לתחבורה 

http://www.iea.org/
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 :2016יעדי היחידה לשנת 

 :יעדי היחידה בהתאם לתוכניות העבודה המשרדיות
 

משימה 

 מרכזית
 המשימה רתיאו

 קטי הדגמה לשימוש בתחליפי נפט בתחבורה  )*( )**(יקידום פרוי 1

 קוראיםמימון ומעקב אחר פעילות מו"פ באמצעות קולות  2

3 
קידום טכנולוגיות חדשניות למתקני אנרגיה מתחדשת באמצעות מענקי מו"פ ואישורים 

 למכסות חלוץ  )***(

4 
התנעת מחקר בנוגע להשפעת טרובינות רוח באתרים ספציפיים על בעלי הכנף כבסיס 

 עדות התכנוןולדוחות סביבתיים הנדרשים בו

5 
רשת חכמה  לבחינת הממשקים עם הרשת הארצית כבסיס  -התנעת הדגמה של תת

 לתכנון הרשת העתידית 

 שת"פ עם ארגוני מחקר בחו"ל 6

 הערכת תוכניות -מעקב ובקרה אחר פרוייקטים שזכו בתמיכה 7

 תמיכה בלימודי אנרגיה במוסדות להשכלה גבוה באמצעות מלגות לפוסט דוקטורט בחו"ל 8

 תכנים מתחום הגז הטבעי בלימודי הכימיה והפיסיקה בתיכונים שילוב 9

10 
להקמת מעבדת סייבר לבחינת טכנולוגיות להגנה על  RFPהתנעת עבדוה לקראת 

 מתקני תשתית

 עריכה והשתתפות בכנסים, סדנאות ופורומים  מקצועיים בישראל. 11

12 

ומעורבות בפורומים שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח באמצעות שותפות 

 בינלאומיים ותמיכה בשיתופי פעולה בינלאומיים.

 

 

"כינון מאמץ לאומי לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את  - 7/02/2010מיום  1354*החלטת ממשלה 
 השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות ידע בתחום" )*(

לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות "הפעלת תוכנית  - 30/01/2011מיום  2790החלטת ממשלה 
 את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות ידע בתחום" )**(

" מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות - 17/07/2011מיום  3484החלטת ממשלה 
 מתחדשים")***(
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 מינהל אוצרות טבע 
 

המינהל עוסק ברגולציה של חיפוש, רישוי והפקה של אוצרות טבע,  תפקידי היחידה ומטרותיה:

 החל מחומרי גלם לבנייה ולסלילה, דרך מינרלים תעשייתיים וכלה בנפט, גז ופצלי שמן.

 1952 –רישוי תחום חיפושי הנפט והגז הטבעי במסגרת חוק הנפט התשי"ב  –נפט וגז טבעי 

ת לחיפושי נפט וגז טבעי החל מרישיונות חיפוש ועד והתקנות לפיו. המינהל אמון על הענקת זכויו

  הענקת חזקות, ומעקב ופיקוח אחר מימוש זכויות אלו ותוכניות העבודה הקשורות לזכויות אלו.

מעורבות פעילה בתכנון מחצבות הן ברמה הארצית )תכניות מתאר ארציות(   –מחצבות ומכרות 

ה ולחיפוש של מחצבים, ומתן זיכיונות כרייה והן ברמה פרטנית, מתן היתרים ורישיונות לחקיר

למחצבים, הענקת רישיונות חציבה, מעקב אחר עמידה בתנאי הרישיון לרבות הפעלת צוות פיקוח 

 מקצועי, ייזום תחיקה בנושאי כרייה, חציבה וחומרי בנייה.

מנהל מינהל אוצרות טבע משמש גם כיו"ר הקרן לשיקום מחצבות, והמפקח על המכרות משמש 

 כחבר הנהלה. 

 

 :2015ביצוע תכנית העבודה לשנת  

הממונה על ענייני הנפט העניק רישיונות חדשים  רק בתחום  היבשתי  של  ישראל לחיפושי נפט וגז 

טבעי, ומפקח על ביצוע תכניות העבודה בידי בעלי היתרים מוקדמים ורישיונות. כמו כן הוא מפקח 

על פיתוח שדות נפט וגז טבעי הנתונים במסגרת חזקות. להלן פעולות החיפוש המשמעותיות 

 וצעו בידי בעלי רישיונות לפי חוק הנפט: שב

 

 טבעי חיפושי נפט וגז

 פעילות בים:

קידום , הפקה ואספקה של גז טבעי ממאגרי הגז שבים התיכוןהם ודיבקעסק הממונה  2015בשנת 

ולממשלה מתווה  בחודש יולי לשרזה התבטא  בעיקר בהתווייתו של מתווה הגז, מתווה זה הוגש 

כריש ותנין. במקביל  בהמשך, העניק הממונה חזקות למאגרי מוסכם  ע"י כלל הגורמים בנושא. 

מצויים בים, פעילות אשר התמקדה בסקרים  שיונות אשריהמשיכה פעילות החיפושים של שאר הר

 סייסמים וניתוח נתונים של מאגרים  שונים.

המים  בחינת אזורסביבתי להסטרטגי אהבמהלך השנה המשיך המשרד לקדם את הסקר 

הטריטוריאליים והכלכליים של ישראל על מנת לבחון  את המשך פיתוח וחיפוש שדות הגז של 

פוטנציאל  תבל המשרד סקר אשר נערך עבורו ע"י חברה בינלאומית לבחיניהמדינה. כמו כן  ק

הים לחיפוש בהליך   שלו המחודשת פתיחתצורך הימצאות שדות גז נוספים בשטח המים הכלכליים ל
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ושוויוני  פתיחת הים להענקת זכויות נפט חדשות באופן  תחרותימקדם את הליך המשרד . תחרותי

 .OECD-כמקובל במדינות ה

 

 פעילות ביבשה:

רישיון הנפט אשר , רישיון שבו הייתה פעילות רבה הוא ברישיונות נפט ביבשה תהמשיכה הפעילו

 הגולן, כמו כן  הוענק רישיון נפט חדש בסמיכות לים המלח.בשטח רמת  2013ניתן בשנת 

 

 פצלי שמן:

תכנית חיפוש פצלי השמן בחבל עדולם לא אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

 . פקערישיון זה תוקף ירושלים  ו

רותם ת לניצול  פצלי שמן בדרומה של הארץ  במישור יואת האפשרוולבחון משרד ממשיך לקדם ה

 וניתן  רישיון חיפוש נוסף  במישור רותם. 

 

 מועצת הנפט: 

קובע חובת התייעצות עם ה ,1952-בחוק הנפט התשי"ב 3מועצת הנפט פועלת מכוחו של סעיף 

נושאים כגון מתן זכות קדימה, מתן רישיונות לחיפוש  פרמועצת הנפט לפני קבלת החלטות במס

 והפקת נפט, העברת זכויות נפט או שעבודן, התקנת תקנות לביצוע החוק, ועוד.  

 

העברות  , בין היתר,פעמים. במסגרת דיוני המועצה נדונו 6התכנסה מועצת הנפט  2015בשנת 

ועוד. כן נדונו במועצה  רישיונותונות, מתן זכויות בין בעלי רישיונות, אישור תמלוגי על לבעלי הרישי

 .ונושאים שונים בהתאם לדרישת חוק הנפט התקנת תקנות הנוגעות לביצוע חוק הנפט

 תמצית החלטות מועצת הנפט מופיעה באתר המשרד.

מתעדכנים באופן שוטף באתר  בזכויות אלו ותבי הקבוצות המחזיקהרכרשימת מפת זכויות הנפט ו

 .האינטרנט של המשרד

 

 בנוסף  לכך נערכו  שני סיורים  לחברי מועצת  הנפט  להכרת  עולם  חיפוש והפקת הנפט.

 

 יועצים

 המינהל המשיך להעסיק מספר חברות ויועצים:

חברת ייעוץ בינלאומית לטובת פיקוח הנדסי ובטיחותי, העבירה השתלמות פיקוח  - SGSחברת 

 RPSרת  בלמפקחי יחידת הבקרה ההנדסית של המינהל. בשנה זו  סיימה החברה את עבודתה וח

חברה זו הינה חברה גדולה מהמובילות בעולם  זכתה במכרז חדש אשר פורסם  במהלך  השנה.

 בתחומה והיא נותנת שירתי ייעוץ ופיקוח לעובדי המשרד.
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הנותנת שירותי רגולציה למינהל במגוון רחב חברת ייעוץ רגולציה מהגדולות בעולם  - IHSחברת 

 של נושאים.

אשר מבקרים יחד ועבור המשרד את נושא התמלוגים המגיעים למדינה ובנוסף  -שני משרדי רו"ח 

 לכך עושים בדיקות רוחב להשוואת בחינת התמלוגים בעולם לנעשה בישראל. 

 הישראלים.ים ילכלטובת ניטור שטח המים הכל  -מכון לחקר ימים ואגמים ה

 

 חומרי גלם לבנייה ולסלילה ומינראליים לתעשייה –כרייה וחציבה 

אגף המחצבות והמכרות ממשיך בפיקוח הדוק על משק החציבה והכרייה. במהלך השנה בוצעו 

עשרות סיורי פיקוח בעשרות המחצבות הפעילות בישראל, וכן באתרי חציבה בלתי מורשים. בשנה 

מינהל במתן חוות דעת לרשות מקרקעי ישראל בנושאי חומרי חציבה זו המשיך צוות הפיקוח של ה

 עודפים שמקורם הוא באתרי פיתוח וסלילה. 

צוות התכנון של אגף המכרות המשיך ללוות את תכניות המתאר הארציות המתכננות ומיישמות את 

 מדיניות הממשלה בתחום החציבה והכרייה, לדוגמא:

 .2040להבטחת חומרי גלם לשנת  –ב'  14תמ"א השתתפות פעילה בוועדת עורכים של 

 .2045להבטחת מינרלים לתעשייה לשנת  –ג'  14השתתפות פעילה בוועדת עורכים של תמ"א 

ב' וכי תהיה תמ"א אחת אשר  14ג' תאוחד יחד עם תמ"א  14בסיומה של השנה הוחלט כי תמ"א 

 כוללת את שלל חומרי הגם למשק הבניה הסלילה והתעשייה.

 למציאת אתרים לויסות עודפי עפר. –ד'  14ות פעילה בוועדת עורכים של תמ"א השתתפ

 .השתתפות בוועדת היגוי בנושא עלויות חיצוניות למשק חומרי החציבה )ועדת לפלר(

ע"י מועצת מקרקעי ישראל לבחינת מדיניות  בלניקובועדה בראשות מר רם   מונתה 2014בשנת 

 . 2015רשות מקרקעי ישראל בהקצאת מחצבות, ועדה זו  סיימה את עבודתה באפריל 

 

 רישוי אתרי כרייה וחציבה

חציבה/הפקה שנתיים למחצבות פעילות המפיקות מגוון  נותרישיו 68 האגף העניק 2015בשנת 

חול וץ, גיר למלט, גיר לאבקות, חרסית למלט, בזלת לחצץ גיר ודולומיט לחצ חומרי גלם כדוגמת

חברות  , מסרוהנחוצים למשק הבניה והסלילה והתעשייה בישראל. כחלק מהליך הענקת הרישיונות

נתונים הכוללים דיווחי תפוקה, תחזיות, עדכון עתודות חומר גלם, שטחים לפיתוח  לאגףהחציבה 

 של המשק.     ונתונים נוספים המסייעים בניהול נכון 

 

 

 

 

http://www.moch.gov.il/odot/Pages/veaadat_balenikov.aspx
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 רישוי חיפושי מחצבים

מספר בקשות לקבלת  והוגשו לוזכויות לחיפוש מחצבים  6המינהל העניק/חידש  2015בשנת 

ות פעולות חיפוש למגוון מחצבים עחיפוש והיתרי חקירה למחצבים שונים. כיום מבוצ נותרישיו

 גיר לסיד. וכדוגמת פצלי שמן, זהב ומתכות נלוות, נחושת, אבני חן ויהלומים 

במישור  Ex-Situהמינהל מתכוון להאיץ את פיתוח הפקת נפט מפצלי שמן בשיטת  2016בשנת 

 ולהעניק זיכיון לכריית נחושת באתר תמנע בדרום. רותם ובאורון

 

 פיקוח ואכיפה

מחצבות פעילות  68 -ב סיורים 238מחצבות. ) 125 -סיורי פיקוח ב 386נערכו  2015במהלך שנת 

 -מבוססות סיור ו 86חוות דעת מהן  118ניתנו  ,כן מחצבות לא פעילות(. כמו 57 -בסיורים  148 -ו

ת חוו 15לבקשת הסיירת הירוקה.  9 -חוות דעת ניתנו לבקשת רמ"י ו 108מבוססות דוח קרקע.  32

 כרייה בלתי חוקית.ל ביחסדעת ניתנו 

בארגון והובלה של סיורי פיקוח משותפים עם אגף התחיל ה 2015החל מהרבעון האחרון לשנת 

גורמי הפיקוח הרלוונטיים מחוץ למשרד )משרד הגנ"ס, משרד הכלכלה, ועדות התכנון, רשות 

אחת לשנה  ,כנוהל קבועהחציבה בישראל. פעילות זו תתקיים וכרייה המקרקעי ישראל( לאתרי 

 וסנכרוןאיכות הפיקוח והאכיפה  שיפור אלו הינה לכלל אתרי הכרייה וחציבה בישראל. מטרת סיורים

 ., העוסקים בתחוםהפעולות בין כלל משרדי הממשלה ורשויותיה

 

 הגדלת עתודות חומרי גלם

גות וקדרים לקדם תכניות לכרייה ולחציבה כיזמי התכנית באתר דר האגף המשיך 2015בשנת 

שמטרתם פיתוח והגדלת עתודות האבן להפקת חצץ למשק הבניה והסלילה. כמו כן המינהל החל 

ל יבקידום תכנון אתר קדמה לכריית חול אשר צפוי להוות מקור החול הצפוני ביותר בישראל. במקב

טחת המשרד ממשיך בביצוע סקרים גיאולוגיים מקדימים לתכנון וכן בפעולות השטופות לצורך הב

 ניצול ופיתוח מיטביים של חומרי הגלם למשק הבניה, הסלילה והתעשייה:

 ליווי ושיפור תכניות כרייה וחציבה שהוגשו ע"י יזמים פרטיים. .1

 ייצוג נושאי הכרייה והחציבה ושמירה עליהם מול קונפליקטים תכנוניים. .2

 ד' לאתרי ויסות. 14חברות בוועדת העורכים של תמ"א  .3

 ב'.  14ליווי וסיוע בקידום תמ"א  .4

קידום אמצעים משלימים לתכנון: שינוע מסילתי, ניצול חומרי גלם לפני פיתוח, הפחתת  .5

 החיוב בשימוש באבני חיפוי

 שדרוג בסיס הנתונים והכנסת נתונים למערכת. .6
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 מחקרים ושיפור סביבה

המשך קידום מחקרים והוצאה לפועל וליווי של מחקרים בנושאי התייעלות בשימוש ובניצול של 

 חומרי הגלם, הפחתת מפגעים במחצבות, בחינת השפעות בריאותיות ועוד. 

 שבשלבי ביצוע: אלוהמחקרים שהסתיימו ו תובא רשימת להלן

 

לסביבה מפוספוגבס:  תייםידידושם מחקר: "ייצור חומרי בנייה  –פיתוח שימוש בפוספוגבס  .1

 בדיקת התכנות טכנולוגית". מוסד אקדמאי: הטכניון.

שם מחקר: "סימולציה כמותית לבחינת  -טיפול בדרכים לא סלולות להפחתת אבק  .2

ההשפעה של מייצבי קרקע על פליטת אבק מדרכים לא סלולות". מוסד אקדמאי: 

 אוניברסיטת בן גוריון.

אורגני -שם מחקר: "השבחה מיקרוביאלית של סלע פוספט גבה – ניצול פוספט אורגני .3

 חוקרים". מוסד אקדמאי: האוניברסיטה העברית.

"מחזור פסולת אבן גיר בייצור אבני בנייה דקורטיביים  -שם מחקר –פיתוח שימוש במלאן  .4

 חוקרים". מוסד אקדמאי: הטכניון.

שם מחקר: "פיתוח חומרי בנייה גיאופולימרים אלטרנטיביים, ברי קיימא,  – גיאופולימרים .5

 מטפל מחצבות ושפכים תעשייתיים". מוסד אקדמאי: אוניברסיטת בן גוריון + קמ"ג.

שם מחקר: "ניטור סחיפה של מדרונות בשטחי כרייה משוקמים  –שיקום מכרות פוספטים  .6

יאומרופולוגי מיטבי". מוסד אקדמאי: ג-במפעל הפוספטים בצין  כרקע לשיקום הידרו

 אוניברסיטת בן גוריון.

שם מחקר: "מקדמי פליטת אבק ופיזור אטמוספרי:  –מקדמי פליטות ומודל פיזור אבק  .7

 אינטגרציה של ניסויים איאוליים ומודל נומרי". מוסד אקדמאי: אוניברסיטת בן גוריון.

גת מזהמים לסביבה באירועי גשם שם מחקר: "זלי –השפעת מייצבי דרכים על קרקע ומים  .8

בעקבות יישום חומרים לדיכוי אבק בדרכים לא סלולות במחצבות". מוסד אקדמאי: מכון 

 וולקני.

שם מחקר: "השפעות בריאותיות קצרות טווח של זיהום  –השפעות בריאותיות של מחצבות  .9

 הטכניון.ו אוויר ממחצבות גיר ודולומיט בישראל". מוסד אקדמאי: האוניברסיטה העברית

 

 הקרן לשיקום מחצבות –שיקום מחצבות 

הקרן לשיקום מחצבות הינה גוף עצמאי, שהוקם בתקנות לפי פקודת המכרות. בראש הקרן עומד 

 מנהל מינהל אוצרות טבע, יחד עם גורמים נוספים. המפקח על המכרות הינו חבר קבוע בקרן.
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שונים של שיקום, החל מהכנת מחצבות שנמצאו בשלבים  35-טיפלה הקרן בכ 2015בשנת 

תיה בשיקום ופרוגרמות ותוכניות שיקום וכלה בעבודות שיקום בשטח. הקרן ממשיכה את השקע

 2017-ו 2016 יםהמחצבות, כאשר עיקר השיקום התבצע בשיקומי נחלים בדרומה של הארץ. בשנ

ק מגדל צדק ליד צפויה הקרן להתחיל בביצוע שיקום לשטחים גדולים בהיקפם, כדוגמת: שיקום פאר

 ראש העין, מחצבת חצור הגלילית, מחצבת שפרעם ועוד.  

 

 :2016יעדי מינהל אוצרות טבע לשנת 

 בי הטבע בישראלאהמשך פיתוח מש

 
וזאת על  ידי שינוי בכמות הגז והנפט המופקים, ביצוע תכנית  –ניצול יעיל של המשאבים הקיימים 

פקת גז/נפט באופן יעיל למאגר ולמשק, קיצור פרקי פיתוח על פי האישור הקיים באופן המאפשר ה

מספר תקלות בטיחותיות  צמצוםהזמן של הפסקות ועיכובים בהזרמת נפט וגז בתהליך השוטף, 

וסביבתיות בשלבי הקידוח וההפקה,  ווידוא  וניטור כי אין שינוי במדדי סביבה )גז ונפט(, מעקב אחר 

 נפח ערימות הטפל במחצבות.

וזאת על ידי וידוא זמינות חומרי גלם לבניה ולסלילה, זמינות חומרי גלם  –חדשים  איתור משאבים 

 לתעשייה, איתור משאבים מותנים )גז ונפט(, איתור עתודות )גז ונפט(.

כמות המועסקים הישראליים בחברות הנפט והגז הפעילות  -פיתוח תעשייה לרווחת הציבור 

 בישראל, גביית תמלוגים.

חציבה בלתי  הגברת הפיקוח על פעולות –הבטחת ביצוע פעולות כרייה וחציבה חיפוש והפקה כחוק 

, ות וגדיעתן תוך זמן מינימלי, הגברת הפיקוח על מחצבות ווידוא עמידה בתנאי רישיון החציבהחוקי

שדה  למשק וכן סיוע בתכנוןבאופן יעיל מחצבים וחומרי חציבה, הפקת  לצורךת פיתוח ותכני קידום

 . בריר לצורך כריית פוספטים, בהתאם להחלטות המועצה הארצית לתכנון וגורמי התכנון הרלבנטיים
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 , הסברה ופניות הציבורתודובר אגף
 

 רקע: 

פעילות אגף דוברות, תקשורת והסברה במשרד, מקיפה את כלל התחומים המקצועיים 

יחידותיו הרוחביות, המקצועיות וכן את יחידות הסמך )מכוני  אתבהם פועל המשרד, 

ידי קידום אפקטיבי של פעילות -ש חזון המשרד ויחידותיו עלומימפועל לאגף ההמחקר(. 

דרך  ,המשרד כמקור סמכות וידע וחיזוק אמון הציבור בו מיצובל, והמשרד בערוצי המדיה

מקצועיות ואיכות השירות מול גורמי  זאת, בדגש על שקיפות, הנגשת מידע ושיתוף ציבור.

 פנים וחוץ.

  

 תפקידי היחידה ומטרותיה: 

 המשרד כסמכות ומקור ידע מיצוב 

 עניין והקהל הרחב בעלידרך שקיפות, הנגשת מידע ושיתוף  קידום אמון הציבור במשרד 

 להוות גורם מסייע ליחידות המשרד לקידום מטרותיהן 

 

 מסרים עיקריים: 

  שיפור איכות החיים בישראל באמצעות הובלת משק אנרגיה יעיל, בר השגה, בר קיימא

 ובטיחותי. 

  ,חיזוק החוסן הלאומי באמצעות גיוון מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה

 בשגרה ובחירום. 

  חיזוק כלכלת ישראל באמצעות פיתוח משק גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי ובאמצעות

 ואסדרת משק החשמל בישראל רוכת טווחקביעת מדיניות א

  שיפור השקיפות והנגשת המידע לאזרח, בין היתר באמצעות אתר האינטרנט של

 המשרד

 קידום ולהרחבת השימוש המושכל באנרגיה 

  לסביבה ולתושבים וקידום אחריות תאגידית במשק האנרגיה אנרגיהבין דו קיום דגש על 
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 אמצעים:

 :תגובות, מענה וקשר יומיומי עם העיתונאים השונים הודעות לעיתונות,  תקשורת

, תדרוכים, מסיבות המסקרים את המשרד והזקוקים לחומרים ולמידע בתחומי עיסוקו

, שיחות רקע, מעקב אחר כלי התקשורת השונים כל העת, סיורים, ישיבות עיתונאים

 מקצועיות.

 וחומרי הסברה פרסום : 

פעילות מול לפ"מ לגבי גיבוש והכנת פרויקטים  :קטים להסברהפרויניהול וייזום  •

של הסברה לציבור. גיבוש אופן הפצת המידע, המסרים, התסריטים, פריסה, 

ההפקה )כולל ימי צילום, הפקת תשדירים, אישור קריאייטיב, אישור קמפיין אוף ליין 

 ואון ליין ועוד(. 

הפקת חומרים שונים להסברת פעילות ומדיניות המשרד, כגון  חומרי הסברה: •

חוברות מקצועיות, דוחות, סיכומי פעילות, פליירים וכיו"ב. תהליך הכולל תחקיר 

מקצועי ואיסוף החומרים הרלוונטיים, עבודה על קונספט ועיצוב עם צוות הגרפיקה 

 שרד. ואישורו, הגהות, אישורים והתאמות מול היחידות המקצועיות במ

 :כנסים מהווים כלי חשיפתי בו ניתן להציג את פעילות המשרד וכן מהווים בימה  כנסים

מכובדת להצגת פעילות המשרד ויצירת שיתופי פעולה שונים. הפעילות מתמקדת 

שיבוץ וכנסים ונוהל קול קורא  שיתופי פעולה, שילוב המשרד על ידי תכנים בכנסים,ב

 . דוברים

  :ויישום נוהל דוברות בחירום, אשר מאפשר לפעול בשיתוף עם  גיבושדוברות בחירום

הגופים הרלוונטיים למשרד במשק האנרגיה )חברת החשמל, מקורות, נתג"ז, תש"ן 

 וכיו"ב(, תוך תיאום מסרים, ועל מנת למנוע בלבול והעברת מידע ומסרים סותרים. 

ילים המשרדיים דיברור המשרד גם בעתות חירום,  מחייב השתתפות פעילה בכל התרג

 והיחידתיים הנערכים )למשל תרגילים בנושאי דלק, גפ"מ וכיו"ב(.

השתתפות בצוותי העבודה של מטה ההסברה הלאומי ושל רח"ל, בגיבוש והכנת כלל 

משרדי הממשלה לפעילות הסברתית במסגרת אירועים לאומיים שונים )מזג אוויר קיצוני, 

 אירועי בטחון וכיו"ב(. 

 ניהול תוכן האתר מבחינת החומרים המקצועיים בו : פורטל המשרדו אתר אינטרנט

 וניסוחם באופן שוטף. ניהול תוכן פורטל המשרד.

 :העיסוק הרב במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  מענה לפניות ציבור

בהקשרים השונים מלווה בפניות ציבור, המגיעות למשרד באמצעות מערכת פניות 

הטלפון, האימייל, הפקס ומשרד מבקר המדינה. כל הפניות מטופלות הציבור המקוונת, 

  ומתועדות במרוכז ביחידת פניות הציבור שבאגף הדוברות.
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  :העסקת יועצים חיצוניים בנושאים נקודתיים מסייעת לדוברות למלא את העסקת יועצים

תוך  תפקידה המורכב על היבטיו השונים, ולממש את יעדי המשרד באופן הטוב ביותר,

הגעה לקהלים ספציפיים. לשם כך, התקשר אגף הדוברות עם משרד לייעוץ אסטרטגי, 

תקשורתי, הסברה ויחסי ציבור, וכן עם צלם שעובד בהתאם לפעילות המצריכה סיקור 

 ותיעוד.

  :התחום הסביבתי נוגע לאזרחים רבים וקיימת מערכת יחסי גומלין בינו שיתוף ציבור

מסגרת פעילות המשרד, כגון: גיבוש מדיניות, קבלת החלטות לבין תהליכים המתבצעים ב

וקידום ביצוע פרויקטים שונים. לעתים קיימת התנגשות בין תחומי התשתיות, האנרגיה 

והסביבה, הדורשים הידברות, מעורבות ושיתוף פעולה מצד פעילי סביבה. המשרד נעזר 

ת מעמיקה עם המגזר ועם ביועצת חיצונית המגיעה מהתחום, שהינה בעלת היכרות אישי

 השחקנים השונים בו, הפועלת לקידום נושאים משותפים למשרד הנוגעים בפן הסביבתי.  

 

 סיכום מספרי:   – 2015פעילות בשנת ה

מציגה עשייה רבה ומקיפה בכל תחומי המשרד ובכל  2015סיכום פעילות דוברות המשרד בשנת 

ה הדרכות בתחומים וכ"ו(. חלק מפעילויות הרבדים בהם פועל האגף )דוברות, פרסום, הסבר

 .  2015, וחלק מתקציבי שנת 2014-2012הדוברות בוצעו באמצעות תקציבי  

 הודעות לעיתונות  120-הופצו כ •

 פניות והתייחסויות לעיתונאים 1,817-טופלו כ •

 פניות ציבור   5,865-נענו כ •

 כנסים 18-כבבמהלך השנה טיפלנו באמצעות נוהל הכנסים  •

 צפיות נספרו באתר האינטרנט של המשרד )בעברית, אנגלית וערבית( 472,000-כ •
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 : 2015טיפול בפניות ציבור ביחידת פניות הציבור במהלך שנת 

 

 
 תחום
 

 
 סה"כ

 
 אחוזים

 
 גפ"מ )גז בישול(

 

 
3,457 

 
59% 

 
 כללי
 

 
559 

 
9.5% 

 
 מים / ביוב

 

 
310 
 

 
5.5% 

 
 חשמל

 

 
450 

 
8% 

 
 שימור אנרגיה 
 מחקר ופיתוח

 
445 

 
7.5% 

 
 דלק
 

 
427 

 
7% 

 
מדעי אדמה, חיפושי נפט, 

 מחצבים

 
132 

 
2% 

 
 גז טבעי

 

 
85 

 
1.5% 

 
 סה"כ
 

 
5,865 

 
100% 
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 :2015כניסות לאתר המשרד לפי חודשים במהלך 

 

 

 

 :2015 - 2012בין השנים ת כניסות לאתר המשרד השווא
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 :  2015פעילות פרסומית במהלך שנת 

  באתר הקיים את המידע לציבור הרחב נועד להנגיש  –לציבור באמצעות גוגלהנגשת מידע

 המשרד, על פי תחומי עניין וצרכים פרטניים. 

 ובטיחות בגפ"מ )גז בישול(. קמפיין  התייעלות אנרגטיתסרטונים בנושאים:  – דקה לשמונה

הסברתי שנועד לתת כלים ציבור בנושא חיסכון באנרגיה ובטיחות בשימוש בגז בישול וחימום 

 )גפ"מ(.

 פעילות מתמשכת – שת"פ עם ערוצי הילדים לקידום התייעלות אנרגטית בקרב ילדים ונוער 

ה התקיימו שידורים חוזרים , במהלכבשיתוף עם ערוץ הילדים 2012שנת שהחלה בערוצית -ורב

סרטוני "משפחת סלפי" בנושא התייעלות אנרגטית,  3. בנוסף, הופקו סרטוני "בצורת חשמל"של 

ששודרו בערוץ ניקולודיאון ולוו בפעילות משלימה באתר של הערוץ. הסרטונים זכו לחשיפה 

בשנת  וך.גבוהה בקרב תלמידים וגם בקרב אנשי חינוך ששילבו אותם כאמצעי הסברה וחינ

, וזכה בערוץ דיסניעם הפקה ושידור של קליפ ל"שיר הבזבז" ששודר הפרויקט הושלם  2015

 אלף צפיות, הורדות ושיתופים רבים ברשת בקרב בני נוער. 50-ליותר מ

 ושלם בוה 2014החל ביוני  – תכנית הערכה לבדיקת אפקטיביות השת"פ עם ערוצי הילדים-

 עם סיום השת"פ.  2015

 

 :2015חומרי הסברה שהופקו במהלך שנת ו פעילות

 הקמת מערכת פניות ציבור ממוחשבת. 

 סרטון הסברה בנושא פעילות אגף שימור אנרגיה לקידום התייעלות אנרגטית בישראל. 

 סרטון הסברה בנושא פעילות מינהל הדלק והגפ"מ. 

 אנרגטית בקרבלקידום התכנית החינוכית של המשרד והמודעות בנושא התייעלות  חברותמ 

 .תלמידי תיכון

 לקידום התכנית החינוכית של המשרד והמודעות בנושא התייעלות אנרגטית בקרב גנטיםמ 

 .תלמידי תיכון

  ערבית(שפה הלאנשים עם מוגבלות )ב "חוסכים באנרגיה"חוברת. 

  2015יולי  –שידור חי מהשימוע הפומבי בנושא הסדרת משק הגז הטבעי. 

  הדגמים לביצוע ניסויים בנושא התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת חוברות הדרכה לערכות

 .)חלק מהתכנית החינוכית "אנרגיה בראש אחר"(

 חתימה אחידה המכילה את כל פרטי העובד  –לדואר האלקטרוני של עובדי המשרד  חתימה

 לצורך יצירת קשר.  
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במהלך  (המשרד ועדותחסויות שאושרו במסגרת נוהל כנסים ו)בכנסים  פעולה פישיתו

2015: 

 ינואר מגמות עתידיות, שיפור הנצילות והפחתת צריכת דלק, - כנס הנעת כלי טייס לא מאוישים. 

 פברוארבנושא תאים סולאריים ופוטו וולטאים - כנס אנרגיה ואנרגיות מתחדשות ,. 

 פברוארבנושא ייצור חשמל מהשמש - מפוזיון שדה בוקריס ,. 

  מרץ.כנולוגיותטריצות דרך מדעיות ופ –כנס של האיגוד הישראלי למים , 

  ,יוניכנס התייעלות אנרגטית ברשתות חכמות. 

 ספטמברכנס תל אביב לערים חכמות ומעורבות בציבור ,. 

 אוקטובר ,בנושא אנרגיית רוח - כנס רוח. 

  אוקטוברטכנולוגיות מים איכות סביבה ואנרגיה מתחדשת,  – ווטקתערוכת. 

  כנסUOG –  ,נובמברבנושא חיפוש והפקת גז ונפט בישראל. 

 נובמבר, בנושא התייעלות אנרגטית - אקלימה. 

 נובמבר, תחרות עיר חכמה. 

 דצמבר. בנושא חקר בעירה, - כנס בעירה 

 
 

 :6201פעילות צפויה בשנת 

המשרדית תוכנית העבודה הדוברות מורכבת ממשימות שוטפות בהתאם לאגף פעילות 

עבודת היחידות המקצועיות במשרד וכוללת מענה לפניות עיתונאים, פרסום הודעות ו

לעיתונות, טיפול בנוהל כנסים ועוד. מלבד הפעילות השוטפת שמתבצעת במהלך השנה, 

, בתחום הפרסום שונים פרויקטיםגם כוללת  2016דוברות לשנת אגף הכנית העבודה של ת

 לציבור הרחב והן לעובדי ולהנהלת המשרד.  הן – ושיתוף הציבור הסברהה
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  2015הפעלת חוק חופש המידע בשנת 

 
להלן דיווח על פעילות הממונה על חוק חופש המידע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 

 : 2015בשנת 

 
 מידע אודות בקשות לקבלת מידע:

 

 אחוזים מספר מידע אודות בקשות מס'

 48.7% 19 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש .1

 17.9% 7 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי .2

 23.1% 9 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע .3

 2.6% 1 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה .4

 0.0% 0 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה .5

 7.7% 3 הסתייםהטיפול בבקשה טרם  .6

 100% 39 סה"כ 

 

  ₪ 240  : 2015סך אגרות חופש המידע שנגבו בשנת 

 מידע אודות בקשות שסורבו:

 16סך הבקשות שסורבו: 

מספר הדחיות  העילה

 בשל עילה זו

 2  הקצאת משאבים –( 1)8

 6 שייך לרשות ציבורית אחרת -( 5)8

 1 שיבוש תפקוד הרשות –( 1)ב()9

 1 ומתןמשא  –( 3)ב()

 1 דיונים פנימיים –( 4)ב()9

 4 סוד מסחרי –( 6)ב()9

 1 החוק אינו חל – 14

 16 סה"כ
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 מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו:

 באחוזים במספר זמן הטיפול

 36.1% 13 יום 15עד 

 11.1% 4 יום 30 -ל 16בין 

 13.9% 5 יום  60 -ל 31בין 

 13.9% 5 יום  120 -ל 61בין 

 25.0% 9 יום 120מעל 

 100% 36 סה"כ

 

 מידע אודות עתירות:

 :ה אחתעתיר ההוגש 2015בשנת 

משרד התשתיות . שמות המשיבים: התנועה לחופש המידע ועמותת צלול 53393-06-15עת"מ 

העתקי פוליסות בבקשה לחשיפת  24.6.2015העתירה הוגשה בתאריך הלאומיות, האנרגיה והמים. 

החברות שהינן בעלות רישיון או חזקה אל הממונה על הנפט, וכן מידע על ערבויות הביטוח שהגישו 

המשרד העביר את מרבית המידע שבוקש במסגרת  נזקים שהופקדו על ידי החברות המחפשות.

 .31.5.2016העתירה לידי העותרות.  התקיים דיון מקדמי ביום 

 

 :2015 – 2010השוואה בין השנים  –פניות לפי חוק חופש המידע 
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  2015בשנת  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםתקציב 

 : 2016ותקציב המשרד לשנת 
 

 :5201תקציב המשרד לשנת 
 

   )הנתונים באלש"ח( 5201תקציב שנת 

 

   
 שם תקנה תקציבית תקנה תקציבית

סכום 
 בתקנה

24, שיא כח אדם 34300101 650 

 11,812 עבודה בלתי צמיתה 34300102

 1,700 שעות נוספות 34300103

 129 כוננויות 34300104

 520 פרישת עובדים 34300105

 590 שעות סטודנטים 34300106

 4,730 החזר הוצאות רכב 34300107

 1,950 שכר עידוד 34300108

 10,394 הוצאות תפעול 34300201

1, אחזקת רכב ממשלתי 34300203 665 

 817 והדרכה רווחה 34300204

2, הוצאות מחשוב 34300207 314 

4, ת במנהל הדיורהשתתפו 34300210 396 

 800 נסיעות לחו"ל 34300211

 349 השתתפות במשרדי הממשלה 34300213

 17,750 פעולות –שימור אנרגיה  34300301

 (154) תקינה –שימור אנרגיה  34300302

 20,000 רכיב הרשאה –ביתי  –שימור אנרגיה  34300303

 (78) חינוך –שימור אנרגיה  34300304

 17,178 פעולות המדען הראשי 34300305

 28,870 רכיב הרשאה –מדען הרשאה סקרים  34300306

 4,830 פעולות דלק וחשמל 34300307

 13,129 רכיב מזומן – פעולות אוצרות טבע 34300308

 1,300 רכיב הוצאה מותנית – פעולות אוצרות טבע 34300308

 13,953 ייעוץ ומחקרים 34300309

 48,330 רכיב הרשאה – הרשאה –ייעוץ ומחקרים  34300310

 3,260 פרסום והפצת מידע 34300312

 (1,300) הכנסה מותנית –הכנסות ממאגר תל ערד  34300313

 (18) השתתפות משרדי ממשלה 34300314

  הוצאות דלק בשעת חירום 34300316

 113 עתודת יחידות מקצועיות 34300317

 383,665   סה"כ
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  תמיכות למוסדות ציבורתמיכות למוסדות ציבור

לצורך  2015למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אין הוצאות כלשהן שהוצאו במהלך שנת 

 תמיכה במוסדות ציבור. 

 
 :6201תקציב המשרד לשנת 

 
   )הנתונים באלש"ח( 6201תקציב שנת 

 

   
 תקנה תקציביתשם  תקנה תקציבית

סכום 
 בתקנה

 28,418 שיא כח אדם 34300101

 15,639 עבודה בלתי צמיתה 34300102

 1,814 שעות נוספות 34300103

 136 כוננויות 34300104

 250 פרישת עובדים 34300105

 578 שעות סטודנטים 34300106

 5,494 החזר הוצאות רכב 34300107

 2,325 שכר עידוד 34300108

 10,394 הוצאות תפעול 34300201

 1,737 אחזקת רכב ממשלתי 34300203

 1,522 והדרכה רווחה 34300204

 3,500 הוצאות מחשוב 34300207

 5,099 ת במנהל הדיורהשתתפו 34300210

 800 נסיעות לחו"ל 34300211

 435 השתתפות במשרדי הממשלה 34300213

 8,000 פעולות –שימור אנרגיה  34300301

 3,500 פעולות המדען הראשי 34300305

 22,870 רכיב הרשאה –מדען הרשאה סקרים  34300306

 11,000 פעולות דלק וחשמל 34300307

 9,500 פעולות אוצרות טבע 34300308

 5,121 ייעוץ ומחקרים 34300309

 22,130 רכיב הרשאה הרשאה –ייעוץ ומחקרים  34300310

 3,260 מידעפרסום והפצת  34300312

(3,500) הכנסות ממאגר תל ערד 34300313  

  הוצאות דלק בשעת חירום 34300316

 17,000 רכיב הרשאה –מאגר מידע נפט וגז  34300318

 346,049   סה"כ

 
 

 סוף
 
 


