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 מידע לציבורדבר הממונה על העמדת 
 

 . 1999 –, לפי תקנות חופש המידע התשנ"ט 2018לשנת  ין וחשבוןד מצורף

 

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

ששר האנרגיה אחראי על ביצועם, רשימת ההנחיות המנהליות הכתובות, תקציב המשרד, 

 . 2019וסקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת  2018ה בשנת עיקרי פעילות משרד האנרגי

 . 2018כמו כן כולל הדוח דיווח על הפעלת חוק חופש המידע במשרד האנרגיה בשנת 

 

מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: על העמדת מידע לציבור דוחות הממונה 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy  . 

 באתר המשרד מצוי מידע רב בנושאי תחומי פעילות המשרד. 

 

 פרטי יצירת קשר: 

  העמדת מידע לציבורממונה על  –יסמין סיאני גב' 

 . 0291360ירושלים מיקוד  36148, ת.ד. 7וב בנק ישראל רח

  074-7681707טלפון: 

    hofesh.meida@energy.gov.ilדוא"ל:

טופס בקשה לקבלת מידע, החוק ועלויות הגשת בקשה לקבלת מידע מפורסמים באתר 

 בקטגוריית "חופש המידע".  משרד האנרגיה

 
 
 

 בוד רב,בכ
 

 יסמין סיאני
 העמדת מידע לציבורממונה על 
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 תחומי האחריות של משרד האנרגיה

 
ע של מדינת טבמים ואוצרות האחראי על נושאי האנרגיה, המשרד(  –)להלן גם  משרד האנרגיה

 במדינת ישראל.והביוב משק המים ניהול על אחראית  שר האנרגיההכפופה לישראל. רשות המים 

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

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

 , המחצבות, הגז הטבעיהחשמל, גז בישול( –פחממני מעובה  )גז בפיקוח על משק הדלק, הגפ"מ

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

ייעול השימוש באנרגיה, בפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים ובארגון מתקנים לאספקת אנרגיה ומים, 

משק האנרגיה לשעת חירום. כמו כן, מתבצעים מחקרים מקיפים בתחום מדעי האדמה תוך פיתוח 

 תשתיות של מידע טכנולוגי, מדעי וכלכלי לשימוש כל מגזרי המשק. 

המשרד,  ידי-לע מגובשתה בתכנית עבודה שנתיתפעילויות המשרד ויעדיו נגזרות ממדיניות הנקבעת 

תוך תיאום וביצוע מעקב ובקרה על התקדמות ביצוע הפעולות ע"י יחידות המשרד, יחידות הסמך, 

 הגופים והחברות הממשלתיות. 

 .  https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy למשרד אתר אינטרנט שכתובתו

 מפורסם באתר המשרד.  המבנה הארגוני של המשרד

 המשרד כלל מספר מינהלים ואגפים: , 2018בשנת 

 

בישראל.  (גז הבישול) הגפ"ממינהל הדלק והגז מופקד על משק הדלק ו – מינהל הדלק והגז .1

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

 מבנה המשק, קידום התחרות וקידום דלקים ממקורות מתחדשים.

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

 המשווקים למשק, 

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

     ופועל במערכת המשק לשעת חירום. 

תקני גז שלא לצריכה עצמית, בטיחות השימוש בתחום הגז, המינהל מופקד על רישוי ספקי גז ומ

    בגז וקידום התחרות במשק הגז.

 

 יחידת פיקוח ואכיפה במינהל הדלק והגז:

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

נגד עוסקים בלתי מורשים , ובכלל זה אכיפה שימוש בגפ"מההצווים וההוראות הקשורים לבטיחות 

 בגז.

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/work_plans_2019
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
https://www.gov.il/he/departments/about/about_energy
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מפקח על כל תחנות הדלק   מינהל הדלק והגז, באמצעות יחידת פיקוח ואכיפה, -בתחום הדלק

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

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

 

 שימור אנרגיהאגף שימור אנרגיה ועל נושא המים.  נושאאחראי על שתיות אנרגיה ומים תאגף  .2

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

פועל לקדם את נושא ההתייעלות האנרגטית, בין היתר באמצעות מכרזים לביצוע המיטבית. האגף 

התייעלות אנרגטית במגזרים השונים, כגון תעשייה, רשויות מקומיות והמגזר פרויקטים של 

אמון על ביצוע הוראות חוק מקורות ו הסברה והדרכה בנושאים בתחום טיפולועוסק בהאגף  הפרטי.

והתקנות שהותקנו לפיו, ובכלל זה פיקוח ואכיפה מנהלית ופלילית על ידי  1989 –אנרגיה, תש"ן 

 פה באגף.  תחום הפיקוח והאכי

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

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

 המים. 

 

. התפקידים העיקריים 2002–הוקמה במסגרת חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב –רשות הגז הטבעי  .3

ל הרשות: פיקוח על בעלי רישיונות; פרסום מכרזים למתן רישיונות; הכנת רישיונות, בהתאם ש

; ייעוץ לשר בנושאי משק הגז 1989-"טהתשמלחוק משק הגז הטבעי ולחוק הגז )בטיחות ורישוי(, 

הטבעי; פיקוח על תנאי השירות וקביעת התעריפים שגובים בעלי רישיונות; טיפול בהתנגדויות 

)ג( לחוק משק הגז הטבעי; קביעת צווי  50קע לכניסה לקרקע שבבעלותם לפי סעיף בעלי קר

בטיחות, תקנות, נהלים לתכנון הקמה הפעלה ותחזוקה של מתקני גז טבעי; אישור מפרטים, 

אישור נהלי הפעלה ותוכניות לשעת חירום של מתקני גז טבעי; אישור תכניות עבודה למערכות גז 

ן אישור להקמה והפעלה של מערכות גז ע"י בעלי רישיונות וצרכנים; בלחץ נמוך; פיקוח ומת

 . הסדרת נושא ההסמכה של העוסקים בגז טבעי

 

-מתן תמיכה מדעיתהמחקר והפיתוח תוך הראשי מופקדת על  ןיחידת המדע- יהראש ןהמדע .4

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

תוח להשגת היעדים יהראשי במחקר ופ ןהמדע ךשל ידע בתחומי העבודה של המשרד. כמו כן תומ

הטכנולוגיים והכנת התשתיות הפיסיות והאנושיות למימוש המדיניות שנקבעה. היחידה שוקדת 

ומעודדת שתופי פעולה בינלאומיים במחקר ופתוח. יעד נוסף הוא יצירת מוקדי ידע מקומיים 

וגיות מקוריות המותאמות לצורכי מדינת ישראל והעשויות לתרום לכלכלה עתה וכן בטווח וטכנול

      הארוך.
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ברגולציה של חיפוש, רישוי והפקה של אוצרות טבע, החל המינהל עוסק  - מינהל אוצרות טבע .5

 סלילה.הבנייה ומשק החומרי גלם לועד למינרלים שונים ומנפט, גז טבעי ופצלי שמן, 

 טבעי נפט וגז והפקת היחידה אמונה על הסדרת תחום חיפושי -והגז הטבעי הנפטבתחום  

על הענקת זכויות לחיפושי נפט  ,לפיו שהותקנו , והתקנות1952 –במסגרת חוק הנפט התשי"ב 

 אחר מימוש זכויות אלו. ופיקוח מעקב כן  על וטבעי, וגז 

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

. על אלו חקיקהפיקוח מקצועי ומעקב אחר עמידה בתנאי הרישיון וכן על  ,חציבהו רישיונות כרייהו

 חלק בהליכי התכנון הסטטוטורי של משק הכרייה והחציבה בישראל. תנוטלכמו כן, היחידה 

והנהלתה מורכבת מנציגי משרדי  ,שר האנרגיהגם היא באחריות  מצויההקרן לשיקום מחצבות 

נציג שר האנרגיה בהנהלת הקרן הינו יושב ראש הנהלת הקרן, והמפקח על ממשלה שונים. 

 .בקרן נוסף המכרות הינו חבר

 

שותפה פעילה בגיבוש מדיניות המשרד ובמימושה, תוך יצירת תשתית  – המשפטית הלשכה .6

משפטית מיטבית לפעולות המשרד והגופים המפוקחים, הקפדה על מינהל תקין, כללי המשפט 

 המנהלי וכללי הדין המחייבים. 

 

את כלל התחומים המקצועיים בהם פועל המשרד,  ףבמשרד, מקי הסברהתקשורת ואגף דוברות  .7

  הרוחביות, המקצועיות וכן את יחידות הסמך )מכוני המחקר(.  כל יחידותיו

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 

הרלוונטיים לפעילות המשרד תוך פנייה לקהלי יעד שונים את פעילות שיתוף הציבור בנושאים 

דתיים, חרדים,  -תלמידים, סטודנטים, פעילי סביבה, מדענים, חוקרים, מגזרים שונים  :ומגוונים

יחידת פניות הציבור באגף  אוכלוסיות שאינן דוברות עברית, צרכנים, טווחי גיל רחבים וכיו"ב.

 מגוון נושאי הטיפול של המשרד. מרכזת את הטיפול בפניות האזרחים ב

    

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

מופקד על ניתוח כלכלי וסטטיסטי של התפתחויות במשקים השונים שבאחריות  אגףהמשרד. ה

כלכליות בתחום  סקירותהמשרד ומתן המלצות בנוגע למדיניות הממשלה בתחומים אלו, ביצוע 

  .בדיקות כדאיות לפרויקטים ופעולות בשוק האנרגיההאנרגיה בארץ והעולם ו
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מייצג את מדיניות תכנון תשתיות האנרגיה והמים במוסדות התכנון. מופקד  – פיזי תכנוןאגף בכיר  .9

על קידום הליכי תכנון פיזי של תשתיות האנרגיה והמים על מנת לתת מלאי תוכניות מאושרות 

שיאפשרו מכוחן הקמת התשתיות הנדרשות לצורך אספקת אנרגיה ומים באמינות ויתירות למשק. 

יאוגרפי של תשתיות האנרגיה והמים לרבות מידע תכנוני שנאסף לצורך כך, הוקם מאגר מידע ג

האגף מוביל קידום וליווי הליכי תכנון  .התשתיות של םלצרכי תכנון שקשור להליכים הייחודיי

שמתכללים את כלל התשתיות שבאחריות המשרד תוך שיתוף פעולה עם אגפי המשרד וחברות 

 התשתית. 

 

אגף חירום, ביטחון, מידע וסייבר יוביל את היערכות המשרד, – , מידע וסייברביטחון, אגף חירום .10

הרשויות הייעודיות וגופי התשתית במשק האנרגיה להבטחת רציפות אספקת האנרגיה והמים 

במשק ולהתמודדות אפקטיבית, תוך חשיבה יצירתית מתמדת, עם אתגרי החירום בישראל. האגף 

 פועל במישורים הבאים:

הרשויות הייעודיות והמפעלים החיוניים, בשגרה ובחירום, למול שיפור מוכנות המשרד,  .א

 תרחישי הייחוס והאתגרים, להבטחת הרציפות התפקודית של משק האנרגיה.

ניהול מיטבי של אירועי חירום במשק האנרגיה והשתלבות במענה לאירועי חירום במרחב  .ב

 האזרחי.

וך המשרד ומחוץ לו, בתחומי אסדרה של תחומי הפעולה, האחריות והסמכות של הגופים בת .ג

 החירום, הביטחון והסייבר.

 פיתוח הידע, המקצועיות ורמת המיומנות של העוסקים בתחום החירום. .ד

הנחיית גופי התשתית הפרטיים בנושא אבטחה פיזית וחמושה, אבטחת מידע, סייבר  .ה

 ורציפות תפקודית.

 פיתוח יכולות ההגנה בסייבר במשק האנרגיה והמים. .ו

יטחונם ורכושם של עובדי משרד האנרגיה, גוף ונפש ושמירה על נכסי המשרד שמירה על ב .ז

 מידע ורכוש.

 שמירה על ביטחון שר האנרגיה במתקני הקבע. .ח
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 רשות החשמל: 

-ו 2015במסגרת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 רשות( במשרד האנרגיה. -)להלן רשות חשמל 1.1.2016, הוקמה ביום 2015-( התשע"ו2016

לפעול בהתאם למטרות חוק משק הרשות מחויבת , 1996-חוק משק החשמל, תשנ"ובהתאם ל

החשמל ובהתאם למדיניות שר האנרגיה ומדיניות הממשלה בהתאם לסמכויותיהם בתחום משק 

 החשמל. 

, קביעת , עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כךקביעת תעריפים -בין תפקידיה העיקריים של הרשות

, ירות חיוני לגורמים שונים במשקשנותן בעל רישיון ספק ש השירותולאיכות לטיב  לרמה, אמות מידה

ופיקוח על מילוי התנאים שנקבעו בהם, פיקוח ואכיפה ביחס להוראות לפי חוק זה  מתן רישיונות

 . ובדיקת תלונות של צרכנים

 הרשות היא הגורם המקצועי במשרד בתחום משק החשמל, המסייע לשר בגיבוש מדיניותו במשק.

 ן העלות, בהתחשב, בין היתר, בסוג השירותים וברמתם.קביעת התעריפים מתבצעת על בסיס עקרו

 .אתר רשות החשמל

 

 רשות המים:

בישראל. בתוך כך, אחראית והביוב רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים 

מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני  רשות המים על שימור ושיקום

 ומפיקי מים. 

באופן יעיל תוך  מרביתלאפשר שירותי מים וביוב באיכות ובאמינות  -מטרתה העיקרית של הרשות 

 הגדלת הרווחה בת הקיימא של תושבי מדינת ישראל.

 , אשר שר האנרגיה מופקד על ביצועו. לחוק המיםרשות המים פועלת בהתאם 

 

 :והים האדמה מינהל המחקר למדעי 

( מינהל המחקר בוטל. בהתאם 59)חכ/( 2461)החלטה  13.02.2017בהתאם להחלטת ממשלה מיום 

המכון הגיאולוגי יפעל כיחידת סמך של המשרד, ויהיה כפוף למנכ"ל המשרד. החברה לחקר  ,להחלטה

ועדה מייעצת בקשר  יקיםשאר חברה ממשלתית, וכן מנכ"ל המשרד יימים ואגמים לישראל בע"מ ת

המכון הגיאופיסי לישראל וכן  -לפעילות ותכניות העבודה של המכון הגיאולוגי, חיא"ל, וככל שיידרש 

 תיאום בין פעילויות המחקר השונות.  לגבי

 

 

 

 

https://pua.gov.il/PublicInquiries/Pages/About.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/israel_water_law_1959
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 חברות ממשלתיות

 הוא השר האחראי לפי חוק החברות הממשלתיות על החברות הבאות:  שר האנרגיה

  .בע"מ חברת החשמל לישראל -

 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ.  -

 חברת ניהול המערכת בע"מ. -

 חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בע"מ. -

  הלאומית מקורות חברת המים -

 .מקורות ייזום ופיתוח בע"מ -

 מקורות, המוביל הארצי ונכסים בע"מ.  -

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.  -

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )תש"ן(.  -

 חברת קו מוצרי דלק בע"מ )קמ"ד(  -

 החברה לחקר ימים ואגמים בע"מ )חיא"ל(.  -

 המכון הגיאופיסי בישראל.  -
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 :משרד האנרגיהת וכתוב

 . 9136002, ירושלים, מיקוד 36148, ת.ד. 7בנק ישראל : רחוב כתובת המשרד

 . 074-7681707טלפון: 

 .02-5316120טלפון: . ירושלים, הר חוצבים, 14הרטום  ובברח אגף פיקוח גז ממוקם

 .04-8674113טלפון: . 3303403, חיפה, מיקוד 33541ת.ד. חיפה:  –אגף פיקוח ובטיחות 

 .08-9153066טלפון: , בניין המכון הגיאופיזי, לוד. 4רחוב יודפת לוד:  –אגף פיקוח ובטיחות 

 . 02-5314221, ירושלים. טלפון 30: רחוב מלכי ישראל המכון הגיאולוגי

-02. טלפון: 9414501, ירושלים, מיקוד 1296, ת.ד. 7רחוב בנק ישראל רשות החשמל: 

6217111. 

 . 076-5300905אביב. טלפון: -, תל14: רחוב המסגר וביוב מיםהממשלתית לרשות ה

 

 : העמדת מידע לציבורהממונה על 

 יסמין סיאני גב' 

 .074-7681707טלפון: 

    hofesh.meida@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. 7וב בנק ישראל רח כתובת:

 בתיאום מראש. 15:30עד  8:30ה' בין השעות  –' מועדי קבלת קהל: ימים א

 danitc@energy.gov.il דוא"ל: , 7681753-074 טלפון:

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

 

mailto:hofesh.meida@energy.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mni3%40mni.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mni3%40mni.gov.il
mailto:danitc@energy.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/lpg_license
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 בעלי תפקידים במשרד האנרגיה 
 :10.6.2019נכון לתאריך 

 . שר האנרגיה – ד"ר יובל שטייניץ

 המנהל הכללי. –מר אהוד )אודי( אדירי 

 מנהל רשות החשמל. –ד"ר אסף אילת 

 מנהל רשות המים.  –מר גיורא שחם 

 .לוגיומנהלת המכון הגיא –ד"ר רבקה אמית 

 היועצת המשפטית.  –עו"ד דרורה ליפשיץ 

 חשב בכיר.  –מר ערן גיל 

 .מנהל רשות הגז הטבעי – אלכסנדר וורשבסקימר 

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

 סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים. –מר יחזקאל ליפשיץ 

 . והגז מנהל מינהל הדלק –יוסף  -מר חן בר

 מנהל מינהל אוצרות טבע והממונה על ענייני הנפט. –מר יוסי וירצבורגר 

 . פיתוחממלא מקום המדען הראשי ומנהל אגף מחקר ו – גדעון פרידמןד"ר 

 מנהלת אגף בכירה כלכלה.   –גב' נופיה בכר 

 מנהלת אגף בכירה תכנון פיזי. –גב' דורית הוכנר 

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

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

 מנהל אגף א' )פיקוח ובטיחות(. –מר חאלד פארג' 

 מנהל אגף א' הנדסה ורישוי. –מר אילן בנימין 

 מנהל אגף א' ייעוץ משק המים.  –עזרה -מר יוסף מאור אל

 מנהלת אגף א' משאבי אנוש. –גב' מלי מתוק 

 מנהל אגף א' מערכות מידע. –מר ניר צנטנר 

 מנהל תחום בכיר קמ"ט חשמל. –מר סעיד קאסם 
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 רשימת החוקים ששר האנרגיה ממונה על ביצועם 
 

  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 –חוק הנפט, התשי"ב . 

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

  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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 הנחיות מנהליות כתובות
 

, שכתובתו משרד האנרגיהבאתר האינטרנט של  המנהליותניתן לעיין בהנחיות 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy  

 
 :משרד האנרגיההכתובות שלפיהן פועל  המנהליותההנחיות 

 .למתן היתר להקמה והפעלת מחסן גפ"מנוהל למתן רישיון ספק גז ותנאים  -

 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.  -

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

 הנחיות להטמנת רשת החלוקה במתח גבוה ובמתח נמוך. -

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

 .משרד האנרגיהידי המדען הראשי של 

 ם. היתרי חקירה וחיפוש מחצביקבלת הנחיות המפקח על המכרות להגשת בקשות ל -

 בקשת רישיון חציבה. שת גהנוהל  -

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

 ת למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט. הנחיו -

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

 צוא גז טבעי.הנחיות בעניין הגשת בקשות לאישור יי -

 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.  -

 הנחיות לסידוק הידראולי. -

 הוראות ונהלים בתחום הגז הטבעי. -

 נוהל רישום ספקי שירותי אנרגיה.  -

 

 מאגרי מידע
תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות, 

המשרד נמצא בשלב רישום המאגרים אצל רשם  -, והמטרות לשמן הוקמו 1981 –התשמ"א 

 .  הרלבנטייםהמאגרים, עם סיום תהליך הרישום יפורסמו המאגרים 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
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וסקירת עיקרי  2018עיקרי פעילות משרד האנרגיה בשנת 
 2019הפעולות המתוכננות לשנת 

 
לחצו על . לקריאת תכנית העבודה 9201עבודה מפורטת לשנת  תכניתבאתר המשרד מפורסמת 

 הקישור.

 
 מינהל הדלק והגז

 
 :2018הדלק והגז בשנת  מינהלפעילות 

 הדלק בתחומים הבאים:במינהל בוצעה פעילות שוטפת  2018בשנת  .1

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

 :המשק

 פיקוח וביקורת על איכות מוצרי דלק. .1

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

 .דלק ם חברות חדשות לשיווקרישו .3

 .איסוף מידע וסטטיסטיקה על משק הדלק ופרסומם .4

 .איו"ש( Cדלק וגפ"מ לשטחי  מכליותמעבר היתר שום "צו אלוף" )יי .5

 

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

 :כפי שנקבעובהתאם ליעדי השירות  -

 .רמות המלאי של מוצרי הדלק השונים ואיכותם לשעת חירום בקרה על .1

 ת חירום לכלל צרכי המשק.מלאי דלק לשעאיכות מעקב אחר  .2

 המשך תהליכי הצטיידות של דלקים. .3

יכולת שינוע לשיפור  "2המשך יישום הפקת הלקחים מתרגיל "מרכבות אש  .4

 .באמצעות מכליות כביש מצבי משברדלקים ב

ורשויות משק הדלק במעקב אחר מוכנות המפעלים החיוניים לחירום  .5

 מקומיות.

לתרחישי הייחוס להבטחת הרציפות  זשיפור מוכנות מינהל הדלק והג .6

 .התפקודית

 .זישור יעדי שירות של מינהל הדלק והגא .7

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/work_plans_2019
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/work_plans_2019
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 :שיפור רמת הבטיחות והאמינות של מוצרי הדלק ומתקני הגפ"מ .ג

בוצעה פעילות פרטנית עם בעלי  6294לקראת אישור תקן תחזוקת דס"ל  .1

המתקנים ועובדי הפיקוח במינהל הדלק של הטמעת התקן בכל שלבי 

 שרשרת האספקה. 

באמצעות מערכת  158מעקב אחר עמידת הצוברים ומרכזיות גז בתקן  .2

מחשוב החדשה שפותחה במשרד ובאמצעות מיקור חוץ. נשלחו לחברות 

 מכתבים לתיקון הליקויים במתקניהן. 6,585הגז 

המשך פיתוח מערכת מחשוב לקליטת חוות דעת מקצועית לבחינת עמידת  .3

 עשרות אלפי צוברים ומרכזיות גפ"מ בדרישות על פי דין.

כולל גם בהליכי התקינה משולבת של גפ"מ וגז  -השתתפות בהליכי תקינה  .4

 טבעי.

 

ותחה מערכת מחשוב חדשנית שנועדה לפקח על פ - מחשוב מערכתהמשך פיתוח  .ד

 בטאבלטיםביצוע בדיקות צוברי גז בידי ספקי הגז. מדובר במערכת הכוללת שימוש 

אודות בדיקות שנערכו נתונים  יוזנו , שבההמשרדית המחשובהמקושרים למערכת 

 איכות, םטפסיריבוי מסורבל של פיקוח,  להליך מענה מעניקה המערכת. לצוברים

)דליפות  חירום באירועי מידי טיפול במתן עיכוב, נתונים לקבלת במשרד תלות ,דיווח

המינהל ואגף מערכות מידע במשרד הציגו את המערכת (. מלחמה, אדמה רעידות, גז

לאגף איכות ומצוינות בנציבות שירות המדינה וזכו להגיע לגמר בתחרות השנתית 

 של המערכת.   5עלתה גרסה  2018. בשנת 2017לחדשנות בשירות המדינה לשנת 

 

קביעת מחירים מרביים למוצרים שבפיקוח ותעריפים לשירותי תשתית במשק  .ה

 בוצעה בתחום זה הפעילות הבאה : 2018בשנת  - הדלק

בתחנת הדלק. הצו נחתם באפריל  95עדכון צו הפיקוח על מחיר בנזין  .1

2018. 

הסתיימה העבודה המקצועית על עדכון צו תעריפי תשתית במשק הדלק,  .2

שכללה פרסום לשימוע ציבורי, קבלת התייחסויות, קיום דיונים בוועדת 

 . 2018שרד המשפטים. הצו נחתם במאי מחירים וניסוח צו לאישור מ

הסתיימה העבודה המקצועית לעדכון צו הפיקוח על הסולר ומתכונת הדיווח.  .3

 .2018ומתכונת הדיווח עודכנה באפריל  2018הצו נחתם במרס 

הסתיימה העבודה המקצועית לעדכון צו הפיקוח על גפ"מ ומתכונת הדיווח.  .4

 .2019הצו ומתכונת הדיווח נחתמו במרס 
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בוצעה עבודה מקצועית לתיקון צו המחירים בשער בית זיקוק. הוכן צו  .5

 שיועבר לאישור וחתימה של השרים לאחר כינון הממשלה החדשה. .

 המשיך תהליך בחינת תעריפי חברת קצא"א .6

החל הליך בחינה מחדש של התעריפים המפוקחים של מכירת צוברים  .7

 במגזר הביתי.

 שבפיקוח.בוצע מעקב ועדכון כלל המוצרים  .8

 

 בנוסף לכל אלו פעל מינהל הדלק והגז בתחומים הבאים:

 השלים המינהל את גיוס כל המפקחים והחוקרים לאגף הפיקוח. 2018בשנת  – "אכ גיוס .1

ניתנה תמיכה במסגרת  2018בשנת  -תמיכה ביצרני ביודיזל, ומתן החזרים על מיסוי עודף  .2

 .2017ההליך המכרזי שפורסם בשנת 

פורסם מכרז התמיכה בהקמת תחנות תדלוק  2018בשנת  - ז טבעי לתחבורהקידום נושא ג .3

 הצעות.  37הצעות ונבחרו כ  47מלש"ח. למכרז ניגשו  100בגז טבעי דחוס בהיקף של 

החל המשרד בבדיקת הצורך בהחלת פיקוח מחירים על תעריפי  2018בשנת  -קצא"א  .4

 א."קצא

 ים:אתרב ,ד,ה/ א1/ 32תמ"א  -תכנון להקמת אתרים לאחסון גפ"מ  32השלמת תמ"א  .5

היערכות לקראת מכרז לאתרים שאושרו . 2018, אשדוד, קצא"א אושרו בשנת יבור

 ד,ה. 1/  32בתמ"א 

הסתיימה בדיקת התעריפים שבצו תעריפי התשתית במשק  2018בשנת  – תעריפי תשתית .6

 הדלק.

המשיכה פעילות האכיפה  2018בשנת  - דלק ותחנות דלק פיראטיותאכיפה בתחומי איכות  .7

משטרת ישראל, רמ"י, הגנ"ס  - כנגד מספר תחנות דלק פיראטיות בשיתוף עם גורמי האכיפה

 ועוד.

החל השלב הראשון של יישום הרפורמה, ובשנת  2018 בשנת -התקן תדלוק אוניברסלי   .8

הרפורמה נכנסה לשלב הסופי והמלא כאשר התדלוק מתבצעים באמצעות התקן תדלוק  2019

 אוניברסלי בלבד. 

ליווה מינהל הדלק את עדכון תכנית האב למשק  2018בשנת  - משק האנרגיהל תכנית אב .9

 האנרגיה.

 חקיקה בתחום בטיחות וקידום התחרות בגפ"מ: .10

הצעת חוק שמסדירה את  - 2018-הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התשע"ט .א

. ההצעה 1989-משק הגפ"מ ובאה במקום חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט

 24ועברה קריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום  2018בדצמבר  12פורסמה ביום 

 . 2018בדצמבר 
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-התשע"ט, )תיקון( בעבודות גפ"מ(תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים   .ב

 2018ביולי  30תיקוף מקיף של התקנות שאושר על ידי ועדת הכלכלה ביום  - 2018

 .2018בספטמבר  16ופורסמו ברשומות ביום 

תקנות חדשות  - 2018-תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי ספקי גפ"מ(, התשע"ט .ג

ק גפ"מ ומחליפות את הנוהל שמסדירות את הדרישות המקצועיות לקבלת רישיון ספ

 2018ביולי  30למתן רישיון ספק גז. התקנות אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום 

 .2018באוקטובר  28פורסמו ברשומות ביום ו

 זיקוק בתי ידי על גז מכירת)במשק המדינה )תיקוני חקיקה( הסדרים  תקנות .ד

תיקון מקיף של התקנות, שבמסגרתו הוסדרו  - 2018-)תיקון(, התשע"ח (וספקי גז

אלמנטים מהותיים במנגנון ההקצבות, ואושרו הקלות לחברות קטנות לצורך עידוד 

ופורסם  2018במרץ  6התחרות. התיקון אושר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת ביום 

 .2018במאי  31ברשומות ביום 

ופות האמורות בסעיפים צו הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )הארכת התק .ה

צו שמאריך את תוקפן של שתי הוראות  - 2018-ב)ב( לחוק(, התשע"ט17 -א)ב( ו17

שעה שנועדו לקדם את התחרות במשק הגפ"מ. הצו אושר על ידי ועדת הכלכלה של 

 .2018בדצמבר  26ברשומות ביום  םפורסו 2018בדצמבר  17הכנסת ביום 

. גז באירועי הגז ספקי טיפול את להסדיר נועד הצו -"מ( גפ אירועי( )ורישוי)בטיחות  הגז צו .2

 מספר דיונים בצו.  הכלכלה בוועדת התקיימו 2018 בשנת

הגז )בטיחות ורישוי( )בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ צו  .3

 תיקון של הצו שמגביל אחסון של מכלי גפ"מ בבנייני מגורים, מקומות -ובמחסן עזר( )תיקון( 

 התקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת דיון בצו. 2018ציבוריים וחצרותיהם. בשנת 

 

 2019ת בשנוהגז הנושאים המרכזיים בהם יפעל מינהל הדלק 

 המשך פעילות שוטפת בכל התחומים הנזכרים מעלה ובפרט:

צוברים ומרכזיות  20,000מתוכננים להיבדק כ  2019בשנת  – בדיקת צוברים ומרכזיות גז .א

 .גז

שדרוג נוסף של המערכת  – לבדיקת צוברים ומרכזיות גז מחשוב מערכתהמשך פיתוח  .ב

 .6בגירסה 

 הקלה באופן הגשת הבקשות. – מתקני גזהקמת מערכת מחשוב לרישוי ספקי ו .ג

שיפור הליכי עבודה וייעול עבודת החוקרים באמצעות  – הקמת מחשוב ליחידת החקירות .ד

 מערכת מחשוב חכמה.
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המערכת כוללת מידע על  – למיחשוב ואוטומציה של כל מערכות המידעהקמת מערכת  .ה

תנועות הדלקים )כמויות ומחירים(. המערכת שתאופיין ותוקם במהלך השנה תכיל מחושב 

. חלק BIואוטומציה של הדיווחים המדווחים למינהל הדלק וארגון המידע לצורך עיבודו במערכת 

 דע )החסוי מסחרית( ישמש לניתוחים פנימיים.מהמידע יועמד לשימוש הציבור וחלק מהמי

הוכרז התקן באופן  2018בספטמבר  - (6294תהליכי אכיפה לתקן תחזוקת דס"ל )ת"י יישום  .ו

 מתוכננים בדיקות כל המתקנים על פי התקן החדש. 2019על ידי הכלכלה. בשנת רשמי 

מכרז להקמת מתקני אחסון גפ"מ על בסיס תמ"א  –קמת מתקן לאחסון גפ"מ אסטרטגי ה .ז

 .2018אשדוד וקצא"א שאושרו בשנת  ים:אתרב ד,ה/ 1/ 32

 .הגז הפחמימני המעובה חוק חקיקתהשלמת  .ח

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

שיקבע את הכללים למענה לקריאה  –התקנת צו הגז )בטיחות ורישוי( )אירוע גז(  (1

 הנוגעת לאירוע גז, והפעולות שנדרש לבצע לאחר קבלת קריאה כאמור. 

שיקבע את הדרישות  –התקנת צו הגז )בטיחות ורישוי( )היתר למיתקני גפ"מ(  (2

 המקצועיות לקבלת היתר להקמה ולהפעלה של מיתקן גפ"מ.

"מ גפ במחסן מחנאות ומכלי מכלים של ההחסנה( )בטיחות ורישוי)בטיחות  הגזצו תיקון  (3

אחסון של מכלי גפ"מ בבנייני מגורים, מקומות ציבוריים שיגביל  – (עזר ובמחסן

 .וחצרותיהם

מתן סובסידיה/מענקים כפיצוי על גביית בלו עודף ליצרני ביודיזל.  –קידום דלקים מתחדשים  .י

 בהתאם למכרז.

הינו חלק  - הדלק משק של ומחירים כמויות לדיווחי ממוחשב מערך הקמת תחילת .יא

מההיערכות ומעבר לאתר אינטרנט חדש. במסגרתו חלק מהנתונים הזמינים כיום לציבור יהיו 

 וזמינים יותר. םנגישים במתכונת וממשק ידידותיי
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 גז ודלק אגף פיקוח ובטיחות

 
הדלק ו גז בישול( –)גז פחממני מעובה  אגף פיקוח ובטיחות עוסק בפיקוח ואכיפה בתחום הגפ"מ

 ופועל בין היתר במטרה לשמור על רמת בטיחות גבוהה בשימוש מתקני הגפ"מ בישראל.

 

 תחומי פעילות, יעדים ומטרות

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

 בטיחות הגז בתחומי רישוי, חקיקה ותקינה. 

  

  בתחום הגפ"מפיקוח ואכיפה 

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

  בדיקת עמידתם בדרישות החוק. -פיקוח על העוסקים בעבודות גפ"מ 

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

 לי גז, מיכלי מחנאות ועוד.מערכות ביתיות, תקינות מיכ

 פיקוח ואכיפה בתחום הדלק

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

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

 .תדלוק עם מעבדות לבדיקת מוצרי הדלק

  רישיוןו היתר בניה הפועלות ללאלא רשומות ר מכירת דלקים לתחנות דלק חוק האוסהאכיפת 

 .עסק

  המפוקחים דלקמוצרי הפיקוח על מחירי. 

  בתחנות התדלוק.והצגת מחירים פיקוח על שלטים 

  "אזור ומ הודה ושומרוןלשטחי ימישראל  גז ודלק בדיקת מעבר מכליות –מבצעי "צו אלוף

 .לישראל יהודה ושומרון

והמלצות להגשת כתבי אישום והדלק  גזהבתחום  הטלת קנסות מינהלים - והגשת כתבי אישוםקנסות 

 בגין ביצוע עבירות בתחום הגז והדלק.  

 

 הפועלים ללא רישיוןפעילות כנגד גורמים 

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

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

 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. 60 -כ     חברות גז מורשות .2

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

  מתקני מילוי בגפ"מ 17 -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. 1,200 -כ

 תחנות תדלוק רכבים המונעים בגפ"מ 150 -כ

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

 מאות משאיות מובילות מיכלי גז מטלטלים                                                      
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 2018הגפ"מ בשנת הדלק ובתחום ואכיפה סיכום ביצוע פיקוח 

 

 סה"כ דרום מרכז צפון סוג המתקן/ פעילות

  21  11  3  7 מתקני מילוי

  128  80  24  24 צוברים

  430  61  180  189 מחסנים

  164  39  71  54 סוכנויות 158תקן 

  12,693  4,455  6,778  1,460 158בדיקות תקן 

  60  13  23  24 מכלים 70תקן 

  116  23  51  42 תחנות תדלוק בגפ"מ -ביקורת בטיחות 

  106  15  50  41 דגימות גפ"מ בתחנות תדלוק בגפ"מ

  102  5  36  61 משאיות הובלת גפ"מ

  4  0  2  2 דגימות גפ"מ ממכלים תפוסים

  5  0  2  3 דיגום גפ"מ בבז"ן ובקצ"א

  1,124  251  420  453 ביקורות שלטים ומחירים בתחנות דלק

  58  39  7  12 פעילות בתחנות דלק פיראטי

  82  57  23  2 תצפיות ומעקבים

  391  197  86  108 מבצעים

  53  46  0  7 במחסומים )מתוך כלל המבצעים(אכיפה 

  93  43  23  27 פעילות עם משרדים אחרים

  68  8  19  41 סה"כ כלי רכב שנתפסו

  6,796  971  2,576  3,249 סה"כ מכלים מטלטלים שנתפסו

  61  6  5  50 מס' צווי בימ"ש שבוצעו

  807  156  460  191 מס' תלונות ציבור שטופלו

  112  34  57  21 טיפול באירועים גפ"מ

  6,585  725  4,434 1,426 צוברים ומרכזיותמכתבי ליקויים על 

  1,021  240  233  548 המבדקה הכימית -בתחנות ומסופים  95דגימות דלק  

  1,041  251  234  556 המבדקה הכימית -דיגום סולר בתחנות ומסופים 

  26  17  8  1 הכימיתהמבדקה  -דיגום דס"ל 

  368  113  120  135 מפקחי האגף -בתחנות ומסופים  95דגימות דלק  

  350  111  105  134 מפקחי האגף -דיגום סולר בתחנות ומסופים 

  16  4  8  4 מפקחי האגף -דיגום דס"ל 

  1,389  353  353  683 סה"כ -בתחנות ומסופים  95דגימות דלק  

  1,391  362  339  690 סה"כ -בתחנות ומסופים דיגום סולר 

  42  21  16  5 סה"כ -דיגום דס"ל 

  658  270  187  201 סה"כ תיקי חקירה שנפתחו

  729  294  184  251 סה"כ תיקי חקירה שבהם הטיפול הסתיים

  1,013  460  225  328 סה"כ אנשים שנחקרו

  47 - - - דלק -סה"כ קנסות מנהליים שהוגשו 

  33 - - - גפ"מ -סה"כ קנסות מנהליים שהוגשו 

  909,850 - - - סך הקנסות )בש"ח( -קנסות מנהליים 
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 2019שנת תכנית עבודה ל –הגפ"מ הדלק ובתחום ואכיפה פיקוח אגף 
 
 

 סה"כ דרום מרכז צפון תחומים

  193  40  73  80 חברות, סוכנויות וסניפים

  30  10  8  12 ביקורות למתקן( ביקורת מתקני מילוי )שתי

  457  60  192  205 מחסנים ומחסני עזר

  114  66  20  28 טון 10צוברים מעל 

  360  120  120  120 70מכלים, תקן 

  9,000  3,000  3,000  3,000 ביקורת תקניות

  108  36  36  36 מבצעים )שאינם אכיפה במחסומים(

  36  36  0  0 אכיפה במחסומים

  1,175  266  423  486 95תחנות דלק: דגימות 

  1,176  267  423  486 תחנות דלק: דגימות סולר

  32  8  16  8 דגימות דס"ל

  112  26  47  39 תחנות תדלוק בגפ"מ )בטיחות(

  112  26  47  39 תחנות תדלוק בגפ"מ )דגימות(

  5  1  2  2 דגימות גפ"מ כללי )בתי זיקוק(

  1,176  267  423  486 תחנות דלק: שילוט ומחירים

  9,000  2,000  5,000  2,000 צוברים ומרכזיותמכתבי ליקויים על 
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 רשות הגז הטבעי 
 

 רקע:

ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים ידי -וון מקורות האנרגיה עליפועל נמרצות לג משרד האנרגיה

אנרגיות יחסית לסוגי זולה מכל דלק פוסילי אחר,  ידידותית לסביבהיותר הכנסת הגז הטבעי כאנרגיה ו

ייצור חשמל . הגז הטבעי מהווה מקור אנרגיה חשוב ביותר לים ומקורה בעתודות ישראליות גדולותאחר

גז ועוד.  ותפליםמים ממתכת ונייר,  כימיה ופטרוכימיה, כגון: ייצור מוצרי תעשייה,וכן ב תחנות כוחב

, בישראלהגז הטבעי משק  עד לפיתוחטבעי משמש בעולם אף למגזר הביתי ובסקטור התחבורה. 

 . , על כל המשתמע מכךופחםומוצריו נפט יבוא של על התבסס משק האנרגיה בעיקר 

 
כגון: הפחתת עלויות האנרגיה , יתרונות רביםבחובה  לגז טבעי טומנתהישראלי אנרגיה ה משקהסבת 

מפעלי תעשייה, הפחתת זיהום האוויר וגזי החממה, שיפור התחרותיות ייצור מוצרים בחשמל ול לייצור

, צוא, מתן הזדמנות לחברות ישראליות לעסוק בתחום הגז הטבעייקידום היו במגזר התעשייתי

הבטחת יציבות במחירי האנרגיה, אפשרות להקמת משק חשמל תחרותי המבוסס על הון פרטי, שיפור 

 ועוד.זן התשלומים של המדינה, קיום הכנסות משמעותיות הקשורות להפקה ומכירת גז טבעי מא

 

הגז הטבעי הפך להיות מקור אנרגיה מרכזי ומוביל, אשר תורם תרומה משמעותית למשק הישראלי 

בהפחתת התלות ביבוא נפט ופחם ומצטיין בתרומתו הכלכלית למשק כולו. הוא מקור אנרגיה 

את  איכות הסביבה במדינת ישראל ונכנס יותר ויותר לענפי המשק השונים. כך  אסטרטגי שמשפר

בעת הזאת, פועל המשרד לשם יישום מדיניות שר האנרגיה לניצול הגז הטבעי גם בתחבורה ציבורית 

ומשאיות ובחיבורו לתשתית של משקי הבית. הגז הטבעי תורם להפחתת מחירי אנרגיה וחשמל 

 סכון למדינה.בישראל ומשמש מקור לחי

 
נמשכה מגמת העלייה בצריכת הגז הטבעי. הצריכה המשקית בישראל בשנה זו  2018בשנת 

 2017בצריכת הגז הטבעי במשק ביחס לשנת  7% -. מדובר בגידול של כBCM 11.11 -הסתכמה ב

מהגז הטבעי  95% -. קרוב ל2019ומגמת העלייה בצריכת הגז הטבעי צפויה להימשך גם בשנת 

הינו גז טבעי נוזלי מיובא שנכנס למערכת ההולכה  והייתראספקה רציפה ממאגר תמר, מקורו מ

 הארצית דרך המקשר הימי.

 
אל מול חופי חדרה, משמש כגיבוי למאגר תמר. המקשר  2013המקשר הימי שהוקם בתחילת שנת 

מספק יכולת הזרמת גז טבעי למערכת ההולכה ומאפשר להימנע מצריכת סולר או מזוט בעת מחסור 

לעומת  BCM 0.67 -סופקו דרך המקשר כ 2018בגז טבעי או בשעות שיא בביקושים. במהלך שנת 

, הגידול בשימוש בגז הטבעי הנוזלי היה בעיקר בחודשי הקיץ. האספקה 2017בשנת  BCM 0.52 -כ
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מהמקשר הימי איננה רציפה ומשמשת בעיקר לגיבוי האספקה ממאגר תמר ולהשלמת הצריכה 

 בשעות השיא.

 
מהביקוש  82% -מהווה כ BCM 9.1 -הסתכמה בכ 2018סקטור החשמל שצריכתו הכוללת בשנת 

. צריכת 2017בצריכת גז טבעי לייצור חשמל בהשוואה לשנת  7% -חל גידול של כלגז טבעי. בשנה זו 

 .BCM 2.02 -והסתכמה בכ 2017בהשוואה לשנת  12% -הגז הטבעי בסקטור התעשייה גדלה בכ

 

 -של גז טבעי, וזאת בהשוואה לכ BCM 0.2 -ידי צרכני רשתות החלוקה כ-נצרכו על 2018בשנת 

0.16 BCM  23% -של כ , גידול2017בשנת. 

 

קודמו מהלכים אסטרטגיים משמעותיים המצביעים על המשך חיזוק ופיתוח משק הגז  2018בשנת 

הטבעי בישראל, ובדגש על פיתוח רשת חלוקת הגז הטבעי. מהלכים אלו צפויים לשפר את רווחת 

מת תושבי ישראל, תוך הגדלת היתירות ואמינות האספקה. התפתחויות אלו צפויות להמשיך את מג

העלייה בביקוש לגז טבעי בישראל גם בשנים הבאות, ובכך הולכת ומצטמצמת התלות האסטרטגית 

סופקו  2018ועד סוף שנת  2004והכלכלית בנפט ופחם ומשתפרת איכות הסביבה בישראל. משנת 

 של גז טבעי, אשר החליף את השימוש בפחם ובתזקיקי נפט המזהמים יותר. BCM 83 -כ

 
טבעי עתידה  המצטברת של המשק על השימוש בגז מההוצאה 70%-וח הארוך, ככי בטוש לציין י

ועדת  לחזור לציבור בדרכים שונות וביניהן: תמלוגים, מס חברות, היטלי רווחי נפט )מסקנות

הגז  טבעי ועוד.ה גזה שינסקי(, מס על דיבידנד ביחידות השתתפות, חלקו של הציבור בשותפויותיש

מיליון  860 -משרד האנרגיה גבה כ 2018ת למדינה מתמלוגים ומיסים, בשנת הטבעי הינו מקור הכנסו

 בגין תמלוגים על גז טבעי, ובעתיד צפויות הכנסות משמעותיות נוספות גם מהיטל על הגז הטבעי. ₪

 
להערכת רשות הגז הטבעי סך החיסכון המשקי כתוצאה מהמעבר לשימוש בגז טבעי החל משנת 

. חיסכון זה הינו פועל יוצא של השקעות פרטיות ₪מיליארד  63.7 -הינו כ 2018ועד סוף שנת  2004

 77% -, המביאות לחיסכון במעבר לשימוש בגז טבעי שהוא זול יותר. כ₪בהיקף של עשרות מיליארדי 

מהחיסכון המשקי נובע מהפחתת עלויות בייצור חשמל ובכך תורם להפחתה משמעותית בתעריפי 

ת רבה להמשך השקעות במשק הגז הטבעי, להגברת החיסכון במשק החשמל במשק. קיימת חשיבו

 ותרומה משמעותית גם להכנסות המדינה.

 

בשנים הקרובות צפוי המשך פיתוח משק הגז הטבעי הן בצד ההיצע בעקבות פיתוחם של מאגרי 

לוויתן, תנין וכריש ועידוד פיתוח מאגרים נוספים, אשר תורמים גם לרמת האמינות באספקת הגז 

הטבעי, והן בצד הביקוש בשל גידול צפוי בביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל ובסקטור התעשייה כולל 

צרכנים קטנים ברשתות החלוקה, אשר יתרמו לקידום רשתות החלוקה עבור צרכנים חדשים במערכת 
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ויקרבו את הגז הטבעי לכל הקצוות. בנוסף, צפוי גידול בביקוש לגז טבעי כתוצאה מפיתוח סקטור 

התחבורה, הכולל שימוש בגז טבעי דחוס ומעבר צפוי של רכבים פרטיים מדלק קונבנציונאלי לרכבים 

 חשמליים, וכן פיתוח סקטור המגזר הביתי. 

 
 גז הטבעי:לענייני משק ה מועצההרשות הגז הטבעי ו

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

חוק משק הגז  - להלן), 2002-התשס"ב, הגז הטבעימשק הוקמה מכוח חוק הטבעי  רשות הגז

ליצור תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר הפרטי, ו הן: מטרותי, אשר (הטבעי

, לקבוע תעריפים ההולכה והחלוקה רישיונות לפקח על בעלילהסדיר את הפעילות במשק הגז הטבעי, 

משק הגז בפעילויות בטיחות הבטיח שמירה על הות שייתנו בעלי הרישיונות, לואמות מידה לשיר

הטבעי ועוד. בנוסף, תקציב רשות הגז הטבעי נקבע בסעיף תקציבי נפרד ממשרד האנרגיה וניהולו 

, בעוד היא משמשת רשות רגולטורית המהווה חלק ממשרד הגז הטבעי רשות באחריות מנהל

 האנרגיה.

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

לקבוע אמות מידה לשירות, לאשר תעריפים ולמלא את התפקידים שהוטלו עליה לפי חוק משק הגז 

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

 ני נציגים מקרב הציבור. ושוצר , נציג שר האהאנרגיה שר

 
 :עיקרי פעילות רשות הגז הטבעי

 לספק;והולכה  טיפול בכל הקשור לרישיונות הולכה 

  ליווי, קידום וטיפול ברשתות החלוקה, לרבות פעילות אישורי מסמכי תכנון ומפרטים, אישורי

 הזרמת גז טבעי למקטעים חדשים, מעקב, פיקוח ובקרה אחר מילוי תנאי הרישיונות; 

 סדרת רישוי אוקידום תקנות ל גז טבעי, מיפוי מקצועותעבודות עוסקים בה סדרת תחוםא

 העוסקים בעבודות גז טבעי;

 חלוקה, משווקים וצרכני גז;נות ההולכה, בעלי רישיוה בעל רישיוןשל  ועדכון הסכמים ההכנ 

  תעריפים לבעלי רישיונות;עדכון 

 ות;קביעת אמות מידה וכללים החלים על בעלי רישיונ 

 ;קידום תוכניות במוסדות התכנון לתוואי ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי 

 מתן היתרי בנייה אישור תוכניות עבודה לרשת החלוקה ובהליך וסיוע לחברות החלוקה  ליווי

 במוסדות התכנון;  למתקני גז טבעי

  ם זרי יועצים, שילוב היתרפעילות להבטחת הבטיחות במשק הגז הטבעי, אשר כוללת בין

, הקמה, תחזוקה תכנוןבבמגוון סוגיות הבטיחות  בעלי ידע וניסיון לאסדרת ענף הגז הטבעי
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ומצבי חירום, מתן הנחיות בטיחות לבעלי הרישיונות, תיאומים עם תשתיות סמוכות אחרות, 

 ;הסדרת הבטיחות בכל הסוגים של מתקני הגז הטבעי ועוד

 את לקדם מנת -על ,וגופי תשתית ומחוזיות מקומיותועדות  עם גופי תכנון שונים, לרבות תיאום

 פיתוח משק הגז הטבעי;

  בדיקת תוכניות. הגז הטבעימערכות תשתיות לותיאומי תכנון ובטיחות ביצוע שמירה תכנונית 

 למוסדות התכנוןוהגשת התנגדויות ז הטבעי, הגובקשות להיתרי בנייה הסמוכות למערכות 

 ;הטבעי על התוכניות בתוואי הגז

 גיאוגרפית של מערכות הגז הטבעי;-ניהול מערכת מידע תכנונית 

  ;בדיקת מפרטים הנדסיים של כל מקטעי מערכת ההולכה 

 החלוקה; ותרשתכל מקטעי  בדיקת מפרטים הנדסיים של 

 רום;יכניות לשעת חובדיקה ואישור נהלי הפעלה ות 

 ז טבעיייזום ושינויי תקינה הנדסית למערכות ג; 

  ידי בעלי רישיונות;-ת הנדסיות המועלות עלסוגיול פתרוןמתן 

 ;טיפול בבקשות לגמישויות מתוואי צינור ההולכה המאושר  

  לחוק משק הגז  50טיפול בהתנגדויות בעלי מקרקעין לכניסה למקרקעין המוגשות מכוח סעיף

 הטבעי;

 ת בתי לרבו, ולגורמים מוסמכים אחריםהאנרגיה  לשררבים דעת בנושאים -הכנת חוות

 המשפט; 

 ;הכרעה במחלוקות בין בעל הרישיון לצרכנים ובין בעלי רישיונות שונים 

 על הקמת מערכת ההולכהרגולטורי  פיקוח; 

 הכנה ועדכון רישיונות חדשים וקיימים; 

 פיקוח רגולטורי על בטיחות וטיפול בצווי בטיחות, תקנות וחומר רגולטורי אחר;  

  1989-תשמ"טה )בטיחות ורישוי(,חוק הגז פעילות לפי דרישות  ; 

 
 עיקרי המדיניות בנושא גז טבעי ומטרות רב שנתיות של הרשות:

  למשק;של גז טבעי והבטחת שיפור משמעותי של רמת אמינות האספקה הרחבת היצע 

 ויציב, לא מגביל ספקת הביקושים באופן אמיןאחתירה ל; 

  מנת לתרום לכלכלה-ראלי, עלבמשק היש חשוב אנרגיה הפיכת הגז הטבעי למקורהמשך 

 ולאיכות הסביבה;

  תחרות;בתנאי ו על בסיס כלכלייצירת תנאים לאספקת גז טבעי לצרכנים 

 מקורות אספקה למשק; חיבור  בטחתה 

 ;מתן רישיונות בהליך תחרותי לפעילויות המוגדרות בחוק משק הגז הטבעי 
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 בעלי רישיונות; ידי -על סדרת שירותי ההולכה והחלוקה שיינתנוא 

  כחלק ממדיניות משרד האנרגיה; -קידום ניצול גז טבעי בתחבורה ובמגזר הביתי 

 י; טבעהגז כל מקטעי ההבטיחות בכללי שמירה על פעילות רגולטורית ל 

 
  : 2018 סיכום פעילות לשנת - רשות הגז הטבעי

  8 -חלוקה וצרכנים לרשת ה 72צרכנים למערכת ההולכה,  38חוברו  2018עד סוף שנת 

 ; CNGיות במיכל צרכנים צורכים גז טבעי דחוס המשונע

  ק"מ  730 -החלוקה ברחבי הארץ, וכברשת ק"מ של צנרת  350 -נפרשו כ 2018עד סוף שנת

 של צנרת במערכת ההולכה; 

 ;אפס אירועי גז משמעותיים או עם נפגעים 

 ;קידום פיתוח חיבור מאגר לוויתן בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו 

  לחוק משק  10קידום פיתוח חיבור מאגרים כריש ותנין וניסוח רישיון הולכה לספק לפי סעיף

 הגז הטבעי למאגרים אלו;

  קידום המשך פיתוח מערכת הולכת הגז הטבעי באמצעות חברת נתיבי גז טבעי לישראל- 

לירדן חיבור תחנת כוח בקוגנרציה באלון תבור, קידום הקו לירושלים, הקו הצפוני לייצוא 

 דוברת;-קריית גת ותל קשיש-והכפלות הקווים שורק

 במהלך שנה זו התחברו לרשתות החלוקה צרכנים  - קידום המשך פיתוח רשת החלוקה

בחדרה, חיפה, אלון תבור, צמח ואזור טבריה, רחובות, אשדוד, אשקלון, קריית גת וערד. 

ים ביתיים בערד ודימונה, בתחילת השנה הועברו לרשת החלוקה של חברת נגב גז טבעי צרכנ

 שהיו קודם לכן מחוברים לרשת החלוקה של חברת גזטיב;

  מדובר בתוכנית האצה לחיבור צרכנים  -פרסום קול קורא להאצת פרישת רשת החלוקה

, אשר צפויה לזרז באופן משמעותי ₪מיליון  600 -לרשת חלוקת גז טבעי, בהיקף כולל של כ

צרכנים נוספים לרשתות החלוקה. התוכנית מחולקת  300 -את פרישת הרשת ולחבר מעל ל

לשלוש פעימות, שיקדמו את פרישת הצנרת וחיבור תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס וישפרו את 

יתירות הרשתות עצמן. הפעימה הראשונה כוללת הלוואות לטווח ארוך לפרישת קווים, 

התקציב שהוקצה  (.PRMSלהגדלת ספיקות )שדרוג( קווים ולהקמת תחנות הפחתת לחץ )

 ;₪מיליון  200 -לפעימה הראשונה מסתכם בכ

  בעקבות הצלחתו של הקול קורא הראשון בנושא,  -פרסום קול קורא לחיבור צרכנים מרוחקים

, אשר מעודד פרישת צנרת וחיבורם של צרכני גז טבעי מרוחקים לרשת 2017שפורסם בשנת 

קול קורא נוסף לחיבורם של צרכנים , הוחלט לצאת ב₪מיליון  40חלוקת הגז הטבעי בסך 

 ; ₪מיליון  50 -מרוחקים בסך כ

  מיליון  100 -התוכנית בסך כ -משרד האנרגיה פרסם קול קורא להקמת תחנות תדלוק₪ 

(, המענק יינתן לתחנות דלק ציבוריות CNGמיועדת להקמת תשתיות תדלוק בגז טבעי דחוס )
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המשרתות ציי רכב להובלה או להסעת שיקימו תשתיות תדלוק בגז טבעי דחוס ותחנות 

 המונים;

 קודם נושא חיבורם של צרכנים  2018גם במהלך שנת  -י מגזר הביתפיתוח משק הגז הטבעי ב

ביתיים בשכונות מגורים חדשות לגז טבעי, אשר יסייעו גם לפרישת רשת החלוקה. שכונת 

השכונות החדשות,  הפארק באופקים ושכונת פארק הנחל בבאר שבע תהיינה הראשונות מבין

בהן הדיירים ישתמשו בגז טבעי בבתיהם והן תצטרפנה לשכונות אחרות שחוברו בדימונה 

בראשון  1000 -אביב ומתחם ה-בתל 3700וערד. נבדקת גם היתכנות חיבורם של מתחם 

לציון למתקני קוגנרציה, המוזנים בגז טבעי לאספקת אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית למשקי 

כן, נעשות פעולות להטמעת האפשרות לחיבור מתחמי מגורים חדשים לתשתית  הבית. כמו

 הגז הטבעי, עוד בשלבי קידום התוכניות הסטטוטוריות של מתחמי המגורים; 

  פרסום להערות הציבור ובחינת ההתייחסויות  -תקנות הסמכות לעוסקים בעבודות הגז הטבעי

 שהתקבלו; 

 ת גז טבעי לצרכנים שהם תחנות תדלוק בגז טבעי פרסום נספח להסכם למתן שירותי חלוק

 דחוס; 

 ;קביעת תעריפי חיבור והולכה שיגבה בעל רישיון הולכה מצרכן שהוא תחנת דחיסה 

  קביעת תעריפים ואמות מידה למתן שירותים לצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה- 

 הוראת שעה; 

  להשוואת מחירים בינלאומיים, עדכון תחזית בניית מחשבון  -הכנת תחזית ביקוש לגז טבעי

 ביקוש לגז טבעי בתחבורה, תחזית ביקוש לגז טבעי במשק;

  איתור פרסומי תכנון ובנייה הנוגעים לתשתיות  -ביצוע שמירה תכנונית ותיאומי תכנון ובטיחות

 ; הגז הטבעי, טיפול בפניות לתיאומי תכנון ובטיחות של יזמי צד ג' מול תשתיות הגז הטבעי

  אישור התוכנית; -קידום תוכנית להרחבת תחנת עפולה במערכת ההולכה 

 הקו הירוק;-קידום תוכנית למערכת הולכת גז טבעי עפולה 

 ;קידום תוכנית עבודה לרשת חלוקה באזור העיר אילת 

  ליווי וסיוע לחברות החלוקה בהליך אישור תוכניות עבודה לרשת החלוקה ומתן היתרי בנייה

 עי במוסדות התכנון; למתקני גז טב

 ;טיפול בהכנה, פרסום ובחירת זוכה במכרז לייעוץ הנדסי ובטיחותי 

  השתתפות במיסוד יחסי גומלין בין משרד האנרגיה  -היערכות רשות הגז הטבעי למצבי חירום

 והרשויות הייעודיות במצבי חירום, כתיבת תוכניות מענה לתרחישי הייחוס;

  והמיומנות של העוסקים בתחום החירום;, שיפור המקצועיות הידעפיתוח 

  תיק נהלים;   -היערכות ומוכנות לחירום של רשות הגז הטבעי 

  כתיבת קונטרס גז טבעי לרשויות המקומיות; -היערכות רשות הגז הטבעי למצבי חירום 
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 דעת; -ן והכנת חוותבחינת התנגדויות לכניסה למקרקעי 

 שיונותעל בעלי רירגולטורי פיקוח  - ביקורות בשטח ; 

 ובטיחותסטטוטורי אומי תכנון ית ; 

 י; טבעה גזהתשתיות מתקנים ו , להקמה ותפעוליםהנדסי יםמתן אישורים למפרט 

  ;בקרה רגולטורית על הקמה, הפעלה ותחזוקת מתקני גז טבעי של בעלי הרישיונות 

 ;פיקוח רגולטורי על בטיחות בתשתיות הגז הטבעי ואסדרת נושאים אחרים קשורים 

  הכנת הנחיות הנדסיות בטיחותיות, קידום תקנים חדשים, ייזום פעילות הסברה ותיאומים

 בתחום הבטיחות;

 
 : 2019 כנית עבודה לשנתויעדים ות - רשות הגז הטבעי

  המשך פרישת צנרת ההולכה והחלוקה וחיבור צרכנים חדשים  -הרחבת השימוש בגז טבעי

 למערכת הגז הטבעי;

 ויתן וכריש למערכת הולכת הגז הטבעי הארצית, לרבות אישור מפרט קידום חיבור מאגרי לו

 הולכה לספק;

 ;אישורי הזרמה לייצוא לירדן ולמערכת הולכה לספק של מאגר לוויתן 

 ;עדכון תעריף ההולכה 

  הפעימה השנייה והשלישית;  -פרסום קול קורא להאצת פרישת רשת החלוקה 

 פוטנציאל השימוש בגז טבעי ברשת החלוקה; ביצוע סקר צרכני גז טבעי חדש אשר יציג את 

  צרכנים שמתחברים לצרכן מרוחק; -סיוע לצרכנים מצטרפים 

 ;סיוע לצרכנים פיקרים, בעלי פרופיל צריכה מאוד לא רציף ויציב 

  המשך קידום תהליך חיבור שכונות חדשות לתשתיות הגז הטבעי וקביעת תעריפי חיבור

 ותעריפי חלוקה לצרכנים ביתיים;

  ;הכנת תקן לגז טבעי במגזר הביתי 

  תכן הבניין, בפרקים הנוגעים לשימוש בגז טבעי בסקטור  -קידום תיקון תקנות התכנון והבנייה

 הביתי;

 ;הכנת תקנות שיווק 

 ;קידום תקנות הסמכות לעוסקים בעבודות הגז הטבעי 

 בטיחות ורישוי; - שינוי חוק הגז 

 ;עדכון נספחי ג' ברישיון החלוקה 

  תעריפי החלוקה;עדכון 

 ;הגעה למתווה של חיבור אזורי תעשייה 

   ;קידום חיבור בתי חולים לרשת החלוקה 
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  הקו הירוק; -המשך קידום תוכנית מערכת הולכת גז טבעי עפולה 

 ;המשך קידום תוכנית עבודה לרשת החלוקה באזור העיר אילת 

 הגז הטבעי בישראל;עדכון מפת תשתיות  -גיאוגרפי ומיפוי -ניהול מאגר מידע תכנוני 

  ת מול תשתיות הגז הטבעי; אומי תכנון ובטיחויתניהול 

  קידום הטמעת תוכניות העבודה של רשת החלוקה ומערכת ההולכה במאגרי המידע

 התכנוניים של מינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל; 

 ת התכוננות במערכת ההולכה ובכל משק הגז הטבעי למעבר ממשטר לחץ למשטר נפח ופתיח

 בורסה לגז טבעי;

 ;קביעת מערך האחסון העתידי למצבים שונים 

  אימון צוות מכלול הגז הטבעי, כתיבת תוכנית  -היערכות רשות הגז הטבעי למצבי חירום

מענה לתרחישי ייחוס בדגש על פנדמיה, אישור קונטרס גז טבעי לרשויות המקומיות, קידום 

 ז הטבעי; תוכנית להגברת הרציפות התפקודית של רשות הג

 דעת; -ן והכנת חוותבחינת התנגדויות לכניסה למקרקעי 

 פיקוח על בעלי רישיונות, פיקוח הנדסי ובטיחותי - ביקורות בשטח ; 

 י; טבע גז תשתיותשל מתקנים ו , להקמה ותפעוליםהנדסי יםמתן אישורים למפרט 

  ;בקרה רגולטורית על הקמה, הפעלה ותחזוקת מתקני גז טבעי של בעלי הרישיונות 

 ;פיקוח רגולטורי על בטיחות בתשתיות הגז הטבעי ואסדרת נושאים אחרים קשורים 
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 תכנון פיזי
 2018לשנת  אגףיעדי ה

 ומים אנרגיה לאספקת היתירות הגדלת. 

 טבעי בגז השימוש פוטנציאל מיצוי 

 לתשתיות קרקע עתודות על שמירה. 

 והפחתת פליטות. אנרגיהמקורות  גיוון 

 והארוך הקצר בטווח ותעשייה דיור לתכניות תשתיות אספקת שיאפשר תכנון קידום. 

 במשאבים חסכון, בקרקע השימוש ייעול: קיימא בר תכנון. 

 
 

  :וומטרותי אגףתפקידי ה

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

  מקיימת לכלל תשתיות האנרגיה והמים. בראייהליווי וייזום הליכי תכנון אינטגרטיביים ויעילים 

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

 אנרגיה ומים לטווח הקצר והארוך.

 כלול ההתייחסויות שמתקבלות מיחידות המשרד וחברות ייצוג המשרד במוסדות התכנון, ת

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

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

 המשרד וחברות התשתית.

 

 2018בשנת סקירת עיקרי הפעילות  .א

 תכנון אינטגרטיבי .1

 תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה: - 41תמ"א 

 ע"ולנת החלטת את הארצית המועצה אימצה 2016 . בפברואר2013הונעה מחדש  ביולי  41תמ"א 

 התכנון תרחיש את וכן א,"לתמ התכנון עקרונות והנחות :את שכלל העבודה של' א שלב את ואישרה

 יעדים שעיקרה 20.9.2015מיום   542ספרמ ממשלה החלטת עם המתואם, האנרגיה למשק

 . פליטות להפחתת

 מתחמי את שיציג תשריט יעוצב זה שלב של בסופו ' -לשלב ב לדרך יצאה 41"א תמ, לכך בהמשך

 חזון מימוש שיאפשר הנחיות עם תקנון וכן והאספקה הייצור לתמהיל ורצועות התשתית האנרגיה

  .וסביבה בטיחות כגון אחרות דרישות מול איזון אל תוך הבאות, לשנים האנרגיה
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 בהםעורכים,  ועדת דיוני התקיימוו עניין בעליי שיתוף מפגשי שלושה נערכו האחרונה השנה במהלך

בתכנון  שבהןרצועות  סימוןמתחדשת,  באנרגיה חשמל לייצור לשמירת שטחים חלופות ונידונו הוצגו

 להולכת עיליות משולבות משותפות תשתית רצועות מפורט תבחן הקמת מנהרת תשתיות שמירת

 לעמוד מנת על מפורטות. זאת,  בתוכניות תשתיות ועקרונות לתכנון לצנרותקרקעיות  ותתחשמל 

התמ"א תכלול תמהיל מגוון של אמצעי ייצור בהתייחס להחלטת הממשלה, . שנקבעו ובצרכים ביעדים

פני עתיד לשנים  הצופנתוך הבטחת יתירות ואמינות באספקה וראיה כוללת של תשתיות המשרד ת

 . 2050 -ו 2030

 

 תכנון תשתיות בראייה מקיימת

וכלל צוות בינמשרדי, נציגי  2013תשתיות בראייה מקיימת" הינו פרויקט ש"יצא לדרך" בשנת  תכנון"

חברות תשתית  וצוות יועצים. בסופו יצאה חוברת הנחיות לפעולות תכנון שלפיהם אנו נוהגים לקדם 

הצטרף אלינו עמית ממשק שעסק בהתנעת שלב שני לפרויקט. נבנתה תוכנית  2018תמ"אות. במהלך 

 ודה, הצוות הבינמשרדי התכנס ארבע פעמים. והנושאים שנדונו לפרקים חדשים הם: עב

 מזעור, קישוריות על שמירה עלבדגש - תשתיות והקמת תכנון בהליכי הביולוגי המגוון על שמירה 

 המציגים אצלן שנערכו פרויקטים הציגו התשתיות חברות'. וכו תאורה צמצום, השטח תפיסת

 .השונים הגופים בין פעולה לשיתוף רעיונות מספר הועלו. המגוון לשימור תהליכים הטמעת

 - NIMBY מקרי בוחן מהארץ הנוגעים שכלל מהמשרד להגנת הסביבה  שהוצג על ידי נציג

 ובוצע, בעבר שנערכו ציבור שיתוף מהליכי דוגמאות הוצגו, תשתיות להקמת הציבור להתנגדויות

  . שלהם ניתוח

 לסוף חיי תשתית".  המתייחסות מהעולם דוגמאותעמית הממשק שסקר  הציג - תשתית חיי סוף"

התקיים דיון בשאלה מהם הקריטריונים שיש לבחון כדי להחליט שתשתית אכן סיימה חייה, ומהו 

  התזמון הנכון בכדי לקיים בחינה זו. 

 שהניחה המהאוני, הימי במרחב אורכית תשתית להקמת דוגמא הוצגה -הימי במרחב מקיים תכנון

 תשתית להקמת תוואי לבחירת גיאולוגים שיקולים הציג יהגיאולוג המכוןנציג . ללוויתן הגז צנרת את

 .הקיימת הימית הצנרת לניטור נהלים הציג נציג מנהל אוצרות טבע . הישראלי היבשת במדף

 

  "גוונים של קיימות בתכנון תשתיות אנרגיה ומים"עיון בנושא  יום

במלון " גוונים של קיימות בתכנון תשתיות אנרגיה ומים" בנושאנערך יום עיון  2018  בחודש דצמבר

 . יהודה שבירושלים

במסגרת הכנס נערכו שלושה מושבים: במושב ראשון, הוצג נושא הקיימות בראיה כללית בארץ 

ב שלישי, ובעולם, מושב שני כלל סיפור של פרוייקטים, שעקרון הקיימות שולב בהם באופן בולט. במוש

 נערך פאנל של נציגי חברות תשתית פרטיות, אשר הציגו את הירתמות המגזר הפרטי לנושא הקיימות.
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 פרויקטים ומתקני גז טבעי .2

 וטיפול בגז טבעי מתגליות עתידיות בלהתכנית להקמת מתקני ק -/ח  37תמ"א 

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

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

האספקה עד לשני מתחמי הטיפול היבשתיים בגז ורצועות לחיבור למערכת ההולכה הארצית. התכנית 

מענה לעשורים הבאים. שימוש בגז טבעי ישראלי, יאפשר למשק יותר עצמאות אנרגטית,  צפויה לתת

 עלויות ייצור החשמל הפחתת זיהום אוויר.  הפחתת

קבוצות של רשויות, עמותות ותושבים.  ידי-לעם אישור הממשלה, הוגשו שלוש עתירות לבג"ץ, ע

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

אישרה המועצה הארצית את תמהיל הפיתוח של מתקני הטיפול המוצעים  2016התכנית. באפריל 

התמ"א. תמהיל הפיתוח כולל בהתאם לתכנית הפיתוח של שדה הגז "לוויתן", זאת בהתאם להוראות 

טיפול בגז הטבעי בים, שימוש ככל הניתן בצנרות קיימות והקמת צנרות ומתקנים מכוחן של תכניות 

אישרה המועצה הארצית עדכון לתמהיל הפיתוח הכולל את  מתקן  2016תקפות. בחודש דצמבר 

 /ח. 37סט באתר תחנת קבלת הגז "חגית" בהתאם לתמ"א נאחסון הקונד

 הצנרת הקמת לטובת הנדרשים וההיתריםתכניות ניהול הסביבה )תנ"ס(  אושרו 2018 במהלך

 אזרחיות העבודות ולטובת, 3+ 2תנ"ס יבשתי מס'  –"חגית"(  לאתר ועד בחוף)מהנחיתה  היבשתית

פיתוח "לוויתן".  מ כחלק 4תנ"ס יבשתי מס'  –"חגית"  במתחם הקונדנסט מיכל הקמת לצורך הנדרשות

 לטובתפיתוח מאגרי "כריש ותנין" אושרו תכניות ניהול הסביבה וההיתרים הנדרשים  סגרתבמ, כן כמו

שרוול חציית קו החוף, המתקנים ההנדסיים וחציית מסילת הברזל וכביש  התקנתקו הגז ובהם  הנחת

 כנציגיםבמשרד האנרגיה מלווים את עבודת הצוות הבין משרדי  פיזי תכנון בכיר אגף.  נציגי 2מס' 

  '.ח 37"א לתמ בהתאם בצוות

 

 תכנון וקידום מתקנים לייצור חשמל .3

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

. מטרת 11/ב/10החליטה המועצה הארצית על קידום תכנית מתאר ארצית, תמ"א  ,2014באפריל 

לר כדלק חלופי( לרבות התוכנית הינה איתור מתחמים עבור תחנות כוח שיופעלו בגז טבעי )בגיבוי סו

התשתיות הנלוות להן. במסגרת קידום התכנית נערכה בחינת חלופות ארצית ומקיפה לאתרים 

 מתחמים שונים. 100שלב האיתור כלל מעל  המתאימים להקמת תחנות כוח לייצור חשמל. 

 ומסמכי הסביבה על השפעה תסקירי מקודמים,  2015להחלטת המועצה הארצית מנובמבר  בהתאם

 -מתחם בצמידות לאזור התעשייה בית שאן באתר "צבאים"  - הצפון במחוז. המתחמים עבור תכנית

 שגיא התעשייה באזור מתחם, הסביבה על השפעה לתסקירה' -'ג פרקים הוכנו 2018 שנת במהלך
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ובאזור התעשייה חבר באתר "מבואות גלבוע" הוגש  בהתסקיר השפעה על הסבי מקודם בו 2000

 בסמיכותמתחם  – המרכז במחוזתסקיר השפעה על הסביבה לבדיקת המשרד להגנת הסביבה. 

 למועצה הועברו תכנית ומסמכי הסביבה על השפעה תסקיר הוגש שבו שורק ההתפלה למתקן

הולנת"ע על קידום  החליטהירושלים  במחוז. ולהשגות להערות התכנית להעברת דיון לקראת הארצית

המשרד יחד עם צוות התכנון  שקד, כאמור 2018 במהלך,  בנוסף.. טוב הר התעשייה באזורחלופה 

ה' לתחנות הכוח וקביעת תוואים לתשתיות הנלוות לרבות תשתיות -של התכנית על הכנת פרקים ג'

 .נוספות תכנוניות סוגיות של ובחינה גיבויגז טבעי, דלק 

 

 
  2030 בשנת מתחדשת באנרגיה חשמל ייצור 17% למימוש צעדים קידום

, על הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת 542החליטה הממשלה בהחלטה מספר  20.09.15ביום 

שנקבע  והיעדהאנרגיה במשק. זאת באמצעות, בין היתר, על ידי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 

.  בהתאם 2025שנת  עד 13%ויעד ביניים של  2030מסך כל צריכת החשמל בשנת  17%בשיעור של 

, תכנית לאומית ליישום היעדים 10.04.16מיום  1403להחלטה זו, קודמה החלטת  ממשלה מס' 

להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. בהתאם למדיניות הממשלה ויעדיה שותף האגף 

שורה של צעדים למימוש היעד לרבות: הגדלת המלאי התכנוני של מתחמים לאנרגיה בון פיזי לתכנ

במלווה כמתחדשת באמצעות קידום תכניות מתאר ברמה ארצית ומחוזית ברמה מפורטת הן כיזם והן 

במסגרת תמ"א  מתאריתהמגזר הפרטי; קידום מתחמים ברמה  ידי על שמקודמות לתוכניותתכנון 

על גבי גגות בחיבור  וולטאיים-לפטור מהיתר בנייה למתקנים פוטו כנון ובניההתקנות ; קידום ת41

קווי חשמל מערכתיים להוצאת האנרגיה מאזורים  שללמתח נמוך; קידום משותף עם חברת החשמל 

 אנרגיה מתחדשת;  מ חשמל ייצור מתקני הקמתבעלי פוטנציאל משמעותי של 

 

 דימונה דרום: קידום אתר סולארי 82תת"ל 

אתר סולארי במתחם דימונה דרום ל   תוכניתי לקדם זתכנון פי בכירהחל האגף  2015בספטמבר 

". מטרת התכנית: יצירת יאופרוספקטעל ידי צוות תכנון מחברת "ג לוותהבמסגרת הות"ל. התכנית 

לק מגוואט, כח 500 -מסגרת תכנונית להקמת תחנת כוח סולארית בהיקף ייצור משמעותי של כ

החליט קבינט  2018 אוגוסטמהמאמץ לעמוד ביעדי הממשלה שנקבעו ובמדיניות משרד האנרגיה. ב

דונם. התכנית  6,000 -הדיור לאשר את התכנית למתן תוקף. שטחה של התחנה הסולארית עומד על כ

ומאפשרת אגירת אנרגיה. רבע מהשטחים  וולטאי-מציעה הקמת תחנת כוח סולארית בטכנולוגיה פוטו

ינם שטחי אש של משרד הביטחון אשר מתגבש הסכם להעבירם לטובת ייצור חשמל סולארי. חלק ה

מתארית כיוון שהוא משמש כחוות צברים.  התכנית מאפשרת גם ניצול מוקדם של חול  ברמהמהאתר 

ות משרד האנרגיה, לעקרונות תכנון בר קיימא ולמסמך המדיניות יבהתאם למדינ זאת בחלק מהשטח

 ב'. 14של תמ"א 
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במקביל לקידום הסטטוטורי של התכנית פועלת וועדת מכרזים בראשות סגן החשב הכללי לקידום 

מכרז לבחירת זכיינים להקמת האתר. ביצועה של התכנית מהווה נדבך חשוב במימוש יעדי הממשלה 

 לאנרגיה מתחדשת.

 

 קידום אנרגית הרוח

דכון תמהיל ייצור החשמל באנרגיות הוחלט על  ע 2014מאוקטובר  2117בהחלטת הממשלה מס' 

באנרגית רוח. בחומש האחרון נעשו מאמצים רבים לקידום אנרגיית  MW 730מתחדשות למכסה של 

-הביןלטורבינות רוח ואושרו מתחמים של הצוות  12\ד\10אושרה תמ"א  2014הרוח בישראל. בשנת 

כבות רבה בשל הבדיקות משרדי לטורבינות רוח. התכניות לטורבינות הרוח מתאפיינות במור

הסביבתיות המקיפות הכלולות בתכניות, מדידות רוח, הכנת סקרי בעלי כנף, היבטי נצפות, רעש, 

ריצוד ועוד. נושא בעלי הכנף תופס משקל נכבד בדיוני מוסדות התכנון, הדרכים והכלים להתמודדות 

ביא לתנופה בקידומן של עם הפגיעה הפוטנציאלית של בעלי כנף מטורבינות רוח. אישור התמ"א ה

 קודמו 2018 שנת במהלך"ל ובמחוזות צפון ודרום. הותעשרות תכניות לטורבינות הרוח במסגרת 

למרות פריצת דרך זו, והמשאבים הרבים המושקעים בקידומן  .ומחוזית ארצית ברמה תכניות 20 מעל

של משרדי ממשלה וגופים אחרים, תחום  מצדםהרוח הן מצד המשרד והן מ חשמל לייצור תוכניותשל 

 הרוח מלווה עדיין בחסמים משמעותיים.

 עידוד התחרות בתחום תחנות התדלוק

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

אתרים לתחנות תדלוק חדשות באזורים בהם קיימת  40החלטת ממשלה את משרד האנרגיה לאתר 

 עבודההחלה  2013רמת תחרותיות נמוכה לצורך תחרות והפחתת מחירי הדלק. בהמשך לכך, בשנת 

, 2014ה ומיפוי של מערך תחנות התדלוק הקיימות בישראל. במהלך שנת שלב א' סקירב שכללה

ג. בשלב ב' הוצעה מתודולוגיה לביצוע, שכללה גיבוש  קריטריונים ותנאי סף לאיתור -בוצעו שלבים ב ו

רשימת אתרים פוטנציאליים, באתרים שזוהו כבעלי פוטנציאל ליצירת תחרותיות. בשלב ג' אותרו 

נות תדלוק חדשות באזורי ביקוש להם פוטנציאל כלכלי, שאינם באזורים רגישים אתרים ספציפיים לתח

אתרים  10צוות התכנון רשימה של  העבירד' וה',  יםובקרקעות מדינה. במסגרת שלב תסביבתי

אתרים הדורשים בדיקה  6הניתנים לשיווק מיידי ועוד  4 -פוטנציאליים להקמת תחנות תדלוק, מהם כ

אתרים, לצורך  30-כן צוות התכנון בוחן פרטנית כ-קרקע, לקראת שיווקם. כמופרטנית מול בעלי ה

התאמה מיטבית לתנאים הנדרשים של החלטת הממשלה והנחיות התכנון של משרד האנרגיה,  על 

 ת הדעתתחנות דלק חדשות. צוות התכנון מסיים בימים אלה את חוו 40מנת לעמוד בדרישות של 

 . יםיס למכרזים עתידיהסופית והמגובשת, שיהוו בס
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 תכנית מתאר לרצועות תשתיות משולבות ומתקני תשתית – 3תיקון  37"א תמ

מפורטת אשר מייעדת שטחים לרצועות תשתית משולבות  ארציתהינה תכנית מתאר  3/ 37"א תמ

לכלל סוגי התשתיות התת קרקעיות, בין היתר לצורך הנגשה של הגז הטבעי ודלקים אחרים למוקדי 

 תעשיה  ובאמצעותם לכל הצרכנים.  אזוריאנרגיה, מרכז 

מות הינן מאושרות, באותם מקומות בהן הרצועות הקייהטבעי הגז ה רצועות אתמרחיבה  התוכנית

מטר בלבד, עבור הקמת רצועת תשתיות משולבת והגדלת שטח של מתקנים נלווים  10 -ברוחב של כ 

 הנדרשים. כל זאת עבור צרכים העתידיים של התשתיות במדינת ישראל.

 מפגעים לצמצום והנחיות הוראות וקובעת תשתיות שילוב לעקרונות בהתאם נערכה התוכנית

 השלמת לאחר השטח לשיקום והוראות התשתית מתקני מהקמת כתוצאה ונופיים סביבתיים

 .העבודות

בה יתאפשר עתידה לתת מענה להחלטת הממשלה בדבר "רציפות תפקודית" במשק החשמל  התכנית

לאפשר הנחת תשתיות בראייה מתכללת הקמת קווי סולר כגיבוי לתחנות הכוח הפרטיות. בכך, 

אישרה המועצה הארצית לתכנון  2018שנת במהלך  .לשמור רצועה לתכנון תשתיות לטווח ארוךו

ק"מ של  260יסודות", הכולל מעל -ובנייה להעברה להערות והשגות את מקטע תוואי הצנרת "סדום

 מתקנים הנדסיים הנדרשים למערכת הדלק.  12 –רצועות תשתיות משולבות ו 

 

 מערכות מידע .4

 ממ"ג משרד האנרגיה

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

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

וכניות תבין משמש ככלי עבודה לתיאום בין תשתיות האנרגיה והמים ובינן ל בנוסף,אינטגרטיביים. 

 . חופפות או צמודות אחרות

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

 קומפילציות מרכזות  של תשתיות.כולל של תכניות המשרד וחברות התשתית,  בנוסף המידע 

פורטל פנים משרדי. על בסיס  לשיפור עבודת המשרד עם מידע מרחבי נרכש כלי שרת גאוגרפי ונבנה

הפורטל נבנו מספר אפליקציות שמאפשרות בין היתר הצגת התשתיות הארציות במרחב. נבנתה 

אפליקציה המאפשרת בחינת התשתיות הארציות מול תוכניות מקודמות במנהל התכנון כאשר נתוני 

ו נתוני התשתיות הינם נתוני ממנהל התכנון, ואיל-ישירות  -תוכניות מנהל התכנון מתקבלות "און ליין" 

עבור אגף מחצבות ועובדיו  GIS מאגר המשרד. בנוסף נבנתה אפליקציה המשתמשת בנתוני פורטל ה

 האפליקציה נמצאת בשלבי בדיקות. -מחוץ למשרד
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- הלאומיות התשתיות בתחום מידע מאגר"הקמת  על 31.1.2016 מיום הממשלה להחלטת בהמשך

 כחלק םשהוק ובפורום משרדית הבין ההיגוי בוועדתכנציג  האגף חבר", ישראל למיפויבמרכז 

 בשנה זו נערך כנס משותף למפ"י ולמשרד לקידום המאגר ושיתוף המידע. .הממשלה מהחלטת

 נקבע כי אגף תכנון פיזי במשרד יהיה הגוף בו תבחן דרך שיתוף נתוני המאגר בין משרדי הממשלה.

 

 תכנונית שמירה

כך  - אלו. הבטחת שמירת שטחי תוכניות אגף בכיר תכנון פיזיאנרגיה ומים מקודמות ע"י ה תוכניות

מתבצעת בשטחי תוכניות  השמירה. שמירה ביצועבצורך  יצרה -שלא יתפסו ע"י תוכניות אחרות 

מקודמות שטרם אושרו וכן על מספר תוכניות מאושרות שטרם מומשו והמודעות לקיומן נמוכה. תהליך 

מקדם המשרד. בנוסף מסייע  ןשמירה תכנונית הולך ומתרחב עם הגידול מספר התוכניות אות זה, של

 הגעת בעת וכן, תאום לקיום סיוע בבקשת חוץ גורמי פניית בעת האנרגיה תשתיות עלהאגף בשמירה 

  .הארציות התכנון לוועדות תוכניות

 

 לדיורועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים  -ותמ"ל 

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

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

 בהתאם לכללים שקבע החוק בלוח זמנים קצר. 

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

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

 לכל הפחות לתשתיות המים והחשמל.

  חפיפה בין תכנית המגורים לבית תשתיות קיימות או מתוכננות.

רונות תכנוניים לתשתיות האנרגיה מציאת פתב ומסייע המשרד עמדת את מייצג פיזי תכנון בכיר אגף

תאום הטיפול הנדרש בתשתיות המצויות בתחום התוכנית.  במאידך ווהמים עבור תכניות המגורים 

האגף פועל במסגרת זו גם להטמעת נושא רצועות תשתית משותפות. ברצועות המשותפות נשמר 

מהווים ממלאי מקום בוועדה )של אגף בכיר נציגי המקום לתשתיות השונות אולם גם נחסך שטח רב . 

 משרד התחבורה(.
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 אגף שימור אנרגיה

(, התקנות שתוקנו 1989פועל מתוקף חוק מקורות אנרגיה ) במשרד האנרגיה האגף לשימור אנרגיה

להתייעלות אנרגטית,  2008משנת  4095מכוחו ובהתאם להחלטות הממשלה הבאות: החלטה מס' 

להפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק,  2015משנת  542החלטת ממשלה 

: תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה 2016משנת  1403החלטת ממשלה 

: אישור התכנית 17.12.2017של הממשלה מיום  3269ולהתייעלות אנרגטית, והחלטת ממשלה 

 הלאומית להתייעלות אנרגטית.

  

 :2019ותכניות לשנת  2018  לשנת האגף פעילות עיקרי

 

התכנית הלאומית נכתבה באגף  2016בשנת התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית:  .1

 .3269אושרה התכנית בהחלטת ממשלה מספר  2017בסוף שנת  להתייעלות אנרגטית.

התכנית נכתבה על מנת להצביע על הדרכים לעמידה ביעד הלאומי לצמצום צריכת החשמל. 

 17%בהתאם להתחייבות מדינת ישראל בוועידת האקלים בפריז, על מדינת ישראל להפחית 

לצורך עמידה ביעדים הלאומיים,  .2030מצריכת החשמל בתרחיש 'עסקים כרגיל' עד שנת 

וון רחב של אמצעי התייעלות אנרגטית בכל ענפי המשק, מצביעה התכנית על המלצות למג

בכל המגזרים ובכל הרמות, לרבות שינויים התנהגותיים, חקיקה ורגולציה, יישום טכנולוגיות 

 מתקדמות. 

 , משרד האנרגיה מתכוון לעדכן את התכנית הלאומית. 2019בשנת 

 

יבת תקנות חדשות בתחום : האגף פועל לעדכון וקידום תקנות קיימות וכתרגולציה ותקינה

, במסגרת החלטות 2018צריכת האנרגיה והתייעלות אנרגטית בכלל המגזרים. בשנת 

הממשלה להפחתת הנטל והגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא, פעל האגף 

 לעדכן את תקנות מקורות אנרגיה הנוגעות ליבוא ותיווי אנרגטי של מכשירי חשמל ביתיים.

, יימשך תהליך כתיבת 2019בשנת עודכנו התקנות הקיימות בעניין ביצוע סקר אנרגיה. כמו כן 

התקנות של מוצרי חשמל כולל תהליך שיתוף ציבור והתקנות צפויות להיות מונחות על שולחן 

הכנסת. כמו כן, יעודכן חוק מקורות אנרגיה ותקנות מקורות אנרגיה )פיקוח על צריכת 

 תי ייבחן עדכון לתקנות יעילות אנרגטית של מתקני שאיבה. האנרגיה(. במגזר התעשיי

בנוסף, פועל המשרד על מנת לקדם תקנות לדרוג אנרגטי של מבנים חדשים. בכוונת האגף 

 להביא לאישור וועדת הכלכלה של הכנסת את התקנות האמורות.

https://www.gov.il/he/departments/news/spokesperson_energy_efficiency
https://www.gov.il/he/departments/news/spokesperson_energy_efficiency
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עניק האגף מציבורי. -מתן תמריצים לקידום התייעלות אנרגטית במגזר תעשייתי ומסחרי .2

אנרגטית ולהגביר את  תמריצים לפרויקטים נבחרים בכל המגזרים על מנת לקדם התייעלות

המתודולוגי. במקביל ממשיך  המודעות לטכנולוגיות מתקדמות בתחום ולשכלל את ההיבט

האגף במעקב ובקרה אחר ביצוע מאות פרויקטים להתייעלות אנרגטית שזכו במענקים במהלך 

 . 2013-2018השנים 

שקבעה יעד לאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של  542במסגרת החלטת ממשלה 

למענקים  ₪יליון מ 300ביחס לתרחיש עסקים כרגיל, הוקצו  2030 עד שנת 17% לפחות

לפרויקטים להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות. בעקבות החלטות אלו, הוקם בשיתוף 

והמשרד הגנת הסביבה מסלול סיוע משרד האנרגיה, משרד הכלכלה, משרד האוצר 

להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה. במסגרת המסלול 

תינתן עדיפות לרשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים וטכנולוגיות חדשניות 

יסכון שצפויים להוביל לח ₪מיליון  148אושרו מענקים בסך   2017-2018ישראליות. בשנים 

 מיליון קוט"ש.  290-שנתי של כ

לעשר שנים לצורך  ₪יליון מ 500בנוסף, במסגרת החלטות הממשלה המוזכרות לעיל, הוקצו 

, צוות 2018הלוואות להשקעה בהתייעלות באנרגיה הפחתת פליטות גזי חממה. במהלך שנת 

להגנת בראשות סגן בכיר לחשב הכללי ונציגי משרד האנרגיה, משרד האוצר והמשרד 

הסביבה, גיבש את הכללים והמנגנון של קבלת הערבות. לצורך הקמת הקרן התקשרה 

בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק הפועלים, בנק  המדינה עם ארבעה בנקים שזכו במכרז פומבי: 

מזרחי טפחות ובנק הבינלאומי, והם יעניקו את ההלוואות לגופים אשר יהיו מעוניינים בהן, 

 להתייעלות באנרגיה.  לשם מימון פרויקטים

צפוי מנגנון ההלוואות להתחיל לפעול, כאשר הבנקים יהיו אמונים על  2019במהלך שנת 

משרד   .העמדת ההלוואות, ניהולן וגבייתן, ויפעלו לעניין זה כמייצגים של מדינת ישראל

הגוף המרכז של פעילות הקרן מצד הממשלה ויבצע חיתום מקצועי וליווי  ההאנרגיה יהי

 טים עם סיומם של הבקשות שיוגשו.יקרוהפ

לרשויות המקומיות צריכת אנרגיה משמעותית, אשר כמחצית התייעלות אנרגטית ברשויות: 

למבני רשות ציבוריים. האגף  20% -למוסדות חינוך וכ 30% -ממנה מופנה לתאורת רחוב, כ

פועל לקידום התייעלות אנרגטית ברשויות, בין היתר באמצעות תכנית משא"ב: מדיניות שימור 

ן מקומי לקידום התייעלות אנרגטית אנרגיה ברשויות. זהו מיזם משותף עם מרכז השלטו

ברשויות. המיזם מקדם מעורבות ישירה של המשרד יחד עם מרכז השלטון המקומי בניהול 

האנרגיה ברשויות, על מנת להביא לצמצום צריכת האנרגיה, ניהול נכון יותר של תחום זה 

ת האנרגטית ברשויות המקומיות ולניצול אופטימלי של תקציבים המיועדים לקידום ההתייעלו
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חוזק הקשר עם הרשויות, אורגנו כנסים, ופותחו כלים  2018במגזר המוניציפלי. במהלך שנת 

 שונים עבור הרשויות על מנת לעודד אותן להתייעל באנרגיה.

יפותחו כלים נוספים עבור הרשויות וכן מאגר מידע של פרויקטים ופלטפורמת  2019בשנת 

 ויות, לשם עידודן לחיסכון באנרגיה. שיתוף על מנת להנגיש את המידע לרש

 כמו כן ניתנים מענקים להתייעלות באנרגיה לרשויות במסגרת החלטות הממשלה הבאות:

: תכנית רב שנתית לפיתוח 2025 פרהחלטת ממשלה מסתכנית רב שנתית לפיתוח הדרום: 

מכרז להתייעלות אנרגטית עבור  2018הדרום. במסגרת החלטת הממשלה פורסם בשנת 

מיליון שקלים  10שויות מקומיות ומפעלים בדרום. במסגרת המכרז ניתנו מענקים בסך ר

 מיליון קוט"ש. 3.4לפרויקטים להתייעלות אנרגטית שיובילו לחיסכון שנתי של  מעל 

, להתייעלות באנרגיה בדרום ₪יליון מ 8.5-יפורסם סבב מענקים נוסף בסך של כ 2019בשנת 

 . 2025הארץ, בהתאם להחלטת הממשלה 

: תכנית רב שנתית לפיתוח מצפה 31.12.15מיום  917 פר: החלטת ממשלה מסמצפה רמון

לתכנית התייעלות אנרגטית  2016-2019לשנים  ₪מיליון  3רמון. במסגרת ההחלטה הוקצו 

בוצעו פרויקטים להתייעלות  2017-18במצפה רמון. בוצע סקר אנרגיה בישוב, ובשנים 

 הסקר.אנרגטית בהתאם לממצאי 

: תגבור פעילות ממשלתית ברמת הגולן. 17.4.16מיום  1419 פרהחלטת ממשלה מסקצרין: 

מיליון שקלים להחלפת מערכות תאורה בקצרין. הפרויקט מתבצע  1במסגרת ההחלטה הוקצו 

 בימים אלה. 

: תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים 15.4.2018מיום  3704 פרהחלטת ממשלה מס מטולה:

מיליון  1-מיליון שקלים )בנוסף ל 4.5ה, שלומי ומטולה. במסגרת ההחלטה הוקצו קריית שמונ

 שקלים של הרשות( לפרויקטים להפחתת עלויות בגין צריכת חשמל. 

 

הוא הצעד הראשוני והחיוני עבור כל ארגון אשר מעוניין לצמצם את צריכת  סקר אנרגיה

 (1993) תקנות מקורות אנרגיה פיהאנרגיה שלו ולשפר את ההתייעלות האנרגטית שלו. על 

טשע"נ )טון שווה ערך  2,000-מחויבים צרכני אנרגיה שהצריכה השנתית שלהם גבוהה מ

נפט( להגיש תכנית לסקר ולבצע סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה מדי חמש שנים. 

הסקר נועד לרכז מידע על צריכת האנרגיה ואיתור אפשרויות לחיסכון באנרגיה, התפלגות 

לת מדידות, תוצאות והמלצות לאיתור פוטנציאל לצמצום הצריכה והעמקת הסקירה הכול

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

סקרים  65-נבדקו כ 2018אחראי האגף על אכיפת ביצוע הסקרים וריכוז הממצאים. בשנת 

http://energy.gov.il/LegislationLibrary/sikrei_energy.pdf
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ביצוע בעניין חובת נות חדשות בנוסף, אושרו ועודכנו  בוועדת הכלכלה של הכנסת תקבאגף. 

תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה(, : סקר אנרגיה

שווה ערך  1,250-עודכן סף הצריכה השנתי המחייב בביצוע סקר ל לפיהן 2018 -התשע"ט 

 כמו כן, .שנים 4.5 -טון נפט בדלקים או בחשמל, ותדירות ביצוע הסקר הופחתה לאחת ל

גופים ציבורים יהיו מחויבים לבצע את הסקרים, ולממש את המלצות הסקר שערכו, הצפויות 

 להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים.

יוביל המשרד, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה ביצוע סקרי אנרגיה במשרדי  2019בשנה 

 הממשלה. 

ית של תקנות התמקדה פעילות יחידת האכיפה באגף באכיפה אפקטיב 2018בשנת אכיפה:  .3

קנסות על רשויות מקומיות, תאגידי  120-מקורות אנרגיה הנובעות מהחוק. הוטלו למעלה מ

המשרד ועל  ל ידימים, מפעלים ועוד. בד בבד בוצעה בקרה על כלל הפרויקטים המסובסדים ע

צ'ילרים, פרויקטים של  הפרויקטים מטעם קרן המענקים ובכללם: פרויקטים להחלפת

-אנרגטית ברשויות מקומיות ופרויקטים להתייעלות אנרגטית במגזר המסחריהתייעלות 

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

 מפעלים, רשויות מקומיות, תאגידי ואגודות מים ואתרי גריטה.

שרד לאישור הכנסת, , ככל שיאושר התיקון לחוק מקורות אנרגיה שהגיש המ2019בשנת 

צפוי להשתנות מבנה היחידה כך שיתווספו לה תקנים נוספים לטובת יישום הרפורמה 

 המתהווה בייבוא מוצרי חשמל. כמו כן, תמשיך יחידת האכיפה בפעילותה השוטפת.

מצריכת החשמל  70%-שיעור צריכת החשמל במבנים בארץ מהווה כ בנייה משמרת אנרגיה: .4

הכוללת. בנייה משמרת אנרגיה הינה אחד הגורמים החשובים להפחתת צריכת האנרגיה 

לדירוג אנרגטי של בניני  5282האגף היה שותף בעדכון תקן  2017במשק הישראלי. בשנת 

גטי לבתי מלון והחלה עבודה על של התקן לדירוג אנר 4משרדים, הסתיימה העבודה על חלק 

למערכות אנרגיה  5280לדירוג אנרגטי לבתי הספר ובגיבוש תקן  5282חלק חדש בתקן 

בבניינים. במסגרת מיזם משותף עם המועצה לבנייה ירוקה, התקיימו סדנאות להכשרת אנשי 

 מקצוע לתקנים לבנייה משמרת אנרגיה, נכתבו מדריכים לתקנים לבנייה משמרת אנרגיה

נכתבו תקנות להצגת דירוג  2018לדירוג אנרגטי. בשנת  5282ותכנית פעולה להטמעת ת"י 

. התקנות פורסמו באתר קשרי ממשל ונשלחו RIAאנרגטי של מבני מגורים, לרבות מסמך 

נערכים דיונים בימים אלו. בנוסף, בוצעה עבודה כלכלית  עמולבחינת  משרד המשפטים, 

גיבוש התכנית הלאומית  לקידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק  לבנייה מאופסת אנרגיה והחל

 הישראלי.
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המשרד מתכוון להגיש לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות לדירוג   2019בשנת 

קן אנרגטי למבני מגורים וכן לאשר תנאי סף למעבדות שיתקפו את הדירוג בהתאם לת

 .  5282 ישראלי

 300ת אנרגיה, מפעל שהצריכה שלו לפחות : בהתאם לתקנות מקורוהכשרה מקצועית .5

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

האגף לשימור אנרגיה הסמיך מספר מוסדות ברחבי הארץ להעביר קורס להסמכת ממוני 

בישראל, שעות, נלמד נושא משק האנרגיה  200אנרגיה. במסגרת הקורס, שהינו בהיקף של 

תוך התמקדות בניהול מערכות אנרגיה מתקדמות ובדרכי הפיקוח והחיסכון. תכנית הלימודים 

מסתמכת על סילבוס שנכתב על ידי אגף שימור אנרגיה ומתעדכן על ידו מעת לעת. בוגרי 

הקורס שעמדו בתנאי הסיום, מקבלים תעודת גמר מהמשרד וממוסד הלימודים. החל משנת 

תקיימים מסלולי הסמכה לממוני אנרגיה במוסדות להשכלה גבוהה הלימודים תשע"ד מ

קורסים  12התקיימו  2018ובמוסדות להכשרה טכנולוגית בשיתוף פעולה עם האגף. בשנת 

להכשרת ממוני אנרגיה, וכן התקיים קורס ייעודי למשרד הביטחון בו השתתפו עשרות בעלי 

ייעלות אנרגטית בגופים אלו. רשימות תפקידים מהצבא וממשרד הביטחון, על מנת לעודד הת

בעלי מקצוע בתחום התייעלות אנרגטית ומאגר חברות להתייעלות אנרגטית וחברות אסקו 

מתעדכנות באופן שוטף באתר המשרד. כמו כן פותח טופס חדש לדיווח צריכה וייפתח קורס 

 ממוני אנרגיה  למשרדי ממשלה ויחידות סמך.

 
החינוך, יזם פיתוח סביבת לימודים מכיתה  בשיתוף עם משרד: האגף לשימור אנרגיה, חינוך .6

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

אחר", פותחה על ידי צוות המומחים של "למדע" באוניברסיטת תל אביב ונועדה לשנות דפוסי 

חינוכי אינטראקטיבי  באתר אינטרנטוה חשיבה והתנהגות ביחס לצריכת אנרגיה. התכנית מלו

שתכליתו להרחיב את סביבת הלימודים ולספק כלים מגוונים להתייעלות אנרגטית למורים 

ערכות דגמים שנועדו  700-המשכנו בפיתוח האתר לתכנית, חולקו כ  2018ולתלמידים. בשנת 

מודים באופן חווייתי ולפתח את כישורי המחקר של התלמידים, להשלים את סביבת הלי

התקיימו בשיתוף עם משרד החינוך השתלמויות למורים למדעים וטכנולוגיה על התכנית, 

המשכנו בתכנית הטמעה לתכנית באמצעות מדריכות של משרד החינוך והותקנו מערכות 

 בתי ספר.  35-ניטור אנרגיה ב

 
אתר החינוכי, תתבצע תכנית הטמעה לתכנית החינוכית, ימשיך פיתוח ה 2019בשנת 

 יפותח אתר ייעודי לשיקוף נתוני הניטור. 

  

http://kids.gov.il/energynew
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: פרסום חומר מקצועי וחומרי הסברה בתחום התייעלות אנרגטית הסברה והפצת מידע .7

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

ועיבוד חומר מקצועי עבור אמצעי התקשורת. וכן האגף היה שותף בארגון והציבורי. ריכוז 

נחתם מיזם משותף עם ארגון מעלה להעלאת  2018כנסים להתייעלות באנרגיה. כמו כן בשנת 

מודעות להתייעלות באנרגיה בקרב חברות במשק בישראל. ארגון מעלה פועל כארגון גג 

להשתמש בפלטפורמות הייחודיות שהארגון  לקידום אחריות תאגידית, ומטרת המיזם היא

 פיתח לאורך השנים  כדי לפתח ולהטמיע את נושא ההתייעלות באנרגיה.

תמשך פעילות ההסברה השוטפת וכן מתוכנן, בשיתוף עם יחידת הדוברות,  2019בשנת 

 קמפיין להתייעלות באנרגיה.
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 אגף ייעוץ משק המים
 

בין המפותחים בעולם ונחשב כמשק יעיל, חדשני ומוביל בטכנולוגיות מים  משק המים הישראלי הינו

ובניהול משק מים. עקב משאבי המים המוגבלים של ישראל, מקדמת מדינת ישראל שימוש מושכל 

במים במגזרים השונים, ניצול בר קיימא של מקורות המים הטבעיים, השבת קולחין בהיקפים חסרי 

שפירים במתקני התפלת מי ים ומים מליחים. המודל הישראלי לניהול  תקדים וייצור נרחב של מים

 משק המים משמש דוגמה למדינות רבות בעולם, אשר מתמודדות עם שינויי אקלים ומחסור במים.

אגף ייעוץ משק המים במשרד האנרגיה מייעץ למקבלי ההחלטות בנושאי מדיניות ניהול משק המים 

ארוך, ומקדם החלטות ממשלה ותיקוני חקיקה ייעודיים. כמו כן, מקדם והביוב בטווח הקצר, הבינוני וה

האגף שיתופי פעולה בינלאומיים בנושאי ניהול משק מים ופיתוח טכנולוגיות מים וביוב, ופועל לשילוב 

 היכולות הקיימות במדינת ישראל עם מדינות המעוניינות בכך.

 

 הבאים:, פעילות אגף משק המים התמקדה בתחומים 2018בשנת 

 2030 - 2018 בשנים כנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המיםות .1

על מנת להתמודד עם הרצף הנדיר של חמש שנות הבצורת האחרונות, שהוחמרו כתוצאה 

אקלימיות המיוחסות לשינויי האקלים וגרמו למחסור קשה במשק המים -ממגמות הידרו

הוביל משרד האנרגיה תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות  -הטבעיים במדינת ישראל 

ביום  3866שאושרה בהחלטת ממשלה מס'  2030 - 2018בצורת במשק המים בשנים 

10.06.18 . 

התכנית מתמודדת גם עם גידול בצריכת המים במגזר הביתי בשנתיים האחרונות שהייתה 

מ"ק  94-מ"ק לנפש בשנה, ועלתה לשיעור של כ 89-כבושה במשך מספר שנים ועמדה על כ

ק. בנוסף, הצריכה צפויה מלמ" 150 -לנפש בשנה, אשר מביא לגידול בצריכה בהיקף כולל של כ

אזוריים, החלטות ממשלה ביחס לפיתוח רמת הגולן, מימוש -לעלות עוד במסגרת הסכמים בין

 יעדים לאומיים בחקלאות וגידול טבעי של האוכלוסייה. 

במטרה לעצור את המשך ההידרדרות, אישרה הממשלה תכנית דחופה ומידית לביצוע התאמות 

בתוכנית הפיתוח הנגזרת ממנה. התכנית כוללת את הגדלת היצע דחופות בתוכנית ייצור המים ו

המים השפירים, חיזוק אמינות אספקת המים לצרכי משק המים הישראלי והסרת חסמים 

 להקמת תשתיות מים. להלן עיקרי התכנית:

 הגדלת היצע המים המותפלים .א

 1,100וד בין יעמ 2030, כך שיעד מי ים מותפלים מיוצרים בשנת יוגדל כושר ייצור המים

מלמ"ק בשנה. כ"כ, בטווח המיידי, יוגדל כושר ייצור המים המותפלים עד לשנת  1,200 -ל
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מלמ"ק, באמצעות הקמת שני מתקני התפלה חדשים בשורק ובגליל  300בסך של  2024

 המערבי. 

 תגבור אגן הכנרת .ב

 30.6.2020מלמ"ק/שנה עד ליום  30לכנרת מהמערכת הארצית, בלפחות יסופקו מים 

 .30.6.2022מלמ"ק/שנה עד ליום  100ולפחות 

 שיקום נחלים .ג

 .₪יליון מ 81אושרה תכנית לשיקום שבעה נחלים בצפון הארץ בהיקף של 

 חיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית .ד

חיבור האזורים המנותקים למערכת הארצית )מעלה כינרת, גליל מערבי, עמקים קידום 

צירת אמינות מלאה לאספקת מי שתיה, להגדלת אמינות אספקת לי מזרחיים ורמת הגולן(

 המים לחקלאות לטבע ולתיירות.

 ייעול וזירוז הליכים בפיתוח משק המים .ה

מטרה לקדם ב ייבחנו פתרונות לייעול מתן היתרים למתקנים נדרשים נלווים לקידוחי מים

 הפקת מים ע"י קיצור זמן הקמת קידוחים.

 כון במיםצמצום הביקוש ועידוד החיס .ו

 צמצום הביקוש ועידוד חיסכון במים בטווח קצר באמצעות קמפיין. 

 תכנית הפיתוח התלת שנתית של מקורות חברת המים בע"מ .ז

חברת מקורות תעדכן את תכנית הפיתוח התלת שנתית למשק המים במטרה להתאימה 

 להחלטת הממשלה ולהתמודדות עם הבצורת.

 

  שינוי מבני בחברת מקורות .2

בהמשך להחלטת הממשלה להתמודדות עם הבצורת ולצורך עמידת חברת מקורות באתגרים 

הפיננסיים הנובעים מהגדלת היקף הפיתוח העתידי, משרד האנרגיה, בשיתוף רשות המים, 

מקורות, משרד האוצר ומשרד המשפטים החלו לגבש החלטת ממשלה בעניין השינויים 

אושרה החלטת הממשלה  24/2/19. ביום (2018הנדרשים בחברת מקורות בשנה זו )

( בנושא "יצירת תשתית להגדלת היקף הפיתוח במשק המים לשם 4514)החלטה מספר 

התמודדות עם תקופות בצורת מתמשכות ותיקון החלטות ממשלה". ההחלטה עוסקת 

מפעל המים בהכפלת היקף תכנית הפיתוח של חברת מקורות, מכירת נכסים ואיחוד נכסי 

, תחרות בביצוע תכנית הפיתוח, הפרטת מקורות ייזום ומכירת מתקן (פא"רהמהארצי )

ההתפלה באשדוד, התייעלות וחיזוק האיתנות הפיננסית, מיקוד פעילות מקורות, ושימור 

 הכנרת כמקור מים אסטרטגי. 
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  2030תשתיות  .3

משרד האנרגיה, יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי, משרד התחבורה 

ועדה בינמשרדית שמטרתה  -" 2030ומנהל התכנון חבר בצוות היישום של ועדת "תשתיות 

להתמודד עם פער התשתיות של ישראל ולפעול לקידום תשתיות תומכות פריון. במסגרת 

הפעילות, מגבשת הוועדה תכנית לאומית רב שנתית לפיתוח תשתיות, לפעול לטיוב וייעול הליכי 

 ולהגברת מוכנות המשק להגדלת ההשקעה בתשתיות.  התכנון, הרישוי והביצוע

 

 מתקן התפלה שורק ב' .4

לעניין תכנית אסטרטגית להתמודדות  3866במסגרת הפעילות למימוש החלטת ממשלה מס' 

עם הבצורת, פורסם הליך למיון מוקדם במכרז לפרויקט מתקן ההתפלה החדש בשורק בהיקף 

הפרויקט, המשותף למשרדי האוצר, האנרגיה ורשות המים, מבוצע מלמ"ק בשנה.  200של 

, בה היזם הנבחר יהיה אחראי לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן PPPבשיטת 

מיליון מטר קוב מים בשנה, ויביא  200-שנה. המתקן עתיד לייצר כ 25ההתפלה, לתקופה בת 

מסך הצריכה  85%-ק בשנה, כמות השווה לכמלמ" 785-את סך ייצור המים במתקני ההתפלה ל

קבוצות ובימים אלו מתנהל המכרז  7במסגרת ההליך ניגשו  הביתית והעירונית כל שנה.

 לבחירת הזוכה. 

  

 צמצום תאגידים .5

פרטיות שהוגשו לעניין תאגידי המים והביוב, הוקמה ועדה משותפת של  עות חוקבהמשך להצ

 2018ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שדנה בהצעות אלו. במהלך  ,ועדת הכלכלה

, לאחר אישור הוועדה תוקן חוק תאגידי מים 2018דיונים של הוועדה ובסוף  פרהתקיימו מס

, 2019, וחובת התאגוד האזורי תחל מיולי 30מספר תאגידי המים לא יעלה על וביוב כך ש

 תאגידי מים כיום. 56לעומת 

הגדלת מספר חברי דירקטוריון בתאגידים אזוריים, כאשר ון החוק הוחלט גם על במסגרת תיק

הרשויות יוכלו למנות דירקטורים בתאגיד האזורי בהתאם לגודל האוכלוסייה שלהן, כך שרשות 

 . 11גדולה יותר יהיו לה מספר דירקטורים גדול יותר ובכל מקרה מספרם לא יעלה על 

רשות המים לקבוע כללים להתקנת ושר סעיף שמסמיך את א -לטובת התמודדות עם נזילות 

. בנוסף לכך אושרה הסמכת מועצת רשות המים לקבוע תעריף מים יאה מרחוק ממוחשבתקר

 מופחת שיכול התאגיד לגבות במקרים של נזילות. 
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 פעילות שוטפת בתחום המים והביוב .6

המים, פיתוחו והפיקוח חברות במועצת רשות המים האמונה על פי חוק על הסדרת משק  .א

 עליו, ביצוע מדיניות הממשלה, קביעת חקיקת משנה )"כללים"( ועוד.

( שהיא Water Desalination Administration) WDA -חברות במנהלת התפלת מי הים  .ב

ים, ובוועדת -הגוף הממשלתי האמון מטעם המדינה על ניהול הפרויקטים של התפלת מי

 המכרזים שלה.

הקשורות במשק המים והביוב )חדשנות במשק המים והביוב, זיהום  ממשלההחלטות קידום  .ג

 .חוצה גבולות, מובל הימים ועוד(

 .במשק המים והביוב הצעות חוק מעורבות בקידום .ד

 מענה לשאילתות של חברי כנסת. .ה

 ייצוג משרד האנרגיה בדיונים בוועדות הכנסת. .ו

 מענה לדוחות ביקורת. .ז

בפני סגל דיפלומטי ומקצועי בתחום המים המגיע ממדינות  אירוח וייצוג משק המים הישראלי .ח

 העולם. 
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 מחקר ופיתוח –ראשי  ןמדע

 תפקיד היחידה להוות מרכז ידע. משרד האנרגיההינה הזרוע הטכנולוגית של  יהראש המדעןיחידת 

 ליצירת ולפעול הטבע ואוצרות המים ,האנרגיה במשק ויזמות לעודד חדשנות ,והמשרד המשק עבור

 מבוססת וקידום מדיניות לעיצוב ופרויקטים תכניות באמצעות בממשלה עתיד פני צופה ראייה רחבה

שואפת לשמר ולפתח את התשתיות הפיזיות, האנושיות והטכנולוגיות של ישראל, תוך  היחידה ידע.

השקעה במו"פ באקדמיה, בחברות תכנון ובניית כלים שיאפשרו את מימוש מדיניות המשרד באמצעות 

 הזנק, ובאמצעות שיתוף פעולה עם גופי ממשל, אקדמיה ותעשיה בעולם.

 

 :תחומי הפעילות העיקריים .1

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

 מוטת טכנולוגיה.

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

 הכנת התשתיות הפיסיות והאנושיות הנדרשות למימוש המדיניות:  .ג

 , ותשתית פיסית נאותהתמיכה במחקר ופיתוח המשמר ובונה כוח אדם מקצועי ומיומן -

 הטכנולוגיות הנדרשות למימוש המדיניות.לקידום 

הכשרת כח אדם באקדמיה ובתעשייה בתחומים הנדרשים לפעילות המשרד בהווה  -

 ובעתיד. 

קידום יצירת מוקדי ידע מקומיים וטכנולוגיות מקוריות המותאמות לצורכי מדינת  -

 ישראל התורמות לקיומה ולרווחתה, היום ובעתיד. 

 עריכה והשתתפות בכנסים, סדנאות ופורומים  מקצועיים בישראל. -

עולה בינלאומי במחקר ופיתוח באמצעות שותפות ומעורבות בפורומים שיתוף פ .ד

 בינלאומיים ותמיכה בשיתופי פעולה בינלאומיים.

 

 פעילות היחידה:  .2

מימון ומעקב אחר פעילות מו"פ באמצעות קולות   צירים מרכזיים 2פועלת ב  ען הראשימדיחידת ה

 .ביים כמפורט בסעיף השני )ב'(רוח םהיבטיכמפורט בסעיף הראשון )א'( ולקידום  קוראים

 

 :מימון ומעקב אחר פעילות מו"פ -סעיף א'

סטודנטים  8-של מו"פ בתעשייה, ובאקדמיה, וב מחקרים 53-בחר המשרד ב 2018בשנת 

תשתית של  זאת כחלק ממדיניות המשרד לביסוס .₪יליון מ 36.7 כ מצטיינים בסכום כולל של

מידי מצוינות מקצועית בישראל בנושאי הליבה של המשרד ולקידום מחקר ופיתוח בתחומים האלו.  
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שנה המשרד מפרסם קולות קוראים ייעודיים עבור מוסדות מחקר אקדמיים ועבור התעשייה. 

הקריטריונים על בסיס הגבוהים ביותר ציונים הינם אלו שזכו בהפרויקטים אשר להם ניתן מימון 

 .  בקולות הקוראים שנקבעו

 באקדמיה ובמוסדות המחקר מחקרי מו"פ תשתיתי .1א.

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

אקדמיים בנושאים כגון גיאולוגיה וגיאופיסיקה של גז טבעי  מחקרים 33למימון במסגרת הקרן זכו 

ל מחצבים והיבטים סביבתיים הקשורים בניצול אוצרות טבע, מחקרים בתחום רעידות ונפט, ש

האדמה, רשתות חשמל חכמות, תחליפים לדלקים פוסיליים, טכנולוגיות לניצול מקורות אנרגיה 

חלופיים למקורות הקונבנציונאליים, טכנולוגיות מתקדמות למערכות אנרגיה, טכנולוגיות לניצול 

ונבנציונאליים באופן נקי יותר, טכנולוגיות המשתלבות בחזון של משק אנרגיה מקורות אנרגיה ק

. התמיכה במחקרים היא בשיעור ₪יליון מ 15.1-קיימא. סך ההשקעה במחקרי אקדמיה היה כ-בר

 )ללא השתתפות של החוקר או המוסד(. 100%של 

 

 יתעשייתמו"פ  – פרויקטי הזנק .2א.

דד יזמים טכנולוגיים להתקדם לקראת הוכחת ההיתכנות של רעיונות ולעהתוכנית נועדה 

התייעלות  :תחומים האופייניים של המיזמים הם. ההעיסוק של המשרדטכנולוגיים בתחומי 

, אנרגיה אנרגטית, רשתות חכמות, תחליפי נפט לתחבורה ולתעשייה, אנרגיה מביומאסה

בדלקים פוסיליים, אנרגיות  ימוש יעיל יותר, טכנולוגיות מימן, טכנולוגיות נקיות ושמפסולת

בעל רעיון מקורי וייחודי  להיות רק יזםהנדרש מתחדשות כגון רוח ושמש, ותאי דלק. בשלב 

 ₪ף לא 750עד התמיכה היא בגובה של  יתכנות.האמצעים מוגבלים יחסית לצורך הוכחת ה

 .62.5% בשיעור שללפרויקט 

יליון מ 4.8-מיזמים המציעים חדשנות בתחומי האנרגיה למענקים בסך של כ 9זכו  2018-ב

₪. 

 

 מו"פ תעשייתי -חלוץ והדגמהפרויקטי . 3א.

ת בנפט לתחבורה טכנולוגיות להפחתת התלועל  עם דגש 2011תוכנית זו הוקמה בשנת 

מהתקציב  50%-נתמכים בבחרו, נמיזמים ש .והתרחבה עם הזמן לכלל תחומי האנרגיה

מילוני שקלים בתחומי  1.5המאושר של היזם למטרה זו, כאשר תקרת מענק בודד הינה 

. מיזם בתוכנית מיליוני שקלים בתחום תחליפי הנפט לתחבורה 3-האנרגיה הכלליים ו

יזמים , "פ מצומצם, חברות וותיקות יחסיתמאופיין ע"י היתכנות טכנולוגית מוכחת, רכיב מו

מטרת הפרויקט היא להביא את הטכנולוגיות  חור ברור.בעלי ניסיון עסקי ומסלול מס

 למסחור.
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 ימיליונ 15.8 -ויקטים של חלוץ והדגמה בסך של כפר 11-מימון לניתן  2018בשנת 

. הפרויקטים שנבחרו הינם בנושאי הליבה של משק האנרגיה כגון הפחתת התלות שקלים

דשת ותחומי האנרגיה ה מתח, אנרגירשת החשמל, אנרגיה במשק המיםה, בנפט לתחבור

 נוספים.

  

 . מלגות לסטודנטים בתחומי האנרגיה בישראל ובחו"ל4א. 

מטרת התוכנית היא להביא להגדלת מספר הבוגרים האקדמאיים בתחומי האנרגיה, 

בתחומים הרלוונטיים לעבודת הענקת מלגות ההנחה היא כי הגיאולוגיה והגיאופיסיקה. 

תביא למיצוי הפוטנציאל הקיים במוסדות ואצל החוקרים לפיתוח תחומי משרד האנרגיה 

הינם בעלי ערך מוסף למדינת ישראל ואשר יש בהם לדעת המשרד ידע אלו, אשר 

 .בתחומים אלה כלכליהפוטנציאל ה

, אשר קול קורא להגשת בקשות למלגותללסטודנטים לאחר הליך מוענקות המלגות 

 דרך המוסד האקדמי.רק  מועמדותש יהגהמשרד מפרסם ואשר מאפשר ל

נרגיה, הגיאולוגיה מלגות לסטודנטים מצטיינים במקצועות הא 8 הוענקו 2018בשנת 

והגיאופיזיקה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הלומדים לתארים ראשון שני ושלישי 

ושיתמחו בתחומי העדיפות של המשרד כגון: הנדסת גז טבעי, נפט, דלק, אנרגיה 

 50שקלים לשנה לתואר ראשון,  10,000עמד על המלגות היקף מתחדשת, חשמל ועוד. 

הסכום הכולל של  .אלף שקלים לשנה לתואר שלישי 60-י ואלף שקלים לשנה לתואר שנ

 שקלים. ןמיליו 1המלגות שהוענקו בשנה זו עמד על 

 המלגות ניתנו על פי ההתפלגות שלהלן:

 סך התמיכה )אלפי שקלים( מספר זוכים תואר

 40 2 ראשון

 300 3 שני

 660 3 שלישי

  

קידום נושאים מערכתיים רוחביים עם יחידות במשרד ומחוצה לו לצורך איסוף מידע,   -'סעיף ב

 גיבוש והטמעה של מדיניות מוטת טכנולוגיה:

יחידת המדען הראשי מקדמת מדיניות בתחום תחליפי הנפט ומהווה שותף  – תחליפי נפט .1

מרכזי בתכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה. בנוסף, היחידה מובילה את המעבר 

 לשימוש ברכב חשמלי בישראל באמצעות מענקים להקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי.

 ות טעינה לרכב חשמלי ברחבי הארץ:מכרזים לתמיכה בהקמת עמד 4היחידה הוציאה השנה 
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( בפרישה DCמהירות )-קול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה מהירות ואולטרה .א

 ארצית.

מטרת המכרז: הקמת רשת עמדות טעינה מהירות לאורך כבישים מהירים בישראל 

 שתאפשר הגעה לכל נקודה בארץ ברכב חשמלי.

 .ק''ו 150-ק''ו ו 50מהירות בהספק של  DCסוג העמדות: עמדות 

ק"ו( +  50מהירות ) 30 –עמדות בפריסה ארצית  60מספר העמדות שיקומו: סה"כ 

 .ק"ו( 150אולטרה מהירות ) 30

 -ק''ו ו 50לעמדה בהספק  ₪ 150,000 –מעלות ההקמה  75%תמיכה לעמדה: עד 

 ק''ו. 150לעמדה בהספק של  ₪ 325,000

 במרחב הציבורי  ACומיות לתמיכה בהקמת עמדות טעינה קול קורא לרשויות מק .ב

מדרכות, חניונים  -עירוני -מטרת המכרז: הקמת עמדות טעינה במרחב הציבורי

 עירוניים. הכוונה שרשות תגיש תכנית לפרישת עמדות טעינה בתחומה.

 ק''ו 22בהספק של  ACסוג העמדות: עמדות 

 שני שקעים לעמדה -עמדות כפולות  500-מספר העמדות שיקומו: כ

מיליון  1לעמדה כפולה, עד  ₪ 30,000מעלות הקמה של  50%היקף התמיכה: עד 

 .לרשות ₪

 למחצה-במרחב הציבורי  ACקול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה  .ג

מטרת המכרז: הקמת עמדות טעינה בשטחים ציבוריים למחצה כגון מרכזי קניות, 

 ומה.כדמתחמי בילוי, חניוני בתי חולים, ו

 .ק''ו 22בהספק של  ACסוג העמדות: עמדות 

 שני שקעים לעמדה -עמדות כפולות  330מספר העמדות שיקומו: 

 460,000לעמדה כפולה, עד  ₪ 20,000מעלות הקמה של  50%היקף התמיכה: עד 

 . לזוכה יחיד ₪

 במקומות עבודה ACקול קורא לתמיכה בהקמת עמדות טעינה  .ד

 .עינה בחניוני מעסיקיםמטרת המכרז: הקמת עמדות ט

 .ק''ו ומעלה 10בהספק של  ACסוג העמדות: עמדות 

 .שני שקעים לעמדה -עמדות כפולות  500מספר העמדות שיקומו: 

 .לעמדה כפולה ₪ 12,000מעלות של  50%היקף התמיכה: עד 

 .רשת חשמל מתקדמת )"רשת חכמה"( .2

נידרש  אםבעתיד בישראל,  חנת כוח גרעיניתשמירת האפשרות להקמת ת –"אופק בהיר"  .3

 .לכך

הניטור הלאומי הינה מחויבות ממשלתית לבחינת מצב הים תחת  -ניטור לאומי של הים התיכון .4

לחצים טבעיים ומעשי ידי אדם. היחידה פועלת בשיתוף עם מינהל אוצרות טבע לתיאום בין 
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ת יחד כלל הגופים העוסקים בניטור הים. בשנה החולפת הועברה החלטת ממשלה משותפ

עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד המדע המקבעת מסגרת של מימון, תיאום ושיתוף מידע 

 .בין כלל הגורמים

דה יהחול הימי הינו מקור פוטנציאלי לחומרי גלם לבנייה בים וביבשה. היח -משאב החול בים .5

 בע לצורך קבלת אומדן להיקף המשאב.פועלת יחד עם מינהל אוצרות ט

יחידת המדען הראשי בשיתוף עם מינהל אוצרות טבע פועלת לבניית  -גיאולוגיים ביםסיכומים  .6

 .תשתית מידע לגבי סיכונים גיאולוגיים לתשתיות ימיות

בשיתוף עם מינהל אוצרות טבע והמכון הגיאולוגי נעשית הערכה מחודשת  -פוספט בישראל .7

 .של עתודות הפוספט בישראל

 

 פעילות בינלאומית: .3

 BIRD Energy –ומית עם ארה"ב הקרן הדו לא .א

לקידום  2008האמריקאי ב מקבילו האנרגיה הישראלי ו עפ"י הסכם יישום שנחתם בין משרד

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

. BIRDותעשייתי באמצעות קרן  BSFערוצים: אקדמי באמצעות קרן  2משותפים. לשת"פ 

גופים אלו הקימו מסגרות פורמליות הפועלות למימון, בחינה, בחירה ומעקב אחר הפרויקטים  

 המשותפים. 

באמצעות  2018ת שנב תמכו( DOEבשיתוף עם משרד האנרגיה האמריקאי ) משרד האנרגיה

BIRD-Energy לחברות משתי המדינות בסך  משותפיםפרויקטים של מו"פ תעשייתי  7-ב

מיליון דולר. זו השנה  12.4מיליון דולר. תקציבם הכולל של הפרויקטים הוא  5.9כולל של 

 44התשיעית בה מאשרת הקרן פרויקטים משותפים בתחום האנרגיה. עד היום מומנו 

 מיליון דולר. 36פרויקטים בתקציב כולל של 

  יתאירופשת"פ עם הקהילה ה .ב

השנה השתתפנו בקול הקורא :   Horizon 2020במסגרת  האירופאיותהתכניות  -

ובמסגרת זו זכו שתי הצעות מחקר של אוניברסיטאות  JPI Waterהמשותף של תכנית 

 Smart Energy, ו Solar ERA-NETבישראל. בנוסף השתתפנו בשתי תכניות נוספות 

Systems  המיועדות גם לתעשייה. במסגרות האלה ההחלטה על הזוכים תתקבל רק

 2019בשנת 

 בנושאי אנרגיה ותחבורה: JRC -שת"פ עם ה שליחודית יתכנית   -

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

לצרכיה, לשם קביעת מדיניות, רגולציה ותקינה כלל אירופאית המושתת על טכנולוגיה. 

התכנית שנחתמה . ם בד"כשנתיי-ישראלי בפרויקטים דוהשותף ה ו שלאנו ממנים את חלק

  .פרויקטים 8ופעלו בה עד עתה  2013 -התחילה ב 2012 -בשלהי
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גוף  ,IEAהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, הראשי עומדת בקשר הדוק עם  מדעןה יחידת .ג

מדינות  34המאגד ( OECD) לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח עצמאי הפועל במסגרת הארגון

שיתוף פעולה בתחום האנרגיה בין חלק  מבצעת תכנית כוללת של IEAמבוססות בעולם. 

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

 (IA - Implementing Agreements) שיתוף הפעולה מתבצע במסגרת הסכמים ייעודיים

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

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

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

חקריים, יישומיים וכלכליים בחזית המדעית והטכנולוגית ליצירה והתוויה של שיתופי פעולה מ

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 

יכולים  וארגונים לא ממשלתיים, המדינה החברה כגון חברות, עסקים, תעשיות, מוסדות מחקר

 לקחת חלק בפעילות זו.

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

 

 

 פרסומי היחידה:

 מדינות התמיכה במחקר ופיתוח של משרד האנרגיה והמים בתחומי העיסוק של המשרד. 

  2018 – 2016סיכום פעילות יחידת המדען ראשי לשנת. 

 

  :2019 לשנתיעדי היחידה 

 ארוכת בראייה בישראל והמחצבים האנרגיה למשק ומתכללת מערכתית ידע תשתית לספק 

 .טווח

 עתידיים לאתגרים האנרגיה משק מוכנות ובניית במשק ויזמות חדשנות עידוד. 

 תקציבי ניצול. 

 נושא ההסכם הסכם יישום #

1 AFC-IA תאי דלק מתקדמים 

2 Solar Paces IA תכימי-ואנרגיה סולארית של חום אנרגיה סולרית 

3 HIA-IA  מבוססי מימןמקורות אנרגיה 

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/
http://energy.gov.il/Subjects/RAndDChiefScientist/Documents/RDMay2016.pdf
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 קידום פרויקטים חדשניים בתחום האנרגיה. 

 
 היחידה:משימות עיקריות של 

 רציפות אספקת אנרגיה בסיוע אגירה 

 עידוד הטמעת טכנולוגיות מתקדמות לתחליפי נפט לתחבורה 

 בישראל חשמל לייצור ר"תג להקמת הכנה פעילויות -ר"תג מינהלת 

 תוכניות עבודה מכוני מחקר 

 סקרים לצורך אימות מדדים 

 קולות קוראים פרסום 

  לציבורהנגשת המידע הקיים ביחידת המדען הראשי 

  והקהילה האירופית בינלאומייםשיתופי פעולה עם ארגונים 

 שיתוף פעולה לקידום מו"פ אנרגיה עם ארה"ב 

 חיזוק מקצועת האנרגיה במערכת החינוך 

 הרחבת מערכת מו"ח ומערכת מעקב אחר ביצועי הפרויקטים – מדען מערכת 

  ניהול שוטף של ההסכמים פעילים ותוצרי מחקרים, התקדמות למעבר  –מעקב הסכמים

 לטיפול ממוחשב במערכת מוח לעיל

  דרך שת"פ תוך משרדי ומינוף פעילות הספרייה –מינוף הידע שקיים ביחידת המדען הראשי 
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 מינהל אוצרות טבע 

  תפקידי היחידה ומטרותיה:

רישוי והפקה של אוצרות טבע, החל מחומרי גלם לבנייה ולסלילה, המינהל עוסק ברגולציה של חיפוש, 

 דרך מינרלים תעשייתיים וכלה בנפט, גז ופצלי שמן.

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

נות חיפוש ועד הענקת חזקות, לפיו. המינהל אמון על הענקת זכויות לחיפושי נפט וגז טבעי החל מרישיו

  ומעקב ופיקוח אחר מימוש זכויות אלו ותוכניות העבודה הקשורות לזכויות אלו.

המינהל אמון על תכנון מחצבות, מתן רישיונות חציבה, מתן היתרים ורישיונות   –מחצבות ומכרות 

יונות והיתרים לחיפוש של מחצבים, מתן זיכיונות כרייה למחצבים, מעקב אחר עמידה בתנאי ריש

 כאמור, לרבות הפעלת צוות פיקוח מקצועי, וכן ייזום תחיקה בנושאי כרייה, חציבה וחומרי בנייה.

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

 בהנהלת הקרן. 

 

 :8201ביצוע תכנית העבודה של בעלי זכויות לשנת 

נייני הנפט )"הממונה"( מעניק רישיונות חיפוש לנפט וגז ומפקח על ביצוע תכניות הממונה על ע

העבודה בידי בעלי הרישיונות וכן על פיתוח שדות נפט וגז טבעי הנתונים במסגרת חזקות אשר ניתנו 

בהמשך לגילויי גז או נפט ברישיון החיפוש. להלן פעולות החיפוש המשמעותיות שבוצעו בידי בעלי 

 לפי חוק הנפט:  זכויות

 

 חיפושי נפט וגז טבעי

 פעילות בים:

 2016את השטח הימי של מדינת ישראל לחיפושי גז טבעי ונפט ובנובמבר  2016המשרד פתח בשנת 

יצא לדרך ההליך התחרותי הראשון לקבלת רישיונות חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בשטח הימי של 

רישיונות  6ותוצאותיו הן הענקת  2017בנובמבר מדינת ישראל. הליך תחרותי ראשון זה הסתיים 

 פרבין חזקות "תמר" ו"דלית". חמישה רישיונות )מסבאזור שחיפוש חדשים במרחב הימי של ישראל, 

 פר( הוענקו בעקבות ההליך התחרותי לחברת אנרג'יאן היוונית, ורישיון אחד )מס31, 23, 22, 21, 12

 ( הוענק לקונסורציום המורכב מארבע חברות נפט וגז מהודו. 32

נפתח הליך תחרותי שני לרישיונות חיפוש בשטח הימי של ישראל במסגרתו  2018בסוף שנת 

 . 2019מקבצים. ההליך התחרותי השני עתיד להסתיים במהלך חודש יוני  5-בלוקים ב 19משווקים 
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אספקה של גז טבעי ממאגרי הגז שבים התיכון. הקה ואת ההפ המינהל לקדם המשיך 2018בשנת 

הכוללת ביצוע  היה ליווי ופיקוח על הקמת מערכת ההפקה ממאגר לוויתן עיקר הפעילות בשנה זו

 . 2019הפקה ממאגר לוויתן צפויה להתחיל בסוף שנת  קידוחים, הנחת צנרת בים וביבשה.

לו העבודות לפיתוחו. ההפקה ממאגר התקבלה גם החלטת השקעה בפרויקט כריש והח 2018בשנת 

 .2021כריש צפויה להתחיל ברבעון הראשון של שנת 

 

 סחר בינלאומי בגז

 EeastMedהמשיכו המגעים לחיבור משק הגז הישראלי לאירופה. פרויקט צינור ה  2018בשנת 

והשוק האירופי קודם במהלך השנה בעבודה  איטליה, יווןלייצוא גז טבעי מישראל וקפריסין אל 

, הוגש 2018בחודש דצמבר  .משותפת של ארבע המדינות המייסדות: ישראל, יוון, קפריסין ואיטליה

 לעיונו של האיחוד האירופי הסכם בין הממשלות במטרה לתמוך ולקדם את הפרויקט. 

 

ים המלח הירדנים. בשנה זו  נמשך ייצוא של גז טבעי ממאגר תמר אל מפעלי 2018כמו כן, בשנת 

נחתמו שלושה הסכמים חדשים לייצוא גז. הסכם ראשון עם מפעלי ים המלח הירדנים לאספקת כמות 

בעקבות ההסכם  ,BCM 3שנה כאשר סך כל כמות הייצוא בשני ההסכמים יחד תעמוד על  15-נוספת ל

בנוסף לכך, שני חוזי ייצוא ניתן על ידי הממונה על עניני הנפט אישור ייצוא למפעלי ים המלח הירדנים. 

ממאגר  BCM 32-ממאגר תמר ו BCM 32גדולים נחתמו עם חברת דולפינוס המצרית, לייצוא של 

 . , בגינם טרם ניתן אישור ייצואלוויתן, במשך כעשור

 

 פעילות ביבשה:

רישיון מגידו ב חיפוש קידוח ובוצעהשנה המשיכה הפעילות במסגרת רישיונות נפט ביבשה,  ךבמהל

  נמצאו ממצאים.  , אך טרם(יזרעאל"-/"מגידו401יזרעאל )

 

 מועצת הנפט: 

, הקובע חובת התייעצות עם 1952-לחוק הנפט התשי"ב 3מועצת הנפט פועלת מכוחו של סעיף 

ספר נושאים כגון מתן זכות קדימה, מתן רישיונות לחיפוש מועצת הנפט לפני קבלת החלטות במ

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

 

פעמים. במסגרת דיוני המועצה נדונו, בין היתר, בקשות  7התכנסה מועצת הנפט  2018בשנת 

, בקשות לקבלת התחרותי השני אישור פתיחת השטחים החדשים בים להליךלהעברות זכויות, 

נהלי ותנאי ההליך . כן דנה מועצת הנפט רישיונות, בקשות לאישור תמלוגי על לבעלי הזכויות ועוד

 .התחרותי

 .באתר המשרדתמצית המלצות מועצת הנפט מופיעה 

https://www.gov.il/he/departments/guides/gas_oil_dept
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ימת הרכבי הקבוצות המחזיקות בזכויות אלו מתעדכנות באופן שוטף באתר מפת זכויות הנפט ורש

 האינטרנט של המשרד.

 

 מאגר מידע לאומי לנפט וגז טבעי 

על מנת לטייב את עבודת המינהל והממשקים שלו עם יחידות שונות במשרד ומחוצה לו, ועל מנת 

 2016ט, יצא המשרד למכרז בשנת להנגיש מידע רלוונטי לציבור ולגורמים שונים בתעשיית הגז והנפ

 Schlumbergerי נחתם חוזה עם חברת תחרותלהקמת מאגר מידע לאומי לנפט וגז. בסיום ההליך ה

שהינה הספק הגדול בעולם בתחום השירותים לתעשיית הגז והנפט ומתמחה גם בפיתוח מערכות 

החל שלב  2017בתחילת שנת ניהול מידע, יחד עם ספקים מקומיים, חברות מל"ם ואקולוג הנדסה. 

מימוש הפרויקט ובו נערכה בתחילה עבודת אפיון מפורטת ויסודית שנועדה לענות על כלל הדרישות 

החלה גם  2017של הגורמים ביחידת הנפט והצרכנים השונים במשרד ומחוץ לו. במהלך שנת 

של חברת הרכישה וההקמה של מערך החומרה הנרחב אשר בשלב ראשון מוקם בחוות השרתים 

המשרד  ןמל"ם. המשך פיתוח בסיס הנתונים והממשקים שלו, טעינת הנתונים והעברת המערכת לבניי

. הטמעת המערכת בתוך יחידת הנפט במשרד ופתיחת 2018החדש באתר ג'נרי הסתיימו בסוף שנת 

 .2019אתר פומבי לציבור )שלב ב( צפויים להתבצע במהלך שנת 

 

 סקר אסטרטגי סביבתי 

יבה במינהל אוצרות טבע, קידם לראשונה בישראל סקר אסטרטגי סביבתי אשר נעשה לכל אגף סב

 .2016ל מדינת ישראל והסתיים בשנת המרחב הימי )תחומי המים הטריטוריאליים והכלכליים( ש

התחלנו בהשלמה של פערי מידע עליהם הצביע הסקר, ערכנו ניטורי של הים העמוק  2017בשנת 

לאומית שגובשה במשותף עם המשרד להגנת הסביבה. דו"ח המסכם את שתי  במסגרת תכנית ניטור

-2017שנות הפעילות לאחר סיום הכנת הסקר בליווי מסקנות בהסתמך על המידע שהושלם במהלך 

  .2018 בדצמבר הופץ, 2018

 

 תכנית ניטור לאומית

המדענית הראשית  לצורך המשך הניהול של חיפושי הנפט והגז הטבעי בים, גובשה בשיתוף יחידת

במשרד והמשרד להגנת הסביבה, תכנית ניטור רב שנתית למעקב ולימוד ההשפעות הסביבתיות של 

בוצע סבב הדיגום  2018חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי במרחב הימי של ישראל בים התיכון. בשנת 

 4399מספר  החלטה)תכנית הניטור הלאומית עוגנה במסגרת החלטת ממשלה  השני.

 לעשר שנים. ₪מיליון  50-ותוקצבה ב (23.12.2018מיום  הממשלה של
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 יועצים

 מספר חברות ויועצים: 2018מינהל אוצרות הטבע המשיך להעסיק בשנת 

 חברת RPS -  חברת ייעוץ בינלאומית המומחית בפיקוח הנדסי ובטיחותי. בין היתר, העבירה

 החברה השתלמות פיקוח למפקחי יחידת הבקרה ההנדסית של המינהל.

  חברתIHS -  חברת ייעוץ רגולטורי בתחום חיפושי והפקת גז טבעי מהגדולות בעולם, הנותנת

 וץ למינהל במגוון רחב של נושאים.שירותי ייע

 ת חברGK  חברה יעוץ בינלאומית המייעצת למשרד בהכנת מסמכי ההליך   –גפני קליין

 התחרותי .

  ג'ורג'י אשר מסייע לאנשי המקצוע במשרד בביקורת בקשר לתמלוגים  ימין –משרד רו"ח

 ממאגרי הגז הנפט והמחצבים.המגיעים למדינה 

  )שטח המים הכלכליים  לטובת ניטור -המכון לחקר ימים ואגמים לישראל )חברה ממשלתית

של ישראל וייעוץ שוטף בכל הקשור לדוחות ולתוצאות ניטור הרקע וניטור מתקני ההפקה 

 שמוגשים לממונה על ידי התעשייה.

 

 מחקרים

המשך קידום מחקרים וליווי מקצועי של מחקרים בנושאים סביבתיים, גיאולוגים והנדסיים הנוגעים 

 לגילוי והפקה של נפט וגז בישראל.

 :2018-ואלו שאושרה הצעתם להתחיל ב 2017להלן תובא רשימת המחקרים שבשלבי ביצוע בשנת 

 מוסד המחקר שם המחקר 

פיתוח והטמעה של שיטות חדשות לדיגום, מיון הגדרה ואנליזה  1

של חי תוך המצע במים הכלכליים של ישראל בים בתיכון ככלי 

 .משופר לניטור סביבתי

 חיא"ל

ופעילות האדם על הרכב ודינמיקת החברה  השפעות הסביבה 2

 בגני הספוגים באתרים מזופוטיים עמוקים בים התיכון הישראלי
 אוניברסיטת תל אביב

בחינת השפעות ניצול מקורות אנרגיה פוסליים על תועלות  3

 שירותי המערכת האקולוגית הימית

 אוניברסיטת חיפה

 תל אביבאוניברסיטת  התיכון םמדידות גלים וזרמים בי 4

מיפוי אסטרטגי של נביעת מתאן בקרקעית הים באיזור הכלכלי  5

 של ישראל

 אוניברסיטת חיפה

הסכנה הגיאולוגית הנובעת מתנועת סדימנט במורד מדרון  6

 היבשת מול חופי ישראל
 המכון הגיאולוגי
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 מוסד המחקר שם המחקר 

 אוניברסיטת חיפה ימיות מול ישראל-זמן פעילות ומבנה סדימנטירי של גלישות תת 7

 אוניברסיטת חיפה בחינת תפוצת יונקים ימיים מערבית לשמורת אבטח 8

להערכה משופרת  rockeval -אנליזת גופרית מהירה ורציפה ב 9

 של סלעי מקור

האוניברסיטה 

 העברית

רבעוניים בדרום -מנגנוני הובלה והשקעת הסדימנטים הפליו 10

 מערב אגן הלבנט

המכון הגיאופיסי 

 לישראל

שחזור ההיסטוריה הסדימנטולוגית, סביבות  -1-צמח קידוח  11

ההשקעה והטקטוניקה של אגן כנרות, והשלכותיו על חיפושי 

 הידרוקרבונים

 המכון הגיאולוגי

-סטרטיגרפיה, סביבת ההשקעה וההרכב של משקעי טורטוניאן 12

 מסיניאן בחלקו הימי של אגן הלבנט

 אוניברסיטת חיפה

אורגני והשפעתם על יצור גז בחתך  חקר שכבות עשירות בחומר 13

 הפליאוקן בלבנט

 אוניברסיטת חיפה

המשכיות היצרנות הראשונית המוגברת לאורך גבול  14

 הקרטיקון/פליאוקן בגולן

מרכז מדע ים המלח 

 והערבה

אנליזה ליתופאציאלית, חקר תכונות הפטרופיזיות והערכה של  15

 יוראסי -בחתך הטריאסי פוטנציאל היווצרות הידרוקרבונים

המכון הגיאופיסי 

 לישראל

חקר סלע מקור עשיר בחומר אורגני מתקופת האאוקן התחתון,  16

 צפון ישראל

 אוניברסיטת חיפה

שיחזור תנאי סביבה וסטרטגרפיה באמצעות ננופלנקטון של  17

 חבורת יהודה בישראל

 המכון הגיאולוגי

בתהליכי הפקת נפט  תכונות אפקטיביות של זרימה דו פאזית 18

 מניקוז

 אוניברסיטת תל אביב

העתקת מים ומתעבים המצטברים בנקודות נמוכות של צנרת  19

 להובלת גז ונפט

 אוניברסיטת תל אביב

 חיא"ל חקר מדף היבשת שלב ד' 20

בדיקת שיטה סיסמית חדשה לשיפור דימות תת הקרקע בחלקו  21

 אילן(-נווה –הדרומי של גראבן יהודה  )לטרון 

המכון הגיאופיסי 

 לישראל
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 סקרים מרחביים במסגרת הניטור

  ברזולוציה גבוהה )בוצע על ידי חיא"ל( הזמין להורדה באתר פתיחת הים  מיפוי בתימטריהושלם

 של משרד האנרגיה ונמצא גם אצל מפ"י.

  בוצעו סקרים ויזואליים באתרים נבחרים )ראש כרמל, ראש הנקרה ותעלת פלמחים(, מצאו

 והרחיבו בתי גידול רגישים )בוצע על ידי חיא"ל(.

 היבשת מדף וניטור מחקרים
 המחקרים הימיים המפורטים להלן וכן נקבעו מחקרים חדשים לשנים הקרובות.בוצעו 

 :בטבלה( 20)פירוט לסעיף  פרויקט מחקר וניטור מדף היבשת על ידי חיא"ל

 ימי בתחנות מדידה רציפה בחדרה ובאשקלון.-איסוף מידע מטאו .1

מץ הדיגום הביוטי גאוגרפי ואקולוגי שיכלול את כל מא-בסיס מידע סא"ס: יצירת בסיס מידע ביו .2

 שנעשה במים הים תיכוניים של ישראל וכן יספק מידע על בתי גידול הקיימים בהם.

( מחקר לקביעת ערכי סף 1שילוב מודלים במחקרים סביבתיים יישומיים.  -הטמעת מודלים  .3

של נוטריינטים במים החופיים של מדינת ישראל בים התיכון, במימון המשרד להגנת הסביבה; 

לבדיקת ההשפעות הסביבתיות של הזרמת תמלחות התפלה לים, במימון משרד  ( מחקר2

( מחקר לבדיקת השפעות של פלישות מינים ושינויי אקלים על שירותי המערכת 3האנרגיה; 

( מחקר לבדיקת השפעות 4של בתי גידול במצע הקשה הרדוד, במימון הקרן הלאומית למדע; 

החוף על איכות מי הגלם של מתקני התפלה ושיפור של אירועי שטפון וגלישות ביוב בנחלי 

( מחקר לבחינת ההשפעה 5תהליכי הטיפול המקדמיים באירועים אלה, במימון רשות המים; 

של הזרמת מי נטל לים דרך צינור השפד"ן על איכות מי הגלם של מתקני ההתפלה פלמחים 

תיים באתר צינור היניקה ( מחקר לבחינת רמות הקוליפורמים הצוא6וסורק, בהזמנת השפד"ן; 

של מתקן ההתפלה באשקלון כתוצאה מהזרמת ביוב גולמי דרך ואדי עזה לים בקו המים, 

( מחקר לבחינת 7המים;  SDIעבור רשות בממברנות האוסמוטיות של מתקן ההתפלה 

הגורמים לאירועי עלית באשקלון, בשיתוף פעולה עם מכון המים של אוניברסיטת בן גוריון 

מיפוי עכירות  ( פיתוח מודל סדימנטולוגי אופרטיבי למדף היבשת.8תפלה אדום; ומתקן הה

 במדף באמצעות חיישנים.

אקולוגיה של רכסי הכורכר התת ימיים הרדודים )ניטור חברות שוניות המדף הרדוד, מיפוי  .4

, מחקר אצות בשוניות סלעיות, הצבת תחנת מדידת ROVכתמי אצות בעזרת רובוט 

 ים שונים בראש כרמל.טמפרטורה בעומק

 ניטור זרמים באמצעות רדאר. .5

 מאספי תמותה של צדפות. .6

 

 

http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/News%20And%20Media/Bathymetry.zip
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 מחקרים נוספים:

  מדידה של זרמים וגלים באמצעות –זרמים וגליםHDR  לאורך החוף על שטחים נרחבים של

 המרחב הימי של ישראל, על ידי  צוות חוקרים משולב לאוניברסיטת תל אביב, העברית וחיא"ל.

 פיתוח מערכת לדימות תת ימי לניטור של זיהום חלקיקי על ידי חוקרים  - ניטור זיהום

 מאוניברסיטת חיפה.

  ניתן סיוע וליווי לשני מחקרים:  –בתי גידול 

o  המחקר בוחן את  –סקר בתי גידול מזופוטים לאורך החוף הישראלי של הים התיכון

ם, על ידי חוקרים מטרי 100-בתי הגידול ברכסי הכורכר התת ימיים בעומק מים של כ

 מאוניברסיטת תל אביב.

o .השני בוחן את השפעת התשתיות על מגוון המינים, על ידי חוקרים מהטכניון 

  לסקרי יונקים ימיים, למחקרי ספוגים ולזיהוי  2018-20אושר תקציב לביצוע מחקרים במהלך

 סיכונים גיאולוגיים.

 

 ים לתעשייהחומרי גלם לבנייה ולסלילה ומינראלי –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. 

צוות התכנון של אגף המכרות המשיך ללוות את תכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה למשק הבנייה 

 ב' ולקדם כיזם מספר תכניות מפורטות לכרייה וחציבה. 14תמ"א  -סלילה ולתעשייהוה

 

 רישוי אתרי כרייה וחציבה

מחצבות פעילות המפיקות מגוון חומרי גלם  62-העניק האגף רישיונות חציבה שנתיים ל 2018בשנת 

דוגמת גיר ודולומיט לחצץ, גיר למלט, גיר לאבקות, חרסית למלט, בזלת לחצץ וחול הנחוצים למשק 

הבניה והסלילה והתעשייה בישראל. כחלק מהליך הענקת הרישיונות, מסרו חברות החציבה לאגף 

ת חומר גלם, שטחים לפיתוח ונתונים נוספים נתונים הכוללים דיווחי תפוקה, תחזיות, עדכון עתודו

 המסייעים לאגף ולמפקח על המכרות בניהול חומרי הגלם הנחוצים למשק.     

 

 רישוי חיפושי מחצבים

ח פקודת המכרות, וזכויות לחיפוש מחצבים מכ 7המפקח על המכרות העניק וחידש  2018בשנת 

כיום הוענקו שלש תעודות תגלית מותנות. במהלך השנה והוגשה בקשה אחת לקבלת רישיון חיפוש. 

מבוצעות פעולות חיפוש למגוון מחצבים דוגמת פצלי שמן, זהב ומתכות נלוות, נחושת, אבני חן 

 ויהלומים, וגיר לסיד. 
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המינהל מתכוון להאיץ פעולות לצורך קידום האפשרויות להפקת נפט מפצלי שמן בשיטת  2019בשנת 

Ex-Situ ורון.במישור רותם ובאזור א 

 

 פיקוח ואכיפה

חוות דעת ביחס לכרייה  24מחצבות, נתן  114 -סיורי פיקוח ב 325ערך האגף  2018במהלך שנת 

 ניתנו לבקשת הסיירת הירוקה.  רובן בלתי חוקית. 

 

 תכנון

 תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה - ב'14תמ"א 

וזאת  2018ר בממשלה במרץ , ובקבינט הדיו2017ב', אושרה במועצה הארצית באפריל  14תמ"א 

-)שאושרה בסוף שנות ה 14לאחר כעשור של הכנה והליכים תכנוניים. התכנית מעדכנת את תמ"א 

למשק הבנייה  2040(, וקובעת את האתרים שיספקו את עתודות חומר הגלם הנדרשות עד לשנת 90

ם "אתרים לתכנון לתעשייה, בהתאם לצרכים שהוגדרו. התוכנית מסמנת ג 2045והסלילה ועד לשנת 

עתידי", בהם עתודות אסטרטגיות ועתודות לטווח רחוק יותר. הוראות התוכנית כוללות, בין היתר, 

 הנחיות להכנת תכניות מפורטות לכרייה ולחציבה.

, והיא מגדירה "תחום קמ"ר 344-אתרי כרייה וחציבה בשטח כולל של כ 130-התמ"א כוללת כ

ביב לרוב האתרים. בתחום זה חלות הגבלות על ייעודי קרקע מס טרמ 500-מגבלות" ברדיוס של כ

ועל שימושים שיכולים להיות מושפעים מפעילות המחצבה במטרה למנוע כניסה של שימושים רגישים 

 אשר עלולים להגביל את האפשרות למימוש האתר.

ב' לעתודות זמינות, יש לקדם תכניות מפורטות 14בכדי להפוך חלק נכבד מהעתודות שבאתרי תמ"א 

 שמכוחן ניתן לבצע את פעולות הכרייה והחציבה. 

 

 תכנון של אתרי כרייה וחציבה 

כדי להבטיח קיומן של עתודות חומר גלם זמינות, יש ליצור מלאי של תכניות מפורטות מאושרות 

 , לטווח הקרוב והרחוק. לכרייה ולחציבה

בכל שלב של קידום התוכנית המפורטת קיימים חסמים שונים העלולים למנוע, להגביל או לעכב גם 

את אישורה, ביניהם חפיפה עם שטחים ביטחוניים, הימצאות עתיקות, היבטי מקרקעין, מגבלות 

 סביבתיות, חוסר כדאיות כלכלית ועוד. 

מפגעי נוף וסביבה, ולכן מקפיד אגף מחצבות על שילוב ההיבטים כרייה וחציבה גורמת מעצם טבעה ל

הסביבתיים בתוכניות שאותן הוא מקדם ומלווה, באופן שיצמצם את השפעת המחצבות ככל הניתן 

 ויאזן באופן מיטבי בין הפעילות הנדרשת במחצבה ובין השפעתה על הסביבה.
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והמפעלים לתוצרים )במידה ונדרשים(  בתכנית המפורטת נקבעים שטחי הכרייה והחציבה, המתקנים

והתנאים בהם על מפעיל המחצבה לעמוד בעת הפעלתה ועם סיום פעולות הכרייה והחציבה. בנוסף, 

 מוגדר "תחום השפעה" למחצבה, בהתאם לתסקיר ההשפעה על הסביבה. 

עצה את התכנון המפורט ניתן לקדם במוסדות התכנון הארציים )כתמ"א ברמה מפורטת בסמכות המו

הארצית או כתת"ל, תכנית לתשתית לאומית בסמכות הוועדה לתשתיות לאומיות(, המחוזיים ולעתים 

 גם המקומיים.

במקביל לקידום תכניות לכרייה ולחציבה, פועל האגף לאיתור תכניות הנמצאות בקונפליקט עם  

ב'. במקרים כאלה 14פעילותן של מחצבות קיימות, או שעלולות לפגוע במימוש עתידי של אתרי תמ"א 

 מעביר המפקח על המכרות חוות דעת מקצועית למתכננים ולוועדה המחוזית להסדרת הדברים.

 

 תכניות מפורטות לכרייה וחציבה

תכניות מפורטות למחצבות, . הינה זו אשר  מתכננת בעקבות החלת חוק חובת מכרזים המדינה 

החשובות מבחינת אספקת חומרי הגלם התכניות המקודמות על ידי האגף הן על פי רוב התכניות 

למשק, או תכניות בהן קיימת מורכבות תכנונית )כגון תכנית המאפשרת פעילות של יותר ממפעיל 

אחד(. היזמות הפרטית ממשיכה בכל הנוגע לכריית מחצבים, לפיתוח שטחי כרייה וחציבה בקרקעות 

 הרשאה להפעלת המחצבה.פרטיות ובמקרים בהם ניתנת הרשאה לתכנון ע"י רמ"י במסגרת ה

האגף מבצע סקרים גיאולוגיים טרם היציאה לתכנון כדי לדייק את השטחים המתאימים להפקת חומרי 

 הגלם וכדי לאפשר לאמוד בצורה מדויקת יותר את עתודות החומר.

וקדרים שקודמו ע"י אגף  הר דרגותמחצבות אושרו ארבע תכניות לכרייה וחציבה ) 2018במהלך שנת 

, תכנית הרחבה של מחצבת בית אלפא בזלת ותכנית להעמקת כריית חול במגרש פעיל מחצבות

  במישור רותם שקודמו ע"י היזמים(.

אשרת תכניות נמצאות בהליך תכנוני. שלוש מהן מקודמות כתכנית מתאר ארצית מפורטת )גולני,  13

ת מקודמות ויתרת התכני שדה בריר( וצוותי התכנון שלהן מונחים מקצועית ע"י אגף מחצבות.מזרח, 

ברמה המחוזית ומהן תכנית כריית חול בקדמה, תכנית כוללת לכריית חול במישור רותם, ותכנית 

 . מקודמות ע"י האגף -להרחבת מחצבת הר שחר 

 

ב':  14בתמ"א נוספים אתרים מרכזיים מספר של מפורט בכוונת המשרד לצאת לתכנון  2019בשנת 

, מגדל צדק, הר כחל עציונה מודיעים -לחצץת ומחצבות של הרחב, לבזלתגבעת לחם בבקעת יבניאל 

 .וזנוח
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 ניצול מוקדם של חומרי גלם לפני פיתוח 

(, ניתן לנצל את ומהבעת פיתוח קרקעות לבנייה לכל צורך )מגורים, מסחר, תעסוקה, תשתיות וכד

. ניצול ומהים, חניונים וכדהחומרים הקיימים בהן ואשר מוצאים מהקרקע בעת חפירת יסודות, מרתפ

חומרי הגלם הקיימים בשטחים המיועדים לפיתוח מייעל את השימוש במשאבי הקרקע וחוסך בשטחי 

 כרייה וחציבה ייעודיים. 

אגף מחצבות פעל להעלאת המודעות בקרב גורמי התכנון לחשיבות ניצול חומרי גלם לפני פיתוח, 

צול מוקדם של חומר גלם בתוכניות פיתוח רחבות היקף והעביר חוות דעת תכנוניות בדבר הצורך בני

 המתוכננות בשטחים בהם קיימים חומרי גלם נדרשים למשק.

כיום מתבצע בעיקר ניצול מוקדם של חול באתרי פיתוח במישור החוף, בשל הערך הכלכלי הרב שלו 

רים נוספים הקרקע. חומ-ובשל המחסור במשאבי קרקע באזור המרכז, המחייב ניצול מיטבי של תת

היוצאים מאתרי פיתוח המאופיינים במסלע באיכות טובה מנוצלים גם הם, אולם התכנון של אתרי 

הפיתוח אינו מתייחס על פי רוב לאפשרות העמקת מפלסי הבנייה לצורך ניצולם של חומרי הגלם. 

וח יהווה הסיבות לכך הן היעדר מודעות לחשיבות הנושא וכן חשש שניצול חומרי הגלם באתרי הפית

 גורם המעכב את אישור התוכניות ואת מימוש מטרותיהן.

ב' קובעות כי לא תופקד תכנית פיתוח משמעותית בתחום מרבץ חומרי גלם, אלא 14הוראות תמ"א 

לאחר שמוסד תכנון נתן דעתו לאפשרות ניצול חומרי הגלם כשלב מקדים לפיתוח המוצע. יישום הוראה 

 זו יוכל לסייע בהשגת המטרה.

 

 מחקרים

המשך קידום מחקרים וליווי מקצועי של מחקרים בנושאים סביבתיים, שיקום מכרות, התייעלות 

 בשימוש ובניצול של חומרי הגלם ועוד. 

 :2019ואלו שאושרה הצעתם להתחיל ב 2018להלן תובא רשימת המחקרים שבשלבי ביצוע בשנת 

"פיתוח חומרי בנייה גיאופולימרים מחקר בנושא התייעלות חומרי גלם לבנייה. שם המחקר:  .1

אלטרנטיביים, ברי קיימא, מטפל מחצבות ושפכים תעשייתיים". מוסד אקדמאי: אוניברסיטת 

 בן גוריון + קמ"ג.

מחקר בנושא שיקום מכרות. שם מחקר: "ניטור סחיפה של מדרונות בשטחי כרייה משוקמים  .2

גיאומרופולוגי מיטבי". מוסד אקדמאי: -הידרובמפעל הפוספטים בצין  כרקע לשיקום 

 אוניברסיטת בן גוריון.

מחקר: "מקדמי פליטת אבק ופיזור אטמוספרי: אינטגרציה של המחקר בנושא סביבתי. שם  .3

 ניסויים איאוליים ומודל נומרי". מוסד אקדמאי: אוניברסיטת בן גוריון.
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ר: "זליגת מזהמים לסביבה מחקהמחקר בנושא השפעת מייצבי דרכים על קרקע ומים. שם  .4

באירועי גשם בעקבות יישום חומרים לדיכוי אבק בדרכים לא סלולות במחצבות". מוסד 

 אקדמאי: מכון וולקני.

"חקר הרכב החומר האורגני מחקר בנושא התייעלות חומרי גלם לתעשייה. שם המחקר:  .5

ים המשפרים את ויסודות קורט בסלעי הפוספט לשחזור תנאי הפוספוגניזה ולזיהוי תהליכ

 המחקר יתבצע במכון הגיאולוגי. תהליך יצור חומצה זרחתית".

מחקר בנושא התייעלות חומרי גלם לבנייה. שם המחקר: "שימוש באגרגטים גבוליים לייצור  .6

 בטון". המחקר יתבצע במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון.

"פצלי שמן כמקור אנרגיה . שם המחקר: לבניה ולתעשיה מחקר בנושא התייעלות חומרי גלם .7

 וחומר גלם לייצור צמנט בישראל". המחקר יתבצע במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון.

מחקר בנושא איפיון עתודות מחצבים. שם המחקר: "מטלוגנזה של נחושת סטרטיפורמית  .8

 גוריון.-בסלעי המשקע של שולי אגן תמנע פינאן". המחקר יתבצע באוניברסיטת בן

. שם המחקר: 2019שיחל בשנת  התייעלות חומרי גלם לבניהחדש נוסף בנושא אושר מחקר  .9

". המחקר יתבצע במכון הלאומי בחינת שיטות ייצור של אגרגטים קלים מחומרי גלם ישראליים"

 לחקר הבנייה בטכניון.

. שם 2019שיחל בשנת  התייעלות חומרי גלם לתעשייהאושר מחקר חדש נוסף בנושא  .10

". של ברזל ככלי לבחינת סילוק ברזל מפוספטים כלכליים עשירי ברזל  ספציאציההמחקר: "

 .הגיאולוגיהמחקר יתבצע במכון 

. שם המחקר: 2019שיחל בשנת איפיון עתודות מחצבים אושר מחקר חדש נוסף בנושא  .11

". המחקר מגנטו סטרטיגרפיה-סטרונציום-סקירת עתודות הפוספט באמצעות כלים של ביו"

 .ולוגיהגיאיתבצע במכון 

 

 תכנית אורון צין החדשה –כרות פוספטים שיקום מ

ועדה לבחינת משק הפוספט הוחל בביצוע שיקום לשטחי כרייה ישנים. השיקום ובהתאם להמלצות ה

מבוצע ע"י חברת רותם אמפרט ובהתאם להנחיות המתקבלות מרשות הטבע והגנים ובליווי משרד 

דונם של המכרות ההיסטוריים וזאת במקביל לעבודות שיקום תוך  10,000-האנרגיה. עד כה שוקמו כ

חלה פריצת דרך חשובה בפינוי מחנות הקבלנים  2018לות כיום. בשנת כדי כרייה בשיטות המקוב

שישבו בשטחי מכרה צין, ובכך יתאפשר המשך רציף של פעולות השיקום לאורך ציר המטיילים בנחל 

 צין.  
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 הקרן לשיקום מחצבות –שיקום מחצבות 

-ום מחצבות(, תשל"חתקנות המכרות )קרן לשיקבהקרן לשיקום מחצבות הינה גוף עצמאי, שהוקם 

שהותקנו לפי פקודת המכרות. בראש הקרן עומד מנהל מינהל אוצרות טבע. המפקח על  1978

 המכרות הינו חבר קבוע בקרן, יחד עם גורמים נוספים. 

ישראל. כלל רחבי משיכה בקידום הליכי השיקום לאתרי כרייה וחציבה נטושים במהקרן כמידי שנה 

:  מחצבות בגן לאומי מגדל צדק שליד ראש העין, מחצבת הבור בבאר שבע, מחצבת מבין אתרים אלו

הר טוב )אונה צפונית(, מחצבת השיש בחורפיש, מחצבת קריית חב"ד בצפת, מחצבת עין חרוד )בור 

צפוני(, מחצבת גולני )שטח מערבי( שליד טורעאן, שטחי השצ"פ במחצבת בית אלפא בזלת ובמחצבת 

 קדרים ואחרות. 

 . קישור לאתר הקרן לשיקום מחצבות

 

 :9201יעדי מינהל אוצרות טבע לשנת 

 המשך פיתוח משאבי הטבע בישראל

 

  ניצול יעיל של המשאבים הקיימים, ביצוע תכנית פיתוח על פי האישור הקיים באופן המאפשר

ולמשק, קיצור פרקי הזמן של הפסקות ועיכובים הפקת גז טבעי ונפט באופן יעיל למאגר 

בהזרמת נפט וגז טבעי בתהליך השוטף, צמצום מספר תקלות בטיחותיות וסביבתיות בשלבי 

הקידוח וההפקה, ניטור ופיקוח כי אחר מדדי סביבה )גז טבעי ונפט(, מעקב אחר נפח ערימות 

 הטפל במחצבות.

 מערכת הולכת הגז הישראלית בחודש דצמבר הדגש בשנה זו יהיה חיבורו של מאגר לוויתן ל

זרימו מאגרים )תמר ולוויתן( י 2-, חיבור זה ישדרג משמעותית את יתירות המשק בכך ש2019

בכמות  ,למערכת. חיבור מאגר לוויתן יאפשר אף תחילת ייצוא גז למדינות הגובלות גז

 ם. הן חברת החשמל של ממלכת ירדן והן לספקים מקומיים במצרי .משמעותית

 חיפוש נפט וגז בתחומי המים הענקת רישיונות ם ההליך התחרותי השני לבשנה זו יושל

 הכלכליים  הישראלים.

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

יבור, לתעשייה, איתור משאבים מותנים ועתודות )גז טבעי ונפט(. פיתוח תעשייה לרווחת הצ

 הגדלת תעסוקה בחברות הנפט והגז הפעילות בישראל, גביית תמלוגים.

 ן מעלה בשנה זו אנו נתמקד בתכנון מפורט של מספר מחצבות גדולות ביותר אשר שצוי כפי

 יהוו "אסף חצץ" לישראל.

http://www.kasham.org.il/
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  הגברת הפיקוח על פעולות חציבה  –הבטחת ביצוע פעולות כרייה וחציבה חיפוש והפקה כחוק

בלתי חוקיות וגדיעתן תוך זמן מינימלי, הגברת הפיקוח על מחצבות מורשות ווידוא עמידה 

 בתנאי רישיון החציבה. 
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 אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי

. האגף הוקם במטרה לקדם תהליכים אסטרטגיים, 2018אגף מדניות ותכנון אסטרטגי הוקם בשנת 

גיבוש מדיניות ארוכת טווח ופיתוח כלי תכנון, ניהול בקרה ותקציב לקידום ושיפור תהליכי קבלת 

ה, החלטות. בתוך כך האגף פועל במספר זירות מרכזיות: תקציב, תכניות עבודה, מדניות וטיוב רגולצי

 מדניות ארוכת טווח מבוססת נתונים וקשרי חוץ. 

 2018פרויקטים מרכזיים בשנת 

ריכז האגף עבודת מטה שכללה כמעט את  2018במהלך  - 2030יעדי משק האנרגיה לשנת  .1

. במשק האנרגיה 2030יעדים לשנת כל אגפי המשרד וכן שותפים חיצוניים במטרה לקבוע 

התכנית כוללת ניתוח כלכלי מעמיק של מעבר משק האנרגיה לאנרגיה מזהמת פחות בשלושה 

תחומים עיקריים: חשמל, תחבורה ותעשייה. בנוסף מפרטת התוכנית יעדים והתייחסות רחבה 

 א התייעלות באנרגיה והביטחון האנרגטי.  גם לנוש

גיבוש תהליך לשיפור והטמעת מערך תכניות העבודה במשרד  –שיפור מערך תכניות עבודה  .2

 בדגש על תכנון ובקרה וכן על עבודת ממשקים פנים וחוץ משרדית.

פורסם דו"ח הפחתת נטל בנושאי פיקוח המחירים  2018בתחילת שנת  -מדיניות רגולציה  .3

צפויים להתפרסם דוחות בנושאי פקודת  2019דלק ועוסקים בגפ"מ. בתחילת במשק ה

 המכרות והעברה ושיעבוד זכויות נפט.

במקביל היחידה מלווה באופן קבע את תהליכי החקיקה המשרדית לקידום רגולציה חכמה 

יחד עם  קשרי  ממשלהמפורסמים  באתר   RIAויעילה. תהליכים אלו מתוארים בדוחות 

באתר הרגולציה החקיקה.  כמו כן כל הדוחות בתחום זה מפורסמות ע"י משרד רה"מ  

 .הממשלתי 

 

 
 2019פרויקטים מרכזיים לשנת 

מטרת הפרויקט, שנבחר השנה כפרויקט אסטרטגי של המשרד, לחבר  -משרדית   BIמערכת  .1

"איי נתונים" הקיימים במשרד ומחוצה לו ולהציגם בחיתוכי מידע שונים למקבלי ההחלטות 

נתרכז בבניית  2019וזאת, בטווח הארוך, כדי להניע קבלת החלטות מבוססות נתונים. בשנת 

בניית תכנית העבודה וכן השקה של מודלים ראשונים של  גיוס כוח אדם לפרויקט, –היכולות 

 ערכת.  מה

האגף יוביל את נושא גיבוש תכניות העבודה המשרדיות ובקרתן במהלך –תכניות עבודה  .2

השנה, כמו כן בארגון כנסים וימי עיון בנושא זה. חלק ניכר מעבודת הבקרה תתמקד בהשגתן 

 . באתר תכניות העבודה של רה"משל מטרות המשרד העיקריות כפי שפורסם 

https://www.gov.il/he/departments/news/plan_2030
http://tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx
http://regulation.gov.il/
http://regulation.gov.il/
http://regulation.gov.il/
http://regulation.gov.il/
http://www.plans.gov.il/Pages/homepage.aspx
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. 2020לקראת תחילת השליש האחרון של השנה נחל בתכנון תכניות העבודה לשנת   

 .2020לווי וריכוז הערכות המשרד לתקציב  – 2020הכנת תקציב המשרד לשנת  .3

תאופיין  2019שנת  .ות המשרד בזירה הבינלאומיתהרחבת פעיל  –הקמת מערך קשרי חוץ  .4

בניית תכנית עבודה, מיפוי תהליכים ובחינה של פרויקטים  -בעיקר בביסוס התשתית לתחום

 חדשים בתחום.   

הליכי שיתוף ציבור הם כלי משמעותי בקבלת החלטות  –הטמעת תהליכי שיתוף ציבור  .5

כי נושא זה נמצא בלב פעילותו החליט המשרד  2019ניות המשרד. בשנת יבקביעת מד

ומשימה זו נבחרה למשימה אסטרטגית. המשימה תובל במשותף ע"י האגף ואגף דוברות 

  והסברה. 

האגף ימשיך בליווי האגפים לקידום רגולציה חכמה ויעילה ע"י כתיבת  –מדיניות רגולציה  .6

 וכן יבצע תכניות נוספות להפחתת הנטל הרגולטורי. RIAדוחות 
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 הלשכה המשפטית

הלשכה היא שותפה פעילה בגיבוש מדיניות המשרד ומימושה ועוסקת בקידום חקיקה ראשית וחקיקת 

משנה בתחומי פעילותו. הלשכה אחראית ליצירת תשתית משפטית מיטבית לפעילויות המשרד, 

יעילים ואפקטיביים. הלשכה הקפדה על מינהל תקין וכללי הדין המחייבים, ותהליכי עבודה איכותיים, 

המשפטית אמונה על מתן ייעוץ וליווי משפטי ליחידותיו השונות של המשרד. מתפקידה להבטיח כי 

פעילויות השר, הנהלת המשרד ויחידותיו השונות ייעשו במסגרת החוק, על פי הוראות כל דין ועל פי 

 .כללי מינהל תקין

 פעילותיה של הלשכה המשפטית כוללות:

וליווי משפטי ליחידותיו השונות של המשרד. בכלל זאת, טיפול בהיבטים ייעוץ  .1

המשפטיים של מגוון רחב של פעולות, הליכים ותהליכים המתרחשים במשרד, הן 

 .במישור הפנימי והן אל מול גורמים חיצוניים

הלשכה מלווה את מכלול פעילויות המשרד ובכלל זאת: מכרזים, חוזים והתקשרויות  .2

  , דיני עבודה ומשמעת ועוד.משאבי אנוש

 , להן, מתן חוות דעת צד שהמשרד משפטיות בתובענות הטיפול על אחראית .3

 השתתפות בפורומים של הנהלת המשרד וניהול מערך התביעה הפלילית של המשרד.

 עוסקת בהכנת חקיקה וחקיקת משנה בכל התחומים עליהם מופקד המשרד. .4

 .לרבות כנסת ישראל, ועדות שרים וועדות שונותמייצגת את המשרד בפורומים שונים  .5

 ייעוץ לממונה על ענייני הנפט ולמועצת הנפט. .6

 פרסם ברשומות של מינויים, רישיונות והודעות. .7

 

 : 2018פעילויות לשנת 

 קידום הצעת חוק הגז והכנתה לקריאה ראשונה בכנסת. .1

  2018-(, התשע״ח2הצעת חוק מקורות אנרגיה )תיקון מס'  .2

  2018-והוראת שעה(, התשע״ח 16החשמל )תיקון מס' חוק משק  .3

  2018-(, התשע"ח6חוק הגז )בטיחות ורישוי( )תיקון מס'  .4

 ב לחוק ההסדרים17-א ו17הארכת תוקף סעיפים  .5

  2018-תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי ספקי גפ״מ(, התשע״ט .6

 2018-ון(, התשע״טתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ״מ( )תיק .7

תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז( )תיקון(,  .8

 2018-התשע״ח

  2018-תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה(, התשע״ט .9
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 2018-תקנות משק החשמל )קוגנרציה( )תיקון(, התשע״ט .10

  2018-יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי( )תיקון(, התשע״חתקנות משק החשמל ) .11

-תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון( )תיקון(, התשע״ח .12

2018 

  – 2018-תקנות משק החשמל )קוגנרציה( )תיקון(, התשע״ח .13

 2018-צו הגז )בטיחות ורישוי( )מיתקנים להולכת גז טבעי(, התשע״ח .14

  2018-צו הגז )בטיחות ורישוי( )מיתקנים לחלוקת גז טבעי(, התשע״ח .15

  2019-צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי בבנזין( )תיקון(, התשע״ט .16

 פתיחת הים לתחרות לפי חוק הנפט   .17

 פרסום הודעות לפי חוק ההסדרים במשק המדינה .18

 ים ושירותיםפרסום הודעות מחירים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכ .19

 פרסום הודעות לפי חוק הנפט .20

-צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( )תיקון(, התשע״ח .21

2018  

-צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק( )תיקון(, התשע״ח .22

2018 

לתחבורה וקביעת רמת פיקוח( צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על סולר  .23

 2018-)תיקון(, התשע״ח

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה(  .24

  2018-)תיקון(, התשע״ח

  הודעה בדבר קביעת אופן הדיווח על רווחיות ומחירים של סולר לתחבורה .25

 ה:מעקב אחר ביצוע החלטת הממשלה בעניין תקנות החוב .26

הכנת טיוטות חוקים לחתימת השר, בכפוף לקבלת החלטות וטיוטות מרשות המים  -

 והחשמל. 

 ו לפקודת המכרות 111 עיףהכנת טיוטת חוק לביטול ס -

 .מעקב רבעוני אחר סטטוס התקדמות תכניות חקיקה ודיווח לכלל יחידות המשרד .27

 הדרכות לעובדי המשרד בתחום המכרזים והאכיפה. .28
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 אגף כלכלה
 

כלכלה פועל ליצירה, פיתוח והובלה של תשתית הידע הכלכלי במשרד, לקידום תהליכי קבלת אגף 

 –החלטות מושכלות וסיוע בקביעת מדיניות בנושאים כלכליים, אסטרטגיים ותכנוניים כגוף מקצועי 

 מרכזי המייעץ לשר ולמשרד. –כלכלי 

שות על ידי יחידות המשרד, וכן עבודת האגף מתבטאת בליווי וסיוע בהכנת עבודות כלכליות המבוק

בהובלת פרויקטים כלכליים אינטגרטיביים ואחרים תוך שיתוף יחידות המשרד ויחידות מחוץ למשרד, 

 לצורך הפנמת ההיבטים הכלכליים בפרויקטים של אנרגיה, מים ומשאבי טבע שבאחריות המשרד.   

 

 : 2018פעילויות לשנת 

 בהשוואה לדלקים מיובאים. בחינת העלות המשקית משימוש בגז טבעי .1

 Not In My Back"לא בחצר האחורית שלי" ) -הערכת ההשלכות הכלכליות הנובעות מתופעת ה .2

Yard - NIMBY  המבטאת התנגדות של תושבים להקמתם של מתקני תשתיות אנרגיה בסמוך )

 לביתם, מחשש שהדבר יפגע בערך בתיהם ואורח חייהם. 

  –ניהול הידע במשרד  .3

 מערכת חדשה לשיתוף וניהול מסמכים עבודה על -

 יצירת מערכת דפי זהב הכוללת פרטים גנריים על עובדי המשרד -

 יצירת תיק פרישה לשימור ידע עובדים שעוזבים את תפקידם -

להערכה כלכלית של נזקי זיהום מקרקעות ומי תהום מזוהמים והתועלת  המתודולוגיגיבוש  .4

 תרי בוחן.  משיקומם. מודל זה יבחן בשנה הקרובה על א

 בדיקת השפעת פערי תמלוג על ענף המחצבות בישראל .5

 גיבוש והעברה של קורס כלכלה לעובדי המשרד .6

סקירה בינלאומית של מחקרים ואומדנים לעניין אומדן עלות אי אספקת חשמל לצרכנים וגיבוש  .7

 מתודולוגיה, שאלונים ומבנה סקרים המיועדים לביצוע מחקר בנושא.

 כלכליות לפרויקט תעלת הימים )בין ים תיכון לים המלח(בדיקת משמעיות  .8

 היתכנות הקמת תחנת כח בקפריסין כאמצעי להגברת ביטחון ורציפות אנרגטית לישראל .9

 .2030הובלת התחום הכלכלי במסגרת העבודה לגיבוש יעדי משק האנרגיה לשנת  .10

בל חשמל תת ימי וכן ליווי בחינת היתכנות טכנולוגית של חיבור ישראל לאירופה דרך הקמת כ .11

הגדרת חלופות לאספקת אנרגיה למרכז הצריכה בתל אביב על ידי אתר ייצור ברידינג או אתר 

 השנאה ברידינג שיקלוט אנרגיה מאתרי ייצור מרוחקים.

 .ליווי העבודה המשרדית לקידום פרישת רשת החלוקה בגז טבעי .12

 ליווי בחינת אמצעים לקידום מתקני קוגנרציות קטנים. .13

 נת מנגנון הלוואות רכות למימון בפעולות בהתייעלות אנרגטית למגזר הביתי.בחי .14
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 הוצאת עלון אגף תקופתי .15

 ניתוח דוחות כספיים של חברות אנרגיה )חברת חשמל, נתג"ז, תש"ן, בז"ן(. .16

 .בתחנות התדלוק )עם מנהל הדלק( 95ליווי תהליך עדכון מרווח שיווק בנזין  .17
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 אגף חירום, ביטחון, מידע וסייבר 

אגף חירום, ביטחון, מידע וסייבר יוביל את היערכות המשרד, הרשויות הייעודיות וגופי התשתית 

במשק האנרגיה להבטחת רציפות אספקת האנרגיה והמים במשק ולהתמודדות אפקטיבית, תוך 

 האגף פועל במישורים הבאים:חשיבה יצירתית מתמדת, עם אתגרי החירום בישראל. 

שיפור מוכנות המשרד, הרשויות הייעודיות והמפעלים החיוניים, בשגרה ובחירום, למול  .1

 תרחישי הייחוס והאתגרים, להבטחת הרציפות התפקודית של משק האנרגיה.

ניהול מיטבי של אירועי חירום במשק האנרגיה והשתלבות במענה לאירועי חירום במרחב  .2

 האזרחי.

של תחומי הפעולה, האחריות והסמכות של הגופים בתוך המשרד ומחוץ לו, בתחומי  אסדרה .3

 החירום, הביטחון והסייבר.

 פיתוח הידע, המקצועיות ורמת המיומנות של העוסקים בתחום החירום. .4

הנחיית גופי התשתית הפרטיים בנושא אבטחה פיזית וחמושה, אבטחת מידע, סייבר ורציפות  .5

 תפקודית.

 ות ההגנה בסייבר במשק האנרגיה והמים.פיתוח יכול .6

שמירה על ביטחונם ורכושם של עובדי משרד האנרגיה, גוף ונפש ושמירה על נכסי המשרד  .7

 מידע ורכוש.

 שמירה על ביטחון שר האנרגיה במתקני הקבע. .8

 

 שיפור הרציפות האנרגטית במצבי חירום:

רציפות למדינות אחרות ומבוסס על לאור העובדה כי משק האנרגיה הישראלי לא מחובר בתשתיות 

ייבוא של מקורות אנרגיה ראשוניים דרך הים, מוגדרת מדינת ישראל כ"אי אנרגטי". במצב חירום בו 

נמלי הים ייסגרו, מדינת ישראל תהיה מבודדת בהיבט היכולת לספק את מקורות האנרגיה ותצטרך 

 להתבסס על יכולות שהוכנו מבעוד מועד.

בשנים האחרונות לשיפור הרציפות האנרגטית של מדינת ישראל, ומושקעים   משרד האנרגיה פועל

בכך מאמצים רבים ותקציבים גדולים. היערכותו ופעולתו התקינה של משק האנרגיה והמים בעת 

רגיעה ובשעת חירום, תלויים בין היתר, בהספקתם הסדירה, ככל האפשר, של חשמל, דלק לסוגיו, גז 

ם חיוניים. האחריות על ההיערכות לשעת חירום בתחומי תשתיות האנרגיה שהם מוצרי –טבעי ומים 

והמים היא בידי משרד האנרגיה שהקים לשם כך ארבע רשויות ייעודיות לשעת חירום ושבאמצעותם 

פועל המשרד להכנת המשקים שעליהם הוא אמון בשגרה למצבי חירום )משק החשמל, משק המים 

הגז הטבעי(. המשרד נערך על פי תרחיש יחוס מאושר הנגזר והביוב, משק הדלק והגפ"מ ומשק 
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מתרחיש הייחוס הלאומי לעורף ובהתאם לתרחיש זה נקבעו רמות שירות ונכתבו תוכניות המענה של 

 הרשויות הייעודיות שתחת אחריות המשרד.

 

 : 2018עיקרי הפעילויות לשנת 

ת הולכת הדלקים, שתכליתה בנושא הגדלת מלאים ושדרוג מערכ 116קידום החלטת ממשלה ב/ .1

הגדלת היתירות של משק החשמל בחירום ע"י רכש מלאי סולר למשק החשמל וחיבור צנרת 

 ההולכה לתחנות הכח:

 שיפור הרציפות האנרגטית של מדינת ישראל בחירום. – 276גיבוש החלטת ממשלה ב/  .2

חיש יחוס, רמות )תר אישורי תוכניות של מנכ"ל המשרד לארבעת הרשויות הייעודיות לחירום .3

 שירות ותוכנית מענה(.

משק האנרגיה שיפר באופן משמעותי את ההערכות לחירום, בוצע סבב  אישורי  2018 תבשנ

 תוכניות של מנכ"ל המשרד לארבעת הרשויות הייעודיות לחירום בהם אושרו תרחישי

 הייחוס, רמות שירות ותכניות המענה.

 חילוף למשק החשמל ותחמ"שים ניידים. אישור מליאת רשות החשמל לרכש מלאי חלקי .4

 ניידות למשק הגז הטבעי.  PRMS-אישור רשות הגז הטבעי לרכש מלאי חלקי חילוף ו .5

 קידום תוכנית מיגון רב שנתית למתקני תשתית חיוניים במשק האנרגיה. .6

גיבוש )נוסח הצעה( טרום טיוטת תזכיר חוק. חוק ביטחון אנרגטי  –קידום חוק ביטחון אנרגטי  .7

 קנה למשרד עדיפות בתכנון משק האנרגיה ויסדיר את הפעלת משק האנרגיה במצבי חירום.י

מול רשות  הכרזה על הקמת רשות עליונה לחירום אנרגיה ומים. המשרד הוביל עבודת מטה .8

 החירום הלאומית שבסיומה אושרה הקמת רשות עליונה לאנרגיה ומים. 

המים והביוב ועם רשות החשמל בכל הנושאים המשרד פעל להסדרת יחסי הגומלין עם רשות  .9

 הקשורים להכנת משק החשמל והמים למצבי חירום ואופן תפקודם במצבי חירום.

שיפור ושימור שיתוף הפעולה עם הגורמים הפועלים במרחב האזרחי ע"י השתתפות המשרד  .10

ר ותרגילים והרשויות הייעודיות בתרגילים הלאומיים , ביצוע תרגילים ברמת המשרד בראשות הש

 ייעודיים שבוצעו ע"י הרשויות הייעודיות.

 הקמת מרכז הפעלה משרדי מבצעי ותרגולו.  .11

שיפור ופיתוח יכולות הגנה בסייבר למשק האנרגיה, ניהול מרכז הסייבר המגזרי וחיבור גופי  .12

 תשתית לאומיים ופרטיים למרכז.

כב מאוד להקמת מעבדת קידום והקמה של מעבדת הסייבר הלאומית: המשרד יצא למכרז מור .13

 סייבר לאומית בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה.
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 שיתופי פעולה בינלאומיים:

 .CYBEX)תרגיל סייבר לאומי מול גופי סייבר ואנרגיה בסינגפור )  -

 .(DOEשיתוף פעולה בנושאי ביטחון וסייבר מול משרד האנרגיה האמריקאי ) -

 .(EISרשרת אספקה )פעילות בינלאומית בנושא ש -

 .קידום חתימה על הסכם שיתוף מידע בנושאי סייבר מול ממשלת גרמניה -

 

  2019עיקרי תוכניות העבודה לשנת 

בנושא הגדלת מלאים ושדרוג מערכת הולכת הדלקים,  116המשך מימוש  החלטת ממשלה ב/ .1

החשמל וחיבור שתכליתה הגדלת היתירות של משק החשמל בחירום ע"י רכש מלאי סולר למשק 

 צנרת ההולכה לתחנות הכח.

 מעקב אחר מימוש תוכניות המענה שאושרו ע"י המנכ"ל לרשויות הייעודיות. .2

 המשך קידום תוכנית מיגון רב שנתית והגנה למתקני תשתית חיוניים במשק האנרגיה. .3

 גיבוש )נוסח הצעה( טרום טיוטת תזכיר חוק.  –המשך קידום חוק ביטחון אנרגטי  .4

דרת יחסי הגומלין עם רשות המים והביוב ע"י תיקון חקיקה בחוק המים ועדכון נוהל המשך הס .5

 יחסי הגומלין בין המשרד לשות המים.

עבודת מטה להעברת האחריות של הרשות הייעודית לכח )חשמל( מחברת חשמל לחברת ניהול  .6

 המערכת.

השתתפות המשרד שיפור ושימור שיתוף הפעולה עם הגורמים הפועלים במרחב האזרחי ע"י  .7

והרשויות הייעודיות בתרגילים הלאומיים שהמוביל הוא תרגיל עורף לאומי שאמור להתקיים 

, ביצוע תרגילים ברמת המשרד בראשות השר וביצוע תרגילים ייעודיים ע"י 2019בספטמבר 

 הרשויות הייעודיות.

 אימון ותרגול מרכז הפעלה המשרדי.  .8

לרשויות המקומיות ע"י רח"ל , פקע"ר והרשויות הייעודיות  השתלבות  בביצוע ביקורות ואימונים .9

 של המשרד.

 תיאום וסיוע למרכז הלאומי לאיתנות  במימוש גרף הכשרות לעוסקים בתחום החירום.  .10

שיפור ופיתוח יכולות הגנה בסייבר למשק האנרגיה, ניהול מרכז הסייבר המגזרי וחיבור גופי  .11

 תשתית לאומיים ופרטיים למרכז.

והקמה של מעבדת הסייבר הלאומית: המשרד יצא למכרז מורכב מאוד להקמת מעבדת  קידום .12

 סייבר לאומית בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה.

 ISO 27001-עמידה של המשרד בתקן לניהול אבטחת המידע  .13
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 מנהל ומשאבי אנוש
וכללי האתיקה של המשרד. המינהל מנהל ומשאבי אנוש שותף בעיצוב התרבות הארגונית, הנורמות 

אחראי על גיוס, פיתוח ושימור מקצועי אפקטיבי של עובדי המשרד, במטרה ליצור אצלם מוטיבציה, 

הנעה ומחויבות ולקדם תהליכי התייעלות ואף מטמיע תהליכי הערכת עובדים. המינהל מפתח ומעדכן 

 .ני בכל הממשקיםארגו-תהליכים וכלי ניהול טכנולוגיים לשיפור השירות הפנים

ה , תגמול ותמרוץ , איכות ומצוינות,  מערך ההון האנושי, הדרכה , רווח :בתחומי האחריות של המינהל

 ומערכות מידע.מערך הרכש, נכסים לוגיסטיקה, ובטחון,   וח אדםטיפול בתקציבי המינהל כ

 

 : 2018פעילויות לשנת 

 : מעבר המשרד לבניין חדש

" ליצירת סביבת 2ל יחידות המשרד למבנה פיזי משותף  בבניין "ג'נרי סיום תהליך המעבר של כל

 .עבודה אפקטיבית, מכבדת ומחברת. הפרויקט תיכלל את עבודת כלל היחידות במינהל

 אגף מערכות מידע:

אגף מערכות מידע מאפשר למשרד לממש את ייעודו באמצעות ביסוס מערכות טכנולוגיות מתקדמות 

המאפשרות המשכיות וקידום עסקי של היחידות וניהול אפקטיבי במערכות מידע מבוססות נתונים. 

האגף מפתח מערך מחשוב מתקדם, יציב, זמין ומאובטח, תוך מחויבות לשמירה על מצוינות 

 שירות. ומקצועיות ב

אתר אינטרנטי המציג דיווחי צריכה של בתי ספר במטרה  –מערכת ניטור חשמל בבתי ספר  .1

 לעודד לחיסכון וייעול באנרגיה

ממשק מקוון עבור עוסקים בגפ"מ המבקשים לקבל רישיון  –רישיון מקוון לעוסקים בגפ"מ  .2

 לעבודתם וחידושו. 

  .בישראלניהול תהליך הבקרה על המחצבות  -מערכת "אג"מ"  .3

  .ניהול תהליך יציאת עובדים לקורסים והשתלמויות באופן ממוחשב –מערכת "בינ"ה"  .4

  .מערכת רוחבית לניהול כל משק הגז והדלק בישראל –מערכת "מגד"ל", גז ודלק  .5

 טופס מקוון עבור ייבוא ייחודי לטובת אסדות הגז. –טופס בקשה לשחרור מכס  .6

  .כת ניהול המכרזים והרכששדרוג מער  -שדרוג מערכת "מנמ"ר"  .7

 שדרוג הטפסים המקוונים של פרוייקטי הזנק, חלוץ ואקדמיה.  –שדרוג טפסי המדען הראשי  .8

 דף אינטרנטי באתר המשרד. –הצגת הפרויקטים של יחידת המדען הראשי לציבור  .9

 סימולטור המחשב כדאיות של מפעלים למעבר לגז טבעי –מחשבון כדאיות מעבר לגז טבעי  .10

  .ממשק קל ונוח לחיפוש והכרת עובדי המשרד –הב דפי ז .11
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פיתוח טופס מקוון ודף אינטרנטי  –דיווח צריכת אנרגיה למשרדי הממשלה ורשויות מקומיות  .12

 .המציג מדד של כל המשרדים והרשויות לציבור

אתר המלווה את תהליך המכרז לשיווק חלקות בים לחברות  –שדרוג אתר פתיחת הים  .13

 .משקיעות

 .טופס מקוון לרישום חברות -שום חברות שימור ארגיהטופס לרי .14

 דף אינטרנטי להצגת מחירי גז במדינות שונות.  –השוואת מחירי גז בעולם  .15

פיתוח הגשה מקוונת לפרויקטים של שימור אנרגיה וטופס –מכרז מקוון להתייעלות באנרגיה  .16

  .מקוון לבקשות הלוואה בערבות מדינה

 המערכת הפנימית של עובדי האגף והוספת ממשקי ניהול.איחוד  –שדרוג מערכת "מוח"  .17

 .הנגשת הפורטל המשרדי עבור ניידים –פורטל משרדי בנייד  .18

פיתוח טופס מקוון להגשת הצעות ואזור ניהול לבדיקה  –מכרז מקוון לעמדות טעינה חשמליות  .19

 .וניקוד ההצעות

 

 תחום ההדרכה:

תחום ההדרכה מתמקד בפיתוח ההון האנושי וכנגזרת מכך מסייע למשרד בהשגת מטרותיו באמצעות 

מתן מענה הדרכתי ולמידתי המותאם לאופי היחידות ומקצועי הכולל: איתור צרכים ומתן מענים 

מיטביים בתחומי הליבה, בשיפור היכולות הניהוליות והביצועיות של העובדים ובשיפור רמת השירות. 

יזוק מעורבות וחיבור העובדים למשרד ולמטרותיו, פיתוח מקצועי של ההון האנושי ופיתוח תכניות ח

 למנהלים וטיוב עבודת הממשקים של יחידות המשרד זאת בהתאם ליעדי ומטרות המשרד. 

: כבכל שנה התקיימה השתלמות משרדית במטרה חיזוק חיבור ומעורבות העובדים למשרד .1

בית מול המשרד ככלל ועובדי המשרד בפרט כאשר השנה שולבו אלמנטים ליצור חווית עובד חיו

ואתגר כרפלקציה לערכים של מצוינות ושל שיתוף פעולה. בנוסף,   (gaming)של  ידע, משחוק 

יחידות לפחות במטרה ליצור חוויה  2ימי גיבוש, כאשר בכל יום גיבוש השתתפות  7התקיימו 

היחידות ולעורר השראה באמצעות מפגשים עם מיזמים  חיובית משותפת לשיפור התקשורת בין

תעודות הוקרה על  31חדשניים  בתחום עבודת היחידות והממשק ביניהן. במהלך השנה חולקו 

אשר מטרתו העלאת מודעות  2017הצטיינות במהלך טקס הוקרת עובדים מצטיינים לשנת 

 להצטיינות עובדים בתחומם. 

 : השנה המשרד יזם ארבעה קורסים ייעודיים:תחום המקצועיהכשרת העובדים לתפקידם ב.    2

בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה נבנה קורס מותאם לכלל   – קורס כלכלת אנרגיה וסביבה(   1       

כלכלני משרד האנרגיה, רשות החשמל, רשות המים, בנק ישראל ועוד  בהובלה משותפת 

 של יחידת ההדרכה ואגף כלכלה
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בשיתוף עם המכללה הטכנולוגית רופין  נבנה קורס מותאם לעובדי – קורס מערכות גפ"מ  ( 2

 אגף בטיחות בגז, בהובלה משותפת של יחידת ההדרכה ומינהל הדלק והגז;

קורס יישומי מחשב לשיפור המיומנות והשימוש בתוכנות  – קורס מיומנויות וכלים טכנולוגיים(  3 

 האופיס.

במטרה ליצור קשרים עסקיים ומקצועיים בין המשתמשים במשרד ובעולם,   סדנת לינדקאין ( 4 

 בשיתוף פעולה של יחידת ההדרכה יחד עם אגף דוברות, תקשורת והסברה.

: השנה התבצעו שלוש תכניות הכשרת עובדים לניהול ומנהיגות, אחת לדרג הכשרת מנהלים.    3

התכניות הינן יצירת קבוצת עמיתים  (. מטרות39-42( ושתיים לדרג ביניים )41-43בכיר )

איכותית בעלת ראייה משותפת, פיתוח יכולות ניהול וגיבוש תפישה ניהולית בהירה ומעמיקה 

בראייה מערכתית, פיתוח מיומנויות ניהול בנושאים נבחרים כמו גם פיתוח שיח עמיתים במשרד 

שת והקניית כלים ניהוליים כחלק מדרג ניהולי מוביל. במשרד ופיתוח תפישת ניהול אישית מגוב

עובדים אשר הניבו תוצרים של שיתופי פעולה וממשקים  70לביצוע התפקיד. את התכניות סיימו 

בין עובדים ויחידות בנושאים אשר על סדר היום של המשרד. יחידת ההדרכה המשיכה בניהול 

ישית פורום לאחר סיום ההכשרות במטרה להמשיך ולהעמיק את ההיכרות המקצועית והא

ויצירת ממשקים ושתופי פעולה כמו גם בסדנאות המשך לכלי ניהול בהתאם למיפוי הצרכים 

 .2019עובדים, קורסי המשך מתוכננים להתקיים גם בשנת  75האינדיבידואלים בהם השתתפו 

: הנהלת המשרד והיחידות המקצועיות עברו פיתוחי צוות ייעוץ אישי למנהלים פיתוחי צוותים.     4

ללו  איתור צרכים בקרב עובדי היחידה, בנית תכנית פיתוח ולמידה כמענה לצרכים שעלו, אשר כ

יישום התכנית תוך גמישות במענה על הצרכים בתהליך, בדיקת תוצרים, מסקנות וסיכום , 

כהמשך למענה על צרכים שעלו במהלך פיתוח עבודת הצוות ניתנו שעות ייעוץ למנהלים 

שלמת המענה על צרכים אלו. המענה ניתן בתחום ההדרכה הרכה, ולמנהלים בדרג הביניים לה

 כלי ניהול, מיומנויות וכישורים נרכשים.

 

 :מספרים

 בקשות עובדים לקורסים, השתלמויות , ימי עיון, כנסים ועוד.  264 -טיפול ב   .1

סקרים מעמיקים: סקר אקלים וממשקים במטרה לשקף את איכות העבודה המשותפת של  2 .2

המשרד וסקר צרכי הדרכה על מנת לסייע לעובדים להיערך לעמידה במטרות וביעדים יחידות 

 שהוצבו בפניהם.

 

להלן המשימות העיקריות של אגף משאבי אנוש הדרכה ורווחה בתחום פיתוח ההון האנושי במשרד 

ו מהנתונים , המשימות נבעו מתכניות שבוצעו בשנה האחרונה והצרכים שעל2019האנרגיה לשנת 

 .והמסקנות מתכניות אלו
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פיתוח ושיפור יכולות הניהול והמנהיגות של המנהלים ובוגרי תכניות הניהול במשרד, תוך  .1

הרחבת נקודת המבט וההיכרות עם תהליכי העבודה והאתגרים של עולם הניהול בדגש על 

פיתוח זהות אישית מנהיגותית וחיזוק תחושת המחויבות והמסוגלות להובלה והטמעה של 

 יכי שינוי. תהל

המנהלים והעתודה הניהולית במשרד יוכשרו בתכנית מתאימה לניהול מתקדם דגש על כלי 

ניהול שונים: התמחות בניהול עובדים ופיתוח ההון האנושי; התמחות בניהול פרויקטי תשתית 

ופרויקטים ציבוריים; התמחות בניהול אסטרטגיה ומדיניות ציבורית. ההכשרה תינתן ע"י מוסד 

 מי.אקד

המשך הכשרת העובדים לתפקידם בתחום המקצועי והקניית מיומנויות וכישורים לביצוע  .2

התפקיד: דיוק במענה על הצורך בהכשרה מקצועית ומיומנויות המקצועות בתחום העיסוק 

 הליבתי של המשרד. 

ניהול סקר צרכים ביחידות המשרד, מיפוי הצרכים והעמדת תכנית מדויקת להכשרות לביצוע, 

 לה בקנה אחד עם יעדי ומטרות המשרד בשנים הקרובות.העו

 

 2019אגף מערכות מידע לשנת  -משימות מרכזיות 

 

( של אגף אוצרות טבע, במעבר משלב הפיתוח לשלב התפעול NDR) primeהשקת מערכת  .1

 בדגש על הקמת אתר אינטרנט בהחצנת מידע חופשי לציבור

 רוחקים בשדרוג וטיפול ברשת המסווגת עיסוק בתפעול השוטף בדגש על חיבור סניפים מ .2

 המשך פיתוח מערכת מגדל )מנהל הדלק( בדגש על תהליכים דיגיטליים לספקים חיצוניים .3

 BIפיתוח ושדרוג מערכות תומכות תהליכים פנים משרדיות: מנמ"ר, ניהול יידע, בטחון,  .4

 ותכניות עבודה

מכרזים( של יחידת מדען ראשי ושימור המשך תמיכה דיגיטלית לתהליכים רוחביים )קול קורא,  .5

 אנרגיה
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 אגף דוברות, הסברה ופניות הציבור
 

 :תיאור היחידה

במשרד, מקיף את כלל התחומים המקצועיים בהם פועל המשרד,  אגף דוברות, תקשורת והסברה

  כל יחידותיו הרוחביות, המקצועיות וכן את יחידות הסמך )מכוני המחקר(. 

ידי קידום אפקטיבי של פעילות המשרד בערוצי המדיה -למימוש חזון המשרד ויחידותיו עלהאגף פועל 

המגוונים, למיצוב המשרד כמקור סמכות וידע ולחיזוק אמון הציבור במשרד, דרך שקיפות, הנגשת 

 המידע ושיתוף הציבור, בדגש על מקצועיות ואיכות השירות מול גורמי פנים וחוץ.

על ניהול הקשר עם גורמי התקשורת )בארץ ובחו"ל( וניהול נוכחות תקשורתית  האגף אחראי בין היתר,

 אפקטיבית בכל אמצעי המדיה. 

 

 : מבנה האגף

 בהתאם לתפקידים ולמטרות, האגף מבוסס על ארבע זרועות עיקריות:

 
  

תקשורת  , דוברות
והסברה

מידע לציבור

פניות הציבור

אינטרנט  

מדיה-וניו

פרסום  

והסברה
דוברות



 - 82 - 

 

   074-7681707 :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד.  ,7וב בנק ישראל רח
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  yasmins@energy.gov.il  דוא"ל:

 

 פעילות האגף 

 :דוברות .1

התקשורת לאירועים, : ייזום סיקור פעילות המשרד, הכנת תכני  פרסומים ותדרוכים לתקשורת .א

סיורים וביקורים, סיוע בהכנה ובגיבוש התכנים המקצועיים לנציגי המשרד בכנסים, בהופעות 

פומביות, בתדרוכים וראיונות לכלי התקשורת, מעקב אחר פרסומים ומענה מידי לכל אירוע 

נאים רלוונטי. מתן תגובות  לשאלות ופניות כתבים, ביצוע ראיונות, תדרוכים, מסיבות עיתו

 והעברת מידע ורקע.

גיבוש ויישום נוהל דוברות בחירום, לפעילות בשיתוף עם דוברות בחירום וחירום בשגרה:  .ב

הגופים הרלוונטיים למשרד במשק האנרגיה )חברת החשמל, מקורות, נתג"ז, תש"ן וכיו"ב(, 

המשרד.  תוך תיאום מסרים, מניעת דיסאינפורמציה והובלת השיח התקשורתי בתחומי פעילות 

דיברור המשרד בעת חירום כללית ובחירום שבשגרה, השתתפות פעילה בתרגילים המשרדיים 

והיחידתיים הנערכים ) בנושאי דלק, גפ"מ וכיו"ב( ובאירועי חירום  )כמו  אירוע התקלה ב"תמר" 

 וכיו"ב(.

 

 :פרסום והסברה .2

ריכוז הכנה והפצת המידע, המסרים, התסריטים,  :קמפיינים, הפקה והפצה של חומרי הסברה .א

פריסה, הפקה )כולל ימי צילום, הפקת תשדירים, אישור קריאייטיב, אישור קמפיינים מסוגים 

עיצוב גרפי, שלטים, מיתוג ופרסומים חיצוניים ופנימיים. שיתוף פעולה עם  לשכת שונים  ועוד(, 

 הפרסום הממשלתית. 

כלי חשיפה נוסף ובמה מכובדת להצגת  , המהוויםבכנסיםים  ריכוז פיקוח ובקרה על התכנ .ב

פעילות המשרד ויצירת שיתופי פעולה מקצועיים. הפעילות מתמקדת בשילוב תכני המשרד  

 בכנסים, שיתופי פעולה, קול קורא ונוהל כנסים, ושיבוץ דוברים במקומות הרלוונטיים. 

דתיים מסייעת במילוי משימות ומימוש העסקת יועצים חיצוניים בנושאים נקוהעסקת יועצים:  .ג

יעדים, תוך הגעה לקהלים ספציפיים. לשם כך, התקשר האגף עם משרד לייעוץ אסטרטגי, 

תקשורתי, הסברה ויחסי ציבור, וכן עם צלם לפעילות המצריכה סיקור ותיעוד. בנוסף, המשרד 

הממשלתי האחוד קיבל שירותי ייעוץ, תכנון וכתיבת תוכן במסגרת מעבר אתר המשרד לאתר 

 .ד.(.3)פירוט בסעיף 

 

התחום הסביבתי נוגע לאזרחים רבים וקיימת מערכת יחסי  :עם המגזר השלישי ציבור שיתוף .3

גומלין בינו לבין תהליכים המתבצעים במסגרת פעילות המשרד, כגון: גיבוש מדיניות, קבלת 

החלטות וקידום ביצוע פרויקטים שונים. לעתים קיימים חילוקי דעות  בתחומי התשתיות, האנרגיה 

וף פעולה עם  פעילי הסביבה. המשרד נעזר ביועצת והסביבה, הדורשים הידברות, מעורבות ושית
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חיצונית , שהינה בעלת היכרות אישית מעמיקה עם המגזר ועם הגורמים המעורבים, ופועלת 

 לקידום נושאי המשרד הנוגעים לתחומים הסביבתיים.

 

בשיתוף עם אגפי המשרד הרלוונטיים, נערכו היוועצויות עם  הליכי היוועצות עם הציבור ייזום .4

ציבור באמצעות פלטפורמות שונות המאפשרות שיתוף הציבור בתהליכים ומהלכים שהמשרד ה

 יוזם. 

 

מהפכת המידע וההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום האינטרנט והרשתות  :אינטרנט וניו מדיה .5

 החברתיות חוללו שינויים מרחיקי לכת בצריכת ובאספקת המידע.

הוקם עמוד הפייסבוק הרשמי של   2017: בינואר הפעלת ערוצי הניו מדיה המשרדיים .א

הופעלו  עמודי  לינקדאין  2018עוקבים. בקיץ  8000 -כלל העמוד כ 2018שנת  ובסוףהמשרד, 

מקצועית /העסקית בעיקר לקהילה פונה לינקדאין .םואינסטגרם הפונים לקהלי יעד שוני

הרשתות החברתיות  יותר.ולגיוס עובדים מקצועיים למשרד ואינסטגרם פונה לקהל צעיר 

, בו מועלים תכנים באופן שוטף והאזרחים מוזמנים המשרדמהוות ערוץ תקשורת נוסף של 

להגיב. . בנוסף, העמודים מהווים ערוץ נוסף להעברת שאלות ובקשות מהציבור. . ערוץ ניו 

 ו.טיוב הרשמי של המשרד בו מוצגת פעילות המשרד בתכני וידא-ערוץ היו הינו מדיה נוסף

במסגרת פעילות האגף מועלים קמפיינים אינטרנטיים באופן  עריכת קמפיינים אינטרנטיים: .ב

לקמפיינים שמועלים במדיה המסורתית. כל  משלימיםשוטף, הן באופן  עצמאי והן כערוצים 

קמפיין מופנה לקהל היעד שלו ומוצג בעזרת תמונות, סרטונים, אינפוגראפיקה, קידום ממומן 

  וכיו"ב.

אתר האינטרנט של המשרד הנמצא בפלטפורמה של  תכניאחריות על אינטרנט: אתר  .ג

GOV.IL  המאגדת בתוכה את כלל משרדי הממשלה. האתר קיים גם בשפות אנגלית

 וערבית. 

 

מים, , חשמל : חיוניים לציבור מתן שירותים המשרד מופקד על  :ותלונות הציבור פניות .6

ועוד. במסגרת אחריות זו, האגף מעניק לציבור סיוע ייעוץ והכוונה, לרבות  בישול דלק, גז

בדיקת תלונות. בחינת פניות מהציבור, מאפשרת לאגף לזהות את תחומי התעניינות 

הציבור, לאתר נקודות תורפה בזמן אמת, לתת מענה מידי לבעיות ולהביא לשיפור 

פקים ממערכת פניות ציבור, מהווים השירות לציבור. הנתונים הסטטיסטיים השנתיים המו

כלי עזר חשוב, לקובעי המדיניות, ולהערכת תפקוד המערכת. האגף שוקד כל העת על 

שיפור השירות הניתן לציבור, לרבות פיקוח על רמת השירות המוענק לאזרח על ידי 

היחידות המקצועיות במשרד, וכן הרשויות והחברות, הפועלות במסגרת המשרד. השירות 
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יר והיעיל הניתן לציבור, מבסס ומחזק את הקשר בין האזרח למשרד ואת אמון המה

  האזרח במערכת.

 

הממונה על העמדת מידע לציבור מטפלת בפניות לפי חוק חופש המידע, : מידע לציבור העמדת .7

ניהול הפניות מתבצע במערכת חדשה שתוכננה על ידי רשות  1.1.2019 -. החל מ1998-התשנ"ח

הממשלתי. עדכון אתר האינטרנט של המשרד, הנגשת מידע לציבור והטמעת מערכות התקשוב 

ממוחשבות להצגת נתונים. בנוסף, טיפול בפניות המגיעות לארכיון המדינה בבקשה לפרסום 

 תיקים שהופקדו בארכיון.

 

  2018סיכום נתוני הפעילות בשנת 

מציגה עשייה רבה ומקיפה בכל  2018סיכום פעילות אגף דוברות תקשורת והסברה במשרד בשנת 

 תחומי המשרד ובכל הרבדים בהם פועל האגף )דוברות, פרסום, הסברה וכ"ו(. 

 הודעות לעיתונות  140-הופצו כ •

 פניות והתייחסויות לעיתונאים 1171-טופלו כ •

 פניות ותלונות ציבור   3,536-נענו כ •

 כנסים.  12-הלך השנה טיפלנו באמצעות נוהל הכנסים בכבמ •

 צפיות נספרו באתר האינטרנט של המשרד )בעברית, אנגלית וערבית(.  695,369 •

 הליכי היוועצות עם הציבור ושולחנות עגולים.  17התקיימו  •

 

  :2018פעילות פרסומית במהלך שנת 

 )פרסום הנחיות לשימוש בטוח בגפ"מ לקראת חגי  –הסברה בנושא בטיחות בגפ"מ )גז בישול

ישראל )ראש השנה ופסח(, בדגש על המגזר החרדי. בנוסף הופק קמפיין בטיחות בגפ"מ למגזר 

 הערבי לחג האיד אל פיטר. 

 ותחילת  2030במהלך השנה עם כינונה של התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת  -גז טבעי

הקמתה של אסדת לוויתן הושק  קמפיין דיגיטלי בנושא הגז הטבעי.  הקמפיין נועד  להעביר מידע 

לציבור בנושאי הגז הטבעי ומיקומה של אסדת לוויתן. כמו כן, הוצגו יתרונות הגז הטבעי לעומת 

הפחם המזהם, פורסם דף שאלות ותשובות באתר וניתנה האפשרות בעמוד הפייסבוק לשאלות 

 מהציבור בנושא הגז הטבעי. 

 בתקופת המונדיאל הופק קמפיין במטרה להציג לציבור טיפים שבעזרתם  -התייעלות באנרגיה

יוכלו לחסוך באנרגיה, לשמור על הסביבה ולחסוך בהוצאות, כל זאת מבלי לפגוע בנוחיותם 

רוצי הספורט, ובשגרת יומם. הקמפיין כלל שלושה תשדירי טלוויזיה שעלו בערוצים המסחריים וע

 .2018יולי -יוני
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 הופק קמפיין בשלושה חלקים המבקש לידע את ציבור  2018במהלך  -התקן תדלוק אוניברסלי

הנהגים ומנהלי ציי הרכב כי עליהם להחליף את התקני התדלוק לאוניברסליים. הקמפיין פורסם  

דיה וקמפיין יח"צ. גל במדיות השונות וכלל בין היתר תשדירי רדיו, שלטי חוצות, פרסום בניו מ

נובמבר. הקמפיין לווה גם בפעילות -אוגוסט, גל שלישי אוקטובר-ראשון באפריל, גל שני ביולי

 הסברה ויחסי ציבור. 

 )קמפיין דיגיטלי שלווה בסרטון אנימציה  –2018דצמבר -נובמבר –החלפת ספק גפ"מ )גז בישול

הגז שלו, ולהיעזר במערכות ובידע הקורא לציבור לבחון את התנאים שהוא מקבל היום מספק 

שהמשרד מציע: מחשבון השוואת מחירי גפ"מ, רשימת ספקי גז מורשים וכן תנאים להחלפת ספק 

 גז הן בבית פרטי והן בבית משותף.

 

 :2018פעילות וחומרי הסברה שהופקו במהלך שנת 

 2018 חוברת עבור יחידת המדענית הראשית לרגל כנס של המדענית שנערך בחודש יוני . 

  הרצאות מצולמות בשיתוף מכון וייצמן למדע להנגשת חומרי למידה מקצועיים עבור מורים ומורות

 בתחומי כימיה. 

   .חוברת מונגשת בנושא התייעלות באנרגיה שפורסמה  באתר המשרד 

  .סרטון הסברה בנושא מרכז הסייבר של המשרד בבאר שבע 

 ני לפתיחת הים לחיפושי גז טבעי ונפט: עלוני הפקת חומרי הסברה בנושא ההליך התחרותי הש

 מידע, , הפקת חדר מידע ומפות, עיצוב של שלושה דוכנים לשלוש תערוכות ברחבי העולם. 

  האתר מרכז את המידע  –שדרוג האתר להליך התחרותי לפתיחת הים לחיפושי גז טבעי ונפט

 ת המידע ועוד.המקצועי בשפה האנגלית עבור גורמים  מחו"ל, את הרישום לחבילו

  שנות אנרגיה  70שנה לעצמאות מדינת ישראל, בו הוצגה ההיסטוריה של  70לרגל  70/70סרטון

 מיום קום המדינה ועד היום, בדרך לעצמאות אנרגטית.

 

 :2018שיתופי פעולה בכנסים )ארגון ו/או שת"פ(  במהלך 

 2018לייצור חשמל מהשמש, מרץ  21-כנס סימפוזיון שדה בוקר ה . 

 בנושא הנדסה גרעינית, אנרגיה גרעינית, כורים  -של האגודות הגרעיניות בישראל 29-הכנס ה

 . 2018גרעיניים ובטיחות קרינה על כל סוגיה, מאי 

  כנסWaves in shallow environment""-  2018בנושא מדעי הים והאדמה, אפריל . 

 "14כנסth International Conference on Gas in Marine Sediments"-  בנושא חיפושי נפט

 . 2018וגז טבעי בים וביבשה, אוקטובר 

 " כנסSAE Waste heat recovery symposium 2018" בנושא ניצול אנרגיה שיורית, מאי . 
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 בנושא בנייה ירוקה, אתגרים עירוניים, ערים חכמות וסביבת חיים בת קיימא,  -כנס בנייה ירוקה

 . 2018נובמבר 

  בנושא התייעלות אנרגטית וחיסכון באנרגיה, הגנה  –פכת אנרגיה חכמה / מה2018כנס חשמל

 . 2018על תשתיות אנרגיה ונושא התחבורה החשמלית, נובמבר 

  בנושא שימוש בתאי דלק למגוון רחב של אפליקציות  2018הכנס הישראלי השלישי על תא דלק

 עם מיקוד על תחום הרכב. 

 בנושא אנרגיות מתחדשות וטכנולוגיות לאנרגיה נקייה, התייעלות וחיסכון  -כנס אילת אילות

. השתתפות המשרד הן בהכנת  תכני הכנס והן בפאנלים 2018באנרגיה ומשק החשמל, דצמבר 

 השונים. 

 בנושא התעשייה המחקרית והתעשייתית של בעירה,  -של האגודה הישראלית לבעירה 31-הכנס ה

 .2018דצמבר 

 בנושא מדיניות אקלים בנושאי אנרגיות מתחדשות טכנולוגיות  -של ישראל 3-ועידת האקלים ה

 .2018לאנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית וחיסכון באנרגיה, נובמבר 

  כנס המדענית הראשית בו הוצגה פעילות המשרד בנושאי מחקר ופיתוח ועידוד חדשנות ויזמות

יקטים ייחודיים וחדשנים, שזכו לתמיכת המדענית הראשית. האגף במשק האנרגיה, וכן הוצגו פרו

 . 2018השתתף בהפקת הכנס ובהכנת  התכנים, יוני 

 

 :2018ידי הממונה על העמדת מידע לציבור בשנת -נושאים שטופלו על

  ניהול הפניות מתבצע  1.1.2019 -פניות לפי חוק חופש המידע. החל מ 79טופלו  2018בשנת

 תוכננה על ידי רשות התקשוב הממשלתי. במערכת חדשה ש

  עדכון אתר האינטרנט של המשרד, הנגשת מידע לציבור והטמעת מערכות ממוחשבות להצגת

 נתונים.

  2018טיפול בפניות המגיעות לארכיון המדינה בבקשה לפרסום תיקים שהופקדו בארכיון. בשנת 

 תיקים לבדיקה מארכיון המדינה.  80התקבלו 

 בקשות. 4טופלו  2018ה להעברת מידע בין משרדי ממשלה. בשנת מרכזת את הוועד 

 

  :פעילויות נוספות

   להצלת מדינת ישראל מדלקים מזהמים: הפסקת השימוש בפחם, סולר ומזוט  2030תוכנית

בניית אסטרטגיה תקשורתית לתוכנית במסגרתה הוצגו עיקרי  -בייצור חשמל, בתחבורה ובתעשייה

הדברים במסיבת עיתונאים בראשות השר.  התבצע הליך שיתוף ציבור שכלל פנייה לקבלת 

 שיתוף ציבור רב משתתפים בחודש אוקטובר.  התייחסויות והופק כנס 
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  הכריז שר האנרגיה על תחילתו של ההליך  2018בנובמבר  -ההליך התחרותי השני לפתיחת הים

התחרותי השני לפתיחת הים, ההליך לווה בהסברה צמודה ומתמשכת, ובהפקת חומרי הסברה 

 ואתר ייעודי מעודכן.

  השתתף בתכנון חיבור העובדים למעבר למתחם ג'נרי,  האגף -2מעבר משרד האנרגיה לבניין ג'נרי

המעון החדש של משרד האנרגיה. על מנת להקל על העובדים את הקליטה ולהקל על ההתמצאות, 

הופקו לקראתו חוברת מעבר, אלפון טלפונים מעודכן ומחברות משרד חדשות. בנוסף הופק סרטון 

 ן החדש.על המעבר לג'נרי מתחילת האריזות ועד פריקתן במשכ

  האגף ליווה באופן שוטף את הצוות המקצועי לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי

 בישראל )ועדת צמח(, לשם בדיקה תקופתית של המלצות הוועידה,  התקדמות והחלטות הצוות.

 ליווי תקשורתי והסברתי של התוכנית,  -תוכנית ההאצה לחיבור צרכנים לרשת חלוקת הגז הטבעי

 ל בקשיים התקשורתיים שנבעו מאתגרי התהליך. טיפו

   ,שותפות בצוות המקצועי לקידום אסדת לוויתן, ליווי הפרויקט באופן הדוק, תקשורתית והסברתית

טיפול ומתן מענה להתנגדויות שונות שהגיעו מארגונים  שונים, הובלת תהליכי שיתוף ציבור 

יעקב, גיבוש  ןוזיכרושבי אזור חוף הכרמל במסגרת הצוות, פגישות עם ארגונים ירוקים, עם תו

ותיאום עם משרדי ממשלה רלוונטיים נוספים, העמדת המידע הרלוונטי לציבור באמצעות אתר 

 אינטרנט, ניו מדיה ועדכון המידע באופן שוטף. 

   ליווי הסברתי ותקשורתי של הרפורמה במשק החשמל, תוך תיאום פעילות עם משרדי ממשלה

 שמל, ההסתדרות וכל יתר השותפים בפרויקט. נוספים, חברת הח

  



 - 88 - 

 

   074-7681707 :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד.  ,7וב בנק ישראל רח
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  yasmins@energy.gov.il  דוא"ל:

 

 2018סטטיסטיקות כניסה לאתר האינטרנט בשנת 

  :2018להלן דיווח על כמות הכניסות לאתר האינטרנט של משרד האנרגיה בשנת 

 ביקורים באתר המשרד )בעברית, אנגלית וערבית(.  695,369 בוצעו 

 .203,057 –כמות משתמשים 

 .00:02:12 –זמן ביקור ממוצע 

 

 :2018הדפים הנצפים ביותר בשנת  20

 מספר הצגות הדף שם הדף והקישור אליו מספר

 65,026 זה הזמן להחליף! –התקן תדלוק אוניברסלי   .1

 39,438 מחירי הדלק  .2

 16,699 לא חייבים להתחתן עם ספק הגז שלכם  .3

 16,844 דלק  .4

 13,602 כל התשובות לשאלות –אסדות הגז הטבעי   .5

 12,855 גפ"מ  .6

 11,647  גז טבעי  .7

 8,403 שאלות ותשובות –התקן תדלוק אוניברסלי   .8

 7,188 מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח  .9

 6,486 התייעלות אנרגטית  .10

 6,157 שאלות ותשובות בנושא אסדות הגז הטבעי  .11

 5,971 מידע לצרכן –גפ"מ   .12

 5,776 חשמל ואנרגיות מתחדשות  .13

 4,955 ספקי הגז המורשים בישראל  .14

 4,341 מבנה מחירי הדלק והגפ"מ  .15

 3,986  חיפוש והפקת נפט וגז טבעי  .16

 3,603  2018מבנה מחיר הדלק והגפ"מ   .17

לקבלת מלגות לסטודנטים לתואר  64/18קול קורא   .18

שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, ראשון עד 

 וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים

3,266 

 3,025 מגזר ציבורי –שימור אנרגיה   .19

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/dalkan_camp
https://www.gov.il/he/Departments/General/fuel_prices_xls
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/lpg_replace_vendor
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/fuels
https://www.gov.il/he/Departments/news/qandagas
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/liquefied_petroleum_gas
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/natural_gas
https://www.gov.il/he/Departments/faq/universal_dalkan_qa
https://www.gov.il/he/Departments/general/theory_rate_fuel_price
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/energy_efficiency
https://www.gov.il/he/Departments/faq/qandagastv
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/gas_regulation_info
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/electricity_and_renewable_energy
https://www.gov.il/he/Departments/General/authorised_gas_companies
https://www.gov.il/he/departments/general/price_stucture
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/exploration_and_production_of_oil_and_natural_gas
https://www.gov.il/he/departments/general/price_stucture_2018/
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_64_18
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_64_18
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_64_18
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/municipal_authorities
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 מספר הצגות הדף שם הדף והקישור אליו מספר

משרד האנרגיה מפרסם לשיתוף הציבור את יעדי משק   .20

  2030האנרגיה לשנת 

2,905 

 

 : 2018טיפול בפניות ותלונות ציבור ביחידת פניות הציבור במהלך שנת 

 

 תחום

 

 סה"כ

 

 אחוזים

 

 בישול(גפ"מ )גז 

 

2,016 

 

57% 

 

 כללי / אחר

 

352 

 

10% 

 

 מים / ביוב

 

227 

 

6.5% 

 

 חשמל

 

329 

 

9.5% 

 

 שימור אנרגיה 

 

94 

 

2.5% 

 

 מחקר ופיתוח / מדען ראשי

 

103 

 

3% 

 

 דלק

 

252 

 

7% 

 

 חיפושי נפט, מחצבים

 

109 

 

3% 

 

 גז טבעי

 

54 

 

1.5% 

 

 סה"כ

 

3,536 

 

100% 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/target2030
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/target2030
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 :2018חודשים במהלך כניסות לאתר המשרד לפי 

 

 

 :2018 – 2015השוואת כניסות לאתר המשרד בין השנים 
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 :2019פעילות מתוכננת  בשנת 

מלבד הפעילות השוטפת המפורטת מעלה ומתבצעת במהלך השנה, תכנית העבודה של אגף 

שיתוף ציבור כסיוע  לקביעת  -כוללת גם ניהול  פרויקט אסטרטגי של המשרד  2019הדוברות לשנת 

מדיניות וקבלת החלטות במשרד, באמצעות מספר פרויקטים וניהול  שולחנות עגולים עם ארגונים 

 שונים. 

 

 : ינים מתוכנניםקמפי

  ,גיבוש וביצוע תוכנית הסברה בנושא בטיחות בגפ"מ ותשתיות גז טבעי המיועדת למגזר הבדואי

 זאת במטרה לצמצם באופן ניכר את מספר הנפגעים במגזר. 

   קמפיין רכב חשמלי שיעסוק בפריסת תשתית הטעינה לכלי הרכב החשמליים ועידוד הצרכנים

 למעבר לכלי רכב זה. 

 במסגרת  האסטרטגיה "מהפכת הגז הטבעי מגיעה אלייך" )משאיות אשפה, חיבור  -גז טבעי

 מפעלים וחיבור שכונות(.

  מסחרי לקחת -קמפיין לעידוד צרכנים מהמגזר התעשייתי -קרן ההלוואות להתייעלות באנרגיה

 הלוואות בערבות המדינה להתייעלות באנרגיה. 

  רשות החשמל.  עידוד מעבר לשימוש בגגות סולאריים בשיתוף 

  .קמפיין התקן תדלוק אוניברסלי שיעסוק בהגברת התחרות בשוק, בעקבות הרפורמה  בשנה זו 

 

 

בנוסף, האגף מתכנן הנגשת נתונים חיוניים המצויים ברשותו לציבור, בצורה ידידותית אינטראקטיבית 

כמו כן, יושם דגש על  ומעניינת. לשם כך, נבחרו הנושאים הרלוונטיים לשדרוג והוחל תהליך השדרוג.

הידוק הקשר עם  הפעילות השוטפת של אגפי המשרד, בין היתר באמצעות הקמת סיירת ניו מדיה 

שתכלול עובדים מאגפים שונים. האגף יערוך סדנאות שונות: לינקדאין, עמידה מול מצלמה, הכנת 

המדיה, בקרב מצגות וסדנת צילום על מנת להעלות את המודעות ואת הרמה המקצועית בתחומי 

עובדי המשרד. כל אלו יתבצעו על מנת לממש את הפוטנציאל התקשורתי ביחידות, להנגיש מידע 

 ולשתף את בעלי העניין והציבור הרחב ולמצב את המשרד כמקור ידע וסמכות. 
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 2019ותקציב המשרד לשנת  2018תקציב משרד האנרגיה בשנת 
 

 :8201תקציב המשרד לשנת 
  ₪באלפי   

פריט 
 התחייבות

  

תקציב 
תשלומים  
)מזומנים( 

 ברוטו

תקציב  
הכנסה 
 מיועדת

תקציב 
 נטו

תשלומים 
)ביצוע 
 בפועל(

אחוז 
 ביצוע

           משרד האנרגיה 34

 82 290,871 373,255 0 373,255 מטה המשרד 3430

 93 59,153 60,821 0 60,821 הוצאות שכר 343001

 100 32,228 32,176 0 32,176 שיא כח אדם 34300101

 97 15,251 15,782 0 15,782 עבודה בלתי צמיתה 34300102

 87 1,773 2,044 0 2,044 שעות נוספות 34300103

 99 248 250 0 250 כוננות 34300104

 92 692 750 0 750 הוצאות פרישה 34300105

 81 1,018 1,257 0 1,257 העסקת סטודנטים 34300106

 91 5,841 6,423 0 6,423 החזר הוצאות רכב 34300107

 98 2,102 2,139 0 2,139 שכר עידוד 34300108

 80 47,003 60,656 0 60,656 תפעול ופעולות 343002

 68 21,463 31,708 0 31,708 הוצאות תפעול 34300201

 79 1,761 2,235 0 2,235 אחזקת רכב ממשלתי 34300203

 75 1,735 2,298 0 2,298 רווחה והדרכה 34300204

 86 9,666 11,302 0 11,302 הוצאות מחשוב 34300207

 100 10,276 10,316 0 10,316 השתתפות במנהל הדיור 34300210

 78 894 1,150 0 1,150 נסיעות לחו"ל 34300211

 73 1,209 1,647 0 1,647 ההשתתפות במשרדי הממשל 34300213

 74 184,715 251,778 0 251,778 יחידות מקצועיות  343003

 63 6,172 9,759 0 9,759 תפעולו -שימור אנרגיה  34300301

 102 8 8 0 8 תקינה -שימור אנרגיה  34300302

 101 5,131 5,079 0 5,079 הרשאה -שימור אנרגיה  34300303

 44 14,743 33,596 0 33,596 פעולות המדען הראשי 34300305

 91 28,247 31,040 0 31,040 סקרים -הרשאה  -מדען  34300306

 43 4,875 11,451 0 11,451 פעולות דלק וחשמל 34300307

 70 20,017 28,737 0 28,737 פעולות אוצרות טבע 34300308

 47 13,170 28,166 0 28,166 ייעוץ ומחקרים 34300309

 86 13,695 15,852 0 15,852 ההרשא -ייעוץ ומחקרים  34300310

 37 605 1,655 0 1,655 הרשאה -ייעוץ תכנוני  34300311

 31 3,223 10,506 0 10,506 פרסום והפצת מידע 34300312

 114 4,026- 3,522- 0 3,522- ההשתתפות ממשרדי הממשל 34300314

 86 3,506 4,101 0 4,101 מאגר מידע נפט וגז 34300318

 X 0 0 0 0 מענקים לתחנות תדלוק 34300319

 X 0 0 0 0 זשדרוג תשתיות חלוקת ג 34300320

 X 0 0 0 0 חיבור צרכנים מרוחקים 34300321

 100 25,350 25,350 0 25,350 יםהחברה לחקר ימים ואגמ 34300328

 100 50,000 50,000 0 50,000 תמיכה במקטע מאגרים 34300330
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 :2018תקציב לשנת  – רשות הגז הטבעי

   ₪באלפי   

פריט 
 התחייבות

  

תקציב 
תשלומים  
)מזומנים( 

 ברוטו

תקציב  
הכנסה 
 מיועדת

תקציב 
 נטו

תשלומים 
)ביצוע 
 בפועל(

אחוז 
 ביצוע

           רשויות פיקוח 54

 רשות הגז הטבעי 5431
59,578 0 59,578 26,645 61.10 

 הוצאות שכר 543101
9,696 0 9,696 8,933 79.75 

 99.95 2,675 2,676 0 2,676 עבודה בלתי צמיתה 54310101

 90.39 1,086 1,202 0 1,202 החזר הוצאות רכב 54310102

 55.89 322 576 0 576 שעות נוספות 54310103

 40.53 221 546 0 546 שכר עידוד 54310104

 93.00 119 128 0 128 העסקת סטודנטים 54310105

 98.72 4,510 4,568 0 4,568 שיא כח אדם 54310106

 42.44 17,712 49,882 0 49,882 תפעול ופעולות 543102

 60.63 4,373 7,213 0 7,213 הוצאות תפעול 54310201

 72.91 2,100 2,880 0 2,880 תבדיקת תוכניות הנדסיו 54310202

 27.77 4,418 15,913 0 15,913 ייעוץ מקצועי 54310203

 96.30 4,092 4,249 0 4,249 פיקוח על בניית מערכת 54310206

 X 0 0 0 0 תכנון מתקני גז טבעי 54310212

 11.07 478 4,323 0 4,323 תכנון מערכת גז טבעי 54310214

 28.43 2,251 7,915 0 7,915 ז טבעיתמיכה במכרזי חלוקת ג 54310215

 0.00 0 7,389 0 7,389 נק עוטף עזה וערדם ומערושליתכנון וומענק י 54310216

 
 
 

 תמיכות למוסדות ציבור

 לצורך תמיכה במוסדות ציבור.  2018אין הוצאות כלשהן שהוצאו במהלך שנת  משרד האנרגיהל
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 :9201תקציב המשרד לשנת 

  ₪באלפי   

פריט 
 התחייבות

  
תקציב תשלומים  

 )מזומנים( ברוטו
תקציב הכנסה 

 מיועדת
תקציב 

 נטו

       משרד האנרגיה 34

 403,497 809- 404,306 מטה המשרד 3430

 60,707 0 60,707 הוצאות שכר 343001

 48,156 0 48,156 שיא כח אדם 34300101

 0 0 0 עבודה בלתי צמיתה 34300102

 1,490 0 1,490 שעות נוספות 34300103

 147 0 147 כוננות 34300104

 0 0 0 הוצאות פרישה 34300105

 1,849 0 1,849 העסקת סטודנטים 34300106

 6,839 0 6,839 החזר הוצאות רכב 34300107

 2,226 0 2,226 שכר עידוד 34300108

 32,740 809- 33,549 ופעולותתפעול  343002

 16,785 0 16,785 הוצאות תפעול 34300201

 1,737 0 1,737 אחזקת רכב ממשלתי 34300203

 1,271 0 1,271 רווחה והדרכה 34300204

 4,000 0 4,000 הוצאות מחשוב 34300207

 0 0 0 הכנסות מגורמי חוץ 34300208

 7,022 0 7,022 השתתפות במנהל הדיור 34300210

 2,000 0 2,000 נסיעות לחו"ל 34300211

34300213 
השתתפות במשרדי 

 הממשל
734 0 734 

 809- 809- 0 הכנסות מתביעות אזרחי 34300215

 310,050 0 310,050 יחידות מקצועיות 343003

 3,000 0 3,000 תפעולו -שימור אנרגיה  34300301

 0 0 0 תקינה -שימור אנרגיה  34300302

 7,500 0 7,500 הרשאה -שימור אנרגיה  34300303

 0 0 0 חינוך -שימור אנרגיה  34300304

 15,340 0 15,340 פעולות המדען הראשי 34300305

 20,000 0 20,000 סקרים -הרשאה  -מדען  34300306

 7,000 0 7,000 פעולות דלק וחשמל 34300307

 18,000 0 18,000 פעולות אוצרות טבע 34300308

 9,000 0 9,000 ייעוץ ומחקרים 34300309

 6,500 0 6,500 ההרשא -ייעוץ ומחקרים  34300310

 2,000 0 2,000 הרשאה -ייעוץ תכנוני  34300311

 3,260 0 3,260 פרסום והפצת מידע 34300312

 0 0 0 הכנסות ממכירת דלקים 34300313

34300314 
השתתפות ממשרדי 

 ההממשל
0 0 0 

34300315 
השתתפות במשרדי 

 ההממשל
0 0 0 

 83,720 0 83,720 פעולות שונות של יחיד 34300317

 2,000 0 2,000 מאגר מידע נפט וגז 34300318

 0 0 0 מענקים לתחנות תדלוק 34300319

 38,000 0 38,000 שדרוג תשתיות חלוקת ג 34300320
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פריט 
 התחייבות

  
תקציב תשלומים  

 )מזומנים( ברוטו
תקציב הכנסה 

 מיועדת
תקציב 

 נטו

 0 0 0 חיבור צרכנים מרוחקים 34300321

 0 0 0 רזרבה לתקציב התאמות 34300322

 0 0 0 תמיכה ברכבים חשמליים 34300324

 26,648 0 26,648 חקר ימים ואגמים 34300325

 0 0 0 אתרי אחסון דלקים 34300326

 31,250 0 31,250 לותעערבויות להתיי 34300327

 0 0 0 יםהחברה לחקר ימים ואגמ 34300328

 0 0 0 תמיכה במקטע מאגרים 34300330

 8,000 0 8,000 מנהל המערכת 34300332

 10,786 0 10,786 רזרבה לתקציב התאמות 34310216

 1,324 0 1,324 רזרבה להתיקרויות 34320101

 4,082 0 4,082 ררזרבה להתייקרויות שכ 34320102

 12,640 0 12,640 רזרבה לעמידה במגבלה 34320103

 0 0 0 רזרבה להתיקרויות 34320104

 0 0 0 חשבון מעבר 34999999

 0 0 0 תקנה מבוטלת 36300102

 

 :2019תקציב לשנת  –רשות הגז הטבעי 
 ₪באלפי   

פריט 
 התחייבות

  
תקציב תשלומים  

 )מזומנים( ברוטו
תקציב הכנסה  

 מיועדת
תקציב 

 נטו

       רשויות פיקוח 54

       רשות הגז הטבעי 5431

 8,892 0 8,892 הוצאות שכר 543101

 0 0 0 עבודה בלתי צמיתה 54310101

 1,217 0 1,217 החזר הוצאות רכב 54310102

 400 0 400 שעות נוספות 54310103

 571 0 571 שכר עידוד 54310104

 104 0 104 העסקת סטודנטים 54310105

 6,600 0 6,600 שיא כח אדם 54310106

 85,264 129- 85,393 תפעול ופעולות 543102

 2,789 0 2,789 הוצאות תפעול 54310201

 2,375 0 2,375 תבדיקת תוכניות הנדסיו 54310202

 8,365 0 8,365 ייעוץ מקצועי 54310203

 28,016 0 28,016 רזרבה לתפעול ופעולות 54310204

 2,850 0 2,850 פיקוח על בניית מערכת 54310206

 2,850 0 2,850 תכנון מערכת גז טבעי 54310214

54310215 
ז תמיכה במכרזי חלוקת ג

 טבעי
11,400 0 11,400 

54310216 
נק ם ומערושליתכנון ומענק י
 עוטף עזה וערד

22,096 0 22,096 

 2,661 0 2,661 רזרבה להתייקרויות 54310217

 267 0 267 ליעד ההוצאהרזרבה  54310218

 1,724 0 1,724 רזרבה לתקציב התאמות 54310219

 129- 129- 0 תביעה אזרחית -הכנסות 54310220
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  2018הפעלת חוק חופש המידע בשנת 
 

 : 2018בשנת  משרד האנרגיהלהלן דיווח על פעילות הממונה על חוק חופש המידע ב

 
 :אופן המענה לבקשה

 

 מספר מידע אודות בקשות מס'

 52 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש .1

 11 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי .2

 12 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע .3

 0 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה .4

 1 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה .5

 3 הטיפול בבקשה טרם הסתיים .6

 79 סה"כ 

 

 עילות דחייה מרכזיות:

הבקשות מספר  העילהשם 

 עילה זושנדחו מ

אחוז מכלל 

 הדחיות

 34.8%  8 המידע נוצר בידי רשות אחרת –( 5)8

 26.1% 6 סוד מסחרי –( 6)ב()9

 17.4% 4 פגיעה בביטחון  –( 1)א()9

 8.7% 2 רשות אכיפה –( 8)ב()9

לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי  –( 3)8

 הרשות

2 8.7% 

 4.3% 1 פגיעה בפרטיות  –( 3)א()9

 100% 23 סה"כ
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 זמן טיפול:

 באחוזים במספר זמן הטיפול

 25.3% 19 יום 15 לא עלה על

 40.0% 30 יום 30 -ל 16בין 

 24.0% 18 יום  60 -ל 31בין 

 6.7% 5 יום  120 -ל 61בין 

 4.0% 3 יום 120מעל 

 100% 75 סה"כ

 

  ₪ 580 : 2018סך אגרות חופש המידע שנגבו בשנת 

 

 מידע אודות עתירות:

 עתירות:  2הוגשו  2018בשנת 

עיריית כפר סבא ואחרים. שמות המשיבים: הוועדה הלאומית לתשתיות  21103-08-18עת"מ  .1

בקשה לקבל מידע בדבר   מינהל התכנון, רשות החשמל, רשות מקרקעי ישראל, משרד האנרגיה.

תחנת הכוח המזרחית. תתקיים בחינה מחודשת בבקשה נשוא  91תכנית לתשתית לאומית מספר 

    .העתירה. העתירה נמחקה 

)הקליניקה  מת גןשלומית ולנסי והמרכז האקדמי למשפט ועסקים בר 57192-07-18עת"מ  .2

הסביבתית(. שמות המשיבים: משרד האנרגיה, נובל אנרג'י מדיטרניאן בע"מ. בקשה לקבלת סקר 

 . העתירה נמחקההתקיימה בחינה מחודשת בבקשה והסיכונים לצנרת קונדנסט. 
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 :2018 – 2010השוואה בין השנים  –פניות לפי חוק חופש המידע 
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