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הקדמה: שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
ד"ר יובל שטייניץ

נותנים גז לצמיחה
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אמון על אספקת המשאבים הבסיסיים של מדינת ישראל: גז 

טבעי, חשמל, מים, דלק וגפ"מ.

בתחום הגז הטבעי, אישור מתווה הגז הטבעי ואישור התכנית המפורטת לפיתוח מאגר "לווייתן" מאפשרים 
לנו למצות את הפוטנציאל הגלום בו, על שלל יתרונותיו הכלכליים והסביבתיים כאחד. כבר בעת הזאת ניתן 
לראות את השפעת המתווה על המשק הישראלי בכלל ועל התעשייה בפרט, אשר מאפשר לנו להרחיב את 
בדלקים  השימוש  הפחתת  הוא  שעיקרה  מוביל,  שאני  מהמדיניות  מובהק  חלק  זהו  הטבעי.  בגז  השימוש 

מזהמים, תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל.

כמו כן, לאחר שנים שבהן היה הים סגור לחיפושי גז טבעי ונפט, יצאנו להליך תחרותי לחיפוש מאגרים נוספים 
במים הכלכליים של ישראל. הליך זה יאפשר לחברות בינלאומיות להשקיע במשק האנרגיה הישראלי, אשר 

על-פי הערכות צפוי להביא לגילויים של מאגרים נוספים בעתיד.

היחידות  סגירת  על  וכן  הארץ  ברחבי  התחנות  בכל  בפחם  השימוש  הפחתת  על  הוריתי  החשמל,  בתחום 
הפחמיות בתחנת הכוח "אורות רבין" ועל הקמתן של תחנות כוח חדשות, המופעלות באמצעות גז טבעי. 
לצד החלטה זו, שמנו לנו למטרה להגדיל את ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות ב-17% עד שנת 
2030 ובכך, לעמוד ביעדי הממשלה להפחתת גזי החממה. בנוסף, אנו עמלים יחד עם רשות החשמל החדשה 

על קידום רפורמה, אשר תביא להתייעלות במשק החשמל.

בתחום המים, ימשיך המשרד בשיתוף עם רשות המים בקידום ובפיתוח משק המים, תוך שמירה על אספקת 
מים סדירה, אמינה ובאיכות גבוהה. כך, לדוגמה, פעלנו לאחרונה להפעלתו של קידוח "אריאל 1", אשר נתן 

מענה מיידי למצוקת המים בשומרון ואפשר אספקת מים סדירה ליישובים היהודיים והפלסטיניים באזור.

בתחום הדלק והגפ"מ, המשרד פועל להגדלת מלאי הדלקים לשעת חירום, במקביל לרפורמה שתשפר את 
המצב התחרותי בשוק הגפ"מ.

ספר תכניות העבודה הינו תוצאה של חודשים ארוכים של עבודה מורכבת ומקצועית של כלל עובדי המשרד.

העבודה  תכניות  השלמת  ועל  האחרונה  בשנה  פועלם  על  המשרד  ולעובדי  לעובדות  להודות  רוצה  אני 
במקצועיות רבה. אני סמוך ובטוח, כי יחד נעמוד באתגרים שהצבנו ונפתח את משק האנרגיה בישראל עבור 

כלל תושבי מדינת ישראל.

בברכה,

ד"ר יובל שטייניץ
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הקדמה: מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
שאול מרידור 

יחד, מקדמים את משק האנרגיה
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מופקד על תחומים חיוניים, המשפיעים על איכות ואורח החיים 

של כלל אזרחי ישראל ובראשם אספקת צורכי האנרגיה של המשק בשגרה ובחירום.

כדי לממש את תפקידו ואת ייעודו, המשרד קובע מדיניות בתחומי הגז, החשמל והמים בטווח הקצר והארוך, 
והם  ומתקדמים  מגוונים  המשרד  של  העבודה  כלי  רגולטורית.  ודאות  וליצור  המשק  את  לפתח  במטרה 

משפיעים על כלל היבטי התכנון, הפיתוח והבקרה.

סדר  בראש  הטבעי  הגז  משק  פיתוח  את  הציבו  המשרד,  הנהלת  לצד  שטייניץ,  יובל  ד"ר  האנרגיה,  שר 
העדיפויות הלאומי לאור יתרונותיו הסביבתיים והכלכליים כאחד. בין הפעולות המשמעותיות שלנו לשנים 
הבאות, שחלקן יתחילו עוד השנה, חשוב לציין את פרסום ההליך התחרותי לרישיונות לחיפוש ולהפקה של 
נפט וגז טבעי נוספים בים, קידום תכניות הפיתוח למאגרי הגז "לווייתן", "כריש" ו"תנין" והרחבת שימושי 

הגז הטבעי - באמצעות קידום אספקת גז טבעי למגזר התעשייתי, הביתי, דלק לתחבורה ועוד.

ייצור החשמל  ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות והפחתה של  המשרד מקדם גם גידול בשיעור 
בפחם. מרכיב משמעותי ביעדי המשרד הינו קידום ההתייעלות האנרגטית, בהתאם ליעדי הממשלה להפחתת 

גזי חממה. במקביל, המשרד פועל להגדלת היתירות והביטחון האנרגטי.

פרסום ספר תכניות העבודה, בשילוב הליכי ההיוועצות עם כל מחזיקי העניין והציבור, הם צעדים הכרחיים, 
התורמים לתהליכי העבודה במשרד ולשקיפות המידע. גיבוש תכניות העבודה, הכוללות יעדים ומדדי תוצאה, 

הוא הליך מקצועי ומורכב, המאפשר לנו לבחון את עצמנו ולציבור לבחון אותנו, ובכך חשיבותו.

אני רוצה להודות גם כאן לעובדות ולעובדי המשרד על תהליך מעמיק ומשתף לגיבוש תכניות העבודה. אני 
לעצמנו,  שהצבנו  השאפתניים  ביעדים  יחד  נעמוד  והמסורה  המקצועית  עבודתכם  בזכות  כי  ובטוח  סמוך 

לטובת המשק והציבור הישראלי.

בברכה,

שאול מרידור
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מדדים מרכזיים לעבודת המשרד

מגמה201620172018

כמות הגז הטבעי והנפט המופקים 1
1 )BCM(9.59.510.5

ק"מ של צנרת חלוקת גז טבעי 2
116330480שנפרשה 

78119180צרכנים המחוברים לגז טבעי32

חיסכון במיליוני קוט״ש )בקילוואט 4
לשעה( כתוצאה מחוזים שנחתמו 

במסגרת קרן המענקים3
240440

פיתוח מאגר ״לוויתן״54
2019 | ג

יחידות של מיליארד מטרים מעוקבים.  1
צרכנים: תחנות כוח, מתקני קוגנרציה, מפעלי תעשייה ובהמשך בתי מגורים ותחנות תדלוק.  2

קרן המענקים בסך 300 מיליון ש"ח בשיתוף עם משרד הכלכלה לסבסוד גופים קטנים ובינוניים אשר יתוגמלו לפי מידת הפחתת גזי החממה.   3
שנת תחילת הפעילות של הקרן היא 2017. צפויה עלייה מתונה יותר במדד זה בשנים העוקבות משום שקרן המענקים תפעל לפי פעימות, 
כאשר בפעימה הראשונה בשנת 2017 צפויים להינתן מענקים לגופים בעלי פוטנציאל החיסכון הגבוה ביותר. בפעימות הבאות יהיה החיסכון 

נמוך יותר משום שהפוטנציאל פחות גבוה.
בשנת 2017 התחייבו היזמים של לוויתן לבצע התקשרויות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. בנוסף, קידוחים בשדה לוויתן )לוויתן 5 ולוויתן 7(   4
יבוצעו במהלך שנת 2017. תכנון מפורט של מערכת ההפקה יבוצע בשנים 2017-8 ותחילת הקמת המערכת תתבצע ברבעון האחרון של שנת 

.2018
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מטרות לשנים 2017-8 

חיזוק החוסן הלאומי באמצעות גיוון מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה,    1
בשגרה ובחירום

שיפור איכות החיים באמצעות הובלת משק אנרגיה יעיל, בר השגה, בר קיימא    2
ובטיחותי

חיזוק כלכלת ישראל באמצעות פיתוח משק גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי   3

חיזוק כלכלת ישראל באמצעות קביעת מדיניות ארוכת טווח ואסדרה מתאימה    4
במשק החשמל

הרחבת ה-start-up nation באמצעות עידוד יזמות, חדשנות והתייעלות אנרגטית    5
במשק האנרגיה
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יעדים לשנים 2017-8

מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי  1

2  חיבור מפעלים לגז טבעי

3  הרחבת תשתיות פיזיות ושדרוגן

קידום התייעלות אנרגטית  4

גידול עתודות אנרגיה ומחצבים  5

הרחבת השימוש בתחליפי דלקים  6

מזעור ההשפעות הסביבתיות בכלל תהליכי משק האנרגיה   7

עידוד מחקר אקדמי ועסקי בתחום האנרגיה   8

אנרגיה בת השגה  9

הבטחת אנרגיה איכותית ובטיחותית  10

ביטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום  11

12  הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

13  תכנון ארוך טווח ומתכלל
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עיקרי תכנית העבודה

יעד 1: מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

משימות מרכזיות:
פיתוח שימושים בגז טבעי ■
אספקת גז טבעי למגזר הביתי ■
הרחבת מגוון המקורות בשוק הגז הטבעי ■
תמ"א 37/ ח - היתרי בנייה לחיבור גז טבעי מתגליות בים התיכון5 ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017ג--אישור התקן עבור גז טבעי לבניינים

-12/2017ג--עדכון תעריף חלוקה לבעלי רישיונות

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

תמלוגים שנגבו עבור גז טבעי )במיליוני 
ש"ח(

77036080012/2017-

כמות הגז הטבעי והנפט המופקים ביחידות 
)BCM( של מיליארד מטרים מעוקבים

9.54.759.512/201810.5

ג2019---פיתוח מאגר ״לוויתן״6

37/ח ותמהיל הפיתוח, מוגשים היתרי בנייה על-מנת לממש את הפרויקט. ההיתרים מוגשים  לאחר אישור תמ"א )תכנית מתאר ארצית(   5
בהתאם לחוק התכנון והבנייה, לחוק משק הגז הטבעי ולתנאים הקבועים בתמ"א, לרבות: תכנית ניהול סביבה, תכנית הנדסית וכיו"ב. מינהל 

אוצרות טבע במשרד אחראי לתוכנית הפיתוח של "לווייתן". אגף תכנון פיזי במשרד אחראי לתכנון ולהיתרי בנייה.
בשנת 2017 התחייבו היזמים של לוויתן לבצע התקשרויות בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. בנוסף, קידוחים בשדה לוויתן )לוויתן 5 ולוויתן 7(   6
יבוצעו במהלך שנת 2017. תכנון מפורט של מערכת ההפקה יבוצע בשנים 2017-8 ותחילת הקמת המערכת תתבצע ברבעון האחרון של שנת 

.2018
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יעד 2: חיבור מפעלים לגז טבעי

משימות מרכזיות:
תמיכה, בקרה והורדת חסמים במטרה לזרז חיבור צרכנים לרשת הגז הטבעי ■
עידוד הסכמים לחיבור צרכנים חדשים לגז טבעי ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-3/2017-ג-תכנית מענקים מעודכנת לצרכני גז טבעי
-3/2017-ג-החלטת רשות החשמל על קוגנרציה קטנה7

-122412/2017-ביקורות שטח לפיקוח על בעלי הרישיונות

ישיבות סטטוס של בעלי הרישיונות לבחינת 
העמידה בתנאים הפרוצדורליים

-122412/2017-

פניות בעלי מקרקעין בנושא התנגדויות 
לכניסה למקרקעין8

--3012/2017-

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

-3010012/2017-הסכמים לחיבור צרכנים חדשים לגז טבעי 

789611912/2018180צרכנים המחוברים לגז טבעי 

קוגנרציה היא שימוש במנוע חום או בתחנת כוח כדי לייצר חשמל וחום שימושי בו-זמנית. מנועי חום לא הופכים את כל אנרגיית החום   7
שנוצרת בהם לחשמל. בדרך כלל, יותר ממחצית מאנרגיית החום אובדת בתהליך ואינהה מנוצלת. על-ידי "לכידת" אותו חום עודף שנפלט 
בתהליך וניצולו, משיגה תחנת כוח הפועלת על קוגנרציה אנרגיה שבדרך כלל מבוזבזת על-ידי תחנת כוח מסורתית, מה שמאפשר לה להגיע 
ליעילות גבוהה יותר. פירוש הדבר הוא שנדרשת כמות קטנה יותר של דלק על מנת לייצר אותה כמות של חשמל. רשות החשמל מקדמת 
בימים אלה את הגברת התחרות במקטע הייצור של משק החשמל. לצורך כך בוחנת הרשות צעדים לקידום הסדרתם של מתקני קוגנרציה 

ומתקנים קונוונציונליים קטנים )עד 16 מגה-ואט הספק מותקן( ברשת החלוקה.
מחלקת רישוי ותכנון של המשרד תומכת מקצועית ומופיעה בוועדות כגורם מקצועי במטרה לאפשר פריסת רשת חלוקה ולהגדיל את היכולת   8

לחיבור צרכנים.
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יעד 3: הרחבת תשתיות פיזיות ושדרוגן 

משימות מרכזיות:
תמ"א 10/ב/11 - תכנית לתכנון מתחמים לתחנות כוח ■
תמ"א 37/3 - הרחבה והוספה של מתקני תשתית, בדגש על גז טבעי ■
תת"ל 82 - תכנית למתחם סולארי דימונה דרום ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

פרסום תכנית למתחם סולארי דימונה דרום 
ברשומות

-12/2017ג--

דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה לאישור 
מתן תוקף לתכנית תמ"א 37/3

-12/2017ג--

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

 ק"מ פרישת צנרת הולכה לגז טבעי 
)מצטבר מתחילת 2016(

13014517512/2017-

 ק"מ של צנרת חלוקת גז טבעי שנפרשה
)מצטבר מתחילת 2016(

11622433012/2018480

מתחמים שהתווספו כעתודות קרקע 
לתשתיות9

851012/2017-

מתחם הוא שטח שניתן יהיה להקים עליו קווים )צינורות וכבלים( או מתקני תשתית.  9
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יעד 4: קידום התייעלות אנרגטית

משימות מרכזיות:
תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית ■
הדגמת רשת חכמה10 ■
מימוש מענקים להתייעלות אנרגטית ■
מיזם משותף עם מרכז השלטון המקומי11 ■
קידום התייעלות אנרגטית בחברות ממשלתיות ■
מחשוב סקר אנרגיה12 ■
בניית מודל לחישוב השווי הכספי של חיסכון בצריכת חשמל  ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-643-50012/2017דיווחי צריכה13
-99-7512/2017תכניות סקר שהוגשו14

פתיחת קורס ממוני אנרגיה לרשויות 
מקומיות

-5/2017-ג-

-10-5/2017-סקרי אנרגיה שנערכו בחברות ממשלתיות

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

חיסכון במיליוני קוט"ש כתוצאה מחוזים 
שנחתמו במסגרת קרן המענקים 

--24012/2018440

התייעלות שנתית לכל שקל השקעה של 
הקרן )בקוט"ש(

--3.512/20183

שיעור תאגידי המים שחרגו מהתקנות 
המחייבות15

8%-30%12/2017-

היעילות,  של  אופטימיזציה  לבצע  כדי  אוטומטי  באופן  דו-כיוונית  ותקשורת  במידע  המשתמשת  מודרנית,  חשמל  רשת  היא  חכמה  רשת   10
האמינות, הכלכליות והקיימות של ייצור החשמל וחלוקתו. בכוונת המשרד לממש הדגמה של כמה מיקרוגרידים בישראל )תת-רשת מקומית 
וחכמה של רשת החשמל באתר, כדוגמת שכונה או יישוב( כדי ללמוד את הנושא, בדגש על שאלת הממשקים הפנימיים ברשת המקומית 
והממשקים עם רשת החשמל הארצית. כמו כן, לראות כיצד יבואו יתרונות המיקרוגריד לידי ביטוי במציאות ולבסוף - להבין טוב יותר מה יהיו 

המודלים העסקיים האפשריים לרשתות אלה.
מיזם משותף עם מרכז השלטון המקומי מיועד לקידום התייעלות אנרגטית ברשויות. המיזם יכלול ליווי פרטי של רשויות, ימי עיון וסדנאות,   11

הקמת מרכז מידע ומיתוג התכנית.
צרכני אנרגיה גדולים )מעל רף צריכה מסוים( נדרשים להגיש סקר אנרגיה תקופתי. כיום, סקרי האנרגיה מוגשים בעותק קשיח למשרד וקשה   12
להסיק מהם נתונים רוחביים על אופי הצריכה, נתונים בני השוואה ומסקנות לגבי האפשרויות להתייעל אנרגטית. המשרד פועל למחשוב 

התהליך לטובת שיפור השירות ואיכות הניתוח.
על-פי תקנות שתוקנו מכוח חוק מקורות אנרגיה, צרכנים אשר צורכים אנרגיה מעל 300 שעט"ן )יחידת מידה שוות ערך לטון נפט( מחויבים   13

בדיווח על נתוני הצריכה שלהם.
על-פי תקנות שתוקנו מכוח חוק מקורות אנרגיה, צרכנים אשר צורכים אנרגיה מעל 2,000 שעט"ן )יחידת מידה שוות ערך לטון נפט( מחויבים   14

להעביר סקר לאיתור פוטנציאל להתייעלות אנרגטית מדי חמש שנים.
תאגידי מים מחויבים להעביר למשרד האנרגיה דיווחי צריכה שנתיים. תאגידי מים הם חלק ממשק המים, אשר כמגזר הוא צרכן האנרגיה המשמעותי ביותר   15
)כ5% מצריכת האנרגיה השנתית נזקפת למשק המים – התפלה, תאגידים ומקורות(. לתאגידי מים יש משאבות מים, בעלות צריכת אנרגיה משמעותית. 

משאבות אלו מחויבות ברף יעילות מינימלי ובבדיקה תקופתית ליעילותן. השנה החליט המשרד להתמקד במגזר זה כדי שהתאגידים ידווחו כנדרש.
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יעד 5: גידול עתודות אנרגיה ומחצבים

משימות מרכזיות:
קידום תכניות הפיתוח של מאגרי "תמר", "לווייתן", "כריש" ו"תנין" ■
ניהול הליך תחרותי למתן רישיונות נוספים לחיפוש בים ■
עדכון תחזית ביקושים לחומרי גלם לבנייה ולסלילה ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-2/2017-ג-העברת זכויות "כריש" ו"תנין"
-3/2017-ג-תיקון חזקת "כריש" ו"תנין"16

-7/2017ג--סגירת מכרז לחיפוש בים

-9/2017ג--אישור תכנית פיתוח "כריש" ו"תנין"

דו"ח תחזית הביקושים לחומרי גלם לבנייה 
ולסלילה עד לשנת 2040

-3/2017ג-

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

17 )BCM( 847844839.512/2017עתודות גז טבעי ונפט שאותרו-
-107/2017--בלוקים שקיבלו הצעות במכרז18

 זמינות חומרי גלם לתעשייה 
)פוספטים, מיליון טון(19

197192.518812/2017-

 זמינות חומרי גלם לבנייה ולסלילה 
)מיליון טון(20

9651,01598012/2017-

בהחלטת ממשלה מס' 476 מיום 16.8.2015 בנושא מתווה הגז נכתב שמינהל אוצרות טבע צריך להעניק חזקה לכריש ותנין תוך 7 ימים. חזקה זו   16
הייתה מיוחדת משום שזו חזקה שבה לגורם המחזיק אסור לפתח. כמו כן, בהחלטת הממשלה נכתב ש"כריש" ו"תנין" חייבים להימכר לגורם 
שלישי )נמכר לחברת "אנרג'יאן" היוונית(. כעת יש לתקן את שטר החזקה ולהכניס פרמטרים שלא ניתן היה להכניס קודם, כגון: מועד הגשת 

תכניות פיתוח, מועד פיתוח, כמות אספקה וכד'.
יורד מתקופה לתקופה כיוון שיש תצרוכת שנתית של הגז הטבעי, אשר מצמצמת את העתודות, ומנגד לא צפוי שיימצאו מקורות  המדד   17

נוספים בטווח התכנון.
בינלאומי, הקורא  24 בלוקים בהליך תחרותי  בים, שווקו בשלב הראשוני  נוספים לחיפוש  רישיונות  ניהול ההליך התחרותי למתן  במסגרת   18
לחברות אנרגיה להשתתף במכרז ולקחת חלק בחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל. מועצת הנפט בחרה 24 בלוקים, שלגביהם 
המידע הסיסמי והגיאולוגי מעיד על פוטנציאל גבוה למבנים גיאולוגיים מתאימים. גודל כל שטח הינו עד 400 קמ"ר, וחלקם סמוכים לתגליות 

הגז הגדולות אשר נמצאו בעומק מים של 1,500 עד 1,800 מטר.
המגמה המסתמנת היא מגמת ירידה עקב תצרוכת שנתית מחד גיסא, ומאידך גיסא - תכנון מרבצים חדשים שצפוי להגדיל את הזמינות נתקל   19

בקשיים.
במחצית הראשונה של 2017 צפויות תכניות חציבה נוספות לקבל אישור, מה שיגדיל את כמות חומרי הגלם הזמינה )הגידול בזמינות גבוה   20

מהחציבה(. במחצית השנייה של 2017 צפויה ירידה עקב תצרוכת של חומרי גלם.
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יעד 6: הרחבת השימוש בתחליפי דלקים

משימות מרכזיות:
CNG )גז טבעי דחוס( לתחבורה - המרת גז טבעי לדלק ■

בחינת כדאיות הפקת אנרגיה מפצלי שמן ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

CNG 259/2017--תחנות בהיערכות לחיבור לרשת-

מסמך המשמש הן את היזמים והן את גורמי 
הרישוי בבחירת אתרים לטורבינות רוח

-12/2017ג--

דוח פצלי שמן - פוטנציאל אנרגטי ופיסי, 
שימושים אפשריים, בחינת כדאיות מהפקה 

ושימוש
-5/2017-ג-

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור הדלקים שאינם בנזין או סולר מתוך 
כלל הדלקים שנרכשים לתדלוק

-0.5%1%12/2017-
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יעד 7: מזעור ההשפעות הסביבתיות בכלל תהליכי משק האנרגיה

משימות מרכזיות:
אומדן עלויות של זיהום קרקע ממתקני תשתית ■
השלמת סקר אסטרטגי סביבתי )סא"ס( ■
מחקר למיפוי נדידת ציפורים בישראל לצורך הקלה על הקמת טורבינות רוח באזורים מעוטי  ■

ציפורים 

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

דו"ח אומדן עלויות זיהום קרקע ממתקני 
תשתית

-7/2017ג--

דו"ח מעקב ובקרה על יישום המלצות הסקר 
האסטרטגי הסביבתי

-12/2017ג--

-12/2017ג--מסמך מסכם למחקר ציפורים וטורבינות 

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שטחי הקרקע שהשימוש בהם נחסך 
)בדונם(21

2.591512/2017-

פוליגונים משותפים מאושרים/מקודמים 
ליותר ממתקן תשתית אחד22

9%-10%12/2017-

רצועה משותפת מאושרת/מקודמת 
ליותר מתשתית אחת, מתוך סך הרצועות 

המטופלות23
9%10%50%12/2017-

שטח ערימות הטפל במחצבות )סה"כ דונם 
במחצבות(24

98095593012/2017-

ריכוזי המזהמים מעבר לתחום ההשפעה 
)כך שלא יעלה על ערכי נקודת הייחוס 

המינימלית בקרקעית הים(25
5%5%5%12/2017-

שטחי קרקע שייחסכו כתוצאה מתכנון של רצועת תשתיות משולבת או מתחמים משותפים שיש בהם כמה מתקני תשתית, חפיפה בין קווי   21
תשתיות ו/או מגבלותיהן. 

פוליגונים הינם מתחמים. האחוזים מייצגים את הפוליגונים המשותפים ליותר ממתקן אחד מכלל הפוליגונים שמקודמים.  22
רצועות הינן קו אורכי ברוחב משתנה. האחוזים מייצגים את הרצועות המשמשות ליותר מתשתית אחת מתוך כלל הרצועות המקודמות.  23

שכבות סלעים המכסות את המחצב או משולבות בתוכו, שכיום אין להן ערך כלכלי.  24
ריכוז המזהמים )למשל מתכות או רעלנים הנמצאים דרך קבע במים(, לא יעלה על גבול תחתון, שנקבע כיחס שבין ריכוז כימי להשפעות   25

מזהמות. זוהי נקודת ייחוס, אשר מעליה ייתכן כי קיים סיכון לזיהום בסביבת קרקעית הים.
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יעד 8: עידוד מחקר אקדמי ועסקי בתחום האנרגיה 

משימות מרכזיות: 
שיתופי פעולה לקידום מחקר ופיתוח בנושאי אנרגיה עם האיחוד האירופי ■
שיתוף פעולה לקידום מחקר ופיתוח בנושאי אנרגיה עם ארה"ב ■
שיתופי פעולה לקידום מחקר ופיתוח בנושאי אנרגיה עם סין ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

סדנה משותפת במעבדת NREL בארה"ב, 
להיכרות בין חוקרים ויזמים ישראלים 

26NREL לחוקרי
-ג-

2/2017
-

שיתוף פעולה חדש עם המעבדות הלאומיות 
בארה"ב באמצעות היכרות בין חוקרים 

NETL ויזמים ישראלים לחוקרי
-9/2017ג--

ביצוע פרויקטי מו"פ תעשייתי משותפים 
באמצעות BIRD-ENERGY , במסגרת הסכם 

2017 על סך 2 מיליון דולר27
-10/2017ג--

ביצוע פרויקטי מו"פ משותפים לישראל 
ולסין ב -TRL גבוה26

-11/2017ג--

חתימת הסכמים במסגרת קול קורא משותף 
לחוקרים מישראל ומדינות אירופה בתחומי 

 Horizon במסגרת ,)Solar Eranet( הסולאר
282020

-11/2017ג--

חתימת הסכמים במסגרת קול קורא משותף 
לחוקרים מישראל וממדינות אירופה 

 Horizon במסגרת )Water JPI( בתחומי המים
292020

-11/2017ג--

 ,DOE-ה עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת  פוסילית:  אנרגיה   NREL מתחדשות,  אנרגיות   NETL  - בארה"ב  לאומיות  מעבדות  בשיתוף  סדנאות   26
המשרד מעוניין לארגן סדנאות במתקני המעבדות הלאומיות של ה-DOE להן יכולות טכנולוגיות ומחקריות שעשויות לעניין חוקרים ויזמים 
בישראל בתחום האנרגיות המתחדשות והדלקים הפוסליים. הסדנאות מיועדות לחוקרים ויזמים שעשויים למצוא עניין בשיתופי פעולה עם 

מעבדות אלו.
יחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה חותמת מידי שנה מאז שנת 2009 על הסכם התקשרות בסך 2 מיליון דולר ארה"ב, עם הקרן הדו לאומית   27
ישראל-ארה"ב למו"פ תעשייתי, לצורך המשך מימוש הסכם שיתוף הפעולה בין משרדי האנרגיה הישראלי והאמריקאי לקידום פרויקטי מו"פ 

בתחום האנרגיה המתחדשת והתייעלות אנרגטית.
במסגרת תכניות הרשות לחדשנות, תיפתח תכנית ייעודית לשיתוף פעולה מו"פ בתחומי האנרגיה עם סין אשר תיועד להדגמות של טכנולוגיות   28

חדשניות ברמת בשלות טכנולוגית גבוהה )TRL(. יחידת המדען הראשי במשרד תהיה שותפה למנגנון התכנית ותקצה לכך תקציב ייעודי.
Horizon 2020 הינה חלק מתכניות המו"פ של האיחוד האירופי, ובמסגרתן ישנן מספר תוכניות ייעודיות בנושאי אנרגיה סולארית ומים. שותפות   29

משרד האנרגיה בתכנית בקרן מיוחדת, מאפשרת לחוקרים ויזמים להגיש הצעות בשיתוף פעולה אירופאי לתכנית.
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ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

גידול שנתי בכמות הבוגרים האקדמאים 
בתחומי העיסוק האסטרטגיים של המשרד

--5%12/2017-

גידול שנתי בשיעור פרויקטי מו"פ שהמשיכו 
לשלב החיים הבא לאחר תמיכת המשרד30

--5%12/2017-

גידול שנתי בכמות החוקרים בתחומי העיסוק 
של המשרד, בשקלול לצרכים אסטרטגיים31

--5%12/2017-

עפ"י סקר שנערך בשנת 2014 50% מהחברות המשיכו להיות פעילות, כלומר: מצאו מימון נוסף להמשך פעילות.   30
בסקר שערך המשרד נמצא כי ישנם 350 חוקרים בתחומי העיסוק של המשרד. ההגדרה של שקלול לצרכים האסטרטגיים כוונתה שלא תמיד   31

יש צורך בגידול בכל התחומים.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
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יעד 9: אנרגיה בת השגה

משימות מרכזיות:
שיפור התחרות בשוק הגפ"מ )גז פחמימני מעובה - גז בישול( ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

שיעור הקבלנים העוסקים בגפ"מ שעמדו 
בתקנות המחייבות

--80%12/2017-

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור מחזורי המכירות של חברות הגפ"מ 
הקטנות מתוך כלל השוק

10%15%20%12/2017-

שיעור הלקוחות המתניידים בין חברות 
)Churn( הגפ"מ

2.5%3%4%12/2017-
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יעד 10: הבטחת אנרגיה איכותית ובטיחותית

משימות מרכזיות:
אסדרת משק הגפ"מ תוך הגברת הבטיחות בשוק ■
הבאה לאישור של חוק משק הדלק32 ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017ג--הבאה לאישור של חוק הגפ"מ

השלמת יישום התקנות החדשות בכלל 
מתקני הגפ"מ בישראל

-12/2017ג--

שיעור בנייני המגורים בעלי צוברי גז שבוצעו 
בהם ביקורות שטח

--20%12/2017-

-12/2017ג--הבאה לאישור של חוק משק הדלק

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

הפסקות ועיכובים בהזרמת נפט וגז טבעי 
)שעות(

1.561212/2017-

תקלות בטיחותיות וסביבתיות בשלבי 
הקידוח וההפקה )בגז טבעי ונפט(

11212/2017-

שיעור הגידול בכמות המבצעים כנגד 
עבריינים בתחום הגפ"מ )ביחס לשנת 2015(

5%10%15%12/2017-

שיעור הירידה בכמות תחנות הדלק שלא 
ביצעו בדיקות איכות דלק בתחנה כנדרש )או 

לא התקשרו עם מעבדות לצורך כך(, ביחס 
לשנת 2015

20%35%50%12/2017-

 שיעור ההפחתה באירועי גפ"מ 
)ביחס לשנת 2015(

10%15%20%12/2017-

מטרת חוק משק הדלק הינה הסדרה של מכלול הפעילויות במשק הדלק, בעיקר בהיבטים המשקיים, תוך קביעת משטר רישוי במשק הדלק   32
ורגולציה מתאימה. ההסדרה והפיקוח המוצעים כוללים את כל שרשרת הפעילויות במשק הדלק - ייצור, זיקוק, שיווק, מכירה, אחסון והובלה, 

ובהיבטים מסוימים גם ייבוא וייצוא, במטרה להבטיח אמינות, זמינות, רציפות אספקה, איכות ויעילות, תוך יצירת תנאים תחרותיים.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
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יעד 11: ביטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

משימות מרכזיות:
תמ"א 32/ 1/ ג - תכנית ביטחון לאתר אחסון גפ"מ קצא"א33 ■
תמ"א 32/ 1/ א - תכנית ביטחון לאתר גפ"מ יבור33 ■
תמ"א 32/ 1/ ד -תכנית ביטחון לאתר אחסון גפ"מ קצא"א33 ■
תמ"א 32/ 1/ ה - תכנית ביטחון לאתר אחסון גפ"מ קצא"א33 ■
תרחישי ייחוס, רמת שירות ותכנית המענה ■
RFI לאפיון ולהקמה של מעבדת סייבר34 ■

הקמת חדר מצב סייבר ותפעול למגזר האנרגיה והמים ■
אפיון פעילות עבור רשות עליונה למשק הגז הטבעי בשעת חירום ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

-12/2017-ג-השלמת פיתוח תשתיות הגנה לאיומי סייבר 

מתקני אנרגיה נוספים בעלי גיבוי לתקלות 
חשמל

-1212/2017-

חיבור יח"פ )יצרן חשמל פרטי( ראשון, 
במסגרת הקמת צנרת דלק לגיבוי מערכות 

חשמל
-12/2017ג--

השלמת פיתוח יכולות ליצירת תמונת מצב 
דינמית, מתכללת, בהירה ומהירה בשעת 

חירום
-12/2017ג--

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

שיעור גופי התשתית הפרטיים שעברו 
בהצלחה מלאה או חלקית תרגילי חירום 

וביטחון
75%-75%12/2017-

שיעור מלאי החירום הקיים מתוך ההמלצות 
העדכניות

92%-100%12/2017-

תמ"א 32/1 הינה תכנית ביטחון לקידום אתרי אחסון אסטרטגי של גפ"מ ברחבי הארץ מנאות חובב בדרום עד יבור בצפון.  33
ניסוח והפצה של מסמך בקשה לקבלת מידע )Request for Information( על הקמת מעבדת סייבר ממוקדת לתחום התשתיות התפעוליות בכלל,   34

ובדגש על עולם הבקרים SCADA בפרט. המיזם משולב ומתואם עם מטה הסייבר הלאומי ויהווה חלק אינטגרלי מהמעבדה הלאומית.
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יעד 12: הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

משימות מרכזיות:
הכנת עדכון חקיקת משנה בגפ"מ - בטיחות ותחרות35 ■
הכנת תיקון תקנות משק החשמל - חקיקת ההסדרים36 ■
הכנת טיוטה עבור חוק הגפ"מ37 ■
הכנת טיוטה עבור תיקון חוק מקורות אנרגיה - ייבוא38 ■
עדכון חקיקת משנה בתחום הבטיחות בנושא גז טבעי39 ■
קבלת החלטה בדבר תיקון חוק משק החשמל40 ■
קבלת החלטה בדבר תיקון חוק משק החשמל - נגוואט41 ■
טיוב רגולציה בנושאי שימור אנרגיה ומים ■
עדכון תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי ■

התקנה ותיקון של תקנות שיסדירו נושאי בטיחות וצרכנות בגפ"מ, ובכללם רישוי ספקי גז, רישוי מתקני גז, רישוי עוסקים בעבודות גפ"מ,   35
טיפול באירועי גפ"מ וחלוקת גז בין ספקי גפ"מ.

במסגרת פרק ח' לחוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016(, התשע"ו-2015, תוקן חוק   36
משק החשמל, התשנ"ו-1996, בעניינים שונים, ובין היתר בנושאים הקשורים בהקמת רשות החשמל והעברת סמכויות בין גופים רלוונטיים. 
התשנ"ח-1997,  רישיון(,  בעל  וחובות  רישיון  למתן  ונהלים  )תנאים  החשמל  משק  תקנות  נדרשת התאמת  אלה,  חקיקה  לתיקוני  בהמשך 
תקנות משק החשמל )קוגנרציה(, התשס"ה-2004 ותקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי(, התשס"ה-2005, בהקשרים שונים 

ובעיקרם נושא העברת הסמכויות.
חקיקת חוק עיקרי חדש שיחליף את חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989 ויסדיר את תחום הבטיחות והצרכנות בגפ"מ.  37

בייבוא  הרגולטורי  הנטל  מס' 1858 מיום 11/8/2016 בנושא "הפחתת  ממשלה  מהחלטת  1989- הנובע  התש"ן  אנרגיה,  מקורות  לחוק  תיקון   38
מוצרי חשמל". החלטה זו היא בהמשך להחלטת הממשלה מס' 5176 מיום 21/10/2012 שעניינה "יישום המצלות הצוות הבין-משרדי לבחינת 

רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה".
1.      טיוטת תקנות משק הגז הטבעי )מפרט למיתקן גז של רשת חלוקה(, תשע"ז- 2017 )להלן - התקנות(. מדובר בתקנות הקובעות פרטים   39
ומסמכים שעל בעל הרישיון לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - חוק משק הגז הטבעי( להגיש למנהל ולממונה לשם קבלת 

מפרט.
       2.      צווי הבטיחות ]צו הגז )בטיחות ורישוי()מיתקנים לחלוקת גז טבעי(, תשע"ז-2017 וצו הגז )בטיחות ורישוי()מיתקנים להולכת גז טבעי(, 
ורישוי((  תשע"ז-2017[. מדובר בהחלפה של צווי בטיחות ישנים לפי חוק הגז)בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989 )להלן- חוק הגז )בטיחות 

שמפנים לתקנים שאינם רלוונטיים בשל שינוי העיתים.
דחיית מועדים לרבות בעניין רישיונות חברת חשמל או ביצוע התיקונים הנדרשים ליישום הרפורמה.  40

ולהתייעלות  חממה  גזי  להפחתת פליטות  היעדים  ליישום  לאומית  "תכנית  בנושא  מס' 1403 מיום 10/4/2016,  ממשלה  החלטת  במסגרת   41
להגנת  והמשרד  האוצר  משרד  החשמל,  רשות  עם  והמים, בהתייעצות  האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות  משרד  מנכ"ל  על  הוטל  אנרגטית", 
הסביבה, "לבחון ולגבש עד ליום 30/11/2016 צעדים להשגת יעד צמצום צריכת החשמל", ובין היתר, לבחון "מנגנון להפקת חשמל לא מיוצר 
)קוט"ש נחסך - NEGAWATT( מספקי חשמל, יצרני חשמל, צרכני חשמל ובעלי רישיונות אחרים במשק החשמל". בהמשך להחלטה זו, מוצע 
לתקן את חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 )להלן- החוק(, ולקבוע סוג פעילות חדש במשק החשמל לייצוג צרכנים בעניין הפחתת ביקוש 
לחשמל, ובהתאם, לתקן את הגדרת "תעריפים" בחוק, ולהוסיף כי הם כוללים גם תשלומים עבור הפחתת ביקוש לחשמל לבעל רישיון כאמור.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
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ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

צווי בטיחות שהוגשו לאישור ועדת הכלכלה 
)בנושא משק הגז הטבעי(

-2-12/2017-

הגשת תקנות הסמכות לאישור ועדת 
הכלכלה בנושא עדכון דרישות מקצועיות 

לעוסקים בעבודות גז טבעי
-12/2017ג--

סיום תקופת המעבר למתקני קצה ותחנות 
תדלוק

-6/2017-ג-

-8-1012/2017תקנות וצווים שהועברו לאישור השר42

-6812/2017-תקנות שהותקנו בנושא התייעלות אנרגטית

 RIA תהליכי רגולציה שמשולבים בהם הליכי
)הערכת השפעות הרגולציה( מתוך כלל 

תהליכי רגולציה חדשה
30%60%100%12/2017-

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תוצאה:

עלויות הרגולציה המשרדית שהופחתו 
)בשיעור מצרפי( ביחס לשנת 2016

--25%12/2017-

כחלק מתהליך האסדרה של הגז הטבעי להקמת שוק הגז הטבעי וליצירת סטנדרטים לפעילות השחקנים, רשות הגז הטבעי נדרשת לתקן   42
תקנות המגדירות חוקית את סטנדרט העבודה והביצוע. המטרה היא להביא לאישור תקנות אלו, אשר יהוו את קצה תחום האחריות של אנשי 

המקצוע. רוב התקנות עוסקות בתחום הבטיחותי-הנדסי.
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יעד 13: תכנון ארוך טווח ומתכלל

משימות מרכזיות:
מינהלת תג"ר )תחנות כוח גרעיניות( ■
גיבוש תכנית אב למשק האנרגיה ■
תמ"א 41 - תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה ■
ביצוע מחקר בנושא עלות אי אספקת חשמל מנקודת מבט של הצרכנים ■

ערך במועדמועד סיום2016Q2 | 2017 Q4 | 2017מדדי תפוקה:

השלמת תכנית אב למשק האנרגיה 
43IIASA בפלטפורמת

-9/2017ג--

דו"ח בחינה כלכלית של שילוב תחנות כוח 
גרעיניות במשק החשמל העתידי

-10/2017ג--

 תחילת ההקמה של מעבדה 
תרמו-הידראולית44

-10/2017ג--

דיון במועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנושא 
אישור למתן תוקף – תמ"א 41

-12/2017ג--

תכניות דיור ותעשייה בנושאי תשתיות 
מאושרות/מקודמות בהתאם לתכניות 

דיור ותעשייה מתוך כלל התכניות לדיור 
ולתעשייה

70%-70%12/2017-

תוספת שנתית של מגה-ואט אנרגיה 
מתחדשת שאושרו / קודמו 

3.6%1.7%3.6%12/2017-

קילומטרים של תשתיות אנרגיה )גז טבעי, 
חשמל, מים, גפ"מ, דלק( שאושרו/קודמו 

25322023612/2017-

מתקנים בעלי פוטנציאל לחיבור תשתיות 
נוספות שאושרו )פרסום ברשומות(/קודמו 

20162012/2017-

IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis הוא ארגון מחקר בינ"ל בתחומי אנרגיה וסביבה בעיקר. ההצטרפות לארגון מקנה   43
לישראל אפשרות להשתמש במודלים המחקריים שפותחו בארגון, וכן מאפשרת לחוקרים ישראלים לבצע מחקרים לתקופות זמן שונות. 

תכנית אב למשק האנרגיה תיבנה על בסיס פלטפורמה של הארגון ובשיתוף פעולה עמו.
מעבדה שתעשה סימולציה של תחנת כוח גרעינית באמצעים לא גרעיניים. החום שנוצר באינטראקציה גרעינית מוחלף בחום שנוצר על-ידי   44

גוף חימום חשמלי חזק מאוד.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
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