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דבר שר האנרגיה
אספקת על ואמון ישראל מדינת של הטבע משאבי על אחראי האנרגיה שרד מ

המשאבים החיוניים: מים, חשמל, גז טבעי וגפ"מ. 
אותה המדיניות בעזרת האנרגיה בתחום מהפכה ל שבעיצומה נמצאת ישראל דינת מ

הביטחון על שמירה תוך מזהמים, בדלקים השימוש הפחתת הוא שעיקרה מוביל, אני 
מזהמת, ומאנרגיה מפחם לגמילה המשק את להצעיד עתידה זו מדיניות האנרגטי. 

לעבר עתיד נקי ובריא יותר.
החלוקה רשת ופריסת ו"כריש-תנין" "לוויתן" רים המאגפיתוח הטבעי, הגז בתחום 

והסביבתיים הכלכליים יתרונותיו שלל על בו הגלום אל הפוטנציאת למצות לנו מאפשרים 
של בעיצומו אנחנו ונפט, טבעי גז לחיפושי סגור היה הים בהן שנים לאחר כן, כמו כאחד. 
הישראלי, האנרגיה במשק להשקיע אומיות בינללחברות קורא אשר שני רותי תחהליך 

רי גז טבעי נוספים במים הכלכליים של ישראל.במטרה לגלות מאג
היסטורית רפורמה האוצר, ומשרד החשמל רשות עם יחד אישרנו החשמל, בתחום 
יותר יעילה ולחברה ומתקדם תחרותי חשמל למשק תוביל הרפורמה החשמל. בחברת 
את וקבעתי נוספת פחמית כוח תחנת של הקמתה את ביטלתי כן, כמו פיננסית. ואיתנה 
על החלטנו במקביל, ובאשקלון. בחדרה הפחמיות הכוח תחנות לסגירת הזמנים לוחות 

ביעד עמידה תוך מתחדשות אנרגיות באמצעות החשמל ייצור של משמעותית הגדלה 
רון. אל בעשור האח, יותר מכל מה שנעשה בישר2030 עד לשנת 17%של 

בחורף לשמחתנו אך שחונות, שנים חמש של רצף עם מתמודדים אנו המים, בתחום 
של מדיניות לקדם ממשיכים אנו , זאתעם יחד כה. ברגשמי בהרבה התברכנו אחרון ה
בעתיד. להגיע שיכולות בצורות נות בשמיטבי באופן שיפעל יעיל, מים משק על מירה ש
שיזמנו, המים במשק לטיפול הממשלתית התוכנית של ביישומה התחלנו זאת, עם חד י

הארצי המוביל והקמת הצפון ונחלי הכנרת הצלת ההתפלה, כמות הכפלת עיקריה: ש
ההפוך.
ומקדם חירום, לשעת הדלקים מלאי להגדלת פועל המשרד והגפ"מ, הדלק בתחום 

מדינת כן כמו בישראל. הצרכנים לטובת הגפ"מ בתחום התחרות את שתגביר רפורמה 
משאבות כל  2019מינואר כאשר האוניברסלי, הדלקן מהפכת את השלימה ישראל 
חסמי ללא חברות( של רכבים )בציי הדלקן לצרכני שירותים לתת יכולות בארץ הדלק 

מעבר ותוך גמישות מלאה ללקוח.
לצד אשר , 2018לשנת המרכזיים הפרויקטים את  מסכמת פניכם להמוצגת חוברת ה

עובדי כלל של ומקצועית מאומצת עבודה של תוצאה הם ומאתגרת, מרובה עשייה 
האנרגיה משק לקידום ותרומתם עבודתם על להם להודות מצוינת הזדמנות וזו משרד ה

במדינת ישראל.

ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה
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דבר מנכ"ל המשרד
ומבטאת  2018לשנת האנרגיה רד משפעילות את המסכמת חוברת בזאת לכם מוגשת 

התקדמות מראה זו בחוברת עיון ו. ולהישגיליעדיו ביחס לשקיפות המשרד מחויבות את 
והמשפיעים החיים תחומי לכל הנוגעים נושאים של רחב במגוון אדירה ועשייה משמעותית 

רבות על כל אזרח:
החשמל במשק ממש של לתחרות שתוביל שמל החבתחום היסטורית פורמה ר 	

הישראלי.
ויצמצם וגדלים ההולכים שמל החלצרכי מענה ייתן שלוויתן מאגר של מואץ פיתוח  	

את התלות שלנו בדלקים מזהמים.
תכנית האצה לפריסה מהירה של רשת חלוקת הגז הטבעי למפעלים ולצרכנים.  	
תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות הבצורת. 	
הכוללים נוספים, ממשלה משרדי בשיתוף , 2030נת לשהאנרגיה משק יעדי קביעת  	

להפחתה שיביאו מתחדשות, ואנרגיות טבעי לגז המשק למעבר קונקרטיים צעדים 
משמעותית של זיהום האוויר במשק האנרגיה והתחבורה. 

טבעי.בגז תדלוק תחנות קמת הועידוד חשמלי, לרכב טעינה עמדות פריסת קידום  	
שיפור הביטחון האנרגטי של ישראל ומוכנות לאירועי שגרה וחירום. 	
שיפור רמת התחרות בתחום הגז הביתי והשלמת מהפכת הדלקן האוניברסלי. 	

והתמקדות ומעמיקה יסודית תכנון עבודת של תוצר הינם  2018לשנת המשרד הישגי 
את ולהגשים היעדים את להשיג לנו סייעו אשר עצמית, ובקרה מעקב תוך בתוצאות, 

יעיל אמין, אנרגיה משק לביסוס בפועלנו דרך אבן מהווה  2018שנת שרד. הממטרות 
ונקי יותר ואנו מתחייבים להמשיך בעבודה זו לטובת הציבור בישראל.

היומיומית וההשקעה המאמץ ל עהמשרד ועובדי העובדות לכל להודות רוצה ני א
העבודה שבזכות ובטוח, סמוך ני אהישראלי. רגיה האנמשק את לקדם בכדי להם ש
משק לטובת לעצמנו שהצבנו ביעדים יחד נעמוד שלכם והמסירות המקצועיות קשה, ה

האנרגיה והציבור כולו.

אודי אדירי, מנכ"ל המשרד
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משרד האנרגיה
חשמל, ישראל: מדינת של הטבע ומשאבי האנרגיה משקי על אחראי האנרגיה משרד 

המים משק מדיניות מחצבים, נפט, חיפושי טבעי, גז בישול, גז דלק, באנרגיה, תייעלות ה
ועוד.

ופועל אלו, בתחומים המעורבים והפרטיים הציבוריים הגופים על מפקח משרד ה
ובעתיד, היום המשק, של המשתנים והתשתית האנרגיה לצרכי הולם מענה להבטחת 

הצרכן על הגנה השוק, הסדרת וך תואיכות, יעילות זמינות, אמינות, של גבוהות רמות ב
ושמירה על הסביבה.

כל של החיים איכות הבטחת ועל חיוניים מוצרים אספקת על אמון האנרגיה משרד 
באמצעות נעשה המשרד של וייעודו תפקידו מימוש ישראל. מדינת מאזרחי ואחת חד א
הדלק, החשמל, הטבעי, הגז חום בתיישום עולות פוביצוע חקיקה, מדיניות, ביעת ק
אנו האנרגיה, במשק המשרד ל שהמדיניות ישום ויהובלה לצורך והמים. מחצבים ה
וטכנולוגי מדעי בסיס פיתוח מומחיות, אמינות, מצוינות, מקצועיות, על לשמור ותרים ח

הולם ויצירת שיתופי פעולה. 
מנכ"ל במעקב העשייה, במוקד אסטרטגיות משימות מספר המשרד הגדיר , 2018בשנת 

אלו משימות השלמתן. את ולהאיץ האפשרי בהקדם חסמים להסיר במטרה המשרד, 
מפורטת בצורה נרחבת במסמך זה.

2018משימות אסטרטגיות לשנת 
רפורמה בחברת חשמל

פיתוח מאגרי הגז הטבעי לוויתן וכריש-תנין
פריסת תשתית הולכת וחלוקת גז טבעי

2030יעדי משק האנרגיה לשנת 
תכנית ממשלתית לטיפול בבצורת ובהצלת הכנרת ונחלי הצפון

הרחבת השימוש בתחליפי דלקים לתחבורה
קידום התייעלות באנרגיה: קרן מענקים וקרן ערבויות

תכנית מתאר ארצית כוללת לתשתיות משק האנרגיה
שיפור הרציפות האנרגטית במצבי חירום
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2030יעדי משק האנרגיה לשנת 
היעדים . 2030שנת לגיה האנרשק מיעדי על האנרגיה שר הכריז  2018שנת בתחילת 

ולפעול בפחם השימוש להפסקת ובפרט מזהמים דלק במוצרי שימוש להפחית נחים מ
ורציפות אמינות על שמירה תוך , נפטבתזקיקי וש השימשל המכריע רובו להפסקת 

אספקת האנרגיה.
בהפחתת משמעותית תרומה להיות צפויה  2030לשנת האנרגיה משק יעדי למימוש 
כלכלית ותועלת חממה גזי יטות ופלאוויר זיהום מוהבריאותיים הסביבתיים הנזקים 

התלות הפחתת תורמת בנוסף, י. המקומהטבעי ז הגמשאבי בניצול גם מתבטאת ה
במוצרי דלק מיובאים לביסוס עצמאות אנרגטית למדינת ישראל.

אשר חממה, גזי פליטות להפחתת עולמיות למגמות הודות מתאפשרים אלו עדים י
בעולם ותחבורה אנרגיה משקי נות ומדרבפריז עידת בוומחייבת עולמית לרגולציה פכו ה

בשילוב אלו, עולמיות מגמות ליים. חשמרכב ובכלי מתחדשת באנרגיה שימוש לאמץ 
לעולם צוהר ישראל למדינת ,פותחות ישראל של הכלכליים במים הטבעי הגז תגליות 

אנרגיה נקי יותר, יעיל ומבוסס על אנרגיה כחול לבן. 
המשקי קים הדללתמהיל היעדים את מפרטת  2030לשנת האנרגיה משק יעדי תכנית 
צעד מהווה התכנית להשגתו. שים הנדרהמדיניות צעדי מכלול ואת  2030 בשנת הרצוי 

וצפויה נפט ובתזקיקי בפחם אל ישרמדינת של התלות הפחתת לקראת שמעותי מ
להוביל לשינויים רחבים במשק האנרגיה הישראלי. 

ניתתכ
אסטרטגית
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3002ת ים לשניעד
הכוח תחנות בכל חשמל בייצור בפחם השימוש הפסקת : בפחםהשימוש הפסקת . 1

הפחמיות ומעבר לייצור חשמל בגז טבעי. 
היתכנות בחינת מתחדשת, מאנרגיה ייצור  17%של יעד : מתחדשתאנרגיה של חדירה . 2

�2022להגדלת היעד ב-
נפט תזקיקי בצריכת הפחתה : יטבעוגז חשמל - חלופית בהנעה לתחבורה מעבר . 3

קלים רכב כלי כניסת תיאסר  0203משנת החל ך לכבהתאם היבשתית, בתחבורה 
מונעים בבנזין או בסולר לישראל.

יו יהבישראל שיימכרו ים החדשהפרטיים הרכב מכלי  100%פרטיים: רכב כלי  	
חשמליים. 

חלופית הנעה טכנולוגיות התפתחות לגבי הוודאות חוסר לאור כבדים: רכב לי כ 	
הינם: כבדה בתחבורה יות החליפהטכנולוגיות ירת חדיעדי הכבדה, תחבורה ב

לן שמשקהמשאיות ממכירות  60%יהוו )גט"ד( חוס דטבעי  גז מונעות משאיות 
המשאיות יתרת טון.  3�5מ-נמוך שמשקלן המשאיות מסך  20%ו-טון,  3�5על עולה 

מסך  25%הינו בגט"ד החדירה יעד האוטובוסים עבור מל. בחשיונעו קלות ה
מכירות האוטובוסים, והיתרה בחשמל. 

בתעשייה מים מזהדלק במוצרי השימוש הפסקת בתעשייה: נקייה לאנרגיה מעבר . 4
הצפויה הטבעי הגז צריכת סך יותר. ונקיים יעילים אנרגיה במקורות והחלפתם 

BCM 72�0 כ- הינה החלוקה לרשת יאלים פוטנצתעשייה צרכני  455כ-של מחיבור 
 27�0כשל נוספת צריכה הקלה; ייתית התעשריכה הצמפוטנציאל  80%כ- ומהווה 

BCM-מפעלים נוספים, קטנים יותר.250-300- צפויה מחיבורם של כ 
לפחות  17%של בשיעור החשמל צריכת צמצום של יעד : יהבאנרגהתייעלות קידום . 5

לשם גיל". כר"עסקים  ש תרחילפי הצפויה החשמל לצריכת ביחס  2030שנת עד 
לעמוד לסוגם, בהתאם החדשים, מהמבנים  0%10-2לחייב מוצע ביעד, עמידה 

במבנים צריכה לפי אנרגיה וג דירלהטמיע וכן יה אנרגמאופסת בנייה עקרונות ב
התייעלות ולבצע באנרגיה וחכם יעיל לשימוש מודל עיר לקדם מוצע כן, כמו יימים. ק

בגופי ממשלה.
רציפות אנרגיה בתשתיות מחובר אינו הישראלי האנרגיה משק אנרגטי: ביטחון . 6

מועד. מבעוד שהוכנו יכולות על ישראל תתבסס רום חיבמצב כן ועל אחרות מדינות ל
חירום מצב בעת האנרגיה משק של תקין תפקוד ת להבטחהנדרשים הצעדים יקרי ע

הנם:
עצמאית תפקוד יכולת הבטחת זה: ובכלל למשק עי טבגז באספקת יתירות אבטחת  	

והקמת הטבעי הגז הולכת צנרת יתירות הגדלת י, הטבעהגז קבלת מערכות של 
מאגר גז יבשתי.

להנעת טבעי גז אספקת ואבטחת חשמלית טעינה יכולת הבטחת התחבורה: קטור ס 	
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כלי רכב מונעים בגט"ד.
סקטור התעשייה: העדפה באספקת גז טבעי לתעשייה חיונית. 	
ביכולת פגיעה של לתרחיש לחירום סולר מלאי כמות הבטחת החשמל: סקטור  	

אספקת גז טבעי, וחיבור תחנות כוח חדשות באמצעות צנרת.
היתירות את שיספקו המערכות להקמת הנדרשים והמתקנים החיבורים תכנון  	

לתפקוד המשק גם בשעת חירום.

הפסקת השימוש 
בפחם בייצור חשמל 
ומעבר לייצור בגז 

טבעי

מיצוי 
מפוטנציאל הצריכה 
80% 
של התעשייה הקלה

%
מכלי הרכב הפרטיים 
100
החדשים שיימכרו 

בישראל יהיו חשמליים
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רפורמה בחברת החשמל
למשק ביותר משמעותית הינה ת בכנסהשנה ושרה אאשר החשמל בחברת רפורמה ה
ואנרגיה חדשנות קידום כלכלי, וח פיתשיאפשר שוק יותר. ויעיל תחרותי שוק תייצר ו

שעליו טבעי, מונופול קיים והיכן ותחרותי חופשי שוק יפעל היכן קובעת הרפורמה נקייה. 
להיות יעיל הרבה יותר ומצוי תחת רגולציה מתקדמת.

כמחצית מכירת באמצעות חשמל הייצור בתחום התחרות תוגבר הרפורמה, מסגרת ב
לחברה החשמל מערכת ניהול יחידת והפיכת החשמל חברת של הייצור אתרי מ
וייעל שישפר מבני שינוי ויתבצע האספקה, בתחום תחרות תפתח נפרדת, משלתית מ

– הרשת במקטעי החברה למיקוד תביא הרפורמה החשמל. חברת של פעילותה את 
בישראל הצרכנים לכלל החשמל אספקת אמינות את שיבטיח באופן והחלוקה, הולכה ה
מתווה קובעת הרפורמה בכלל. פרטי וייצור חדשות מתאנרגיות בחיבור האצה יבטיח כן ו

לזאת, מעבר משרות.  2200ב- ע הקבוהאדם כוח מצבת תקטן במסגרתו התייעלות 
מעבר כולל בחברה העבודה יחסי של משמעותי עדכון יאפשרו ברפורמה ההסכמות 

של שכבת הניהול הבכירה לחוזים אישיים, בהתאם למקובל בחברות מובילות במשק.
להחלטת בהתאם בחדרה,  1-4ות הפחמיהיחידות של מהירה סגירה לאפשר מנת על 
באתר תקים חשמל חברת יותר, ויעיל יותר נקי ייצור ולאפשר והסביבה, האנרגיה שרי 

 מחז"מים חדשים.2אורות רבין 
השנים שמונה במהלך יבוצעו ר אשהבאים, הצעדים נכללים הרפורמה מסגרת ב

הקרובות:
היא בהן ייצור, יחידות  19כ-הקרובות השנים  5במהלך תמכור מל החשחברת . 1

תבור ון אלא. בגז: חשמל המייצור כמחצית המהוות שונים, אתרים  5ב-כיום, מחזיקה 
מיום וחצי שנתיים בתוך - חובב רמת ב. הממשלה. החלטת מיום וחצי שנה בתוך - 
חגית ד. הממשלה. החלטת יום משנים שלוש תוך ב- רידינג ג. הממשלה. חלטת ה
שנים חמש בתוך - אשכול ה. . הממשלההחלטת מיום שנים ארבע בתוך - זרח מ

מיום החלטת הממשלה.
עצמאית, ממשלתית לחברה החשמל מחברת בר יועהארצית החשמל מערכת ניהול . 2

יבטיח ובכך חשמל חברת בתוך כיום הקיימים העניינים ניגודי את שיצמצם באופן 
ניהול מתחום החברה עובדי רו יעבהחדשה לחברה הייצור. בתחום התחרותיות את 

המערכת וחלק מיחידות אגף תפ"ט )תכנון, פיתוח, טכנולוגיות(.
החברה תשקיע החברה. שאר בידי תימונופול טבעי, והחלוקה, שהינה ההולכה רשת . 3

שקלים מיליארדי של בהיקף הרשת של משמעותית והרחבה מואץ לפיתוח משאבים 
האנרגיה, שר שייקבע מחייבת פיתוח תכנית גרת במסהקרובות, בשנים שנה כל ב
אספקת ואיכות יציבות לטובת רגולטורי ופיקוח ים מדידביעדים עמידה תוך זאת ו

החשמל לציבור.
באורות טבעי גז באמצעות דישות חייצור יחידות שתי תקים החברה כי הוחלט בנוסף, . 4

ניתתכ
אסטרטגית
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ובמקום החשמל, יצירת בתהליך בפחם השימוש ום לצמצמהמגמה כחלק וזאת בין, ר
בבעלות ת בבחברה אוגד תזו פעילות להסגר. צפויות אשר הפחמיות  4 ד ע1חידות י

מלאה של חברת החשמל.
מנת על  2022עד שנים מש חלתקופת ההולכה לרשת הפיתוח תכנית אושרה . 5

להתאים את המערכת לצרכים הדינאמיים של מדינת ישראל.
ללקוחות לתחרות החשמל אספקת של מלאה ה פתיחעל הוחלט האספקה בתחום . 6

ויבטיחו שייקבעו לכללים בהתאם נמוך מתח רכני לצגם ולראשונה גדולים סקיים ע
על כי לציין, יש נוספים. ושחקנים חשמל יצרני חלק ייקחו בה משתפים מרובת חרות ת
תמשיך החשמל חברת החשמל, אספקת בתחום יציבות על ולשמור להמשיך נת מ
באספקה בתחרות להשתתף ל ותוכהלקוחות כל של מחדל ברירת כספק שמש ל

השנים  8במהלך  60%ל-יירד שלה השוק ונתח במידה בעתיד, רק נמוך מתח לצרכני 
מוסף ערך שירותי לספק שר יתאפלחברה שנקבעו. לתנאים ובהתאם קרובות, ה
והתייעלות החכם" ה"בית ומי ובתחמיידי באופן ר הסייבבתחום החשמל צרכני ל
מתח לצרכני האספקה בתחום שלה השוק נתח יפחת שבו מיום ללקוחות נרגטית א

 אחוזים.75נמוך מ- 
תעבור החשמל, במשק המשתנה ולמציאות לרפורמה עצמה להתאים מנת על . 7

לתמוך כדי הארגוני במבנה ם שינויישל מקיף מערך ההנהלה, בהובלת חברה, ה
בחברה, האדם כוח על שלכות להבאשר החדשות. והמשימות ההתייעלות בתכנית 

 1800כ-: 25%בכ-לרדת בחברה האדם כוח מצבת צפויה הקרובות השנים שמונה ב
מהם העובדים לאלף בנוסף וזאת מוקדמות, בפרישות העסקתם את יסיימו עובדים 

את לסיים צפויים נוספים עובדים כאלף כן כמו האחרונות. בשנתיים החברה פרדה נ
הפרישה ולאחר השנים, שמונה בתום לגמלאות. ולצאת חובה בפרישת בודתם ע

לכ-ותפחת קבועים עובדים  002,2ב- בחברה העובדים מצבת תצומצם המתוכננת, 
6,400 .

ועל החשמל, חברת של הפיננסי ה מצבאת מעותי משבאופן לשפר צפויה הרפורמה . 8
של הפיננסים מדדיה את שפר להחוב, היקף את להפחית גם החברה הערכות י פ

החברה ובכך להפחית את עלויות המימון שלה.
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פיתוח מאגרים וייצוא גז טבעי
הגז תגליות בשילוב חממה, גזי ופליטות מזהמים פליטות להפחתת עולמיות גמות מ
נקי אנרגיה לעולם צוהר ישראל למדינת פותחות , ישראלשל הכלכליים במים טבעי ה
יתרונות ישראל במדינת טבעי גז בלשימוש מקומית. אנרגיה על ומבוסס יעיל ותר, י

יש בו ולשימוש ונפט) )פחם רים אחפוסיליים לק דלמוצרי ביחס גדולים ביבתיים ס
השלכות חיוביות, כלכליות ואסטרטגיות. 

כך, בשל לחוף. אחד וחיבור אחת אסדה אחד, אגר מעל כיום נשען בישראל הגז שק מ
את לפתח ולהמשיך וההולכה ה האספקבמערכת היתירות את להגדיל הכרח יים ק
מאגר חיבור להסתיים צפוי  2019שנת סוף עד ישראל. תושבי של לרווחתם הגז שק מ

מאגר של לחוף וחיבורם פיתוחם כשנתיים. בתוך י צפוכריש-תנין מאגר וחיבור לוויתן, 
הישראלי למשק יאפשרו כיום, המחובר תמר למאגר בנוסף כריש-תנין, מאגר ושל וויתן ל

להתבסס על גז טבעי כתחליף למוצרי דלק מיובאים.
הנובעת עלות וספת תתגרור לוויתן, בכניסת בלבד שנים  5של דחייה שמרנית, בהערכה 

סביבה הלהגנת המשרד לאומדני בהתאם )מחושב שקל מיליארד  8של אוויר מזיהום 
 מקרים של תמותה מוקדמת.547לגבי עלויות תחלואה ותמותה( או כ-
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יןיתן וכריש תנווים לוח המאגר פית
פיתוח מאגר לוויתן:

את  השלימה לוויתן שותפות לוויתן. מאגר של פיתוחו רבות התקדם השנה במהלך 
המאגר את המחברת צנרת של קילומטרים מאות הונחו בשדה, הפיתוח קידוחי לושת ש
הימיות הפיתוח לעבודות במקביל . ביוסטוןההפקה אסדת בניית ונמשכה ישראל חופי ל
הארצית הגז הולכת למערכת יבורו וחהטבעי הגז ל שהן היבשתית הצנרת הנחת ואצה ה
אשר הקונדסנט של והן השכנות, ובמדינות בישראל לצרכנים והפצתו מכירתו טובת ל
תמהיל שאר בתוך חיפה הזיקוק בבית לזיקוק יובל והארצית הדלקים לצנרת תחבר מ

הדלקים הישראלי.
�3,4,5,7הושלמו קידוחי לוויתן  	
הושלמה הנחת הצנרת המחברת את השדה לאזור המיועד לאסדה. 	
הותקנו צנרות הגז והקונדנסט. 	
הונחה צנרת ביבשה. 	
התקדם תהליך בניית האסדה ביוסטון. 	
�2019חיבורו של מאגר לוויתן למשק הישראלי צפוי בסוף שנת  	

פיתוח מאגר כריש-תנין:
החיבור . 2021שנת של הראשון עון ברבצפוי ישראלי הלמשק כריש-תנין מאגר של יבורו ח

על להתבסס הישראלי למשק ויאפשר וההולכה האספקה במערכת היתירות את יגדיל 
השקעה החלטת התקבלה שנה הבמהלך יובאים. מדלק למוצרי כתחליף טבעי ז ג
 FPSOמסוג הצפה ההפקה אסדת של הבנייה ות עבודהחלו כן, כמו המאגר. פיתוח ל

 ק"מ מערבית לחיפה.80שתמוקם כ-
 18�7�29מיום  4080ממשלה החלטת לאור ביותר משמעותי הינו זה שדה של חיבורו 
באמצעות בישראל למשק טבעי גז באספקת יתירות תתקיים כאשר כי קבעה  אשר 

ההולכה למערכת יחובר מהם ד אחכל אשר עי טבגז מאגרי שלושה של יבורם ח
יחידות של השוטפת הפעלתן להפסקת נפרדת;נפעל בתשתית הטבעי הגז של הארצית 

תחנות הפעלת לטובת ם פחהמבוססות רבין" "אורות הכוח בתחנת  4-1חשמל ייצור 
כוח חדשות המבוססות גז טבעי. 

מלש"ח מתמל
.6859

י גזוג

ים ונפט בוש גז יפות לחוני שני לקבלת רישייך תחרותהשקה של הל

חיפוש רישיונות 6
לחיפושי חדשים 
גז ונפט
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ייך תחרותי שנקידום הל
לחיפוש רישיונות להענקת השני התחרותי ההליך מסמכי את פרסם האנרגיה שרד מ
הים פתיחת הליך של ישיר המשך הוא ההליך ראל. ישמדינת של הימי בשטח טבעי ז ג
קידוחים צפויים שבחלקם חיפוש רישיונות שישה הוענקו במסגרתו שנתיים, לפני החל ש

בשנה הקרובה.
את לקבל ניתן ובו ייעודי אתר רד המשהקים בנטי, הרלהמידע כל את לספק מנת ל ע
יוכלו החברות הרלבנטיים. ובחומרים במסמכים ין ולעיההליך על האינפורמציה ל כ

כים הזולהתפרסם צפויים יולי ודש ובח, 2019יוני דש חומצע לאעד ות ההצעאת להגיש 
בהליך.

קמ"ר  400עד של בגודל ( )בלוקיםחיפוש רישיונות  19מוצעים החדש, ההליך במסגרת 
ההחלטה אחד. כל קמ"ר  1,600ד עשל מקסימלי בגודל מקבצים בחמישה אחד, כל 

של יותר נכונה התאמה לאפשר נועדה רישיונות, של במקבצים השטחים את לשווק 
שטחים אחזקת וגז. נפט מאגרי להכיל עשויים שר אהגיאולוגים למבנים החיפוש זורי א
יותר ויעיל מקצועי באופן וגיאופיזיים גיאולוגיים סקרים ביצוע תאפשר יותר, דולים ג

 ותעלה את האטרקטיביות של השטחים ליזמים.
ברישיונות הזוכה של עמידתו את להבטיח מיועדות אשר החדש, להליך הביצוע ערבויות 

הן גם מבטיחות העבודה, תכניות של ומקצועי מהיר וביצוע שנקבעו התנאים בכל 
לכל הבסיסית הערבות גובה בוצה. קלכל יותר דולים וגרציפים שטחים הענקת אפשרות 

ווסף יתמקבץ, אותו בתוך הנמצא נוסף, בלוק כל על דולר. מיליון  5�2על יעמוד רישיון 
)מקבץ( ופים רצשטחים ארבעה לקבלת המרבי בות הערגובה דולר. מיליון  5�0של סכום 

  מיליון דולר. 4יעמוד על 
שנים  3של תקופה למשך יינתן חיפוש רישיון השני, התחרותי ההליך עקרונות פי ל ע

במסמכי לכך שנקבעו בתנאים שיעמוד בתנאי נוספות, בשנתיים להארכה אפשרות עם 
ההליך.

החליט בהליך, חדשות קבוצות של הניתן ככל רב ר מספשל השתתפות לוודא מנת ל ע
רישיונות  8על ולהעמידם גורם לכל המוענקים נות הרישיומספר את להגביל המשרד 

חיפוש. רישיונות  12עד אחד לגורם להעניק אפשר מהנפט חוק כי יש, להדגיש לבד. ב
 BCMל מעל עתודות קיימות בה נפט בזכות  25%ל מעהמחזיק גורם כי הוחלט בנוסף, 

קבוצה תועדף ההליך במהלך כן, כמו הנוכחי. תי התחרובהליך להשתתף יוכל לא -  200
אשר אינה מכילה גורם המצוי בחזקות קיימות.

מהחוף, ק"מ  2�22לפחות המרוחקים בשטחים רק חיפוש רישיונות יינתנו ההליך במסגרת 
על ושממליץ המשרד, שערך אסטרטגי-סביבתי ההסקר של ההמלצות את התואם מרחק 
לסקרים, אישורים במתן ריו אחולהחיפוש רישיון בהענקת מהחוף. ק"מ  7לפחות של מרחק 

בתי רגישות בדבר החיפוש רישיון מבקשי את מיידעים אנו תשתיות, ולהקמת לקדיחה 
שתתאפשר, הפיתוח רמת על האפשריות ההשפעות על הרישיון, בתחום המצויים הגידול 

אמצעים שיידרשו ועל המגבלות שיוטלו לצורך שימור בתי הגידול.על ה
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יא גז טבעיצוי
היקף ירדנים, ההמלח ים למפעלי תמר ממאגר בעי טגז של הייצוא נמשך  2018בשנת 
אישור ניתן הקיים לאישור מעבר כן, כמו . BCM 0.1על עמד השנה במהלך הייצוא 

פני על  BCM 1.24של בהיקף הירדנים המלח ים למפעלי תמר גר ממאנוסף יצוא י
המצרית, דולפינוס חברת עם תיים משמעוצוא ייהסכמי שני נחתמו בנוסף, שנים.  15כ-

שנים. כעשר פני על לוויתן ממאגר  BCM 32ו-ר תמממאגר  BCM 32של בהיקפים 
בקשות לאישור ייצוא עבור שני הסכמים אלה הוגשו אל הממונה על ענייני הנפט.

Eastmed
תת-ימי גז צינור להנחת להסכם מוסכם נוסח הושג ודיונים, מגעים של שנתיים לאחר 
לשחקן ישראל את שיהפוך ולאירופה, איטליה יוון, אל וקפריסין מישראל טבעי גז לייצוא 

משמעותי במשק האנרגיה האירופי. 
והתאגיד האירופי האיחוד הקצו הפרויקט, של והנדסית כלכלית היתכנות בדיקת לצורך 

כלכלית היתכנות בעל הינו הפרויקט כי החלטה לאחר אירו. מיליון  IGI 70 האיטלקי-יווני
אירו מיליון  5�34של נוסף סכום להקצות  2018ב-האירופי האיחוד החליט הנדסית – 
בפרויקט השקעה על סופית לטה החקבלת ראת לקהתכנון השלמת את שיאפשר - 

�2019במהלך שנת 
ויוון קפריסין של והיבשתי הימי טחן בשיעבור ראלי, הישהימי בשטח יתחיל הצינור וואי ת
כ- של לאורך יגיע הוא בעולם, והעמוק הארוך יהיה התת-ימי הצינור באיטליה. יסתיים ו

 מטר.3,000 ק"מ ועומק המים המרבי בו יונח יהיה כ-2,100
הקמת את לאפשר מנת על עולה פלשתף תחייבות מהמדינות ארבע ההסכם, במסגרת 

ישראל יספקו הטבעי הגז את כי מצוין בהסכם . והמישוריםהתחומים בכל פרויקט ה
לספק יאפשר הצינור תוואי אך ולאיטליה, ליוון דת מיועהטבעי הגז אספקת קפריסין. ו
ייעשה לפרויקט אחרות מדינות של צירופן אירופה. ולמרכז הבלקן למדינות גם ז ג

בהסכמת כל המדינות המייסדות.
נוסח ההסכם אושר ע"י נציגות האיחוד האירופאי והוא יובא לחתימת המדינות.
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ינת לבחעדה והוות המלצשל תקופתית לבחינה עי והמקצות והצ
)עדכון ישראל בי עהטבהגז משק א ושבנהממשלה יות ינמד

ות צמח(מסקנ
הממשלה להחלטת בהמשך הוקם אדירי, אודי האנרגיה, משרד מנכ"ל בראשות צוות ה
ועדת המלצות )בעקבות בישראל הטבעי הגז משק בנושא הממשלה מדיניות בחינת ל
אשר הגופים מנציגי הורכב הצוות הוועדה. המלצות של תקופתית בדיקה לשם מח(, צ

החשמל, רשות האנרגיה, משרד עי: הטבהגז מדיניות לבחינת הוועדה בדיוני מעורבים היו 
התחרות, רשות הסביבה, להגנת המשרד האוצר, משרד לכלכלה, הלאומית המועצה 

את בחן הצוות  לאומי.לביטחון והמטה ישראל בנק החוץ, משרד המשפטים, משרד 
החלטת קבלת מאז השנים, חמש במהלך הישראלי הגז במשק שחלו ההתפתחויות 

כולל , 2018לשנת נכון טבעי, לגז והביקוש ההיצע לגבי מחודשת בחינה וערך הממשלה, 
כמו הטבעי. הגז מאגרי פיתוח ל שועתידית עכשווית מצב ותמונת ועתודות שאבים מ
שכנות, ובמדינות בישראל האחרונות בשנים האקספלורציה פעולות את הצוות בחן ן, כ

מקסימאליים ביקושים לרבות הקרובות, השנים  25ל-במשק טבעי לגז ביקוש תרחישי 
האספקה וחובת המקומי למשק מאגר של החיבור חובת השלכות השעתית, ברמה חזויים 

המינימאלית למשק המקומי לפי גודל שדה הגז הטבעי.
משרד של האינטרנט באתר המקצועי הצוות של הביניים דו"ח פורסם  2018�7�16ב-

התייחסויות התקבלו הפרסום תקופת במהלך הציבור. התייחסויות לקבלת האנרגיה 
ואזרחים. כלכלי ייעוץ חברות ציבוריות, עמותות ות, זכויבעלי ובהם שונים עניין מבעלי 
המקצועי הצוות של הסופי בדו"ח הוטמעו וחלקן לו, אהתייחסויות בחן המקצועי הצוות 

שאושר על ידי הממשלה.
משרד של האינטרנט באתר המקצועי הצוות של הסופי הדו"ח פורסם  2018�12�18ב-

האנרגיה.

ההמלצות שאושרו:
 BCMשל כמות הינה הקרובות השנים  25ל-המקומי המשק לטובת שתובטח הכמות  	

של האנרגיה לצרכי הטבעי גז הביקוש של ה אספקתאפשר אשר טבעי, גז  500
ובהתחשב המקומי המשק רכי צשל בחינה לאחר , זאתזו. לתקופה המקומי המשק 

בהיצע הגז הטבעי.
למקשר המחוברת נוזלי טבעי גז הנושאת האנייה עם ההסכם ביטול על להמליץ לא  	

הגז רשות בנוסף, המקומי. שק למיתירות להבטיח מנת על זאת חדרה, חופי מול הימי 
המאפשרת יתירות קיימת במשק אם  2021בשנת תבחן האנרגיה במשרד הטבעי 
עד האנרגיה לשר המלצותיה את ותדווח במשק המרבי השעתי הביקוש את לספק 

2021�12�31�
הרגולציה של עקרונות יגבש ה, הכלכלושר האוצר ר שעם בהתייעצות האנרגיה, שר  	

לייצור המיועד המקומי, במשק לצרכנים טבעי גז ל שלמכירה הנוגע בכל הנדרשת 
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המלצותיו את ויגיש לייצוא, בעיקרם והמיועדים טבעי מגז המיוצרים המשך מוצרי 
תיקוני לרבות אסדרה, וני תיקהאנרגיה שר יבצע כן, כמו ימים.  90בתוך לממשלה 

חקיקה, ככל הנדרש, בהתאם להמלצות האמורות.
אסדרת לצורך שיידרש, ככל ה, חקיקתיקוני לרבות אסדרה תיקוני יזום האנרגיה ר ש 	

הייצוא של העמידה במגבלת לרבות הבטחת ייצוא, שמטרתו טבעי, חר משני בגז ס
  מסך המכירות של גז טבעי למשק הישראלי בשנה החולפת.3%

החלטת אישור לאחר שיתגלו בתגליות גז, שדה של המקומי למשק חיבור חובת  	
הממשלה, תיקבע בהתאם לגודלו של כל שדה באופן הבא:

BCM עם המקומי, למשק בחיבור יחויבו   200על העולה בהיקף חדשים מאגרים . 1
פיתוחם ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן המסחרי.

 BCMעל עולה ואינה  BCM 50ל עעולה בהם בעי הטהגז שכמות חדשים מאגרים . 2
תהיה זה ליום מעבר דחייה . 2032�12�31ליום עד המקומי למשק בחיבור יחויבו -  200

הגז עתודות כמות ואת היתירות מצב את ישקול ר אשהממונה של דעתו שיקול פי ל
הטבעי.

 לא יחויבו בחיבור למשק המקומי.50BCM עד יים מאגרים חדשים קטנים ובינונ. 3
שאושר הדרומי בפוליגון נוסף ימי מכלול בהקמת המדינה השתתפות יבחן ת 	

שתתפתח ככל לחוף וחיבורה ימית קליטה תחנת הכולל /ח', 37תמ"א במסגרת 
פעילות המצדיקה זאת.

מיצוי לעידוד נוספים אמצעים לבחון האחריות פט הנענייני על הממונה על וטל ת 	
למשק חיבור ועידוד הטבעי הגז משדות נובעת ההכלכלית, הרווחה פוטנציאל 

המקומי של שדות שאינם מחויבים בחיבור למשק המקומי.
אישור לאחר שיתגלו בתגליות המקומי, למשק לית המינימאהאספקה חובת חישוב  	

השדה של לגודלו יחסי באופן תהיה האספקה ובת שחכך יהיה הממשלה, החלטת 
ותחושב בהתאם לחלק התוספתי, באופן הבא:

 BCM 50מ- נמוכה הממונה, די על-ישנקבע כפי בהם, הטבעי הגז שכמות שדות . 1
- לא תחול חובת אספקה למשק המקומי.

למשק זו מכמות  50%של קה אספחובת  BCM  200 -50מ- וסף נ BCM 1כל על . 2
המקומי.

זו מכמות  55%של אספקה חובת - ומעלה  BCM 200מ-נוסף  BCM 1כל על . 3
למשק המקומי.

בדבר הממשלה, החלטת ור אישממועד שנים  5נוספת, בדיקה תחנת תיקבע  	
הגז בהיצע ובהתחשב המקומי המשק לצרכי בהתאם המקצועי, הצוות המלצות 

הטבעי.
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פריסת תשתית הולכה וחלוקת גז טבעי
להיות הפך הטבעי הגז האחרונות. בשנים שמעותית מבצורה התפתח הטבעי הגז שק מ
זאת, עם במשק. הכבדה התעשייה בקרב וכן החשמל במשק הדומיננטי הטבעי דלק ה
מוגבלת.בצורה נעשתה אחרים נים ולצרכוהקטנה הבינונית לתעשייה הטבעי הגז דירת ח

יסת רשת החלוקהאצת פרענקים להמ
לחבר הצפויה הטבעי, לגז צרכנים חיבור להאצת תכנית המשרד גיבש , 2018בשנת 

בהיקף המוערכות הישראלי למשק תועלות מעותה ומשחדשים צרכנים  150מ-למעלה 
 מלש"ח. התכנית בנויה משני חלקים:500כולל של כ-

לצורך מלש"ח  350של בגובה החלוקה לחברות ים מענקמתן כולל הראשון חלק ה 	
משמעותי באופן לזרז צפויה המענקים תכנית צרכנים. וחיבור קווים פרישת אצת ה

את פרישת הרשת ולחבר עשרות צרכנים חדשים בשלוש השנים הקרובות.
ברשת מתוכננים קווים של ספיקות להגדלת ענקים מכולל התוכנית של השני החלק  	

לצרכנים טבעי גז לספק החלוקה לחברות פשר תאהספיקה הגדלת החלוקה. 
משמעותית יתירות להוסיף וכן ועוד( קוגנרציה תחנות תדלוק, )תחנות תידיים ע
עלות את ותפחית המערכת יתירות את תשפר כאמור תחנות הקמת מערכת. ל

 מלש"ח.150חיבור צרכנים לרשת החלוקה. היקף התקציב עומד על 
שונה ראלפעימה קורא בקול מלש"ח  202כ-התכנית סמך על הוקצו  2018בשנת 

מלש"ח,  127כ- של כולל היקף בחלוקה רשתות פריסת צת להאמענקים כללה ש
להקמת ומענקים מלש"ח  72כ- של כולל היקף בקווים ספיקות להגדלת מענקים 

 מלש"ח.3תחנות להפחתת לחץ בהיקף כולל של כ- 

יםים מרוחקור צרכניבח
חיבור לטובת מלש"ח  130הוקצו לרשת נוספים צרכנים לחיבור מהמאמצים כחלק 

בסכום צריכה מוקדי  5לחיבור י מכרזהליך שלם הו 2018בשנת מרוחקים. צרכנים 
אישורי ניתנו בו מרוחקים צרכנים לחיבור שני מכרז פורסם ובנוסף מלש"ח  45של כולל 

 מלש"ח.55 מוקדי צריכה בסה"כ סכום כולל של 6זכאות לחיבור 

יםים קטנאגרוד מעיד
תשמש אשר לספק, כה הולמערכת של ולהפעלה להקמה רישיון ניתן  2018בשנת 

להעברת גז טבעי של בעל חזקות מאגרי הגז כריש ותנין )חברת אנרג'יאן(.
תקים אנרג'יאן חברת פיו על ג'יאן, אנרובין נתג"ז בין  )MOU)הבנות מזכר נחתם בנוסף, 
המאפשרת הימית הגז לתחנת שבכניסה במגוף המתחיל הצינור מקטע את נתג"ז עבור 
יבשתית צנרת (, CVS)חופית גז תחנת למערכת, אחרים ספקים של צינורות חיבור 

ולהורדת למדידה מתקנים היתר ין בהכוללת ( DVS)יבשתית גז ותחנת  30"של בקוטר 
. מקטע זה מסתיים בכניסה לתחנת הגז של נתג"ז בדור. )PRMSלחץ )

ניתתכ
אסטרטגית
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של זה מקטע  נתג"ז.לחברת המקטע יועבר ג'יאן אנרידי על המקטע הקמת לאחר 
הממשלה החלטת במסגרת וניים ובינקטנים מאגרים לחיבור ישמש ההולכה מערכת 

הארצית. ההולכה למערכת נוספים ספקים ור חיבויאפשר  קטניםמאגרים לעידוד  2592
. 2019רשות הגז הטבעי עתידה לאשר את המפרט של המקטע לעיל בשנת 

צעד זה מהווה אבן דרך משמעותית בעידוד התחרות במשק הגז.

עי המחוברים לרשת יצור בגז טביילותם של מתקני עהסדרת פ
ייצור מבוזרהחשמל – 

מתקני של פעילותם להסדרת ות מדיניעקרונות ה האנרגישר פרסם  2017בדצמבר 
מתקנים של פעילותם מגה.  300ל שבהיקף חשמל הלרשת המחוברים טבעי בגז ור ייצ
החשמל למשק פוטנציאליות תועלות מבוזר לייצור החשמל. ייצור לביזור יתרמו לה א
מערכת ושרידות האנרגטי לביטחון בתרומה וכן ההולכה ברשת בהשקעות חיסכון ב

החשמל. 
אסדרה החשמל רשות ה פרסממקיפה, מטה עבודת לאחר , 2018בנובמבר כך, בתוך 

המתקנים. להקמת מדורג מענק וכן המתקנים לרישום מגה  300הוקצו במסגרתה 
הטבעי, הגז חלוקת לרשת זה מסוג מתקנים חיבור לאפשר צפויה אשר זו לאסדרה 

נוספים צרכנים לחיבור תביא אשר החלוקה רשת פריסת להאצת משמעותי וטנציאל פ
לרשת החלוקה.

תמיכה בהקמת כ-

ק"מ 210
ק"מ צנרת הולכה לחיבור עשרות צרכנים

037
פריסת

ק"מ
1

 
5
צנרת

3
חלוקה 

CNG צרכני 8 צרכני הולכה | 38 צרכני חלוקה | 72

118 
 29  צרכנים
מחוברים לגז
2018צרכנים חוברו בשנת טבעי מתוכם
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 תכנית ממשלתית לטיפול בבצורת
ובהצלת הכנרת ונחלי הצפון

לבצע הצורך בפני הישראלי המים משק את הביאו בצורת שנות חמש של חריג צף ר
אף זה מצב ממנה. הנגזרת יתוח הפובתוכנית המים ייצור בתוכנית דחופות התאמות 

מנת על האקלים. שינויי לתופעת המיוחסות הידרו-אקלימיות ממגמות כתוצאה חמיר ה
עם להתמודדות אסטרטגית נית תכהאנרגיה משרד הוביל הבצורת, עם התמודד ל

ממשלה בהחלטת אושרה התכנית . 2030  –2018בשנים המים במשק בצורת תקופות 
�18�06�10 ביום 3866מס' 

להלן עיקרי התכנית:
מותפלים ים מי שיעד כך יוגדל, המים ייצור :כושר  המותפליםהמים היצע הגדלת  א.

לשנת ביניים יעד בשנה. למ"ק מ 1,200ל-  1,100בין יעמוד  2030בשנת מיוצרים 
חדשים התפלה מתקני שני הקמת באמצעות "ק, מלמ 300של בסך יעמוד  2024

בשורק ובגליל המערבי. 
יפחת שלא שנתי בהיקף רצית, האמהמערכת כנרת ליסופקו מים : הכנרתאגן תגבור  ב.

�2022 מלמ"ק עד לשנת 100 ויוגדל להיקף של לפחות 2020 מלמ"ק בשנת 30מ-
 81של בהיקף הארץ ון בצפים נחלשבעה לשיקום תכנית אושרה : נחליםשיקום  ג.

מלש"ח.
מי לאספקת מלאה אמינות ליצירת  הארצית:ת למערכמנותקים אזורים חיבור  ד.

עמקים מערבי, גליל כינרת, לה מעהאזורים: יחוברו ולתיירות לטבע לחקלאות שתיה, 
מזרחיים ורמת הגולן.

למתקנים היתרים מתן לייעול פתרונות יבחנו : המיםמשק וח בפיתהליכים וזירוז ייעול  ה.
קידוחים.הקמת זמן קיצור ע"י ם מיהפקת לקדם רה במטמים לקידוחי נלווים דרשים נ

בטווח ים במחיסכון ועידוד ביקוש הצמצום : במיםהחיסכון ועידוד הביקוש צמצום  ו.
קצר באמצעות קמפיין. 

תעדכן מקורות חברת : בע"ממים השל מקורות חברת תכנית הפיתוח התלת שנתית  ז.
להחלטת להתאימה במטרה המים למשק שנתית התלת הפיתוח תכנית את 

הממשלה ולהתמודדות עם הבצורת.

ניתתכ
אסטרטגית



| פעילויות עיקריות | 202018

בתחליפי דלקים לתחבורההרחבת השימוש 
ובעולם. בארץ לתחבורה אנרגיה כמקור בנפט מוחלטת כמעט תלות קיימת יום כ

התלות ובישראל בנפט, מקורה ית העולמבתחבורה האנרגיה מצריכת  -90%מ למעלה 
כתוצאה תר הן מההיבט הסביבתי, ביושליליות גדולה יותר. למצב זה ישנן השלכות אף 

מתאפיינים הנפט ומחירי מאחר לי, הכלכמההיבט הן שונים, ומזהמים חממה גזי פליטות מ
במדינות הגדול בחלקו מצוי והנפט מאחר הגיאופוליטי, מההיבט והן גבוהה, תנודתיות ב

מפליטות  25%לכ- אחראי התחבורה וסקטור מאחר פוליטית. יציבות לחוסר התורמות 
לצמצום מהמאמץ ניכר חלק (, 30%)האנרגיה ור לסקטרק שני בעולם, החממה גזי 

פליטות גזי החממה מתרכז בקידום הנעות חלופיות, נקיות יותר.
העולם, למדינות ביחס לרכבים, חלופית הנעה ימוץ באמשמעותיים יתרונות לישראל  	

בשל התנאים הייחודיים המתקיימים בה. בפרט:
פריסה שמאפשר מה קצרים, בה הנסיעה ומרחקי יחסית קטן ישראל מדינת טח ש 	

נוחה יותר של תשתיות טעינה ותדלוק. 
כגון אלטרנטיביים דלקים חירי למביחס גבוהים אל בישרהפוסיליים הדלקים חירי מ 	

חשמל וגז טבעי דחוס.
אין זאת ולעומת החשמל, ור לייצטבעי גז של ים עצמיאנרגיה מקורות לישראל  	

כמעט כלל עתודות נפט
שמאמץ ככזה ידוע בה ציבור והבעולם, ביותר החדשניות מהמדינות היא ישראל  	

ומוביל חדשנות טכנולוגית.
מנפט המופקים בדלקים השימוש להקטנת לפעול המשרד המשיך  2018שנת במהלך 

ולמעבר לתחבורה ירוקה, הכוללת בין היתר, רכבים מונעי חשמל וגז טבעי דחוס.

י למשקירת הרכב החשמלום חדקיד
של בהיקף טעינה עמדות בהקמת לתמיכה קוראים קולות ארבעה פרסם המשרד 

מהירות טעינה עמדות בהקמת ה לתמיכקורא קול הבאה: החלוקה לפי מלש"ח,  30
טעינה עמדות ת בהקמלתמיכה קורא קול לש"ח; מ 2�13בסך ( DC)אולטרה-מהירות ו

קול מלש''ח;  10בסך עירוניים וחניונים מדרכות כגון הציבורי במרחב ( AC)איטיות 
כגון הציבורי-למחצה במרחב ( AC)איטיות עינה טמדות עבהקמת לתמיכה קורא 

( AC)איטיות עמדות בהקמת לתמיכה קורא קול מלש''ח;  2�3בסך בילוי ומרכזי קניונים 
מקיפה עבודה לאחר שה נעקוראים הקולות פרסום מלש''ח.  3בסך עבודה במקומות 

הליך ולאחר לישראל, חשמלי רכב כניסת מעכבים ההחסמים למיפוי המשרד עשה ש
שיתוף ציבור ובעלי עניין. 

לתחליפי המנהלת החשמל, רשות את הכולל רדי בין-משבצוות פעל המשרד נוסף, ב
הגנ''ס, משרד התחבורה, משרד התכנון, מנהל האוצר, משרד רה''מ, במשרד לקים ד
והסרת חשמליים ברכבים השימוש להאצת פטים, המשומשרד והשיכון הבינוי שרד מ

מהצורך פטור מתן : 2018בשנת שהחלו עיקריים ההמהלכים בין מעכבים. חסמים 

ניתתכ
אסטרטגית
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עמדות הקמת הסדרת תחילת ים, שנ 8למשך ינה טעעמדות ותפעול בהקמת ברישיון 
חדשה.בבניה מקדמית טעינה תשתית להקמת הנחיות וניסוח משותפים, בבתים טעינה 

המדען מענקי באמצעות והדגמה חלוץ בפרויקטי שנה כמדי לתמוך המשיך המשרד 
פרישה וביניהם, , 2017בשנת שזכו פרויקטים לפועל יצאו  2018בשנת במשרד. הראשי 

מתקדמות טעינה עמדות פיתוח מלש''ח,  2בסך ת מהירוטעינה עמדות של ראשונית 
 5�1בסך ביקושים מונע במודל רית ציבוטעינה ומערכת מלש''ח,  5�1בסך חשמלי לרכב 

מלש''ח. 

וסעי דחעת בגז טבורה מונום תחבקיד
להסבת משמעותית תמיכה הכולל מיסוי מתווה האוצר משרד עם יחד קידם המשרד . 1

התחבורה הכבדה לגז טבעי, וודאות תקדימית ארוכת טווח למתווה זה.
טבעי בגז תדלוק תחנות להקמת ביטחון ורשת ה לתמיכא קורקול פרסם המשרד . 2

 הצעות. 37 הצעות שמתוכן נבחרו 47 מלש"ח, למכרז ניגשו כ 100בהיקף של 
רכב ציי רכב, )יבואני העניין בעלי למול לתחבורה הטבעי הגז לקידום פעל המשרד . 3

ורשויות מקומיות( באמצעות כנסים, ימי עיון ופעילויות נוספות. 
תדלוק תחנות בהקמת סטטוטורית להקלה  18/4/2תמ"א תיקון את קידם המשרד . 4

ציים לתדלק פנימיות לתחנות אפשרות ולמתן רשים הנדהמרחקים לקיצור טבעי, גז ב
של רגולטורית בהסדרה הקלות קידם המשרד כן כמו ועוד. מסחרי באופן וספים נ

תחנות תדלוק כמו הנחיות פקע"ר וכב"ה.

נקודות טעינה מהירות 
100

ואולטרה מהירות
קול קורא להקמת תחנות

תדלוק בגז טבעי בהיקף של

100
מלש"ח,

 הצעות.37נבחרו 

0
נקודות טעינה איטיות, 

003
בפריסה ארצית. 
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 קידום התייעלות באנרגיה - קרן מענקים
והקמת קרן ערבויות

באוכלוסייה, הגידול בשל היתר ין בלאנרגיה, קוש הביוהולך גובר האחרונות שנים ב
משאבים בהשקעת כרוך באנרגיה גובר שימוש הכלכלית. והצמיחה החיים ברמת עלייה ה

האקלימי. המשבר את מעצים ואף במחסור המצויים קרקע משאבי בניצול כספיים, 
בניצול מתבטא הוא וחיוני, הכרחי בעולם באנרגיה התייעלות קידום לעיל, האמור אור ל
מופחת שימוש תוך כלכליות ותועלות מוצרים ובהפקת האנרגיה משאבי של ושכל מ
הדלק כ"סוג ידוע באנרגיה החיסכון המודרנית. החיים איכות על ושמירה אנרגיה ב
היחידים הלוואי תוצרי ואשר לאנרגיה, הגובר הביקוש בהספקת לסייע שיכול חמישי", ה

שלו הם חיסכון כספי והפחתת טביעת הרגל האקולוגית. 
הביקוש את להפחית באחריותה ישראל הכירה , אחרותמפותחות למדינות דומה ב
החשמל צריכת צמצום של לאומי ביעד לעמוד והתחייבה בצריכתה ולהתייעל אנרגיה ל

שנה באותה הצפויה החשמל יכת לצרביחס  2030שנת ד ע 17%לפחות של בשיעור 
לפי תרחיש "עסקים כרגיל" )כלומר ללא שינוי מדיניות בתחום(. 

להגנת והמשרד הכלכלה משרד האוצר, משרד בשיתוף המשרד פעל  2018בשנת 
הסביבה, בין היתר, בשני מישורים:

 2018שנת במהלך מלש"ח:  300של בהיקף אנרגיה בלהתייעלות מענקים קרן . 1
ממשלה החלטת במסגרת הוקמה אשר מענקים קרן של השני המקצה התפרסם 

רת במסגחממה. גזי פליטות והפחתת באנרגיה להתייעלות בפרויקטים לתמיכה  1403
אשר באנרגיה בהתייעלות פרויקטים  100לכ-כמענקים מלש"ח  84ניתנו זה מקצה 
אלי הישרלמשק השווים בשנה, קוט"ש מיליון  160כ-של לחיסכון להביא צפויים 

את לקרההכנה עבודת הסתיימה  2018בדצמבר כן, כמו  שנתי.חיסכון מלש"ח  80כ-
 מלש"ח. 66 ובו יוענקו כ 2019ר רסם בינואאשר פוהמקצה השלישי 

בסוף מלש"ח:  500של בהיקף נרגיה באלהתייעלות הלוואות למתן מדינה ערבויות קרן . 2
והבינלאומי טפחות מזרחי הפועלים, דיסקונט, מרכנתיל הבנקים נבחרו , 2018שנת 

בקרן מדובר המדינה. בערבות באנרגיה התייעלות של לפרויקטים הלוואות העמיד ל
לעסקים מדינה בערבות לוואות היועמדו פעילותה במסגרת בישראל, מסוגה אשונה ר
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מרכז מחקר אנרגיה ישראל – ארצות הברית
בישראל החדשנות רשות הישראלי, האנרגיה רד משבין הפעולה שיתוף מסגרת ב

בתחום וירטואלי מחקר מרכז הקמת על הוחלט ( DOE)האמריקאי האנרגיה ומשרד 
כלכלי ופיתוח אנרגטי בטחון לקדם הינה מטרתו . המדינותלשתי המשותף אנרגיה ה
מחקר מוסדות חברות, בין פעולה שיתופי ע"י ניות, חדשטכנולוגיות של מו"פ אמצעות ב

אנרגיה הינם האנרגיה מרכז של המו"פ תחומי ארבעת וארה"ב. בישראל ואוניברסיטאות 
ואנרגיה מים ממשקי ומים, נרגיה אמתקני על ייבר סהגנת טבעי(, גז )בעיקר וסילית פ

ואגירת אנרגיה.

ביוני וארה"ב ישראל של האנרגיה משרדי בין חתם שניישום הסכם ע"פ הוקם מרכז ה
-2016לשנים דולר מיליון  8עד של תקציבית מסגרת נקבעה זו החלטה לפי . 2018
דצמבר בחודש  האנרגיה.בתחומי האמריקאי הממשל עם פעולה שיתוף עבור , 2024
חוקים המאריך ישראל עם אסטרטגי פעולה לשיתוף האמריקאי החוק נחתם , 2014

בין האנרגיה בתחום פעולה בשיתוף היתר, בין סקים, העו 2012- ו2007מהשנים קודמים 
האנרגיה משרדי בין הפעולה תוף ששיהיתר, בין , קובעהחדש החוק לארה"ב. ישראל 
לאנרגיה מעבר נוספים נושאים למגוון ויורחב  2024לשנת עד יימשך המדינות בשתי 

מתקני והגנת ומים אנרגיה שלוב ונפט, טבעי גז כגון באנרגיה, והתייעלות תחדשת מ
האנרגיה רדי מששל שנתיים כמים הסנחתמים , 9200שנת מאז ומים. אנרגיה תשתיות 
והתייעלות המתחדשת האנרגיה בתחום מו"פ פרוייקטי לקידום והאמריקאי הישראלי 

 מיליון דולר מכל צד.2 בסך של ENERGY BIRDהאנרגטית באמצעות אורגן הנקרא 

אחד כל עבור צד, מכל דולר יליון מ 1של בתקציב שנים  5למשך יפעל המחקר מרכז 
על כן על יעמוד המדינות של כה התמיסך מחקר. שנת כל עבור לעיל, התחומים ן מ

ייבחרו ובמסגרתו פעמי חד יהיה  BIRDקרן ע"י הקורא הקול פרסום דולר. מיליון  40
תכנית יציעו אשר המדינות משתי והתעשייה האקדמיה מן גורמים יכללו אשר אגדים מ

פעילויות גם משותף לצד לכלול תוכל המו"פ תכנית התחומים. מן אחד בכל מו"פ 
מאגר יבחר הכל סך מחקר. למעבדות וגישה צים, ומרסטודנטים חילופי כגון וספות נ
מאגד כל שנים.  5של מסגרת כם הסעמו וייחתם רו שהוגדהתחומים מן אחד לכל חד א
בכל השנתי התקציב שסך כך הממשלתית, מיכה לתמקביל סכום ממקורותיו שקיע י

דולר מיליון  80ובסה"כ משלות(, המשל מההשקעה )כפול דולר מיליון  4יהיה נושא 
 שנים.5לאורך 
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דלק וגפ"מ
ובעולם. בארץ לתחבורה אנרגיה כמקור בנפט מוחלטת כמעט תלות קיימת יום כ

התלות ובישראל בנפט, מקורה ית העולמבתחבורה האנרגיה מצריכת  -90%מ למעלה 
לייעל לטייב, לאות ללא פועל רגיה האנבמשרד והגז הדלק מנהל כן על יותר. גדולה אף 

ולקדם את שוק הדלק והגפ"מ בצורה שתיטיב עם צרכן הקצה.

יאליברסאונוק התקן תדל
בתשלום צורך ללא תדלוק המאפשר תדלוק, התקן מותקן בישראל רכב כלי מיליון בכחצי 

בבעלות רכב כלל )בדרך הרכב ל שהתדלוק פתח במותקן ההתקן הרכישה. במעמד 
אשר לארגון, הדלק חברת בין להסכם בהתאם מתבצע החיוב מסחרי(. או ציבורי גוף 

ומספק ונוח, מהיר תדלוק מאפשר ההתקן נוחים. תשלום ותנאי הנחות כלל בדרך כולל 
וכד'.התדלוק ומיקום מועד הרכב, של הדלק צריכת אודות מידע הרכב, שייך לו ארגון ל
ורק אך תדלוק המאפשר משלה ייחודי התקן קין להתנהגה דלק חברת שכל כיוון מ

בתחנות לתדלק יכול שאינו צרכן השל הבחירה ש חופנפגע עצמה, החברה בתחנות 
דלק חברות של התחרות כושר נפגע כן כמו וכד'. מבצעים מהנחות, וליהנות אחרות 
באמצעות מכירה של האפשרות הן מנמנעה מלאה, ארצית פרישה בהיעדר אשר קטנות 

התקן תדלוק והן מפסידות נתח גדול של צרכנים.
)התקן כללי תדלוק התקן הנהגת המחייבות תקנות האנרגיה משרד קידם פיכך ל
הסכם לקיום בכפוף תדלוק, התקן בה שיש תחנה בכל תדלוק שיאפשר וניברסלי(, א

)תקן כללי תדלוק להתקן אחיד תקן הדלק מינהל ה וליווהזמין כן כמו הדלק. חברת עם 
6200�(
לפחות פיות  3הציבה תדלוק, התקן באמצעות המוכרת חברה כל , 2018בראשית כבר 

 400,000מעל הותקנו השנה במהלך דלק. מוצר לכל אוניברסלי בקורא המותקנות 
לוגיסטי מאמץ כללה הפעולה אל. בישראוטובוסים ובבמשאיות ברכבים תדלוק התקני 
מלא. באופן הרפורמה הושלמה , 2018סוף עם השנה. של האחרונים בחודשים נרחב 

בהתקן דלק מכירת כל  2019בשנת והחל עבר, הנחלת הינם המשויכים ההתקנים 
תדלוק הינה בהתקן תדלוק הינה בהתקן תדלוק אוניברסלי בלבד.
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וקיווח השון מרועדכ
הבדיקה בתחנה. הבנזין לתעריף יסודית בחינה ך ערהאנרגיה במשרד הדלק ינהל מ
וקידום התחרות בתחום מקרו להשלכות התייחסה חשבונאיים, דוחות של בקרה ללה כ

המשק, בחנה השפעות והשוואות למוצרים שאינם בפיקוח ועוד.
משמעותי וגידול החברות עלויות צמצום בשל כי המשרד זיהה העבודה מסגרת ב

יכולה האזרחים משלמים אותו לליטר המקסימלית העלות הנרכש, הבנזין בכמויות 
להיות נמוכה יותר.

נציגי עם נפגשו הציבור, עמדות לשמיעת האוצר ומשרד האנרגיה משרד יצאו לפיכך 
רשות ההגבלים העסקיים, המועצה לצרכנות וקיבלו מידע מפורט מחברות הדלק.

זה ובכלל ומפורטים עדכניים נים נתוהעברת גם שכללה העמדות, הצגת עקבות ב
הפחתה על הוועדה המליצה עוד, וארנונה הוצאות עדכוני שכר, הוצאות של דכונים ע
כולל אגורות  5�5)הקרובות השנים בחמש נרכוש אותו בנזין ליטר לכל אגורות  7�4ל ש
בכ-אגורה המלא בשירות תדלוק העמלת תעלה לחישובים, בהתאם כן כמו ע"מ(. מ

 אחת, בעיקר בשל עליית שכר המינימום במשק.
האנרגיה במשרד הדלק מינהל ידם קאותם התחרות הגברת לתהליכי מצטרף זה מהלך 

בשנה האחרונה בדמות התקני התדלוק האוניברסליים.
מרווח הפחתת את המסדיר הצו על  2018אפריל בחתמו האוצר ושר האנרגיה שר 

השיווק כאמור.
לציבור חסכון הינה ההפחתה עות משמהאנרגיה, במשרד הדלק מינהל חישובי פי על 

 מיליון ש"ח בשנה.100-150של כ- 
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ות גפ"מ - מגדליומרכזים וי צוברומיפוחשבת לבקרה מערכת ממ
למיליוני ביתי גז המספקות רכזיות מגז מערכות פי אלעשרות קיימות ישראל במדינת 

מערך לייצר המדינה הצליחה לא אדם כח משאבי מיעוט בשל שנים במשך אב. תי ב
בקרה סדור למערכות אלו. 

את ולבדוק למפות שנועדה חדשנית מחשוב מערכת פותחה שנתיים של במהלך 
באמצעות בשטח נעשות בקרות ההגז. ספקי של גפ"מ ומרכזיות הצוברים קינות ת

להליך מענה מעניקה המערכת המשרדית. המחשוב למערכת המקושרים טאבלטים 
את המקצר מדויק מיפוי ומבצעת דיווח ואיכות סים טפריבוי פיקוח, של ומסורבל רוך א

זמן ההגעה למתקן בשעת חירום )בזמן דליפות גז, רעידות אדמה, מלחמה(. 
חיצוניות חברות שלוש קיימות . 2018במרץ מערכת בלהשתמש החל והגז הדלק ינהל מ

הבדיקות על איכות בקרת מבצע ובטיחות פיקוח אגף בשטח. הבקרה את שמבצעות 
הגז לחברת הליקויים לתיקון מכתבים שולח הצורך ובמידת החיצוניים הבקרים ל ש

מהמערכת.
 מתקנים ברחבי הארץ. 29,400 נבדקו כ-2018בשנת 

ומצוינות איכות לאגף המערכת את הציגו במשרד ע מידמערכות ואגף והגז הדלק ינהל מ
המדינה בשירות לחדשנות השנתית בתחרות לגמר להגיע וזכו המדינה שירות בנציבות 

. 2017לשנת 
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קידום תכנון תשתיות אנרגיה
מנת על בניהם רב במרחק תכנון בגלל גדול שטח תופסים התשתית קווי לעיתים, 

תחזוקה או תפעול הקמה, של בהיבט בטיחותית, מבחינה לשני אחד "להפריע" א ל
תוך רחבות תשתית רצועות רישת לפ גורם זה ר דבעתידית. הרחבה של אפשרויות ו
עתירות שימוש מגבלות יצירת או הקרקע, בבעלי ה פגיעמיותרים, קרקע משאבי זבוז ב

השונות התשתית חברות בין התיאום ניסיונות נוסף, במיותרת. כספית ולהוצאה  שטח 
לא שכן פרויקטים של הזמנים בלוחות עיכוב יוצרים התשתית קווי הצמדות אופן על 

הייתה הגדרה קבועה ביחס למרחקים הנדרשים אחד מהשני.

14א אנרגיה – תמ"יות משק הוללת לתשתית כאר ארצית מתתכנ
של התנהלות בעקרונות העוסקת  2426הממשלה להחלטת בהתאם גובשה  41תמ"א 

על הגנה טבע, במשאבי מושכל שימוש דינמית, ה כלכלהמשלבים: בר-קיימא יתוח פ
האנרגיה שר נדרש זו מהחלטה כחלק לכל. מנויות הזדשוויון ומתן אקולוגיות מערכות 

במסגרת תשתיות. של פרויקטים בבחינת וחברתיות סביבתיות חיצוניות, עלויות -להטמעת 
עלה האנרגיה, משרד שהקים מקיימת בראיה תיות תששל והקמה לתכנון ההיגוי צוות 

תפיסת את שמייעלת משותפות תשתיות לרצועות המלצות לכתיבת פרק לייחד צורך ה
 שיוטמעו כפי השונות, התשתיות ווי קבין קירבה רחקי למגם השאר בין ומתייחסת קרקע ה

. 41בתמ"א 
דות במוסרה אישולקראת התכנית מסמכי של ונים אחרגיבוש בהליכי מצויה   41תמ"א 

לשנים גפ"מ דלק, טבעי, גז חשמל, האנרגיה: שתיות תשל תכנון כוללת התוכנית תכנון. ה
ייעול תוך באספקה ואמינות ירות יתהבטחת הינה התכנית מטרת . 2050 – ו 2030– 
ידי על האגף, מטרות של יישום מהווה זו תכנית במשאבים וחיסכון בקרקע שימוש ה

אמצעים תכנוניים:
תשתיות תת קרקעיות ועיליות משולבות והנחיות לקידום תכניות ליישום.עיגון רצועות  	
שמירת רצועות תשתית למערכות הולכת חשמל 	
שמירת שטחים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת 	
סימון אזורים לבחינת תכנון מנהרות תשתית רב מערכתיות  	
הנחיות אחידות וברורות לתכנון תשתיות אנרגיה 	

של הערות שמיעת המאפשר התכנון, בעולם חשוב כלי ציבור, שיתוף ניהלנו זו בשנה 
בעלי העניין לתכנית לצורך למידה ואימוץ חלק מהנושאים שעלו בתהליך. 
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ות המשרדילעומי פות בתחיות ארציום תכנידק
מתחדשת באנרגיה חשמל ייצור שתאפשר –  82לאומית לתשתית תוכנית אושרה . 1

 מ"ו.400בהספק של למעלה מ – 
א,ד,ה / 1/ 32א תמ"- גפ"מ סון לאחאתרים להקמת תכנון  32תמ"א השלמת . 2

ם לאתרימכרז לקראת היערכות . 2018בשנת ושרו אקצא"א וד, אשדיבור, באתרים: 
 ד' ה'.1 / 32שאושרו בתמ"א 

ב 14תמ"א אישור בישראל: ט הפוספמשאב מיצוי לתחום הוליסטית התייחסות . 3
פוספט עתודות אומדן דו"ח הכנת בריר, שדה לאתר מפורט תכנון הדיור, קבינט ב
להיתכנות משפטית ובחינה ית פניממקצועית עמדה גיבוש הכרייה, בזיכיונות מינות ז

חידוש הזיכיון
חשמל לייצור כח תחנות לורטות מפארציות מתאר תכניות  5קודמו השנה במהלך . 4

בגז טבעי.

ק"מ 
000

מעל

2,
של רצועות תשתית 

עיליות ותת קרקעיות 
משולבות ששוות 
לחיסכון בקרקע

מתחמים לייצור חשמל  דונם9000של כ-
באנרגיה מתחדשת

14כ- 
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שיפור המוכנות לחירום במשק
אחרות למדינות רציפות בתשתיות מחובר לא ראלי הישהאנרגיה משק כי העובדה אור ל
כ"אי ישראל מדינת מוגדרת הים, דרך ראשוניים יה אנרגמקורות של ייבוא על מבוסס ו

היכולת בהיבט מבודדת תהיה ישראל מדינת ייסגרו, הים נמלי בו חירום במצב אנרגטי". 
לספק את מקורות האנרגיה ותצטרך להתבסס על יכולות שהוכנו מבעוד מועד.

ישראל, מדינת של האנרגטית הרציפות לשיפור רונות האחבשנים פועל אנרגיה המשרד 
משק של התקינה ופעולתו רכותו היעגדולים. ותקציבים רבים מאמצים בכך  ומושקעים 
ככל רה, הסדיבהספקתם היתר, בין תלויים חירום, ובשעת רגיעה בעת והמים האנרגיה 
על האחריות חיוניים. מוצרים שהם – ומים טבעי גז לסוגיו, דלק חשמל, של האפשר, 

אנרגיה המשרד בידי היא והמים אנרגיה התשתיות בתחומי חירום לשעת ההיערכות 
להכנת המשרד פועל ושבאמצעותם חירום לשעת ייעודיות רשויות ארבע כך לשם שהקים 

והביוב, המים משק החשמל, )משק חירום למצבי בשגרה אמון א הושעליהם המשקים 
הנגזר מאושר יחוס תרחיש פי על ך נעררד המשהטבעי(. הגז ומשק והגפ"מ הדלק משק 

תכניות ונכתבו שירות רמות נקבעו זה לתרחיש ובהתאם רף לעוהלאומי הייחוס מתרחיש 
המענה של הרשויות הייעודיות שתחת אחריות המשרד.

וםי חיריפות האנרגטית במצבור הרצשיפ
הדלקים, הולכת ת מערכושדרוג ים מלאהגדלת נושא ב 116ב/ממשלה החלטת קידום . 1

למשק סולר מלאי רכש ע"י ום בחירהחשמל משק של היתירות הגדלת תכליתה ש
החשמל וחיבור צנרת ההולכה לתחנות הכח:

השלמת רכש מלאי תזקקים למשק האזרחי. 	
רכש מלאי סולר למשק החשמל. 	
/37תמ"א קידום  	 רכת למעהכח תחנות ור לחיבצנרת הנחת שמטרתה –  3 

הולכת הדלקים.
חוק. תזכיר טיוטת טרום הצעה( )נוסח גיבוש – אנרגטי ביטחון חוק קידום   2

הפעלת את ויסדיר האנרגיה משק בתכנון עדיפות למשרד יקנה אנרגטי ביטחון וק ח
משק האנרגיה במצבי חירום.

ירי כנגד האנרגיה משק של תית תשמתקני מיגון – שנתית רב מיגון תכנית מימוש . 3
טילים.

יחוס, )תרחיש לחירום הייעודיות ויות הרשלארבעת המשרד מנכ"ל של תכניות אישורי . 4
רמות שירות ותוכנית מענה(.

יאת רשות החשמל לרכש מלאי חלקי חילוף למשק החשמל ותחמ"שים ניידים.אישור מל. 5
 ניידות למשק הגז הטבעי.PRMS חילוף ו-רשות הגז הטבעי לרכש מלאי חלקיאישור � 6
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ייברעבדת סהקמת מ
על חתמו ה הממשלראש במשרד אומי הלהסייבר ומערך האנרגיה משרד , 2017בשנת 

הסייבר הגנת בתחום וחדשנות למחקר לאומית סייבר מעבדת להקמת פעולה, יתוף ש
תחנות מול אל רגולטור גורם ווה מההאנרגיה משרד תעשייתיות. בקרה מערכות ל ע
במסגרת מים. להתפלת ומתקנים וגפ"מ דלק חברות טבעי, גז חברות הפרטיות, כח ה
משולבות בהן הנ"ל החברות במתקני החיוניות פעול התסביבות של סקרים מבוצעים ו, ז

הקים בנוסף, סייבר. נזקי מפני וההתרעה הניטור יכולות לשיפור חדשות טכנולוגיות 
הניטור מרכזי כל את כוכב בתצורת הקושר מגזרי קברניטי מרכז – המק"מ את המשרד 

הסייבר. להגנת הלאומית הרשות עם משולב אחוד סייבר למרכז התשתית מתקני ב
קריטיות תפעוליות מערכות על סייבר בהגנת נוסף נידבך מהווה המעבדה קמת ה

מוכוונת דינמית, תקשובית שיגרה של הדמיה ומאפשרת תשתית במתקני המצויות 
המעבדה הסייבר. לעולם ופוגענים טכנולוגיות תרחישים, בחינת לצורך תפעולית ביבה ס

בתאם הסמך ויחידות הממשלה די משרלכלל תשתית לספק נדרשת ולכן לאומית הינה 
רשויות תחבורה', רנטיות(כדוגמת הקיבוהדרישות הטכנולוגית ההתפתחות איומים, ל

מקומיות וכו'(.
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מחצבות
הבנייה למשק גלם כחומרי שים משמבישראל המופקים והחציבה הכרייה ומרי ח

לצורך חיונית למשק גלם חומרי של סדירה אספקה שונים. תעשייה לענפי וכן והסלילה 
ציבור, ומבני תעשייה תעסוקה, רים, למגובנייה - אל ישרמדינת של הפיזי הפיתוח משך ה

הקמת תשתיות וסלילת דרכים ומסילות.

ון מחצבותתכנ
רכי לצמענה לתת שמטרתה יבה, ולחצלכרייה צית ארמתאר תכנית היא ב'  14תמ"א 

, 2018באפריל . 2045לשנת עד ייה התעשולצרכי , 2040לשנת עד והסלילה הבנייה ענף 
הגלם חומרי שעתודות בכדי ב'.  14תמ"א אושרה נון, תכהליכי של מעשור למעלה לאחר 

תכנית הכנת - נוסף תכנוני שלב נדרש למשק ינות זמיהיו בתמ"א המסומנים אתרים ב
ומכרות מחצבות אגף ע"י מקודמות וחציבה לכרייה המפורטות התכניות מרבית פורטת. מ

האגף. שקידם משמעותיות תכניות שתי אושרו  2018במהלך פרטיים. יזמים ע"י וחלקן 
דרגות. הר חצבת מאת משמעותי באופן שמרחיבה ,  11/03/256תכנית היא הראשונה 
נאמדות נית שבתכהחציבה בשטחי העתודות . 8201בפברואר תוקף קיבלה התכנית 

ברמה ארצית מתאר תכנית , 14/8תמ"א היא שנייה הלחצץ. דולומיט טון יליון מ 130בכ-
התכנית בשטח העתודות . 2018ר בנובמבתוקף לה קיבאשר קדרים למחצבת רטת מפו

התכנית . הארץבצפון ילה והסלהבנייה משק עבור גלם חומר טון מיליון  200בכ-נאמדות 
קיבלה  2018בנובמבר כן, כמו ל. במקבישונים ים מפעילשני של פעילות מאפשרת 

יזם ידי על שקודמה השיטה בית לקיבוץ ממזרח לת הבזלמחצבת הרחבה תכנית תוקף 
 מיליוני טון.8פרטי. עתודות שטח התכנית נאמדות בכ-
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יקום מחצבותהקרן לש
בהתאם . 1978תשל"ח-מחצבות(, לשיקום )קרן המכרות תקנות הותקנו  1978בשנת 

ורשויות. משרדים נציגי  9בידי מנוהלת הקרן צבות. מחלשיקום הקרן הוקמה לתקנות 
קבוע נציג שהינו המכרות על למפקח בנוסף זאת , האנרגיהמשרד נציג עומד ראשה ב

בהנהלה.
לטובת המחצבה פעילות בתקופת כספים גביית על מתבסס הקרן של העבודה יקרון ע
שיקום. כטעון השטח על מכריז ת המכרועל שהמפקח לאחר וזאת המחצבות יקום ש
ישנות במחצבות גם מטפלת קרן ההשיקום, ובין הגביה בין הכרחי קשר ואין ואיל ה
אתרי טבע לאוכלוסייה, קרבה בטיחות, וביניהם קום לעדיפות בשילקריטריונים התאם ב

ונוף, עוצמת הפגיעה וכן יעוד השטח.
בשלבים שנמצאות מחצבות  30מ-ביותר שנה ידי ממטפלת מחצבות לשיקום רן הק
ממיזמי אחד בשטח. עבודות ביצוע בוכלה שיקום ות תכנימהכנת החל שיקום, של ונים ש
לאומי בגן הנטושות המחצבות ם שיקוהינו הקרן כיום שמקדמת החשובים שיקום ה

 מלש"ח.30מגדל צדק בהשקעה של כ-

מלש"ח

מיליון5.51כ-
למשק גלם חומרי טון 

הבנייה, הסלילה והתעשייה

מעל

גביית תמלוגי מחצבות



| פעילויות עיקריות | 332018

אגף הפיקוח ביצע מעל 11 אלף ביקורות, 
כ-3000 דגימות דלק וכ-391 מבצעים במסגרת 

פעילות אגף החקירות במינהל הדלק

קידום אכיפה בתחומי פעילות המשרד
והגפ"מום הדלק יפה בתחאכ

תחנות מספר כנגד אכיפה פעילות - פיראטיות דלק ותחנות דלק איכות בתחומי כיפה א
כ- ועוד. הגנ"ס רמ"י, ישראל, משטרת - האכיפה גורמי עם בשיתוף פיראטיות דלק 
 תחנות תדלוק בדלק וגז לרבות מסופים.1,200

אב בתי מיליון  2כ הכולל תחום בפועלת האכיפה יחידת – הגפ"מ בתחום אכיפה 
התחומים היקף גז. וכניות וסניפים סומאות מורשים גז ספקי  60כ פועלים ובו ועסקים 

המפוקחים. 

הוגשו למעלה מ340

כתבי אישום ניתנו80

קנסות מינהליים
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יהעלות באנרגייי התומיפה בתחאכ
כלל על בקרה האגף ביצע כן כמו אנרגיה קורות מחוק בכוח אכיפה מבצע אגף ה

להתייעלות המענקים קרן מטעם הפרויקטים ועל ד המשרע"י המסובסדים הפרויקטים 
באנרגיה והפחתת פליטות.

הוגשו6

כתבי אישום 539ביקורות שטח
בוצעו

 הוטלו למעלה מ-2018בשנת 

012
על רשויות מקומיות, תאגידי מים, מפעלים 

וחנויות אשר לא עמדו בתקנות מקורות אנרגיה

ת
סו

קנ
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חקיקה והחלטות ממשלה
ישול( ודלק)גז בגפ"מ 
משק את שמסדירה חוק הצעת   -2018התשע"ט-המעובה, הפחמימני הגז חוק הצעת 

ביום פורסמה ההצעה . 1989התשמ"ט-ורישוי(, )בטיחות הגז חוק במקום ובאה גפ"מ ה
 ם ע.2018בדצמבר  24ביום הכנסת במליאת ראשונה קריאה ועברה  2018בדצמבר  12

כניסת הממשלה החדשה נפעל לקידום החוק בקריאה שניה ושלישית.
 2018התשע"ט-)תיקון(, גפ"מ( ות בעבודהעוסקים )רישוי ורישוי( )בטיחות הגז קנות ת
 2018ביולי  30ביום הכלכלה ועדת ידי על אושר ון התיק קנות. התשל מקיף תיקון  -

�2018 בספטמבר 16ופורסמו ברשומות ביום 
חדשות תקנות -  2018התשע"ט-גפ"מ(, ספקי )רישוי ורישוי( )בטיחות הגז קנות ת

הנוהל את ומחליפות גפ"מ ספק רישיון לקבלת המקצועיות הדרישות את שמסדירות 
 2018ביולי  30ביום הכנסת של ה הכלכלבוועדת ו אושרהתקנות גז. ספק רישיון למתן 

�2018 באוקטובר 28ופורסמו ברשומות ביום 
וספקי זיקוק בתי ידי על גז )מכירת חקיקה( יקוני )תהמדינה במשק הסדרים קנות ת
אלמנטים הוסדרו רתו שבמסגהתקנות, של מקיף תיקון   -2018התשע"ח-)תיקון(, ז( ג

התחרות. עידוד לצורך קטנות לחברות הקלות ואושרו ההקצבות, במנגנון מהותיים 
ברשומות ופורסם  2018במרץ  6ביום הכנסת של הכלכלה ועדת ידי על אושר התיקון 

�2018 במאי 31ביום 
א)ב( 17בסעיפים האמורות התקופות )הארכת חקיקה( )תיקוני המדינה במשק הסדרים צו 
שנועדו שעה אות הורשתי של תוקפן את שמאריך צו   -2018התשע"ט-לחוק(, ב)ב( 17ו- 

ביום הכנסת של הכלכלה ועדת ידי על אושר הצו הגפ"מ. במשק התחרות את לקדם 
�2018 בדצמבר 26 ופורסם ברשומות ביום 2018 בדצמבר 17
צו   -2019התשע״ט-בנזין( )תיקון(, במנועי רכב לת )הפעלק( ודרכב )מנועים הפעלת ו צ

שהתיר את השימוש בבנזין מעורב במתנול להנעת רכב.
במשק תשתית )תעריפי ם ושירותימצרכים מחירי על פיקוח צו - המחירים על פיקוח צווי 

מרביים )מחירים ותים ושירמצרכים מחירי על פיקוח צו ,  2018התשע״ח-)תיקון(, דלק( ה
)החלת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו , 2018התשע״ח-)תיקון(, תדלוק( בתחנות 

�2018החוק על סולר לתחבורה וקביעת רמת פיקוח( )תיקון(, התשע״ח-
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יהעלות באנרגייהת
 2018התשע״ט-אנרגיה(, לשימור ל פוטנציאלאיתור סקר )ביצוע אנרגיה מקורות קנות ת
וייכנסו  2018בשנת עודכנו נרגיה אלשימור פוטנציאל לאיתור סקר ביצוע קנות ת- 

סקר בביצוע המחייב השנתי הצריכה סף הם: המשמעותיים השינויים . 2019ביוני לתוקף 
שהיה טשע"ן  2,000במקום בחשמל, או בדלקים  )טשע"ן( ט נפערך שווה טון  1,250הוא 

הקיימות בתקנות שנים חמש מכל ירדה הסקר ביצוע תדירות , כן כמו כה. עד הוג נ
מקומיות, רשויות ממשלה, משרדי ם, שוניציבוריים גופים מעתה שנים.  5�4ל- לאחת 
יהיו המדינה, מתקציב  80%לפחות הן שהכנסותיהם צרכנים וכן ממשלתיות חברות 

שערכו, הסקר המלצות את לממש גם אלא הסקרים, את לבצע רק לא מחויבים 
הצפויות להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים.

ממשלה להחלטת בהתאם   -2018התשע״ח-(, 2מס' )תיקון אנרגיה מקורות חוק הצעת 
התחרות "הגברת שעניינה חשמל" מוצרי ביבוא הרגולטורי הנטל "הפחתת בנושא , 1858

הורדת למען לפעול הממשלה ממדיניות וכחלק היבוא", בתחום האסדרה תהליכי וייעול 
משנה אשר אנרגיה מקורות חוק של תיקון בוצע   הצריכהמוצרי בתחום המחיה וקר י

דגם של פרטנית בדיקה במקום יבואן הצהרות של לפורמט לישראל היבוא מודל את 
התקדם. לא הבחירות עקב אך סת בכנראשונה יאה בקרעבר החוק התקנים. במכון אב 

עם כניסת הממשלה החדשה נפעל לקידום החוק בקריאה שניה ושלישית.

ות מתחדשותאנרגיחשמל ו
אושרו  2018בשנת  -ובנייה לתכנון הארצית במועצה סולאריות למערכות התקנות אישור 

משרד התכנון, מנהל האנרגיה, רד משבשיתוף נייה ובלתכנון הארצית המועצה ידי ל ע
רבי בבניינים סולאריות למערכות חדשות תקנות והשיכון, הבינוי ומשרד הסביבה הגנת 

חמים מים אספקת לצורך אריות סולמערכות להתקין חובה הייתה  היום עד קומות. 
של התקנה תחויב החדשות התקנות לתוקף ייכנסו כאשר העליונות, הקומות  7ב-רק 

רבי בבניינים הקומות בכל שמש( קולטי או חום )משאבות באנרגיה יעילות ערכות מ
קומות. 

לעודד מנת על -  גגותעל וולטאים פוטו מתקנים לבנייה מהיתר פטור תקנות יקון ת
ומנהל האוצר משרד עם בשיתוף המשרד, קידם גגות על מתחדשת אנרגיה הקמת 

 2014תשע"ד-מהיתר(, הפטורים ומבנים )עבודות והבנייה התכנון תקנות תיקון תכנון, ה
שלה המיתקן שהספק וולטאית פוטו מערכת קמת להמהיתר הפטור סעיף שיורחב כך 

בתקנות".המפורטים התנאים יתר שיתקיימו ובלבד למבנה, ואט קילו  700על עולה אינו 
מבני ושינוי החשמל במשק רפורמה בנושא  03/06/2018מיום , 3859הממשלה החלטת 
והוראת  16מס' )תיקון החשמל משק חוק וכן  ממשלה החלטת ותיקון החשמל בחברת 
, החשמלמשק לייעול מל, החשמשק מקטעי בכל מקיף שינוי   - 2018התשע״ח-שעה(, 
להיערכות הייצור, במקטע התחרות הגדלת ובפרט החשמל במשק התחרות עידוד 

בהמשך החשמל, חברת של הפיננסית האיתנות ולחיזוק מתחדשות אנרגיות לקליטת 
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�2018 במאי 17לעקרונות מדיניות שפרסם שר האנרגיה ביום 
, 2018התשע״ט-)תיקון(, יה( )קוגנרצהחשמל משק תקנות  -החשמל משק תקנות תיקון 

ותקנות , 2018התשע״ח-)תיקון(, קונבנציונלי( פרטי חשמל )יצרן החשמל משק תקנות 
. 2018התשע״ח-)תיקון(, רישיון( בעל וחובות רישיון למתן ונהלים )תנאים החשמל משק 
התכנית חוק במסגרת  13מס' החשמל משק חוק לתיקון בהמשך נדרש התקנות תיקון 

(, 2016ו- 2015התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית 
סעיפי תיקון ולנוכח החשמל רשות בהקמת הקשורים בנושאים היתר בין , 2015התשע"ו-

ההסמכה בחקיקה הראשית.
הרישיון תקופת הארכת    –2018התשע״ח-תיקון(, ))קוגנרציה( החשמל משק תקנות 

ליצירתו שהמקור חשמל ייצור קן למיתהרלוונטיים פיננסית לסגירה והמועד מותנה ה
מורכבים שהם רוח, באנרגיית טים לפרויקהתכנון הליכי התמשכות לנוכח זאת רוח, הוא 

וארוכים משמעותית מתכנון בטכנולוגיות אחרות

יגז טבע
המקצועי הצוות המלצות עיקרי אימוץ  06/01/2019מיום -  4442הממשלה החלטת 
הגז משק בנושא הממשלה מדיניות לבחינת הוועדה המלצות של תקופתית לבחינה 

. הטבעי בישראל ותיקון החלטת ממשלה
-2018התשע"ח-(, 6ס' מ)תיקון ורישוי( יחות )בטהגז וק ח ביולי  9ב התקבל החוק   

היום בנוסחו החוק . 1989התשמ"ט–ורישוי(, )בטיחות הגז חוק את מתקן והוא  2018
בדיקות לערוך מוסמכים שיהיו פרטיים בודקים גופים להסמיך שיאפשרו הוראות ובע ק

תקינות אישור ולתת לצריכה, בעי טגז מתקני של והפעלתם התקנתם לשם בטיחות 
לבטיחות לסכנה חשש יש שבהם במקרים כי קובע החוק זאת, עם מיתקנים. אותם גבי ל
המיתקן לבעל הוראות לתת הטבעי הגז ברשות הבטיחות על הממונה רשאי ציבור, ה

שהגוף ובלבד למתקן, תקינות בדיקת לבצע בודק לגוף להורות וכן הסכנה, מניעת לשם 
לגבי התקף התקינות אישור את שנתן בודק גוף אותו יהיה לא המיתקן את שיבדוק 
עד שתחול כך בשנתיים, האמורה ההוראה של תוקפה את מאריך לחוק התיקון המתקן. 

�2019לחודש ספטמבר 
ורישוי( )בטיחות הגז צו ועדכון בעי( טגז להולכת נים )מיתקורישוי( )בטיחות הגז צו דכון ע

רישיון בעל פעילויות את להסדיר היא הצווים עדכון מטרת - טבעי( גז לחלוקת )מיתקנים 
ולהתפתחויות ביותר העדכניים לתקנים שיתאימו ך כהחלוקה רישיונות ובעלי הולכה ה

האחרונות במשק. 
חלוקה רישיון בעל   -8102התשע״ח-עי(, טבגז וקת לחלים )מיתקני( ישוורות )בטיחהגז ו צ
אלא גז, עבודת בו יבצע ולא יפעילו א לחלוקה, מרשת חלק א שהוטבעי גז מיתקן יקים א ל

אמים את כל אלהאם כן התכנון, ההקמה, ההפעלה וביצוע עבודת הגז תו

מחקר
לאומית תכנית אישור בנושא - ( 23/12/2018ום )מי 4339מספר ממשלה החלטת 
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ומשרד הסביבה הגנת להמשרד עם יחד הוגשה טה ההחל- התיכון הים לניטור מורחבת 
וקבעה התיכון בים הנעשות דידות מלגבי מידע לשיתוף מסגרת בנתה ההצעה מדע. ה

מסגרת תקציבית לניטור ולמחקר תומך ניטור.
מסגרת להסכם עקרונות יישום בנושא  - ( 01812/07/2)מיום  4075לה ממשהחלטת 

הועברה ההחלטה - בע"מ ישראל לואגמים ימים לחקר החברה לבין האנרגיה משרד ין ב
 2461 בהחלטה 2כחלק ממימוש סעיף 

יםמ
וכן , 30על יעלה לא המים די שתאגיהיתר בין קבע ון התיק– וביוב מים תאגידי חוק תיקון 

כיום. שקיימים מים תאגידי  56לעומת וזאת , 2019מיולי תחל האזורי התאגוד חובת כי 
לגודל בהתאם האזורי בתאגיד דירקטורים למנות יוכלו רשויות החוק תיקון מסגרת ב

כללים לקבוע ים המרשות הוסמכה כן כמו ברים. ח 11של למגבלה עד האוכלוסייה, 
מים תעריף לקבוע הוסמכה המים רשות ומועצת מרחוק קריאה מים- מוני להתקנת 

מופחת במקרים של נזילות. 
עם להתמודדות אסטרטגית תכנית בנושא  10/06/2018מיום , 3866הממשלה החלטת 

.2018-2030תקופות בצורת במשק המים בשנים 
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