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גוסטב לה בון
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נותנים גז לצמיחה
ד"ר יובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

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 "לוויתן" מאפשרים לנו למצות את הפוטנציאל הגלום 
בו, על שלל יתרונותיו הכלכליים והסביבתיים כאחד. כבר בעת הזו, ניתן לראות את ההשפעה של המתווה על המשק הישראלי בכלל ועל 
התעשייה בפרט, אשר מאפשר לנו להרחיב את השימוש בגז הטבעי. זהו חלק מובהק מהמדיניות אותה אני מוביל, שעיקרה הוא הפחתת 

השימוש בדלקים מזהמים, תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל.

כמו כן, לאחר שנים בהן הים היה 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.

בתחום החשמל, הוריתי על הפחתת השימוש בפחם בכל התחנות ברחבי הארץ וכן על סגירת היחידות הפחמיות בתחנת הכח "אורות רבין" 
ולהקמתן של תחנות כח חדשות המופעלות באמצעות גז טבעי. לצד החלטה זו, שמנו לנו למטרה להגדיל את ייצור החשמל באמצעות 

אנרגיות מתחדשות ב- 17% עד לשנת 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 היהודים והפלסטינים 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.

 אני רוצה להודות לעובדות ולעובדי המשרד על פועלם בשנה האחרונה ועל השלמת תכניות העבודה 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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משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מופקד על תחומים חיוניים המשפיעים על איכות ואורח החיים של כלל 
אזרחי ישראל ובראשם אספקת צרכי האנרגיה של המשק בשגרה ובחירום. 

כדי לממש את תפקידו וייעודו, המשרד קובע מדיניות בתחומי הגז, החשמל והמים בטווח הקצר והארוך, במטרה לפתח 
את המשק וליצור ודאות רגולטורית. כלי העבודה של המשרד מגוונים ומתקדמים והם משפיעים על כלל היבטי התכנון, 

הפיתוח והבקרה. 

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

למאגרי הגז "לוויתן", "כריש ותנין" והרחבת שימושי הגז הטבעי - באמצעות קידום אספקת גז טבעי למגזר התעשייתי, 
הביתי, דלק לתחבורה ועוד.

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

פועל המשרד 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, הכוללים 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 סמוך 
ובטוח כי בזכות עבודתכם המקצועית והמסורה, נעמוד יחד ביעדים השאפתניים שהצבנו לעצמנו, לטובת המשק 

והציבור הישראלי.

בברכה,

שאול מרידור

יחד, מקדמים את משק האנרגיה
שאול מרידור, מנכ"ל המשרד
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ייעוד

משרד האנרגיה יזום, יוביל ויבצע מדיניות בתחומי האנרגיה ומשאבי הטבע
על מנת להבטיח את אספקת צרכי האנרגיה והמים של המשק בשגרה ובחירום

ואת פיתוח אוצרות הטבע בישראל. כל זאת, מתוך מחויבות לשיפור איכות החיים של הציבור
ומתוך אחריות לצמיחה בת קיימא של המשק הישראלי.

המשרד פועל מתוך שליחות ציבורית לאור ערכים של אמינות, מצוינות ומקצועיות.

כדי לממש את תפקידו ויעודו, המשרד פועל בכיוונים המרכזיים הבאים:

 קביעת מדיניות בתחומי הגז, החשמל, המים והסייבר בטווח הקצר והארוך, -
במטרה לפתח את המשק וליצור ודאות רגולטורית.

תכנון, ביצוע פעולות וחקיקה לצורך יישום מדיניות. -

יצירת התשתית הרגולטורית לפיתוח, לפיקוח ולבקרה. -

פיתוח מומחיות ומקצועיות של צוות המשרד. -
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מטרות

עידוד יזמות, חדשנות והתייעלות אנרגטית במשק האנרגיה

הרחבת ה- start-up nation באמצעות

גיוון מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה, בשגרה ובחירום

חיזוק החוסן הלאומי באמצעות

פיתוח משק גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי

חיזוק כלכלת ישראל באמצעות

קביעת מדיניות ארוכת טווח ואסדרה מתאימה במשק החשמל

הובלת משק אנרגיה יעיל, בר השגה, בר קיימא ובטיחותי

שיפור איכות החיים באמצעות
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תוצאות
עמידה בתמהיל 
מקורות האנרגיה

 התייעלות 
אנרגטית

מיצוי הפוטנציאל 
 הכלכלי של 
הגז הטבעי

גידול עתודות 
אנרגיה, תשתיות 

ומחצבים

הרחבת השימוש 
בתחליפי דלקים

מזעור ההשפעות חשמל*
הסביבתיות

מחזיקי עניין
 עידוד יזמות 

עסקית פרטית 
במשק האנרגיה

 גוף ידע
וסמכות יוזם

 עידוד מחקר 
אקדמי ועסקי

אנרגיה איכותית אנרגיה בת השגהשירות מעולה 
ובטיחותית

בטחון התשתיות 
במשק האנרגיה 
בשוטף ובחירום

תהליכים
הרחבה ושדרוג ניצול תקציבי

תשתיות פיזיות
 חיבור מפעלים 

לגז טבעי
הובלת מדיניות, 
חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח בקרה ופיקוח
ומתכלל

תרבות ותשתיות צמיחה
 ניהול מבוסס 
נתונים ומחקר

יכולות ליצירת ״משרד אחד״
אימפקט חיובי

ניהול אפקטיבי יוזמה
ושירותי

 * לאור לוחות הזמנים של הקמת רשות החשמל החדשה ומינוי יו"ר קבוע, מכינה רשות החשמל תכניות עבודה באופן עצמאי, 
   לאור יעדי המשרד המפורטים בספר זה.

יעדים



משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים 12

משימות אסטרטגיות
< ניהול הליך תחרותי למתן רישיונות נוספים לחיפוש בים

< קידום תכניות הפיתוח של תמר, לוויתן, כריש ותנין

< אספקת גז טבעי למגזר הביתי

< CNG לתחבורה - המרת גז טבעי לדלק

< תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית

< תמ"א 41 - תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה

< פיתוח שימושים בגז טבעי

< מאגר נתוני אנרגיה לשימוש המשרד

< ניהול המעבר למשרדים החדשים

< הליכי היוועצות עם מחזיקי עניין והציבור

< תרחישי יחוס, רמת שירות ותכנית המענה

< גיבוש תכנית אב למשק האנרגיה
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פעילות במוקד העשייה

20162016 H1H1 H22017

הטמעת פלטפורמה דיגיטלית 
להליכי היוועצות עם מחזיקי עניין והציבור

 “Ship to Ship” תחילת ביצוע

הצגת הפוטנציאל לתוכן 
מקומי בשוק הגז הטבעי 

מסמך יעדי רמות שירות

אישורי קדיחה - 
"תמר 8" 

תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית 

סקר אסטרטגי סביבתי 
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2017

CNG (הסבת גז טבעי לדלק) - 
תחנות תדלוק בהיערכות לחיבור 

הבאה לאישור של תמ"א 41 - 
תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה 

מאגר נתוני אנרגיה – 
מהדורה ראשונה 

מסמך תרחישים ענפיים 

היערכות לפיתוח כריש ותנין 

אישור תקן גז טבעי לבניינים 

פרסום הזוכים במכרז 
לרישיונות חיפוש נוספים 

H2



המינהל יקדם ניצול מיטבי של משאבי הטבע 
 במטרה לשפר את איכות החיים של הציבור 

ויאתר את המשאבים הניתנים לשימוש לצורך 
הפקת אנרגיה וחומרי הגלם למשק הבניה, הסלילה 

והתעשייה - בצורה יעילה, בטוחה ועל פי החוק, 
תוך מזעור הפגיעה באדם ובסביבה ומקסום 

התועלות הכלכליות.

מינהל אוצרות הטבע



מינהל אוצרות הטבע 16

יעדים 2016-2017

 איתור 
משאבים חדשים

הבטחת ביצוע 
פעולות כרייה 
וחציבה כחוק

תומך ביעד משרדי
 < גידול עתודות אנרגיה, 

   תשתיות ומחצבים

תומך ביעד משרדי
< בקרה ופיקוח

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

980 1015 965 זמינות חומרי גלם לבניה ולסלילה )מיליון טון(

188 192.5 197 זמינות חומרי גלם לתעשייה )פוספטים, מיליון טון(

10 איתור משאבים משוערים )גז טבעי ונפט( - הצלחה בהליך פתיחת הים )מספר בלוקים 
שקיבלו הצעות במכרז(

839.5 844 848.5 )BCM( איתור עתודות גז טבעי ונפט

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

14 7 16 מספר אתרי חציבה בלתי חוקיים )מצטבר שנתי(

4 4 5 משך הזמן שחציבה בלתי חוקית מתבצעת )ממוצע ימים לאתר מרגע הדיווח הראשון( 

8 4 10 התאמה בין רישיון החציבה לפעילות המחצבה )כמות חריגות מהרישיון, מצטבר שנתי(
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 ניצול יעיל 
של המשאבים 

הקיימים

 ניצול יעיל 
של המשאבים 

הקיימים תוך 
צמצום הפגיעה 

בסביבה

פיתוח תעשייה 
לרווחת הציבור

תומך ביעד משרדי
 < מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של 

   הגז הטבעי

< אנרגיה איכותית ובטיחותית

תומך ביעד משרדי
< מזעור ההשפעות הסביבתיות

תומך ביעד משרדי
  < מיצוי הפוטנציאל הכלכלי 

   של הגז הטבעי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

9.5 4.75 9 כמות הגז הטבעי והנפט המופקים )BCM מצטבר שנתי(

6 6 הפסקות ועיכובים בהזרמת נפט וגז טבעי )שעות חודשיות(

1 1 2 מספר תקלות בטיחותיות וסביבתיות בשלבי הקידוח וההפקה )גז טבעי ונפט(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

5% 5% 5%  אי שינוי במדדי סביבה )גז טבעי ונפט( - ריכוזי המזהמים מעבר לתחום ההשפעה 
לא יעלה על ערכי ERL בסדימנט

930 955 980 צמצום שטח ערימות הטפל במחצבות )סה"כ דונם במחצבות(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

800 360 770 גביית תמלוגים )במיליוני ש"ח מצטבר שנתי(
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"אנרגיה היא שמחה נצחית"  

ויליאם בלייק
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

< גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

< מזעור ההשפעות הסביבתיות

< אנרגיה איכותית ובטיחותית

< בקרה ופיקוח
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

קידום תכניות הפיתוח של תמר, לוויתן, כריש ותנין <

ניהול הליך תחרותי למתן רישיונות נוספים לחיפוש בים <

הקמת מאגר מידע לאומי לנפט וגז טבעי <

השלמת סקר אסטרטגי סביבתי )סאס( <

עדכון תחזית ביקושים לחומרי גלם לבניה ולסלילה <

תכנון אתרי כרייה וחציבה בכפוף לתמ"א 14 ב' <

תכנית ניטור המרחב הימי )בדגש על ים עמוק( <

מסמך עקרונות - מדיניות לניהול חומרי גלם ולהתייעלות בניצולם <
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 קידום תכניות 
הפיתוח של תמר, 
לוויתן, כריש ותנין

פיתוח מאגרי לוויתן, כריש ותנין, וחיבורם למשק הישראלי.

תומך ביעדים אגפיים:
ניצול יעיל של המשאבים הקיימים

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

תפוקהתאריך יעדפעילות

אישורי קידוח2016|09|15אישורי קידוח לתמר 8

חומרים לדיון במועצת הנפט 2016|12|31הכנת חומרים למועצת הנפט בנושא כריש ותנין

העברת 2016pre-ruling|12|31אישור מפעיל כריש ותנין

אישור התכנית2016|12|31אישור תכנית הפיתוח של מאגר לוויתן

מכתב העברה לשותפויות2017|02|15העברת זכויות כריש ותנין

שטר חזקה מתוקן2017|03|15תיקון חזקת כריש ותנין

תכנית מאושרת2017|09|15אישור תכנית פיתוח כריש תנין



מינהל אוצרות הטבע 22

"השפע הוא פרי ניהול טוב" 
ז'אן ז'ורס
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ניהול הליך תחרותי 
למתן רישיונות 

נוספים לחיפוש בים

פתיחת השטח הימי של ישראל להליך תחרותי, פומבי ושוויוני.

תומך ביעדים אגפיים:
איתור משאבים חדשים

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

תפוקהתאריך יעדפעילות

חבילות מידע לחלוקה2016|08|01שרטוט בלוקים והכנת חבילות מידע

אתר מכרז עובד2016|09|15בניית אתר אינטרנט יעודי למכרז

Road Show החלטת מיקומים ולו"ז2016|09|15תיאום

סקר2016|09|29סיום סקר אסטרטגי סביבתי

קבלת התייחסות מהמשרדים הרלוונטים2016|10|13תיאום ההליך מול משרדי ממשלה נוספים

מסמכים מוכנים להגשה2016|11|10אסדרת מסמכים רגולטוריים בדגש על תקנות מפעיל

מסמכי הליך תחרותי2016|11|14כתיבת מסמכי תהליך

מכרז פתוח2016|11|15פרסום ההליך התחרותי

הוגשו הצעות ל-10 בלוקים2017|04|21סגירת המכרז

זוכים במכרז2017|07|15פרסום הזוכים



מינהל אוצרות הטבע 24

 הקמת מאגר 
 מידע לאומי 

לנפט וגז טבעי

 הקמת מאגר מידע שבאמצעותו ינוהל כל המידע הקיים במשרד בנושא חיפושים 
והפקה של נפט וגז טבעי.

תומך ביעדים אגפיים:
איתור משאבים חדשים

ניצול יעיל של המשאבים הקיימים

פיתוח תעשייה לרווחת הציבור

תומך ביעדים משרדיים:
עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תפוקהתאריך יעדפעילות

חוזה חתום2016|12|15בחירת ספק להקמת מאגר מידע לנפט וגז טבעי

הקמת אתר מרכזי ואתר גיבוי ותצורה ראשונית של המערכת 
)קונפיגורציה(

האתר באוויר על פי אפיון של היחידה2017|05|01

השלמת תצורת טעינת נתונים בעדיפות ראשונה והפעלה של 
מאגר המידע

כל הנתונים הדיגיטלים הזמינים נטענו והאתר מתפקד באופן 2017|09|01
תקין

הוקם ממשק אינטרנטי פתוח לציבור בו יופיע מידע חלקי 2017|12|31הקמת אתר אינטרנט פתוח לציבור
מסוג מטא דאטה
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השלמת סקר 
אסטרטגי סביבתי 

)סא"ס(

הכנת סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש הגז הטבעי והנפט במרחב הימי של ישראל הוא 
תנאי בסיסי על פי החלטות ה- OECD טרם ניצול משאבי הטבע. השלמת הסא"ס והטמעת 
המלצותיו בפתיחת הים בהליך התחרותי תאפשר לקדם חיפוש והפקה של משאב הטבע 

תוך מזעור הקונפליקטים בעת ניצולו.

תומך ביעדים אגפיים:
איתור משאבים חדשים

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

תפוקהתאריך יעדפעילות

טיוטת סקר להערות הציבור2016|06|30פרסום טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי להערות הציבור

ריכוז הערות ונימוקים2016|07|15בחינת הערות הציבור ותיקון הסקר

סקר2016|09|22הצגת דוח סופי בוועדת ההיגוי

גיאו פרוספקטס, חיא"ל2016|09|30סיום סקר אסטרטגי סביבתי

דו"ח2017|12|31מעקב ובקרה על יישום המלצות הסא"ס
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עדכון תחזית 
ביקושים לחומרי גלם 

לבניה ולסלילה

תחזית הבסיס לביקושים לחומרי הגלם, כפי שנקבעה בתמ"א 14 ב', מהווה אבן היסוד 
לקביעת האסטרטגיה הלאומית המנחה לקידום ולתכנון אתרי כרייה וחציבה. על רקע 

השינויים המהותיים שחלו מאז נערכה תחזית הביקושים האחרונה בכל הנוגע למדיניות 
התכנון הארצית למגורים ולפיתוח התשתיות התחבורתיות, קיים צורך לעדכן תחזית זו. 
הערכת הביקושים הצפויים לחומרי גלם תייצר תמונת מצב עדכנית של העתודות ביחס 

לביקוש לשנים הבאות ובהתאם ניתן יהיה לקבוע אם יש צורך לפעול לעדכון תמ"א 14 ב' 
למען הבטחת עתודות של חומר גלם במחסור.

תומך ביעדים אגפיים:
איתור משאבים חדשים

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

תפוקהתאריך יעדפעילות

איסוף מידע ונתונים פרטניים ועדכניים אודות הביקושים החזויים 
ואודות מגמות הביקוש לחומרי גלם הצפויות על ציר הזמן.

דוח התקדמות של חברת היעוץ2016|11|30

עיבוד וניתוח המידע אודות הביקושים ברמה האזורית 
והגיאוגרפית לכלל חומרי הגלם.

דוח ביניים של חברת היעוץ2016|12|31

דוח סופי המכיל תחזית ביקושים לחומרי גלם2017|01|30בניית מודל מתכלל לתחזית הביקושים עד לשנת 2040.

דוח מוכן לפירסום2017|02|28הגשת דוח סופי
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תכנון אתרי כרייה 
 וחציבה בהתאמה

לתמ"א 14 ב'

אישור תכנון מפורט לאתרי כרייה וחציבה במוסדות התכנון לטובת גידול זמינות של חומרי 
גלם במחסור למשק הבניה, הסלילה והתעשייה; התכנון יתבסס על האתרים המוצעים 

בתמ"א 14 ב' - "תכנית מתאר ארצית לכרייה ולחציבה"; תמ"א 14 ב' אמורה להבטיח 
זמינותם של חומרי חציבה )אגרגט, חול, חרסית וכו'( עד 2040 ושל מחצבים )פוספט, 

פורצלניט, פצלי שמן, וכו'( עד 2045.

תומך ביעדים אגפיים:
איתור משאבים חדשים

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

תפוקהתאריך יעדפעילות

אישור שינוי שלביות בועדה מחוזית לתכנון ולבניה - דרום2016|04|30אישור תכנון אתר כרייה וחציבה - שלביות תכנית רותם תעשייה

אישור שינוי שלביות בועדה מחוזית לתכנון ולבניה - דרום2016|04|30אישור תכנון אתר כרייה וחציבה - שלביות רותם צפון

התחלת תכנון אתר כרייה וחציבה )אגרגט מגיר ודולומיט(-
הרחבת מחצבת גולני

בחירת חברה מתכננת מרשימת מתכננים של רשות מקרקעי 2016|12|31
ישראל

בחירת חברה מתכננת ומתן הוראה להכנת התכנית במועצה 2017|01|31תכנון אתר כריית פוספט - תחילת שדה בריר
הארצית

בחירת זוכה וקביעת מוסד תכנון2017|02|28תכנון אתר כרייה וחציבה )אגרגט מבזלת( - תחילת בית אלפא

התחלת תכנון אתר כרייה וחציבה )אגרגט מגיר ודולומיט( - 
הרחבת מחצבת הר שחר

בחירת זוכה2017|02|28

בחירת זוכה וקביעת מוסד תכנון2017|02|28התחלת תכנון אתר כריית חול - מישור רותם

 אישור תכנון אתר כרייה וחציבה - הסדרת דרך גישה 
מחצבת רוויה

אישור תכנית2017|12|31

 אישור תכנון אתר כרייה וחציבה )אגרגט מגיר ודולומיט( - 
הר דרגות

אישור תכנית2017|12|31

אישור תכנית2017|12|31אישור תכנון אתר כרייה וחציבה )אגרגט מגיר ודולומיט( - קדרים



 הרשות תפתח את משק הגז הטבעי בישראל 
באמצעות תמריצים לפרישת הרשת ועידוד חיבור 

 צרכנים. בד בבד, תבטיח הרשות את הרחבתו 
של המשק באופן שיאפשר השקעות בו ומתן 

שירותים ברמת איכות, אמינות וזמינות נאותים.

רשות הגז הטבעי
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יעדים 2016-2017

אסדרה 
רגולטורית של 

משק הגז הטבעי 

תומך ביעד משרדי
 < מיצוי הפוטנציאל הכלכלי 

   של הגז הטבעי

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
   ואסדרה

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

1 הגשת תקנות ומפרטים לאישור השר

5 מתן אישור לגופים בודקים בתקופת המעבר

1 סיום תקופת המעבר למתקני קצה ותחנות התדלוק

1 מתן רישיון חלוקה לאזור ירושלים

1 מתן רישיון ספק גט''ד

1 הגשת תקנות הסמכות לאישור ועדת הכלכלה, עדכון דרישות מקצועיות לעוסקים בעבודות גז 
טבעי

2 הגשת צווי בטיחות לאישור ועדת הכלכלה

1 אסדרה רגולטורית של חיבור תחנות תידלוק בגט"ד
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חיבור צרכנים 
לגז טבעי

יצירת תנאים 
מיטביים 

ומאוזנים להמשך 
פיתוח מערכת 
ההולכה ורשת 

החלוקה בגז 
הטבעי

הרחבת השימוש 
בגז הטבעי

תומך ביעד משרדי
 < מיצוי הפוטנציאל הכלכלי 

   של הגז הטבעי

< חיבור מפעלים לגז טבעי

תומך ביעד משרדי
 < מיצוי הפוטנציאל הכלכלי 

   של הגז הטבעי

 < עידוד יזמות עסקית פרטית 
   במשק האנרגיה

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
   ואסדרה

תומך ביעד משרדי
 < מיצוי הפוטנציאל הכלכלי 

   של הגז הטבעי

 < הרחבת השימוש בתחליפי 
   דלקים

 < הרחבה ושדרוג תשתיות 
   פיזיות

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

119 96 76 מספר הצרכנים המחוברים לגז טבעי )מצטבר מתחילת 2016(

100 30 מספר הסכמים לחיבור צרכנים חדשים לגז טבעי )מצטבר מתחילת 2017(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

100% הגדרת מדיניות שימוש בליין-פק

100% עדכון תעריף ההולכה

100% 100% עדכון תעריף החלוקה לבעלי רישיונות

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

330 224 150 פרישת צנרת חלוקה )ק"מ, מצטבר מתחילת 2016(

175 145 125 פרישת צנרת הולכה )ק"מ, מצטבר מתחילת 2016(

100% 100% 100% הפעלת צנרת 10 אינץ' גז טבעי מאסדת תמר לתחנת הקבלה
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 "על מנת להשיג דבר גדול,
 נחוצים שינויים גדולים" 

ברטולד ברכט
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

< הרחבת השימוש בתחליפי דלקים

< עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

< הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות

< חיבור מפעלים לגז טבעי

< הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

אספקת גז טבעי למגזר הביתי  <

הרחבת מגוון המקורות בשוק הגז הטבעי  <

עידוד הסכמים לחיבור צרכנים חדשים לגז טבעי  <

תמיכה והורדת חסמים במטרה לזרז חיבור צרכנים לרשת הגז הטבעי  <

אפיון פעילות הרשות העליונה למשק הגז הטבעי לשעת חירום  <

פעילות הגופים במשק הגז הטבעי על פי תקנות הבטיחות  <

קידום תכנון תוואי החלוקה באזור העיר אילת  <

מתן אישורים למפרט הנדסי, להקמה ולתפעול תשתיות גז טבעי  <

 פיתוח, עדכון ובדיקת תרחישים של מודלים פיננסיים של המאגרים   <
)תמר, לוויתן, תנין, כריש(

תחזיות כלכליות ומידע זמין  <
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אספקת גז טבעי 
למגזר הביתי

יצירת התנאים הרגולטוריים והעסקיים לצורך חלוקת גז טבעי לבנייני מגורים )בכלל זה 
פיילוט באופקים(.

תומך ביעדים אגפיים:
חיבור צרכנים לגז טבעי

תומך ביעדים משרדיים:
מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

חיבור מפעלים לגז טבעי

תפוקהתאריך יעדפעילות

מסמך מסכם2016|11|15למידה מניסיון בינלאומי בתחום הגז טבעי לבניינים

מסמך2016|12|31קביעת מדיניות בנושאים עקרוניים )קונספט(

קביעת תנאים ליציאה לפיילוט באופקים2017|01|31מענה לפיילוט באופקים

אמות מידה לגבי הנושאים השונים הנדרשים לאסדרת השוק2017|10|31קביעת אמות מידה בעניין אספקת גז טבעי למגזר הביתי

תקן2017|12|31אישור התקן עבור גז טבעי לבניינים
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 "השינוי אינו רק חיוני לחיים, 
הוא החיים עצמם" 

אלווין טופלר
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הרחבת מגוון 
 המקורות בשוק 

הגז הטבעי

 אסדרה של אפשרויות הכניסה של גז טבעי למשק ע"י בחינה כלכלית של הוספת 
."ship to ship" מקשר ימי, אסדרת הטענה של האניה המגזזת בשיטת

תומך ביעדים אגפיים:
הרחבת השימוש בגז הטבעי

תומך ביעדים משרדיים:
מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

מסמכים2016|06|30ביצוע תהליך HAZID HAZOP QRA )ספינה לספינה(

בחינת הכדאיות הכלכלית של הקמת מקשר ימי נוסף תוך 
התייחסות לפרמטרים הקשורים להיערכות המשק הנדרשת 

חירום ובשיגרה )מקשר ימי(

קבלת החלטה של השר2016|07|01

מסמך נהלים מעודכן2016|07|15השלמת נהלים ודרישות מותאמים לתהליך )ספינה לספינה(

אישור ביצוע2016|07|30מתן הסכמה לביצוע STS )ספינה לספינה(

HGIT Delivery point - נספח להסכם הולכה בענין שימוש 
במצוף הימי )ספינה לספינה(

אישור נספח להסכם ההולכה2016|07|30
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 עידוד הסכמים 
לחיבור צרכנים 

חדשים לגז טבעי

 יצירת תנאים עסקיים המעודדים הצטרפות של צרכנים חדשים לרשתות 
החלוקה של הגז הטבעי.

תומך ביעדים אגפיים:
חיבור צרכנים לגז טבעי

תומך ביעדים משרדיים:
מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

חיבור מפעלים לגז טבעי

תפוקהתאריך יעדפעילות

קיום הכנס2016|09|11כנס צרכנים של גז טבעי - אזור צפון

קיום הכנס2016|10|30כנס צרכנים של גז טבעי - אזור מרכז

מכרז פתוח2016|10|30פרסום מכרז לסקר ביקושים לגז טבעי בחקלאות

קיום הכנס2016|11|16כנס צרכנים של גז טבעי - אזור דרום

הכנס מאושר2016|12|19כנס צרכנים של גז טבעי - אזור ירושלים

תקציב2016|12|31קביעת נוהל הקצאת כספים למימון חיבור צרכנים מרוחקים

קביעת נוהל הקצאת כספים למימון שדרוג והרחבת רשת 
החלוקה

תקציב לפעילות2016|12|31

תכנית מענקים מעודכנת2017|03|31עדכון תכנית מענקים לצרכני גז טבעי

החלטת מליאת הרשות על מכסת קוגנרציה קטנה2017|03|31החלטת רשות החשמל על קוגנרציה קטנה
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תמיכה, בקרה והורדת 
חסמים במטרה לזרז 
חיבור צרכנים לרשת 

הגז הטבעי

תמיכה ובקרה של הרשות על הגופים השונים האמונים על חיבור צרכנים לרשת הגז הטבעי. 
עליה בכמות הביקורות של הרשות )פי 3 יותר פגישות בקרה ב-2017( על חברות החלוקה, 
תוך שימוש באמצעים שונים שיש בידי הרשות לזירוז חיבור הצרכנים. טיפול בהתנגדויות 

של בעלי קרקעות להודעות הכניסה של בעלי רישיונות במטרה להוריד חסמים.

תומך ביעדים אגפיים:
חיבור צרכנים לגז טבעי

תומך ביעדים משרדיים:
מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

חיבור מפעלים לגז טבעי

תפוקהתאריך יעדפעילות

 כ- 30-40 פניות בעלי מקרקעין לשנה, 2016|12|29בחינת ההתנגדויות לכניסה למקרקעין והכנת חוו''ד
כ- 2-3 דיונים בבית משפט בשנה

5 פגישות2016|12|31ביקורות שטח לפיקוח על בעלי הרישיונות

8 פגישות2016|12|31ישיבות סטטוס של בעלי הרישיונות לבחינת העמידה בתנאים 

12 פגישות מצטבר שנתי2017|06|30ביקורות שטח לפיקוח על בעלי הרישיונות

ישיבות סטטוס של בעלי הרישיונות לבחינת העמידה בתנאים 
הפרוצדורליים

12 פגישות מצטבר שנתי2017|06|30

 כ- 30-40 פניות בעלי מקרקעין לשנה, 2017|12|31בחינת ההתנגדויות לכניסה למקרקעין והכנת חוו''ד
כ- 2-3 דיונים בבית משפט בשנה

24 פגישות מצטבר שנתי2017|12|31ביקורות שטח לפיקוח על בעלי הרישיונות 

ישיבות סטטוס של בעלי הרישיונות לבחינת העמידה בתנאים 
הפרוצדורליים

24 פגישות מצטבר שנתי2017|12|31
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"השאיפה היא תמיד אחת, 
בנימין זאב הרצללהתעלות" 
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אפיון פעילות הרשות 
העליונה למשק הגז 
הטבעי בשעת חירום

ועדת המל"ח )משק לשעת חירום( העליונה אישרה את הקמתה של הרשות העליונה למשק 
הגז הטבעי לשעת חרום, שתהיה אמונה על היערכותו ותפקודו במצבי חירום של משק הגז 

הטבעי בישראל.

תומך ביעדים אגפיים:
אסדרה רגולטורית של משק הגז הטבעי

תומך ביעדים משרדיים:
בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

תפוקהתאריך יעדפעילות

מסמך2016|10|30תפיסת הפעלה

נוהל2016|12|15נוהל מפעלים חיוניים

מסמך2016|12|31תרחיש ייחוס למלחמה

מסמך2017|01|31תרחיש רעידת אדמה

מסמך2017|04|30תכנית תרגילים וביקורות



 האגף יוביל להתייעלות אנרגטית של מדינת ישראל ויקדם 
 משק מים אמין ויעיל - לצמיחה בת קיימא של משק האנרגיה 

והמים ולחיזוק הביטחון האנרגטי.
 האגף יעצב ויקדם מדיניות שימור אנרגיה, יעודד יוזמות 

 להתייעלות אנרגטית בכל המגזרים ויהווה מוקד ידע מקצועי 
מוביל בתחומי אחריותו.

אגף שימור אנרגיה ומים
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יעדים 2016-2017

תומך ביעד משרדיבקרה ואכיפה
< התייעלות אנרגטית

< מזעור ההשפעות הסביבתיות

< בקרה ופיקוח

תומך ביעד משרדי
< התייעלות אנרגטית

< מזעור ההשפעות הסביבתיות

< בקרה ופיקוח

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

30% 50% שיעור החריגה מתקנות תאגידי מים

75 65 הגשת תכניות סקר

500 450 דיווחי צריכה

80% 75% שיעור מימוש הפרויקטים

התייעלות 
אנרגטית

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

240 חתימת חוזים במסגרת קרן המענקים )מיליון קוט"ש(

3.5 התייעלות שנתית בקוט"ש לכל שקל השקעה של הקרן
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תומך ביעד משרדי
< התייעלות אנרגטית

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
   ואסדרה

תומך ביעד משרדי
< גוף ידע וסמכות יוזם

ייזום ויישום 
רגולציה

שינוי עמדות 
בנושא התייעלות 

אנרגטית

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

8 6 תיקון תקנות בנושא התייעלות אנרגטית

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

60% 50% 50% "עד כמה המידע שקיבלת באתר / בכנס / בסדנא / בקורס, תרם לידע שלך בתחום ההתייעלות 
האנרגטית?"

** שיעור המדרגים 5 ומעלה בסולם 1-7
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< התייעלות אנרגטית

< מזעור ההשפעות הסביבתיות

< גוף ידע וסמכות יוזם

< הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

< בקרה ופיקוח

< יוזמה
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

this side up

היחידה תוביל להתייעלות 
אשל מדינת ישראל ותקדם 
משק מים אויעיל צמיחה ב
ת קיימא של משק האנרגיה 

והמים ולחיזוק הביטחון ה
אנרגטי. היחידה תעצב ותק
דם מדיניות שימור אנרגיה, 

תעודד יוזמות להתייעלות
אנרגטית בכל המגזרים ותי
יצר מוקד ידע  בתחומי שימ

ור אנרגיה ומים.

 

תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית <

מימוש מענקים להתייעלות אנרגטית <

טיוב רגולציה <

קידום התייעלות אנרגטית בחברות ממשלתיות <

מחשוב סקר אנרגיה <

מיזם משותף עם מרכז השלטון המקומי <

קידום התייעלות בדרום הארץ: רשויות מקומיות, מועצות אזוריות ויישובים <

אפיון צרכים של יחידת האכיפה <

הערכת האפקטיביות של התכנית החינוכית <

התייעלות אנרגטית ברשויות דרוזית וצ'רקסיות <

קידום התייעלות אנרגטית ברשויות אשכול ורשויות ערביות מצטיינות <

קורס ממוני אנרגיה למשרדי ממשלה <

ייעוץ מקצועי שוטף וקידום מדיניות במשק המים <

מיזם משותף עם המועצה לבנייה ירוקה <

ניטור בתי ספר ברשויות <

שדרוג אתר חינוכי <

הקמת מעבדות במכללות להכשרה טכנולוגית )מה"ט( <

קידום התייעלות אנרגטית בדרום - 2017 <

התייעלות אנרגטית במועצה מקומית מצפה רמון <
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 "להאמין בִקדמה, 
אינו מצביע על כך שהיא כבר תפסה את מקומה" 

פרנץ קפקא
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תכנית לאומית 
להתייעלות אנרגטית

הכנת תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית על פי החלטות ממשלה 542 ו-1403.

תומך ביעדים אגפיים:
התייעלות אנרגטית

תומך ביעדים משרדיים:
התייעלות אנרגטית

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

TAIEX15|09|2016סדנה

טיוטה2016|09|30גיבוש התכנית

תובנות מן הציבור2016|10|31תהליך היוועצות משתף עם הציבור

אישור מנכ"ל להמשך הגשה לממשלה2016|11|15הגשת התכנית למנכ"ל המשרד

אישור השר להמשך הגשה לממשלה2016|12|15הגשת התכנית לשר
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מימוש מענקים 
להתייעלות אנרגטית

 מימוש תכנית המענקים להתייעלות אנרגטית על פי החלטת הממשלה 1403, 
בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה.

תומך ביעדים אגפיים:
התייעלות אנרגטית

תומך ביעדים משרדיים:
התייעלות אנרגטית

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

חוזר מענקים2016|10|31גיבוש מנגנון מענקים

קול קורא2016|11|30פרסום קול קורא מענקים

זוכים במענקים2017|05|01בחירת זוכים
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כתיבה ופרסום של תקנות חדשות בהתאם להנחיה האירופאית.טיוב רגולציה

תומך ביעדים אגפיים:
התייעלות אנרגטית

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

כתיבת תקנות חדשות2017|01|31הכנת 10 תקנות בהתאם להנחיה האירופאית

הכנת דו"ח ממוחשב2017|03|31הכנת טופס דיווח על הייבוא

RIA 2017|05|31כתיבתRIA מסמך

קבלת התייחסות לתקנות2017|07|31התייחסות של יועצים משפטיים + משרד המשפטים

אישור וועדת הכלכלה2017|09|30הגשה התקנות לוועדת הכלכלה
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 "עלינו לרכז את כל מחשבותינו בעבודתנו; 
כדי להפוך קרני שמש ללהבה יש להביאן לנקודת המוקד" 
אלכסנדר גראהם בל



אגף שימור אנרגיה ומים 51

קידום התייעלות 
אנרגטית בחברות 

ממשלתיות

קידום התייעלות אנרגטית בחברות ממשלתיות באמצעות עריכת סקרים.

תומך ביעדים אגפיים:
התייעלות אנרגטית

תומך ביעדים משרדיים:
התייעלות אנרגטית

מזעור ההשפעות הסביבתיות

יכולות ליצירת אימפקט חיובי

תפוקהתאריך יעדפעילות

פרסום מכרז2017|02|28מכרז לבחירת סוקרים

בחירת סוקרים2017|04|30בחירת סוקרים

ביצוע של 10 סקרים2017|12|31עריכה ובדיקה של סקרים בחברות ממשלתיות



אגף שימור אנרגיה ומים 52

 צרכני אנרגיה גדולים )מעל רף מוגדר( נדרשים להגיש סקר אנרגיה תקופתי.מחשוב סקר אנרגיה
 כיום, סקרי האנרגיה מוגשים בעותק קשיח למשרד וקשה להסיק מהם נתונים רוחביים 

על אופי הצריכה, נתונים ברי השוואה ומסקנות לגבי האפשרויות להתייעל אנרגטית. האגף 
פועל למחשוב התהליך לטובת שיפור השירות ואיכות הניתוח.

תומך ביעדים אגפיים:
בקרה ואכיפה

התייעלות אנרגטית

תומך ביעדים משרדיים:
התייעלות אנרגטית

מזעור ההשפעות הסביבתיות

גוף ידע וסמכות יוזם

שירות מעולה

תפוקהתאריך יעדפעילות

מודל מאושר2017|03|31בניית מודל לסקר אנרגיה ממוחשב על בסיס אקסל

תוכנה באוויר2017|09|30בניית תוכנה לניהול סקרי האנרגיה

תחילת הגשת סקרי אנרגיה בפורמט החדש2017|12|31הרצת מודל התוכנה, ביצוע בדיקות ותיקונים ופרסומה
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 מיזם משותף 
עם מרכז השלטון 

המקומי

 מיזם משותף עם מרכז השלטון המקומי לקידום התייעלות אנרגטית ברשויות. 
המיזם יכלול ליווי פרטי של רשויות, ימי עיון וסדנאות, הקמת מרכז מידע ומיתוג התכנית.

תומך ביעדים אגפיים:
התייעלות אנרגטית

שינוי עמדות בנושא התייעלות אנרגטית

תומך ביעדים משרדיים:
התייעלות אנרגטית

גוף ידע וסמכות יוזם

יכולות ליצירת אימפקט חיובי

תפוקהתאריך יעדפעילות

 השקת המיזם המשותף 2016|12|31השקת התכנית במעמד ראשי רשויות
במעמד ראשי רשויות ונציג בכיר של המשרד

פתיחת קורס ממוני אנרגיה לרשויות2017|05|31תחילת קורס ממוני אנרגיה לרשויות מקומיות

מיתוג והסברה2017|12|31מיתוג והסברה, הקמת מרכז מידע



היחידה תהווה מרכז ידע עבור המשק והמשרד, 
תעודד חדשנות ויזמות במשק האנרגיה, המים 

 ואוצרות הטבע ותפעל ליצור ראייה רחבה צופה 
 פני עתיד בממשלה באמצעות תכניות ופרויקטים 

לעיצוב ולקידום מדיניות מבוססת ידע

המדענית הראשית
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יעדים 2016-2017

לספק תשתית 
ידע מערכתית 

ומתכללת 
למשק האנרגיה 

והמחצבים 
בישראל בראייה 

ארוכת טווח

ניצול תקציבי

תומך ביעד משרדי
< גוף ידע וסמכות יוזם

< תכנון ארוך טווח ומתכלל
< ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תומך ביעד משרדי
< ניצול תקציבי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

5 4 מספר יחידות המשרד המדווחות על תרומה משמעותית )דירוג 6-7 מתוך סולם של 1-7( של 
הידע מהיחידה לצורך פעילותן

15% שיעור הגידול בכמות הפניות לקבלת ידע מהיחידה על ידי גורמים חיצוניים )אקדמיה, חברות(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

85% 85% ניצול תקציבי מחקר ופיתוח )מזומן(
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עידוד חדשנות 
ויזמות במשק 
ובניית מוכנות 

משק האנרגיה 
לאתגרים 

עתידיים

קידום וייזום 
מדיניות

תומך ביעד משרדי
 < עידוד יזמות עסקית פרטית 

   במשק האנרגיה

< גוף ידע וסמכות יוזם
< עידוד מחקר אקדמי ועיסקי

< יכולות ליצירת אימפקט חיובי
< יוזמה

תומך ביעד משרדי
< גוף ידע וסמכות יוזם

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
   ואסדרה

< ניהול מבוסס נתונים ומחקר
< "משרד אחד"

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

5% גידול שנתי בכמות החוקרים בתחומי העיסוק של המשרד, בשקלול לצרכים אסטרטגיים

5% גידול שנתי בשיעור פרויקטי מו"פ שהמשיכו לשלב החיים הבא לאחר תמיכת המשרד

5% גידול שנתי בכמות הבוגרים האקדמאים בתחומי העיסוק האסטרטגיים של המשרד

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

70% שיעור ההצלחה בקידום מדיניות )תקנים, תקנות, הנחיות של יחידות המשרד, החלטות 
ממשלה, תכניות ממשלתיות( שהיחידה השפיעה על עיצובה

20% 10% שיעור השותפות בתהליכי ייזום וקידום מדיניות של המשרד
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 "מהו מדען אחרי הכל? 
 אדם סקרן המביט דרך חור מנעול, 

חור המנעול של הטבע, מנסה להבין מה מתרחש" 
ז'אק קוסטו
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

< גוף ידע וסמכות יוזם

< עידוד מחקר אקדמי ועיסקי

< ניצול תקציבי

< הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

< תכנון ארוך טווח ומתכלל

< ניהול מבוסס נתונים ומחקר

< "משרד אחד"

< יכולות ליצירת אימפקט חיובי

< יוזמה
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

פיתוח שימושים בגז טבעי <

מערכת מדען <

מינהלת תג"ר <

הדגמת רשת חכמה <

מחקר ציפורים וטורבינות <

שיתופי פעולה איחוד אירופי <

שיתופי פעולה עם סין <

שת"פ לקידום מו"פ אנרגיה עם ארה"ב <

הנגשת מידע מקצועי לעובדי המשרד <

מלגות <

קולות קוראים <



המדענית הראשית 60

 פיתוח שימושים 
בגז טבעי

 פעולות להטמעת השימוש בגז טבעי לתחבורה וכחומר גלם לתעשייה 
ופרסום מסמך המציג את הפוטנציאל לתוכן מקומי בישראל.

תומך ביעדים אגפיים:
קידום וייזום מדיניות

לספק תשתית ידע מערכתית ומתכללת למשק האנרגיה והמחצבים 
בישראל בראייה ארוכת טווח

תומך ביעדים משרדיים:
מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

הרחבת שימוש בתחליפי דלקים

עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

גוף ידע וסמכות יוזם

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

פרסום דוח המקובל על משרדי הממשלה השונים2017|02|28מסמך המציג את הפוטנציאל לתוכן מקומי בישראל

הסכמי חלוקה מתאימים לתחנות תדלוק2017|03|31השלמת רגולציה - שותפות בתהליכי רשות הגז

קול קורא מענקים ורשת בטחון ובחירת זוכים2017|09|30כלי תמרוץ - שותפות בתהליכי מינהל הדלק

החלטה על אופן תמיכת המשרד בהקמת GTL / תעשייה כימית 
מבוססת גז טבעי

מסקנות מבדיקת קדם היתכנות2017|12|31
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בנייה ויישום מערכת ממוחשבת ליעול תהליכים ארגוניים ביחידה.מערכת מדען

תומך ביעדים אגפיים:
לספק תשתית ידע מערכתית ומתכללת למשק האנרגיה והמחצבים 

בישראל בראייה ארוכת טווח

תומך ביעדים משרדיים:
שירות מעולה

ניצול תקציבי

תפוקהתאריך יעדפעילות

מסמך המועבר למבצעים ביחידת המחשוב2016|07|31מסמך דרישות

מערכת פועלת עבור חתימת הסכמים2016|12|31תחילת ביצוע - חתימת הסכמים

מערכת פועלת עבור קול קורא והגשות2017|03|31תחילת ביצוע - קול קורא והגשות

מערכת פועלת עבור מעקב הסכמים2017|06|30תחילת ביצוע - מעקב הסכמים
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פעילויות הכנה להקמת תג"ר לייצור חשמל בישראל.מינהלת תג"ר 

תומך ביעדים אגפיים:
קידום וייזום מדיניות

תומך ביעדים משרדיים:
חשמל

עידוד מחקר אקדמי ועיסקי

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

תחילת פעילות2017|03||31ועדת היגוי לתג"ר

דוח סופי2017|06|30מחקרים וקבלת מידע בנוגע להטמנת כור קטן

מיסמך תיקוף קריטריונים לתג"ר2017|07|31שת"פ טכני עם סבא"א

דוח סופי2017|10|31בחינה כלכלית של שילוב תג"ר במשק החשמל העתידי

תחילת הקמה2017|10|31הקמת מעבדה תרמו - הידראולית
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"כל התקדמות גדולה בשטח המדע, 
נבעה מהעזה חדשה של הדמיון" 

ג'ון דיואי
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מכרז לתמיכה בהדגמה של רשת חכמה בישראלהדגמת רשת חכמה

תומך ביעדים אגפיים:
קידום וייזום מדיניות

עידוד חדשנות ויזמות במשק ובניית מוכנות משק האנרגיה 
לאתגרים עתידיים

תומך ביעדים משרדיים:
התייעלות אנרגטית

גוף ידע וסמכות יוזם

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

הגדרת תוצרי הפרויקט הרצויים לקידום מדיניות בתחום 2016|03|31עבודת רקע המבוססת על RFI קודם
המיקרוגריד

2 פרויקטים יוצאים לדרך2016|11|30בחירת מבצעים לפרויקט

הדגמות מיקרוגריד פעילות מהן ניתן ללמוד ולקדם מדיניות 
רצויה

הדגמות פועלות המשמות לבחינת הנושא2017|12|31
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מחקר ציפורים 
וטורבינות

מיפוי נדידת ציפורים בישראל להקלה על הקמת טורבינות רוח באזורים בהם יש פחות 
ציפורים

תומך ביעדים אגפיים:
לספק תשתית ידע מערכתית ומתכללת למשק האנרגיה והמחצבים 

בישראל בראייה ארוכת טווח

עידוד חדשנות ויזמות במשק ובניית מוכנות משק האנרגיה 
לאתגרים עתידיים

תומך ביעדים משרדיים:
עמידה בתמהיל מקורות האנרגיה

מזעור ההשפעות הסביבתיות

תפוקהתאריך יעדפעילות

הגדרת תוצרי מחקר אפקטיביים לקידום אנרגיית הרוח 2016|03|31עבודת רקע עם חוקרים ומשרדים שותפים להגדרת העבודה
בישראל

מבצע מחקר שנבחר2016|11|30בחירת מבצע המחקר

פרסום מסמך מסכם למחקר עם המלצות לגבי אזורים בעייתיים 
ולא בעייתיים

מסמך המשמש הן את היזמים והן את גורמי הרישוי בבחירת 2017|12|31
אתרים לטורבינות רוח
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 שיתופי פעולה - 
איחוד אירופי

H2020 - שותפות במיזם שתכליתו שיתוף פעולה לקידום מחקר משותף ומתואם בין 
המדינות, ושותפות סבא"א TAIEX - למידה על התקינה האירופאית בנושא קרינה בלתי 

מייננת, ויישום במידת האפשר בארץ

תומך ביעדים אגפיים:
עידוד חדשנות ויזמות במשק ובניית מוכנות משק האנרגיה 

לאתגרים עתידיים

קידום וייזום מדיניות

תומך ביעדים משרדיים:
עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

עידוד מחקר אקדמי ועיסקי

יכולות ליצירת אימפקט חיובי

תפוקהתאריך יעדפעילות

איסוף מידע בנושא קרינה בלתי מייננת כבסיס להתייחסותנו 
לתקנות המשרד להגנת הסביבה

הצעה לתקינה חדשה בנושא קרינה - במעמד טיוטה2016|10|31

קידום שת"פ בין חוקרים מישראל ומדינות אירופה בתחומי 
הסולאר במסגרת הורייזן 2019

פרסום קול קורא משותף Solar Eranetוהטמעה בקול קורא 2017|02|28
אקדמי מתאים

קידום שת"פ בין חוקרים מישראל ומדינות אירופה בתחומי המים 
במסגרת הורייזן 2020

פרסום קול קורא משותף Water JPI והטמעה בקול קורא 2017|03|31
אקדמי מתאים

חתימת הסכמים מול חוקרים ישראלים שזכו גם באיחוד2017|11|30בחירת זוכים וחתימת הסכמים - סולאר

חתימת הסכמים מול חוקרים ישראלים שזכו גם באיחוד2017|11|30בחירת זוכים וחתימת הסכמים - מים
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כינון הסכם מו"פ חדש עם סין.שיתופי פעולה עם סין

תומך ביעדים אגפיים:
עידוד חדשנות ויזמות במשק ובניית מוכנות משק האנרגיה 

לאתגרים עתידיים

תומך ביעדים משרדיים:
עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

עידוד מחקר אקדמי ועיסקי

יוזמה

תפוקהתאריך יעדפעילות

 סיכום תקציבי אוצר 2016|12|31פגישות ונייר הבנות
ומדע"ר כלכלה + סיכום מול הסינים

יכולת השפעה על בחירת הפרויקטים2017|04|30השתתפות בהליך הוצאת הקולות הקוראים ובחירת הפרויקטים

מספר פרויקטים משותפים יוצאים לפועל במהלך 20172017|11|30פרויקטי מו"פ משותפים לישראל ולסין ב - TRL גבוה
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 שיתוף פעולה
 לקידום מו"פ 

אנרגיה עם ארה"ב

הרחבת שיתוף הפעולה במו"פ תעשייתי ומחקרי עם ארה"ב.

תומך ביעדים אגפיים:
עידוד חדשנות ויזמות במשק ובניית מוכנות משק האנרגיה 

לאתגרים עתידיים

תומך ביעדים משרדיים:
עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

עידוד מחקר אקדמי ועיסקי

יוזמה

תפוקהתאריך יעדפעילות

 פרויקטי מו"פ תעשייתי משותפים לשנת 2016 באמצעות
Bird-Energy

 הסכם 2016 ע"ס 2 מיליון דולר עם2016|10|31
Bird-Energy ופרויקטים נבחרים

פרסום האתגר ובחירת זוכים בסדנה משותפת2016|12|31שת"פ ארה"ב אתגר משותף בתחום ההתפלה והאנרגיה

מסמך המלצות2016|12|31הובלת כח המשימה ישראל - ארה"ב וכתיבת המסמך

יצירת שת"פ חדש עם המעבדות הלאומיות בארה"ב באמצעות 
NREL היכרות בין חוקרים ויזמים ישראלים לחוקרי

קיום סדנה משותפת במעבדת NREL בארה"ב2017|02|28

BSF-NSF למימון מחקרים ע"ס מיליון דולר2017|06|30פרויקטי מו"פ אקדמי משותף באמצעות תכנית BSF הסכם עם

יצירת שת"פ חדש עם המעבדות הלאומיות בארה"ב באמצעות 
NETL היכרות בין חוקרים ויזמים ישראלים לחוקרי

קיום סדנה משותפת במעבדת NETL בארה"ב2017|09|30

 פרויקטי מו"פ תעשייתי משותפים לשנת 2017 
BIRD-ENERGY באמצעות

 הסכם 2017 ע"ס 2 מיליון דולר עם2017|10|31
 BIRD-ENERGY ופרויקטים נבחרים

קול קורא מגובש עם יעדים ברורים לאוניברסיטאות2017|11|30הוצאת קול קורא למרכז אקדמי משותף לקראת בחירה ב - 2018



מינהל הדלק והגפ״מ
 המינהל יקדם אספקה של מוצרי דלק ביעילות, 

 בבטיחות וברמת תחרותיות מירבית. 
 המינהל יבטיח את מוכנות המשק לרציפות תפקודית 

בשגרה ובחירום, הן של צרכני הדלק והן של צרכני החשמל.
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יעדים 2016-2017

תומך ביעד משרדי
 < הרחבת השימוש בתחליפי 

   דלקים

 < עידוד יזמות עסקית פרטית 
   במשק האנרגיה

< אנרגיה בת השגה

תומך ביעד משרדי
< אנרגיה איכותית ובטיחותית

< בקרה ופיקוח

הרחבת השימוש 
בתחליפי דלקים 

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

1%  0.5% 0% גיוון אפשרויות התדלוק )ליטרים נרכשים שאינם בנזין/סולר(

הגברת הבטיחות 
בתחום הגפ"מ

H2|17 H1|17 H2|16 מדד 

10% 10% 10% ירידה בכמות הנפגעים הפיזיים באירועי גפ"מ

20% 15% 10% הפחתת אירועי גפ"מ
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שיפור התחרות 
בתחום הגפ"מ 

והדלק

תומך ביעד משרדי
< אנרגיה בת השגה

< אנרגיה איכותית ובטיחותית

< יוזמה

תומך ביעד משרדי
< אנרגיה איכותית ובטיחותית

< בקרה ופיקוח

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

4% 3% 2.5% )churn( אחוז הלקוחות המתניידים בין חברות הגפ"מ

20% 15% 10% שיעור מחזורי המכירות של חברות הגפ"מ הקטנות מתוך כלל השוק

פיתוח משק 
אנרגיה יציב 

ואיכותי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

50% 35% 20%  איכות הדלק - ירידה בכמות התחנות שלא ביצעו בדיקות איכות דלק בתחנה כנדרש 
)או לא התקשרו עם מעבדות לצורך כך(

15% 10% 5% גידול בכמות המבצעים כנגד עבריינים בתחום הגפ"מ

תומך ביעד משרדי
 < בטחון התשתיות במשק 
   האנרגיה בשוטף ובחירום

מוכנות המשק 
בשגרה ובחירום 

לרציפות 
אנרגטית בתחום 

הדלק והגפ"מ

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

100% 92% כמות המלאי הקיים באחוזים מתוך המלצות עדכניות

2 1 2 מספר תרגילי חירום וביטחון - יזומים

3 3 מספר תרגילי חירום וביטחון מלאים בהם המינהל השתתף

100% הקמת צנרת דלק לגיבוי מערכות חשמל - מכרז הקמה

100% הקמת צנרת דלק לגיבוי מערכות חשמל - חיבור יח"פ ראשון

2 1 מספר מתקנים נוספים בעלי גיבוי לתקלות חשמל
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 "תור הזהב נמצא לפנינו
 ולא מאחורינו" 

ג'ון דיואי
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< הרחבת השימוש בתחליפי דלקים

< עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

< אנרגיה בת השגה

< אנרגיה איכותית ובטיחותית

< בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

< בקרה ופיקוח

< יוזמה



16:40
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

CNG לתחבורה - המרת גז טבעי לדלק <

חוק משק הדלק <

שיפור התחרות בשוק הגפ"מ <

אסדרת משק הגפ"מ תוך הגברת הבטיחות בשוק <

פיקוח מחירים בתחום הדלק והגפ"מ <

פיקוח איכות דלק וגפ"מ )מצטבר שנתי( <

פיקוח בטיחות בתחום הגפ"מ )מספר ביקורות מצטבר שנתי( <

הגדלת מלאים וחיבור תחנות כוח שאינן מחוברות לצנרת הולכה ארצית <
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CNG לתחבורה - 
המרת גז טבעי לדלק

 קידום השימוש בגז טבעי דחוס כמקור להנעת כלי רכב. סיוע לתחנה - מענק הקמה 
בהתאם לגודל התחנה וכן רשת ביטחון עד לגובה של כ-2.5 מיליון ש"ח לתחנה.

תומך ביעדים אגפיים:
פיתוח משק אנרגיה יציב ואיכותי

תומך ביעדים משרדיים:
עמידה בתמהיל מקורות האנרגיה

מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

הרחבת השימוש בתחליפי דלקים

עידוד יזמות עסקית פרטית במשק האנרגיה

מזעור השפעות סביבתיות

תפוקהתאריךפעילות

פתיחת מכרזים2016|12|29פרסום קול קורא

קבלת 15 הצעות2017|06|30קבלת הצעות ובחינתן

25 תחנות בהיערכות לחיבור לרשת2017|09|30תחילת היערכות להקמה
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חוק משק הדלק – עדיין בתהליך החקיקהחוק משק הדלק

תומך ביעדים אגפיים:
פיתוח משק אנרגיה יציב ואיכותי

תומך ביעדים משרדיים:
אנרגיה איכותית ובטיחותית

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

בקרה ופיקוח

תפוקהתאריךפעילות

מסמך מסכם2017|03|30פרסום תזכיר חוק 

חוק מאושר לקריאה בכנסת2017|09|30אישור החוק בועדת השרים לחקיקה

חוק מאושר2017|12|31סיום קריאה שניה ושלישית בכנסת
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שיפור התחרות 
בשוק הגפ"מ

ביצוע שינויים בחוק הקיים לצורך הגברת התחרות בשוק הגפ"מ. החקיקה תתרכז בשני 
 מרכיבים מרכזיים: 

 1( הקלה על הציבור בבחירה והחלפת ספק. 
2( קביעת תקנות לפעילות קבלנים בתחום התקנת מערכות בבניינים חדשים.

תומך ביעדים אגפיים:
שיפור התחרות בתחום הגפ"מ והדלק

תומך ביעדים משרדיים:
אנרגיה בת השגה

תפוקהתאריך יעדפעילות

הצעה לחקיקה2016|12|31ליווי שינוי בחוק המקרקעין - שינוי הרוב הדרוש

תקנות מעבר2017|06|30סיום תיקון חקיקה בנושא

80% ביצוע בפועל2017|12|31בקרה על ביצוע תקנות קבלנים בפועל
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"גדולתן של פעולות בני אנוש 
לואי פסטרנמדדת בהשראה שהן מעניקות"
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 אסדרת משק 
הגפ"מ תוך הגברת 

הבטיחות בשוק

החוק המרכזי המגדיר את אחריות המשרד והממונה על הבטיחות בגז. החוק מגדיר את 
 סמכויות השר בתחום ומאפשר לשפר את מצב הבטיחות והתחרות במשק זה. 

החקיקה תקבע תקנות בטיחות כקו מנחה לכלל הפעילות, הקמת מערכת רישוי מרכזית 
לכלל מערכות הגז וחינוך הציבור להגברת הבטיחות ולפעילות מונעת.

תומך ביעדים אגפיים:
הגברת הבטיחות בתחום הגפ"מ

תומך ביעדים משרדיים:
אנרגיה איכותית ובטיחותית

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

בקרה ופיקוח

תפוקהתאריך יעדפעילות

קמפיין בנראות גבוהה במגוון ערוצים2016|04|01קמפיין חינוך הציבור לבטיחות

בחירת זוכים במכרז2016|12|31מכרז בודקי מתקנים ביתיים לתחום הגפ"מ

חוק מאושר לקריאה בכנסת2016|12|31אישור חוק הגפ"מ והתקנות בועדת השרים לחקיקה

תקנות לאישור2017|06|30כתיבת תקנות בטיחות לאחר סיום שימוע

קמפיין בנראות גבוהה במגוון ערוצים2017|12|31קמפיין חינוך ציבור שני

ביצוע ביקורת ב-20% מהבניינים2017|12|31ביצוע בדיקה בפועל בבניינים

יישום התקנות החדשות בכלל מתקני הגפ"מ בישראל2017|12|31יישום התקנות החדשות בכלל מתקני הגפ"מ בישראל

חוק מאושר2017|12|31סיום קריאה שניה ושלישית לחוק הגפ"מ בכנסת



האגף יוביל את היערכות המשרד, הרשויות 
הייעודיות וגופי התשתית במשק האנרגיה 

להבטחת רציפות אספקת האנרגיה והמים במשק 
ולהתמודדות אפקטיבית, תוך חשיבה יצירתית 

מתמדת, עם אתגרי החירום בישראל.

אגף חירום, ביטחון, מידע וסייבר
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יעדים 2016-2017

מוכנות מיטבית 
של יחידות 

המשרד, הרשויות 
הייעודיות 

וגופי התשתית 
להתמודדות עם 
אתגרים בשגרה 

ובשעת חירום

תומך ביעד משרדי
< גוף ידע וסמכות יוזם

 < בטחון התשתיות במשק 
  האנרגיה בשוטף ובחירום

< יוזמה

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

100% 100% 75% פיתוח יכולות ליצירת תמונת מצב דינמית, מתכללת, בהירה ומהירה בשעת חירום

100% 100% 100% הפקת לקחים והטמעתם בתרגילים ואימונים של חירום ביחידות המשרד וברשויות הייעודיות - 
עמידה בגרף התרגילים המתוכנן

80% 80% 80% תרגילי ביטחון ביחידות המשרד שעברו בהצלחה או הצלחה חלקית

75% 75% 75% תרגילי חירום וביטחון – גופי תשתית פרטיים – שעברו בהצלחה מלאה או חלקית

75% 75% 75% הפקת לקחים מביקורות אבטחה )שמירה או שיפור על ציון הביקורת הקודם( – גופי תשתית 
פרטיים

100% 100% הפקת לקחים מביקורות חיצוניות )רשות חירום לאומית, פיקוד העורף , משטרת ישראל 
ושב"כ( - עמידה בגרף הביקורות המתוכנן

85% 85% הצלחה בשאלון רמת מוכנות במשרד )שאלון רשות חירום לאומית(
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שיפור הרציפות 
התפקודית של 
משק האנרגיה

קידום התמודדות 
המשרד למול 

איומי סייבר

תומך ביעד משרדי
 < בטחון התשתיות במשק 
  האנרגיה בשוטף ובחירום

 < הרחבה ושדרוג תשתיות 
  פיזיות

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
  ואסדרה

תומך ביעד משרדי
 < בטחון התשתיות במשק 
  האנרגיה בשוטף ובחירום

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

100% 100% 100% שיפור המצב הלאומי במלאים אסטרטגיים ובמערכת הולכת הדלקים )אישור החלטות ממשלה 
להגדלת היתירות ותקצוב הפרויקט(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

100% 100% 75% פיתוח תשתיות הגנה לאיומי סייבר - השלמת התשתית בזמן ובתקציב
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 "מנהיגות נבחנת גם ביכולת לזהות בעיה 
לפני שהיא הופכת למקרה חירום" 

ארנולד גלזאו
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< גוף ידע וסמכות יוזם

< בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

< הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות

< הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

< יוזמה
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 "מנסיוני בשדה הקרב למדתי, שלתכניות אין ערך, 
אך לתכנון אין תחליף"

דווייט אייזנהאואר



אגף חירום, ביטחון, מידע וסייבר 86

משימות שוטפותמשימות עיקריות

תרחישי יחוס, רמת שירות ותכנית המענה <

RFI לאפיון והקמה של מעבדת סייבר <

הקמת חדר מצב סייבר ותפעול מגזר האנרגיה והמים <

שיפור יכולת הבנייה של תמונת מצב ותקשורת בחירום <

פיתוח ההון האנושי במשרד ובגופי התשתית העוסקים בהיערכות לחירום <

הסדרת יחסים מנחה/מונחה עם הגופים הכפופים <

תרגילים לאומיים ומשרדיים <
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תרחישי יחוס, רמת 
שירות ותכנית המענה

כתיבת תרחיש יחוס משרדי וענפי למלחמה על בסיס תרחיש היחוס הלאומי לעורף, הגדרת 
רמות שירות על בסיס יעדי שירות שנקבעו ע"י רח"ל וכתיבת תכנית מענה בהתאם לפערים.

תומך ביעדים אגפיים:
מוכנות מיטבית של יחידות המשרד, הרשויות הייעודיות וגופי 

התשתית להתמודדות עם האתגרים בשגרה ובשעת חירום

שיפור הרציפות התפקודית של משק האנרגיה

תומך ביעדים משרדיים:
בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

תפוקהתאריך יעדפעילות

אישור מנכ"ל2016|11|01הצגה של עיקרי התרחיש המשרדי להנהלת המשרד

מסמך יעדי רמות שירות2016|11|30כתיבת מסמך יעדי רמות שירות

הצגה + התייחסויות2016|12|01הצגה של עיקרי התרחיש המשרדי לרשויות הייעודיות

מסמך יעדי רמות שירות ענפיים2016|12|30כתיבה של מסמך יעדי רמות שירות ענפיים

תרחישים מאושרים ע"י הנהלת המשרד2017|03|01הכנת תרחישים ענפיים, אישורם )והצגתם לרח"ל( והפצתם

תכנית מענה כתובה2017|07|01כתיבת תכנית מענה לרשויות הייעודיות
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 RFI לאפיון והקמה 
של מעבדת סייבר

ניסוח והפצה של מסמך בקשה לקבלת מידע )Request for Information( על הקמת מעבדת 
 SCADA סייבר ממוקדת לתחום התשתיות התפעוליות בכלל ובדגש על עולם הבקרים

בפרט. המיזם משולב ומתואם עם מטה הסייבר הלאומי ויהווה חלק אינטגרלי מהמעבדה 
הלאומית.

תומך ביעדים אגפיים:
קידום התמודדות המשרד למול איום הסייבר

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

יוזמה

תפוקהתאריך יעדפעילות

RFI ביצוע2016|06|15כתיבת

ביצוע2016|06|30אישור מדענית ראשית

ביצוע2016|07|10אישור לשכה משפטית

ביצוע2016|07|20אישור וועדת מכרזים

RFI ביצוע2016|07|24פרסום

ביצוע2016|11|01קבלת מענים ל-RFI וניתוחם

RFP ביצוע2016|12|01קבלת החלטה לפירסום
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 "נהגתי לחפש כוח וביטחון מחוץ לעצמי, 
אבל הם נמצאים בפנים. הם היו שם מאז ומתמיד"
אנה פרויד
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הקמת חדר מצב 
סייבר ותפעול מגזר 

האנרגיה והמים

מרכז הסייבר המגזרי הינו חלק ממערך הנחיה שלם שהאגף מוביל מול המגזר הפרטי וכחלק 
מהתמודדות המשרד עם הקמת מתקני תשתית פרטיים. תפקידו של המרכז הוא שיפור 

ביכולת התשתיות הפרטיות להתגונן ולהתמודד מול איום הסייבר ובכך להפחית סיכון 
השבתה ופגיעה ברציפות התפקודית של גופים אלו ובמשק כולו. במקביל, במטרה לנצל את 

יכולותיו של המרכז ויתרונותיו, נפעל להקמת חדר מצב תפעולי ובו מערכות שישפרו את 
יכולותיו של המשרד להתמודד עם מצבי החירום השונים ולייצר תמונת מצב.

תומך ביעדים אגפיים:
קידום התמודדות המשרד למול איומי הסייבר

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

יוזמה

תפוקהתאריך יעדפעילות

סיום התקנות2016|08|15התקנת מערכות מולטימדיה

סיום שלב הבינוי2016|09|01פרויקט הבינוי כולל תוספות ושינויים במבנה

חיבור "ברק כתום" ו"שוע"ל"2016|12|31חיבור מערכות תפעוליות

השלמת הגיוס2017|03|01גיוס כוח אדם

סיום הפיתוח2017|06|30פיתוח מערכת

חיבור 8 מתקני תשתית2017|12|31חיבור גופי תשתית פרטיים וממשלתיים למק"מ

אתר גיבוי מוכן2017|12|31השלמת אתר הגיבוי

"תרועה"2017|12|31חיבור מערכות תפעוליות



 האגף ישפר את התוצאות הרצויות של המשרד 
באמצעות פיתוח והטמעה של כלים תכנוניים 

ותקציביים, לצורך ייעול תהליכי קבלת החלטות 
וסיוע בקביעת מדיניות ורגולציה. 

אגף תכנון ומדיניות
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יעדים 2016-2017
הפחתת הנטל 

הרגולטורי

ניצול תקציב

הטמעת כלים 
ותהליכים 

תכנוניים

תומך ביעד משרדי
< שירות מעולה

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
   ואסדרה

< יוזמה

תומך ביעד משרדי
< ניצול תקציבי

< ניהול אפקטיבי ושירותי

תומך ביעד משרדי
< גוף ידע וסמכות יוזם

< תכנון ארוך טווח ומתכלל
< ניהול מבוסס נתונים ומחקר

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

10% שיפור הערך הנתפש של השירות ליחידות הרגולטוריות במשרד

100% 60% 30% שילוב תהליכי RIA )הערכת השפעות הרגולציה( נדרשים בחקיקה חדשה

25% הפחתת עלויות הרגולציה המשרדית )בשיעור מצרפי(

7.5 7.5  שביעות רצון מחזיקי העניין מהאופן בו שולבו בתהליכי הפחתת הרגולציה 
)ציון חציוני בסולם 1-10(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

70% 65% אחוז מימוש תקציב המזומן )ביחס לשנת התקציב, לא כולל חד פעמי ומלאי חירום(

100% 100% אחוז מימוש תקציב התחייבויות חדשות )ביחס לשנת התקציב(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

1 החלטות אסטרטגיות שהתקבלו על בסיס תכנית האב החדשה
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< גוף ידע וסמכות יוזם

< שירות מעולה

< ניצול תקציבי

< הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

< תכנון ארוך טווח ומתכלל

< ניהול מבוסס נתונים ומחקר

< יוזמה

< ניהול אפקטיבי ושירותי
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

גיבוש תכנית אב למשק האנרגיה <

חיבור תכנון-תקצוב <

ניהול תקציב המזומן המשרדי <

תכניות עבודה 2018 <

הטמעת תפישת טיוב רגולציה במשרד <

הפחתת הנטל הרגולטורי במינהל הדלק והגפ"מ  <

עדכון תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי <

בקרה על תכניות העבודה של יחידות המשרד <
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 גיבוש תכנית אב 
למשק האנרגיה

בניית תכנית אב למשק האנרגיה המבוססת על יישום מערכת מודלים לתכנון ולניתוח שוק 
האנרגיה. התכנית תשמש את יחידות המשרד השונות וההנהלה בתהליכי קבלת החלטות, 

תוך סנכרון המדיניות והנתונים בכלל המשרדים לכדי תשתית אחת למשק האנרגיה

תומך ביעדים אגפיים:
הטמעת כלים ותהליכים תכנוניים

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

תכנון ארוך טווח ומתכלל

ניהול מבוסס נתונים ומחקר

"משרד אחד"

תפוקהתאריך יעדפעילות

תקציב2016|12|01ניהול תקציב

הגדרת מטרות ועדכון חודשי2017|01|01הקמת צוות היגוי בין-יחידתי

מיפוי צרכים ברמת קבלת החלטות )בשיתוף עם יחידות המשרד 
הרלוונטיות(

המלצות לתיעדוף והגדרת בעיית פיילוט2017|02|01

IT 2017|03|01הגדרת תשתיותIT מסמך אפיון תשתיות

תכנית עבודה להקמת מודל אנרגיה2017|03|01תכנית עבודה מול IIASA )מותנה בחתימת הסכם(

מיפוי מודלים ונתונים קיימים ביחידות המשרד )בשיתוף עם 
יחידות המשרד הרלוונטיות(

מסמך אפיון קלט למודל אנרגיה2017|05|01

IIASA מסמך אפיון מודל האנרגיה2017|06|01אפיון מודל האנרגיה בפלטפורמת

IIASA לתמיכה בבעיית פיילוט2017|09|01פיתוח מודל האנרגיה בפלטפורמת IIASA מודל אנרגיה בפלטפורמת

מודל תפעולי עבור בעיית פיילוט2017|10|01הטמעה במשרד

תכנית המשך על-סמך מסקנות הפיילוט2017|11|01מתווה להרחבת המודל
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 "היום אנחנו נמצאים במקום 
 שמחשבותינו לקחו אותנו אליו; 

 ואנו גם האדריכלים - 
לטוב ולרע - של עתידנו" 

ג'יימס אלן
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הצמדת תקציב לכלל תכניות העבודה המשרדיות בהתאמה לסדר העדיפויות של המשרד, חיבור תכנון-תקצוב
באופן שמייצר תמונת מצב של הקשר בין התשומות לתוצאות בפועל.

תומך ביעדים אגפיים:
הטמעת כלים ותהליכים תכנוניים

ניצול תקציב

תומך ביעדים משרדיים:
ניצול תקציבי

ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

אישור מנכ"ל2016|09|19בניית תבנית חיבור תכנון-תקצוב

הערכה ראשונית של מסגרת תקציב נדרשת על פי היחידות2016|09|30מיפוי תשומות נדרשות לכלל המשימות

אישור מנכ"ל לתקציב 20162017|12|15התאמת התקציב בתכניות העבודה למשאבים הקיימים
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 ניהול תקציב 
המזומן המשרדי

שיפור מימוש תקציב המזומן המשרדי לשנת התקציב 2016 ולשנת התקציב 2017.

תומך ביעדים אגפיים:
ניצול תקציב

תומך ביעדים משרדיים:
ניצול תקציב

תפוקהתאריך יעדפעילות

צפי עדכני מטויב של ניצול המזומן2016|12|31פריסת הרשאות מעודכנת לתקציב 2016

סגירת התקשרויות ישנות והפחתת התקשרויות קיימות 2016|12|31טיוב התקשרויות של המשרד לתקציב 2016
)שהיתרה בהן לא תנוצל(

תחזית ניצול מזומן עדכנית2017|01|31רענון צפי ניצול מזומן רבעוני ביחידות
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רענון תכניות העבודה הקיימות ועדכון היעדים והמשימות של כלל היחידות לשנת 2018 תכניות עבודה 2018
ובהתאמה לתקציב הדו שנתי 2017-2018.

תומך ביעדים אגפיים:
הטמעת כלים ותהליכים תכנוניים

תומך ביעדים משרדיים:
ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תפוקהתאריך יעדפעילות

אישור מנכ"ל למטרות המשרד כבסיס לתכניות העבודה2017|07|31אשרור מטרות המשרד

הצגת כלל תכניות עבודה ל-20172018|09|31עדכון יעדים, מדדים ומשימות ביחידות המשרד

תכניות עבודה 2018 מעודכנות במערכת 2017ONE VIEW|10|31אישור תכניות עבודה חדשות

הפצת ספר תכניות עבודה לעובדי המשרד ובאתר החיצוני2017|11|23השקת תכניות עבודה 2018
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 הטמעת תפישת 
טיוב הרגולציה 

במשרד

הטמעת תפישת טיוב הרגולציה בתוך היחידות המקצועיות במשרד באמצעות שני מנגנונים 
 עיקריים - האחד, חשיפה והדרכה של מתודלוגיית העבודה של תחום טיוב הרגולציה; 

השני, רתימה וחיבור הגורמים המקצועיים לחשיבות התהליך.

תומך ביעדים אגפיים:
הפחתת הנטל הרגולטורי

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

יכולות ליצירת אימפקט חיובי

תפוקהתאריך יעדפעילות

מצגת היכרות2016|09|25מפגש התנעה בהנהלה

ערכת עבודה למנהלים לקראת המפגש הראשון של הפורום2017|01|31תקשור והדרכה

רגולטורים מציגים הצלחות/תכניות2017|12|31מפגש סיכום שנה בהנהלה

סיכום דיון2017|12|31פורום רגולטורים
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הפחתת הנטל 
הרגולטורי במינהל 

הדלק והגפ"מ

 בניית תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי בתחומי רגולציה הנמצאים בסמכות 
מינהל הדלק והגפ"מ.

תומך ביעדים אגפיים:
הפחתת הנטל הרגולטורי

תומך ביעדים משרדיים:
שירות מעולה

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

גאנט משימות מפורט2016|12|29תכנון תהליך העבודה

מסמך ניתוח רגולציה וסיכום עומסים - משרדי2017|05|30ניתוח רגולציה ומיפוי עומסים משרדי

מסמך סיכום עומסים - בעלי עניין2017|06|30שיח בעלי עניין

טיוטת תכנית2017|11|30גיבוש תכנית הפחתת נטל

תכנית מפורסמת באתר טיוב הרגולציה ממשלתי2017|12|31אישור תכנית ופרסום
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"אני קיימת, לכן אני אחשוב" 
איין ראנד
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 עדכון תכנית 
החומש להפחתת 

הנטל הרגולטורי

עדכון תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים בהתאם להחלטת ממשלה 2118, 
לאור שינויים בפעילות המשרד בשנה האחרונה.

תומך ביעדים אגפיים:
הפחתת הנטל הרגולטורי

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

מיפוי תחומי רגולציה2016|11|01מיפוי תחומי רגולציה וקביעת סדרי עדיפויות - פנים משרדי

אישור מנכ"ל2016|12|29גיבוש התכנית

פרסום באתר טיוב הרגולציה הממשלתי2016|12|30פרסום התכנית



האגף יוביל הליכי תכנון יעילים ובני קיימא לתשתיות האנרגיה והמים 
בראייה אינטגרטיבית לטווח הקצר והארוך ויהווה מקור ידע מקצועי 

תכנוני אמין של תשתיות האנרגיה והמים.

תכנון פיסי
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יעדים 2016-2017

גיוון מקורות 
האנרגיה

הגדלת היתירות 
לאספקת אנרגיה 

ומים

תומך ביעד משרדי
 < עמידה בתמהיל מקורות 

   האנרגיה

< מזעור ההשפעות הסביבתיות
 < הרחבה ושדרוג תשתיות 

   פיזיות

תומך ביעד משרדי
 < בטחון התשתיות במשק 
   האנרגיה בשוטף ובחירום

 < הרחבה ושדרוג תשתיות 
   פיזיות

< תכנון ארוך טווח ומתכלל

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

3.6% 1.7% 3.6% MW אנרגיה מתחדשת שאושרו / קודמו - תוספת שנתית

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

20 16 22 מספר מתקנים בעלי פוטנציאל לחיבור תשתיות נוספות שאושרו )פרסום ברשומות( / קודמו

236 220 255 מספר קילומטרים של תשתיות אנרגיה שאושרו/קודמו

**מדד שנתי
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תכנון תשתיות 
של תכניות דיור 
ותעשייה בטווח 

הקצר והארוך

שמירה על 
עתודות קרקע 

לתשתיות

תכנון בר קיימא: 
ייעול השימוש 
בקרקע, חסכון 

במשאבים

תומך ביעד משרדי
< שירות מעולה

 < הרחבה ושדרוג תשתיות 
   פיזיות

< חיבור מפעלים לגז טבעי
< תכנון ארוך טווח ומתכלל

תומך ביעד משרדי
 < הרחבה ושדרוג תשתיות 

   פיזיות

< תכנון ארוך טווח ומתכלל

תומך ביעד משרדי
< מזעור ההשפעות הסביבתיות

< תכנון ארוך טווח ומתכלל

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

70% 70% 70% תכניות מאושרות/מקודמות בהתאם לתכניות דיור ותעשייה

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

10 5 10 מספר מתחמים שהתווספו כעתודות קרקע לתשתיות - מדד שנתי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

50% 10% 9%  רצועה משותפת מאושרת/מקודמת ליותר מתשתית אחת, מתוך סך הרצועות המטופלות 
על-ידי היחידה

10% 10% 9% פוליגונים משותפים מאושרים/מקודמים ליותר ממתקן תשתית אחד

15 9 2.5 שטחי הקרקע שהשימוש בהם נחסך בעקבות תכנון היחידה )בדונם(
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"ארץ ישראל היא ארץ של סימנים. 
 יש בה סימנים של נפט, 

 סימנים של גז, 
 סימנים של נחושת 

לוי אשכולועוד סימנים מעודדים רבים" 
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< עמידה בתמהיל מקורות האנרגיה

< מזעור ההשפעות הסביבתיות

< שירות מעולה

< בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

< הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות

< חיבור מפעלים לגז טבעי

< תכנון ארוך טווח ומתכלל
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משימות עיקריות

תמ"א 41 - תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה <

הקמת מאגר המידע הגיאוגרפי - תכנוני של משרד <

תמ"א 37/ ח - היתרי בניה לחיבור גז מתגליות <

תמ"א 37/3 - הרחבה והוספה של מתקני תשתית, בדגש על גז טבעי <

תמ"א 32/ 1/ ה - תכנית לאתר אחסון גפ"מ קצא"א <

תמ"א 32/ 1/ ד - תכנית לאתר אחסון גפ"מ קצא"א <

תמ"א 32/ 1/ ג - תכנית לאתר אחסון גפ"מ קצא"א <

תמ"א 32/ 1/ א - תכנית לאתר גפ"מ יבור <

תמ"א 10\ב\11 תכנית לתכנון מתחמים לתחנות כוח <

תת"ל 82 - תכנית למתחם סולארי דימונה דרום <

יצוג המשרד במוסדות התכנון <

קידום תכניות של חברות התשתית <

קידום תכניות תשתית ליחידות הדיור <

משימות שוטפות
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 תמ"א 41 - תכנית 
 מתאר ארצית 

למשק האנרגיה

תמ"א 41 - תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה. התכנית תתכלל את המצב הקיים 
והמתוכנן של תשתיות האנרגיה, תאתר מיקומים ותקבע הנחיות על מנת לעמוד בביקושים 

לשנות היעד 2030/2050.

תומך ביעדים אגפיים:
שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

גיוון מקורות האנרגיה

הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

הצגת מתחמים/אתרים ורצועות תשתית חדשים + גיבוש 2016|12|31סדרת דיונים בוועדת העורכים
הוראות תמ"א בפני ועדת העורכים, חברות התשתית

הצגת הפרויקט וקבלת משוב2017|03|31שיתוף ציבור ו/או תיאום עם רשויות מקומיות ואחרים

דיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה להעברת התכנית להערות 
הוועדות המחוזיות והשגות הציבור

אישור המועצה הארצית2017|07|30

 העברה בפועל של התכנית להערות הוועדות המחוזיות 
והשגות הציבור

פרסום התכנית המופקדת בפועל2017|08|30

דיון בהמלצת הוולנת"ע בהערות והשגות ואישור התכנית 2017|12|31דיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה לאישור ומתן תוקף
למתן תוקף
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 הקמת מאגר 
המידע הגיאוגרפי – 

תכנוני של המשרד

הרחבת מאגר מידע גאוגרפי תכנוני, הכולל מידע גיאוגרפי, מידע תכנוני, סקרים וחומר 
תכנון, איסוף סידור והנגשת החומר למשתמשים במשרד.

תומך ביעדים אגפיים:
תכנון בר קיימא: ייעול השימוש בקרקע, חסכון במשאבים

מתן מענה תכנוני של תשתיות לתכניות דיור ותעשייה בטווח הקצר 
והארוך

שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

רכישת כלי לארגון סידור ושיתוף המידע2016|06|30איתור ורכישה של כלים לארגון ולשיתוף המידע

כלי פועל עם הגדרת משתמשים והרשאות2016|12|31התקנה והפעלה של כלים גאוגרפיים + התאמות משרדיות

פתיחת הכלי המשתף לשימוש כולל העברת מידע בסיסי2017|06|30שיתוף משרדי בסיסי )מספר מפות(

הרחבת שימוש בכלי )מפות משותפות( כולל יצירת 2017|12|31קידום שיתוף ושיפור השימוש בכלי
אפליקציה יעודית בסיסית
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 תמ"א 37 / ח - 
 היתרי בניה לחיבור 

גז מתגליות

לאחר אישור תמ"א 37/ח ותמהיל הפיתוח - מוגשים היתרי בניה על מנת לממש את 
הפרויקט. ההיתרים מוגשים בהתאם לחוק התכנון והבניה, חוק משק הגז הטבעי ולתנאים 

הקבועים בתמ"א, לרבות: תנ"ס, תכנית הנדסית וכיו"ב. הממונה על הנפט - אחראי לתכנית 
הפיתוח של לוויתן. יחידת תכנון פיזי - אחראית לתכנון והיתרי בנייה.

תומך ביעדים אגפיים:
שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

גיוון מקורות האנרגיה

הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

תומך ביעדים משרדיים:
עמידה בתמהיל מקורות האנרגיה

מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הגז הטבעי

גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

כינוס הצוות )מנהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד הביטחון(, הצגת סדרי עבודה, הצגת 2016|06|30כינוס צוות בינמשרדי
תכנית רישוי, הגדרת הנחיות להגשת תנ"ס.

אישור המסמך העקרוני על ידי המשרד - בהתאם לתמ"א. מעקב אחר מתן אישור רשות הרישוי המחוזית.2016|06|30אישור מסמך עקרוני
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 "ניבוי הוא עניין קשה 
וניבוי העתיד קשה שבעתיים" 

נילס בוהר
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תמ"א 37/3 - הרחבה 
והוספה של מתקני 
 תשתית, בדגש על 

גז טבעי

תמ"א 37/3 הינה תכנית מתאר ארצית משולבת לרצועות תשתית אורכית, בדגש על תשתיות 
גז טבעי. התכנית תאתר רצועות עתידיות בהתאם לביקושים, תרחיב רצועות קיימות 

ומתקנים, חיבור תחנות כח לצנרת דלק גיבוי, חיבורי אתרי גט"ד, אחסון דלקים.

תומך ביעדים אגפיים:
הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים
שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
עמידה בתמהיל מקורות האנרגיה

הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות
חיבור מפעלים לגז טבעי
תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

מתן הוראה לעריכת התכנית2016|10|31דיון במועצה ארצית

אישור שלב א': תפיסה התכנונית הכללית, לעקרונות התכנון 2016|12|31דיון בוולנת"ע
המוצעים ותנאי סף לחלופות

קבלת הנחיות לתסקיר2017|02|28דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה

דיון במועצה ארצית לתכנון ובנייה להעברת התכנית להערות 
הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

אישור המועצה הארצית2017|09|30

העברה בפועל של התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות 
הציבור

פרסום התכנית המופקדת בפועל2017|10|31

דיון בהמלצות הוולנת"ע בהערות והשגות ואישור התכנית 2017|12|31דיון במועצה במועצה ארצית לתכנון ובנייה לאישור למתן תוקף
למתן תוקף
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תמ"א 32 / 1 / ה - 
תכנית לאתר אחסון 

גפ"מ קצא"א

קידום אתר אחסון אסטרטגי גפ"מ - קרקעות הצפון.

תומך ביעדים אגפיים:
הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

דיון בממצאי התסקיר וחוות הדעת, המלצה להעברת התכנית 2016|06|28דיון בוולנת"ע
להערות והשגות

דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה להעברת התכנית להערות 
הוועדות המחוזיות והשגות הציבור

אישור המועצה הארצית2016|08|30

העברה בפועל של התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות 
הציבור

פרסום התכנית המופקדת בפועל2016|09|15

דיון בהערות והשגות שהתקבלו לתכנית, המלצה לאישור2016|11|29דיון בוולנת"ע

דיון בהמלצות הוולנת"ע בהערות וההשגות ואישור התכנית 2016|12|31דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה לאישור למתן תוקף
למתן תוקף

דיון בממשלה ופרסום התכנית ברשומות2017|03|31העברת התכנית לפרסום בפועל
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 תמ"א 32 / 1 / ד -
תכנית לאתר אחסון 

גפ"מ קצא"א

קידום אתר אחסון אסטרטגי גפ"מ - פז"א ו/או מרכז הדלק.

תומך ביעדים אגפיים:
הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה להעברת התכנית להערות 
וועדות המחוזיות והשגות הציבור

אישור המועצה הארצית2016|08|30

העברה בפועל של התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות 
הציבור

פרסום התכנית המופקדת בפועל2016|09|30

דיון בהערות וההשגות שהתקבלו לתכנית, המלצה לאישור2016|11|29דיון בוולנת"ע

דיון בהמלצות הוולנת"ע בהערות והשגות הציבור ואישור 2016|12|31דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה לאישור למתן תוקף
התכנית למתן תוקף

דיון בממשלה ופרסום התכנית ברשומות2017|03|31העברת התכנית לפרסום בפועל
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תמ"א 32/ 1/ ג - 
תכנית לאתר אחסון 

גפ"מ קצא"א

קידום אתר אחסון אסטרטגי גפ"מ - קצא"א.

תומך ביעדים אגפיים:
הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, ומחצבים

בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

דיון בממצאי תסקיר וחוות דעת, המלצה להעברת התכנית 2016|06|28דיון בוולנת"ע
להערות ולהשגות

דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה בהעברת התכנית להערות 
הוועדות המחוזיות והשגות הציבור

אישור המועצה הארצית2016|08|30

העברה בפועל של התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות 
הציבור

פרסום התכנית המופקדת בפועל2016|09|15

דיון בהערות ובהשגות שהתקבלו לתכנית, המלצה לאישור2016|12|30דיון בוולנת"ע

דיון בהמלצות הוולנת"ע בהערות ובהשגות ואישור התכנית 2017|03|30דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה לאישור למתן תוקף
למתן תוקף

דיון בממשלה ופרסום התכנית ברשומות2017|06|30העברת התכנית לפרסום בפועל
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תמ"א 32/ 1/ א - 
 תכנית לאתר 

גפ"מ יבור

קידום אתר אחסון אסטרטגי לגפ"מ ביבור ורצועת צנרת מבית הזיקוק.

תומך ביעדים אגפיים:
הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

בטחון התשתיות במשק האנרגיה בשוטף ובחירום

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

דיון בהמלצות הוולנת"ע בהערות ובהשגות ואישור התכנית 2016|09|05דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה לאישור למתן תוקף
למתן תוקף

דיון בממשלה ופרסום התכנית ברשומות2016|12|05העברת התכנית לפרסום בפועל
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 תמ"א 10 / ב / 11 
תכנית לתכנון 

מתחמים לתחנות כוח

אישור מלאי קרקעי תכנוני למתחמים לתחנות כוח המופעלות בגז טבעי בגיבוי סולר 
לעשורים הבאים לרבות התשתיות הנלוות: גז, דלק וחשמל.

תומך ביעדים אגפיים:
הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

גיוון מקורות האנרגיה

שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
עמידה בתמהיל מקורות האנרגיה

הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

אישור הנחיות2016|04|30אישור הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה

סקרי התכנות וקידום תסקיר לקווי החשמל2016|05|31הזמנת סקרי היתכנות מחח"י + קבלת תוצאות הסקרים

הכרעה על חלופות מועדפות לקידום2016|12|31דיון בולנת"ע על חלופות מיקום

חוו"ד חיובית לפרקים א'-ב'2016|12|31בדיקת המשרד להגנ"ס לתסקיר וחוו"ד

מסמכי תכנית2017|12|31גיבוש מסמכי תכנית

נספחי בינוי2017|12|31הכנת נספחי בינוי גנריים לחלופות טכנולוגיות שונות



אגף תכנון פיסי 120

תת"ל 82 - תכנית 
למתחם סולארי 

דימונה דרום

תכנון תכנית להקמת תחנת כוח סולארית במגוון טכנולוגיות ובכושר ייצור מרבי כולל 
 התשתיות הנדרשות להפעלת התחנה, לרבות גז טבעי ותשתית להוצאת החשמל, 

במתחם דימונה דרום.

תומך ביעדים אגפיים:
הגדלת יתירות לאספקת אנרגיה ומים

גיוון מקורות האנרגיה

שמירה על עתודות קרקע לתשתיות

תומך ביעדים משרדיים:
עמידה בתמהיל מקורות האנרגיה

גידול עתודות אנרגיה, תשתיות ומחצבים

מזעור ההשפעות הסביבתיות

הרחבה ושדרוג תשתיות פיזיות

תכנון ארוך טווח ומתכלל

תפוקהתאריך יעדפעילות

אישור הות"ל לחלופה המומלצת לקידום2016|05|31אישור הות"ל לפי סעיף 77 בחוק התכנון והבנייה

אישור הות"ל להעברת התכנית בוועדות המחוזיות והשגות 
הציבור

אישור מליאת הות"ל2017|05|15

פרסום התכנית המופקדת בפועל2017|5|31העברה בפועל להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור

אישור התכנית למתן תוקף2017|09|01אישור למתן תוקף

דיון בממשלה ופרסום התכנית ברשומות2017|12|15העברת התכנית לפרסום בפועל



 האגף יצור, יפתח ויוביל את תשתית הידע הכלכלי במשרד, 
לקידום תהליכי קבלת החלטות מושכלות וסיוע בקביעת 

 מדיניות בנושאים כלכליים, אסטרטגיים ותכנוניים, 
כגוף מקצועי-כלכלי-מרכזי המייעץ לשר ולמשרד.

אגף הכלכלה
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יעדים 2016-2017

תשתית איכותית 
של ידע כלכלי 

לקבלת החלטות 
מבוססות 

ומושכלות 
במשרד

תומך ביעד משרדי
< גוף ידע וסמכות יוזם

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
   ואסדרה

< תכנון ארוך טווח ומתכלל
< ניהול מבוסס נתונים ומחקר

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

15% שיפור בערך הנתפס של האגף עבור יחידות המשרד בעבודותיו הכלכליות )סקר ממשקים(

100% השלמת מאגר נתוני משק האנרגיה המשרדי
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< גוף ידע וסמכות יוזם

< הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

< תכנון ארוך טווח ומתכלל

< ניהול מבוסס נתונים ומחקר
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 "מחקר הוא מה שאני עושה 
כשאני לא יודע מה אני עושה" 

ורנר פון בראון
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משימות עיקריות

מאגר נתוני אנרגיה לשימוש המשרד <

כדאיות הפקת אנרגיה מפצלי שמן <

אומדן שווי קוט"ש נחסך <

אומדן עלויות זיהום קרקע ממתקני תשתית <

אומדן עלות אי אספקת חשמל מצד הביקוש <
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מאגר נתוני אנרגיה 
לשימוש המשרד

בניית מאגר נתונים רחב, המתעדכן באופן שוטף, שיאפשר בסיס אחיד לביצוע חישובים 
כלכליים מושכלים, ניתוחים סטטיסטיים הנדרשים לצורך הבנת הפעילות ומגמות במשק 

כתשתית, לקבלת החלטות.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית איכותית של ידע כלכלי לקבלת החלטות מבוססות 

ומושכלות במשרד

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

תכנון ארוך טווח ומתכלל

ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תפוקהתאריך יעדפעילות

רשימת מקורות מידע2016|11|15מיפוי מקורות מידע - פנימי וחיצוני

עיבוי הדרישות לנתוני המאגר2016|12|31מיפוי צרכים של יחידות המשרד

קבצי נתונים ורשימת חתכים2017|03|31איסוף נתונים והגדרת החתכים

מסמך אפיון2017|06|30אפיון מערכת מידע ייעודית

המלצות לשיפור המאגר2017|09|30בקרה - מפגש חשיבה עם ממשקים רלוונטיים

מערכת מידע פעילה2017|12|31פיתוח המערכת - מהדורה ראשונה
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 כדאיות הפקת 
אנרגיה מפצלי שמן

בחינת הכדאיות של הפקת אנרגיה מפצלי שמן במשק.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית איכותית של ידע כלכלי לקבלת החלטות מבוססות 

ומושכלות במשרד

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח ומתכלל

ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תפוקהתאריך יעדפעילות

ישיבת התנעה2016|11|15הקמת צוות בין משרדי לבחינת הנושא

הסכם התקשרות חתום ע"י היועצים2016|11|15תחילת עבודת מחקר

סקירה2016|12|31סקירת ספרות מקצועית )טכנולוגיה, שימוש בעולם(

פוטנציאל משקי2017|01|31בחינת פוטנציאל אנרגטי ופיסי ליישום במשק

הערכת כדאיות2017|03|31בדיקת כדאיות כלכלית

פרסום דוח אומדן פוטנציאל אנרגטי ופיסי, שימושים אפשריים, 
בחינת כדאיות מהפקה ושימוש

אמדן פוטנציאל והמלצות2017|05|31
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 "עובדה כשלעצמה אינה אומרת דבר. 
אין לה חשיבות אלא בהקשר לרעיון או להוכחה"
קלוד ברנאר
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 אומדן שווי 
קוט"ש נחסך

מודל לחישוב אומדן השווי של חיסכון בצריכת חשמל.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית איכותית של ידע כלכלי לקבלת החלטות מבוססות 

ומושכלות במשרד

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח ומתכלל

ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תפוקהתאריך יעדפעילות

הסכם התקשרות חתום ע"י היועצים2016|11|15תחילת עבודת המחקר

ישיבת התנעה 2016|11|15הקמת צוות בין משרדי

מודל לחישוב שווי קוט"ש נמוך2017|03|31הכנת מודל מעודכן לחישוב עלויות יצור קוט"ש חשמל

מדריך למודל2017|05|15מסמך תיאור ושימוש במודל

פרסום באתר המשרד2017|05|31הכנסת מחשבון לפרסום המודל לציבור
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 אומדן עלויות 
 זיהום קרקע 

ממתקני תשתית

אומדן העלויות הנגרמות ממתקני תשתית בשל זיהום קרקע וההשלכות הכלכליות של 
חקיקת חוק זיהום קרקעות מזוהמות.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית איכותית של ידע כלכלי לקבלת החלטות מבוססות 

ומושכלות במשרד

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח ומתכלל

ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תפוקהתאריך יעדפעילות

ישיבת התנעה2016|10|30הגדרת צרכים וגיבוש מתווה

הסכם התקשרות חתום ע"י היועצים2017|02|15תחילת עבודת המחקר

אומדן עלויות זיהום קרקעות ממתקני תשתית והשלכות כלכליות 
של חקיקה בעניין שיקום קרקעות מזוהמות

דו"ח אומדן עלויות2017|07|31
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אומדן עלות אי 
 אספקת חשמל 

מצד הביקוש

ביצוע מחקר על בסיס סקר צרכנים לטובת אומדן עלות אי אספקת חשמל.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית איכותית של ידע כלכלי לקבלת החלטות מבוססות 

ומושכלות במשרד

תומך ביעדים משרדיים:
גוף ידע וסמכות יוזם

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תכנון ארוך טווח ומתכלל

ניהול מבוסס נתונים ומחקר

תפוקהתאריך יעדפעילות

ישיבת התנעה2016|11|15הקמת צוות בין משרדי

הסכם התקשרות חתום ע"י היועצים2016|11|30תחילת עבודת המחקר

התקשרות לביצוע העבודה2017|02|28כתיבת מכרז לביצוע סקר וניתוח נתונים, פרסום ובחירת זוכה



המינהל יגייס, יפתח וישמר את ההון האנושי במשרד 
וירתום אותו למאמץ המשותף, תוך פיתוח ועדכון 
מתמיד של תהליכים וכלים, טכנולוגיים וניהוליים, 

לקידום מקצועי ואפקטיבי של יעדי המשרד.

מינהל ומשאבי אנוש
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יעדים 2016-2017

מחויבות וחיבור 
 )Engagement(

של העובדים 
למשרד

מעבר מיטבי 
למשרדים 

החדשים

תומך ביעד משרדי
< "משרד אחד"

< יוזמה

תומך ביעד משרדי
< "משרד אחד"

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

10% 10% שיפור בהיגד: "הממונה הישיר שלי מקשיב למה שיש לי לומר"

10% 10% שיפור בהיגד: "המנהלים בארגון יוצרים מוטיבציה גבוהה ומחויבות רבה בקרב העובדים"

10% 10% שיפור בהיגד: "הארגון הוא מקום שטוב לעבוד בו"

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

70% אופטימיזציה של משאבים )ציוד, סביבת עבודה מותאמת( - אחוז העובדים המרוצים מהשינוי

90% רציפות עבודה - כלל המערכות של העובדים פעילות ותקינות

100% רציפות עבודה - עד שני ימי חופשה כפויה בשל היערכות לוגיסטיקה/מחשוב
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ניהול אפקטיבי 
במערכות מידע 

מבוססות נתונים

פיתוח מקצועי 
אפקטיבי של 

העובדים

רמת שירות פנים 
גבוהה במשרד

תומך ביעד משרדי
< ניהול מבוסס נתונים ומחקר

< ניהול אפקטיבי ושירותי

תומך ביעד משרדי
< יכולות ליצירת אימפקט חיובי

< ניהול אפקטיבי ושירותי

תומך ביעד משרדי
< "משרד אחד"

< ניהול אפקטיבי ושירותי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

6 4 2 תהליכים חדשים הנתמכים בתהליכי ניהול מבוססי נתונים בזכות מערכות מידע חדשות

3 3 BI הסקת מסקנות מנתונים( - החלטות הנהלה אסטרטגיות מבוססות( BI יכולת

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

10% 10% שיפור בהיגד: "הממונה הישיר שלי מציע לי דרכים שבהן אוכל לשפר את עבודתי"

10% 10% שיפור בהיגד:"הדיונים עם הממונה הישיר שלי על הביצועים שלי משמעותיים עבורי"

2 2 כניסת עובדים לתכניות עתודה ניהולית )שנתי(

60 30 57 מספר עובדים ומנהלים שיצאו להשתלמות מקצועית על פי בקשתם )מצטבר שנתי(

170 85 184 מספר עובדים ומנהלים שיצאו להשתלמות מקצועית יזומה על ידי מש"א )מצטבר שנתי(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

10% שיפור שנתי בהיגד: "המנהלים בארגון תומכים בשיתוף פעולה בין יחידות עבודה שונות כדי 
להשיג את היעדים"

10% שביעות רצון של השותפים במשרד מהשירות

20 הפחתת כמות המשרות הלא מאוישות
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"חזון גדול ללא אנשים 
גדולים הוא לא רלוונטי" 

ג'ים קולינס
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< ניהול מבוסס נתונים ומחקר

< "משרד אחד"

< יכולות ליצירת אימפקט חיובי 

< יוזמה

< ניהול אפקטיבי ושירותי
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

שיפור עבודת הממשקים במשרד <

ניהול המעבר למשרדים החדשים <

פיתוח מקצועי של עובדי המשרד <

> IT גיבוש תפישת

צמצום מספר המשרות שאינן מאוישות <

ייעול תהליך המכרזים <

איכות ומצוינות <

רה ארגון יחידות המשרד <

הטמעת תהליך הערכת עובדים חדש <

מחשוב היחידות לטובת ניהול מבוסס נתונים <
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שיפור עבודת 
הממשקים במשרד

שיפור שירות הפנים במשרד באמצעות סקירת איכות ממשקי העבודה המרכזיים. תוצר 
הסקר יהיה מסמך המלצות לשיפור עבודת הממשקים

תומך ביעדים אגפיים:
רמת שירות פנים גבוהה במשרד

תומך ביעדים משרדיים:
"משרד אחד"

ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

מיפוי תהליכי העבודה הארגוניים המרכזיים וזיהוי נקודות 
הממשק העיקריות

סקר ממשקים כתוב2016|11|10

100% היענות לסקר2016|11|31ביצוע סקר להערכת איכות עבודת הממשקים

המלצות להתערבות2016|12|30ניתוח הממצאים - דו"ח הנהלה + אגפים

השלמת תכנית ההתערבות שהוסכמה בהנהלה2017|03|31שיפור עבודת הממשקים במשרד
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 "תפקיד המנהיגות הוא 
 לייצר מנהיגים נוספים, 

לא מונהגים נוספים" 

ראלף ניידר
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ניהול המעבר 
למשרדים החדשים

 תכנון והובלה של מעבר כלל יחידות המשרד למבנה פיזי משותף בבניין "ג'נרי 2". 
הפרויקט מתכלל את עבודת יחידות משאבים חומריים, מערכות מידע, חירום וביטחון 

ומשאבי אנוש – ליצירת סביבת עבודה אפקטיבית, מכבדת ומחברת.

תומך ביעדים אגפיים:
מחויבות וחיבור )Engagement( של העובדים למשרד

מעבר מיטבי למשרדים החדשים

תומך ביעדים משרדיים:
"משרד אחד"

תפוקהתאריך יעדפעילות

יועץ מחשוב מועסק2016|10|30העסקת יועץ מחשוב

הגדרת תשתיות חשמל, תקשורת מחשבים, ביטחון, מולטימדיה 
וריהוט

תכנון מפורט - ספר פרויקט2017|01|30

יועצים לוגיסטיקה וארגוני מועסקים2017|02|28העסקת יועצים לוגיסטיים וארגוניים

תכנית תקשור2017|11|30תקשורת פנים ארגונית וחיבור העובדים למעבר

דו"ח עדכון חודשי2017|12|31סנכרון בצוות היגוי

עובדים בשוטף כשכלל המערכות פעילות2017|12|31מעבר פיזי

רכש, אספקה, והתקנה של ריהוט, מוצרי חשמל, מולטימדיה, 
מיחשוב טלפוניה ותקשורת

קליטת ציוד נדרש2017|12|31
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 פיתוח מקצועי 
של עובדי המשרד

בניית תשתית חדשה במשרד לתכנית הדרכה ארוכת טווח.

תומך ביעדים אגפיים:
פיתוח מקצועי אפקטיבי של העובדים

תומך ביעדים משרדיים:
ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

מסמך קריאת כיוון2016|09|30אפיון צרכים

תכנית הדרכה כתובה2017|01|31כתיבת תכנית הדרכה

יועץ עובד2017|01|31גיוס יועץ

ביצוע 80% מימי ההדרכה המקצועית שתוכננו2017|01|31מימוש הדרגתי שוטף במשרד
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IT של המשרד, הפיכת מאגר הנתונים היחידתי למאגר ממוחשב.גיבוש תפישת IT-גיבוש תפישת ה

תומך ביעדים אגפיים:
ניהול אפקטיבי במערכות מידע מבוססות נתונים

תומך ביעדים משרדיים:
ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

IT הכנת תפישה2016|12|31גיבוש תפישת ה

צרכים2017|03|31גיבוש האפיון בהתאמה לצורך

מפגשי העשרה2017|03|30מודעות הנהלה

מטרות ויעדים2017|03|31סימון יעדים
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 "נדיבות אמיתית כלפי העתיד 
מבוססת על נתינת הכול בהווה" 

אלבר קאמי
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צמצום מספר 
המשרות שאינן 

מאוישות

 הצמיחה המהירה של המשרד בשנתיים האחרונות הביאה למצב של צוואר בקבוק 
 בתחום הגיוס שגרם לכך שישנם עשרות תקנים חדשים שאושרו אך לא אוישו. 

הפרויקט נועד לטפל בחסמים העיקריים על מנת לקדם את עבודתו השוטפת של המשרד.

תומך ביעדים אגפיים:
רמת שירות פנים גבוהה במשרד

תומך ביעדים משרדיים:
יוזמה

ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

המלצות לטיפול נוסף בהפחתת המשרות הלא מאוישות2016|10|31מיפוי חסמים עיקריים )בנוסף על כח אדם בגיוס(

אישור מנכ"ל לסגירת תקנים לא נחוצים2016|11|30הקפאת משרות לא מאוישות שאינן נדרשות

סיום טיוב כל תיאורי המשרה הפתוחים2016|12|31עדכון תיאורי משרה במשרות לא מאוישות

חמישה מהלכים חדשים לשיפור איכות וכמות המועמדים 2017|02|01שיפור תהליכי שיווק למשרות פתוחות
למשרות לא מאוישות

הגשת דו"ח תמונת מצב דו חודשית למנכ"ל2017|12|31מפגשי סטטוס



אגף דוברות, תקשורת והסברה ימצב את המשרד כמקור סמכות 
וידע ויחזק את אמון הציבור בו דרך שקיפות, הנגשת מידע 

ושיתוף ציבור.
זאת, בדגש על מקצועיות ואיכות השירות מול גורמי פנים וחוץ.

דוברות, תקשורת והסברה
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יעדים 2016-2017
מיצוב המשרד 

כמקור ידע 
וסמכות

קידום אמון 
הציבור במשרד 

דרך שקיפות, 
הנגשת מידע 
ושיתוף בעלי 
עניין והקהל 

הרחב

סיוע ליחידות 
המשרד בקידום 

מטרותיהן

תומך ביעד משרדי
< גוף ידע וסמכות יוזם

< יכולות ליצירת אימפקט חיובי
< יוזמה

תומך ביעד משרדי
< ניהול אפקטיבי ושירותי

תומך ביעד משרדי
< שירות מעולה

< יכולות ליצירת אימפקט חיובי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

68% 62% 58% מחקרי תקשורת: עליה בשווי חשיפה וניתוח מגמות – חיובי

10% 14% 18% מחקרי תקשורת: ירידה בשווי חשיפה וניתוח מגמות – שלילי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

8 4 5 מספר הליכי שיתוף ציבור )מצטבר שנתי(

8 10 12 זמן מענה לפניות ציבור )בימים(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

2% 2% 2% הגברת החשיפה של פעילות המשרד בתקשורת

95% 90% 85% מימוש תקציבים לקמפיינים וחומרי הסברה
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< גוף ידע וסמכות יוזם

< שירות מעולה

< יכולות ליצירת אימפקט חיובי

< יוזמה

< ניהול אפקטיבי ושירותי
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 "כך דרכם של המבוגרים: 
תמיד צריך להסביר להם הכל" 

אנטואן דה סנט-אכזופרי
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

הליכי היוועצות עם מחזיקי עניין והציבור <

הנגשת תוכן אתר האינטרנט של המשרד <

גיוון ושדרוג ערוצי המידע עם הציבור <

שיתוף ציבור ארגונים ירוקים <

פרסום והסברה <

הגדלת הסיקור המקצועי של המשרד בתחומו <
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 הליכי היוועצות 
עם מחזיקי עניין 

והציבור

לאור עלייה במעורבות הציבור והדרישה לשקיפות ולהנגשת מידע, ולצורך קבלת החלטות 
מושכלות וראייה רחבה של כלל הפרמטרים הנכללים בפרויקט, המשרד פועל לקיום תהליכי 

התייעצות עם הציבור בנושאים מקצועיים אותם הוא מקדם, בפלטפורמה הטכנולוגית של 
חברת תובנות.

תומך ביעדים אגפיים:
קידום אמון הציבור במשרד דרך שקיפות, הנגשת מידע ושיתוף 

בעלי עניין והקהל הרחב

סיוע ליחידות המשרד בקידום מטרותיהן

תומך ביעדים משרדיים:
שירות מעולה

יכולות ליצירת אימפקט חיובי

תפוקהתאריך יעדפעילות

הליך בוצע בהתאם ללוחות הזמנים2016|06|30ביצוע פיילוט הסרת חסמים לאנרגיות מתחדשות

פגישת הנהלה בה יוצג התהליך2016|08|30סיכום התהליך והכנתו להצגה בהנהלה

אישור 4 תהליכים2016|11|15תיקוף התהליכים הסופיים לביצוע

4 תהליכים מאושרים2016|11|15מיפוי ותיקוף הליכים נוספים המתאימים לביצוע

גאנט ל-4 התהליכים2016|11|30גיבוש תכנית פעולה ולוחות זמנים לביצוע ההליכים השונים

ביצוע תכנית העבודה במלואה על פי לוחות הזמנים שנקבעו2016|12|29ביצוע פרויקטים של 2016

סיכום התהליך והצגת התוצאות בהנהלה )שבועיים מסיום 
ההליך(

הפקת לקחים והחלטה לגבי המשך פעילות2016|12|30

מיפוי הליכים נוספים המתאימים לביצוע ב-2017 בהתאם 
לתכניות העבודה המשרדיות

8 תהליכים2016|12|31

ביצוע תכנית העבודה במלואה על פי לוחות הזמנים שנקבעו2017|12|30ביצוע פרוייקטים של 2017
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 הנגשת תוכן 
 אתר האינטרנט 

של המשרד

מעבר לאתר אחוד gov.il והנגשת החומרים באתר המשרד.

תומך ביעדים אגפיים:
קידום אמון הציבור במשרד דרך שקיפות, הנגשת מידע ושיתוף 

בעלי עניין והקהל הרחב

סיוע ליחידות המשרד בקידום מטרותיהן

תומך ביעדים משרדיים:
שירות מעולה

תפוקהתאריך יעדפעילות

מיפוי 100% מהתוכן2016|06|30מיפוי אתר המשרד

פרסום פנייה וקבלת מספר הצעות2016|07|30פנייה לקבלת הצעות יועץ נגישות

אישור העסקת מומחה שיסייע בהנגשת האתר2016|08|29בחירת יועץ נגישות

קבלת הצעות2016|08|30פנייה לקבלת הצעות עורך תוכן

קבלת הצעות2016|09|30פנייה לקבלת הצעות מזיני תכנים

העסקת עורך תוכן2016|09|30בחירת עורך תוכן

העסקה של פחות שני מזיני תכנים לאתר2016|10|30בחירת לפחות שני מזיני תכנים

העברת 100% מהתוכן הנבחר2017|03|30תכנון, כתיבה ועריכה של תכנים לאתר האחוד

אתר מעודכן ונגיש2017|04|30השקת אתר המשרד באתר האחוד
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 "אם יש ברצונך לשכנע, 
עליך לפנות לתועלת יותר מאשר לתבונה" 

בנג'מין פרנקלין
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גיוון ושדרוג ערוצי 
המידע עם הציבור

ביצוע הסברה וקיום קשר ישיר עם הציבור באמצעות רשתות חברתיות שיהיו בזמינות 
גבוהה לאזרח.

תומך ביעדים אגפיים:
קידום אמון הציבור במשרד דרך שקיפות, הנגשת מידע ושיתוף 

בעלי עניין והקהל הרחב

סיוע ליחידות המשרד בקידום מטרותיהן

תומך ביעדים משרדיים:
שירות מעולה

יכולות ליצירת אימפקט חיובי

תפוקהתאריך יעדפעילות 

סקירה וניתוח עמודי פייסבוק וחשבונות טוויטר של משרדי 
ממשלה מקבילים

ניתוח השוואתי2016|09|22

בחינת צרכים של המשרד לגבי אופי העמוד והחשבון, תדירות 
העדכון, סוג הפרסומים וכיו"ב

אפיון צרכים2016|10|01

אסטרטגיית ניו-מדיה ותכנית עבודה2016|12|31גיבוש אסטרטגיית פעולה

עמוד פייסבוק וחשבון טוויטר פעילים2017|01|01הקמה ותפעול עמוד פייסבוק וחשבון טוויטר למשרד

עובד מיומן ומתאים במשרה מלאה שיחבור לפרויקט2017|01|01קליטת עובד בתקן מנהל מדיה חדשה

עמוד פעיל עם גידול חודשי במספר העוקבים2017|12|31ביסוס והגדלת נפח הפעילות במהלך 2017



של 
ת 

נרגטי
ת א

עלו
תיי

ל לה
תובי

היחידה 

יל.
ן ויע

ק מים אמי
ל ותקדם מש

שרא
ת י

דינ
מ

ק 
של מש

קיימא 
ת 

לצמיחה ב

חון 
ק הביט

יזו
 ולח

ה והמים
רגי

אנ
ה

ב ותקדם 
טי. היחידה תעצ

נרג
הא

ת 
יוזמו

ה, תעודד 
רגי

אנ
ור 

שימ
ת 

יניו
מד

זרים 
מג

כל ה
ת ב

נרגטי
ת א

עלו
תיי

לה

יל 
עי מוב

ד ידע מקצו
צר מוק

תיי
ו

ה ומים.
רגי

אנ
ור 

שימ
מי 

בתחו

אגף חירום, ביטחון, 

מידע וסייבר

סגול

הלשכה המשפטית תמשיך להיות שותפה פעילה בגיבוש מדיניות 
 המשרד ובמימושה תוך יצירת תשתית משפטית מיטבית והקפדה 
על מינהל תקין וכללי הדין המחייבים בתהליכי עבודה איכותיים, 

יעילים ואפקטיביים.

הלשכה המשפטית
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יעדים 2016-2017

המשך 
התמקצעות 

בתחומי היעדים 
האסטרטגיים של 

המשרד

הליכי עבודה 
איכותיים, יעילים 

ואפקטיביים

תומך ביעד משרדי
 <  יכולות ליצירת אימפקט 

   חיובי

תומך ביעד משרדי
< ניהול אפקטיבי ושירותי

 < הובלת מדיניות, חקיקה 
   ואסדרה

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

50 כמות ימי השתלמות לעו"ד )4 ימי השתלמות בשנה לעובד, מצטבר שנתי(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

80% 75% 70% עמידה בלוחות זמנים כפי שהוגדרו עם מנהלי היחידות המקצועיות לאור סדרי העדיפויות, 
אחת לרבעון

90% 85% 80% עדכון היחידות המקצועיות לגבי חריגות צפויות בלוחות הזמנים שהוגדרו
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< יכולות ליצירת אימפקט חיובי

< ניהול אפקטיבי ושירותי

< הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה
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 "מעולם לא היתה דמות דגולה 
 שלא ניפצה מדי פעם את התקנות השגרתיות 

והתקינה לעצמה תקנות חדשות"  
אנדרו קרנגי
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משימות עיקריות

תיקון חוק מקורות אנרגיה - יבוא <

השתתפות בהשתלמויות ובימי עיון מקצועיים <

תיקון תקנות משק החשמל - חקיקת ההסדרים <

תיקון חוק משק החשמל - נגוואט <

הכנת תשתית משפטית להארכת רשיונות חח"י <

השלמת תקנות גפ"מ - בטיחות ותחרות <

יום עיון: היבטים משפטיים בעבודת משרד ממשלתי <

גפ"מ - תיקון חוק ההסדרים בעניין עיצומים כספיים <

ליווי ההליך התחרותי - זכויות נפט בים <

גז טבעי - תקנות וצווים בתחום הבטיחות <

גז טבעי - רשיונות <

תיקון חוק משק החשמל <

תקנות הנפט )תיקון(, התשע"ו - 2016 <

חוק הגפ"מ <
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תיקון חוק מקורות 
אנרגיה - יבוא

תיקון חוק מקורות אנרגיה - יבוא.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

תזכיר חוק הופץ2016|10|12הפצת תזכיר חוק

העברת טיוטת חוק לשר לשם פנייתו לועדת שרים לענייני 
חקיקה

טיוטת חוק בידי השר2017|03|31
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השתתפות 
בהשתלמויות בימי 

עיון מקצועיים

משרד האנרגיה עומד בפני אתגרים משמעותיים המצריכים הבנה מעמיקה בתחומי הפעילות 
השונים. הבנה רחבה של עורכי הדין בלשכה המשפטית בתחומי הפעילות המקצועיים של 

יחידות המשרד תאפשר גיבוש פתרונות משפטיים מדויקים ואפקטיביים יותר.

תומך ביעדים אגפיים:
המשך התמקצעות בתחומי היעדים האסטרטגיים של המשרד

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות 

רשימת הצעות להשתלמויות פנימיות2016|12|31איסוף בקשות ורעיונות להשתלמויות פנימיות בלשכה

מיפוי ההיצע הקיים בשוק להשתלמויות )חיצוניות( רלוונטיות - 
אחת לרבעון

רשימת הצעות להשתלמויות חיצוניות לרבעון2017|01|01

הגשת בקשות לאישור השתלמויות בוועדת הדרכה משרדית - 
שוטף

בקשות הוגשו לוועדת הדרכה2017|12|31

הגשת בקשות לאישור השתלמויות פנימיות בוועדת המכרזים - 
שוטף

בקשות הוגשו לוועדת מכרזים2017|12|31
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תיקון תקנות משק 
החשמל - חקיקת 

ההסדרים

תיקון תקנות משק החשמל בעקבות חקיקת ההסדרים של 12/15 )תקנות קונבנציונאלי, 
קוגנרציה, תקנות 97( - סמכויות.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרהה

תפוקהתאריך יעדפעילות

פרסום להערות הציבור לאחר השלמת תיאום נוסח עם הלשכה 
המשפטית ברשות החשמל

נוסח פורסם להערות הציבור2016|12|31

הבנה סטטורית עם רשות החשמל2017|06|30קיום התייעצות סטטוטורית עם רשות החשמל

נוסח מתואם עם משרד המשפטים2017|12|31העברת תקנות לחתימת שר
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תיקון חוק משק 
החשמל - נגוואט

תיקון חוק משק החשמל - נגוואט.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

נוסח הועבר לרשות החשמל2016|06|20העברת נוסח לתיאום עם הגורמים המקצועיים ברשות החשמל

החלטה התקבלה2017|03|31קבלת החלטה בעניין הפצת תזכיר
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להתחיל תחילה בהפיכת החוק למכובד" 

לואי ברנדייס
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הכנת תשתית 
משפטית להארכת 

רשיונות חברת חשמל

 גיבוש תשתית משפטית להארכת רשיונות חברת חשמל ודחיית המועד הקבוע 
בסעיף 60)ד12(.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

הכנת החומר לחתימת השר לצורך פנייה לוועדת הכלכלה )על 
בסיס עמדת גורמים מקצועיים(

מסמכים הועברו לחתימת השר2016|10|31

כניסה לתוקף2017|01|01כניסה לתוקף
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 השלמת תקנות 
גפ"מ - בטיחות 

ותחרות

השלמת תקנות בתחום הגפ"מ בענייני בטיחות ובענייני תחרות.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

השלמת ההכנה של 8 תקנות וצווים והעברתם לאישור השר 
ולגורמים נוספים ככל הנדרש )בהתאם לסוגי התקנות(

תקנות הועברו לאישור השר והגורמים הרלוונטיים במהלך 2016|10|01
השנה האחרונה

השלמת ההכנה של 2 צווים והעברתם לאישור השר ולגורמים 
נוספים ככל הנדרש )בהתאם לסוגי התקנות(

צווים הועברו לאישור השר והגורמים הרלוונטיים2017|12|31
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יום עיון: היבטים 
משפטיים בעבודת 

משרד ממשלתי

הבנת הרציונל והמתודולוגיה העומדים בבסיס הדרישות המשפטיות המרכזיות המופנות 
כלפי עובדי ממשלה, תסייע בטיוב פעולות שונות ותהליכים מרכזיים במשרד, כגון מכרזים, 

הכנות חוות דעת מקצועיות הנדרשות לוועדת המכרזים, מענה לבקשות לפי חוק חופש 
המידע, הגשת הצעת החלטות ממשלה ועוד.

תומך ביעדים אגפיים:
המשך קיום תהליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

מיפוי נושאים ופנייה להנהלת המשרד בהזמנה להציע תכנים 
נוספים / לדייק תכנים קיימים

רשימת נושאים סופית2016|10|31

תכנית יום עיון מפורטת2016|11|30בניית תכנית היום

הפקת יום העיון, לרבות גיוס מרצים רלבנטיים ואכסניה לאירוח 
יום העיון

תכנית הפקה2016|12|31

קיום יום העיון2017|02|27קיום יום העיון

משובים מלאים ומנותחים2017|03|15קבלת משוב בתום יום העיון ולימודם
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גפ"מ - תיקון חוק 
ההסדרים בעניין 
עיצומים כספיים

גפ"מ - תיקון חוק ההסדרים בעניין עיצומים כספיים.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות
הצעת חוק פורסמה2016|07|18פרסום הצעת החוק
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תקנות עקרונות 
 פעולה לחיפושי 

נפט בים

גיבוש תקנות לעקרונות פעולה לחיפושי נפט בים.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות
נוסח תקנות הועבר לחתימת השר2016|11|10הכנת נוסח לחתימת השר
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חוק משק הדלקחוק משק הדלק

תומך ביעדים אגפיים:
המשך קיום תהליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
אנרגיה איכותית ובטיחותית

הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

נוסח תזכיר חוק )הועבר למינהל הדלק כבר ב-2015(2016|01|01העברת נוסח תזכיר חוק לאישור מינהל הדלק

נוסח תזכיר חוק בידי השר2016|12|31העברת נוסח תזכיר לאישור השר לשם הפצתו
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 ליווי ההליך 
התחרותי - זכויות 

חיפוש נפט בים

ליווי ההליך התחרותי למתן זכויות לחיפוש נפט בים.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות
נוסח מאושר משפטית של מסמכי הליך פתיחת הים לתחרות2016|11|15גיבוש נוסח משפטי למסמכי הליך פתיחת הים לתחרות
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 "חוקים טובים גוררים עמם חוקים טובים מהם. 
חוקים גרועים גוררים עמם חוקים גרועים עוד יותר" 

ז'אן ז'אק רוסו
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גז טבעי - תקנות 
וצווים בתחום 

הבטיחות

תקנות וצווים בתחום הבטיחות וכן אישור גופים בודקים בתקופת המעבר: תקנות מפרטים, 
צו בטיחות הולכה, צו בטיחות חלוקה וצו לתיקון התוספת הראשונה א' לחוק הגז בטיחות 

ורישוי.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות

גיבוש טיוטת התקנות / צווים והעברתם לאישור משרד 
המשפטים

טיוטת התקנות / הצווים הועברה למשרד המשפטים2017|04|01

העברה לאישור השר של לפחות 4 גופים בודקים, לפני תום 
תקופת המעבר

4 גופים בודקים הועברו לאישור השר2017|12|31
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 רישיון חלוקה באזור ירושלים, רישיון ספק גט"ד, רישיון הולכה לספק גז טבעי - רשיונות
לפי סעיף 10 לצינור 10  מתמר.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות
רשיונות מוכנים לחתימה2016|12|31גיבוש הרישיונות לחתימת השר / הממונה על הבטיחות
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 תיקון חוק 
משק החשמל

 דחיית מועדים לרבות בעניין רשיונות חברת חשמל או ביצוע התיקונים הנדרשים 
ליישום הרפורמה.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות
נבחרה חלופה2017|06|30קבלת החלטה על החלופה המתבקשת
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תקנות הנפט )תיקון(, 
התשע"ו - 2016

תיקון האגרות.

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות
תקנות פורסמו ונכנסו לתוקף2016|09|11העברת נוסח תקנות לחתימת השר
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תיקון חוק הגפ"מ.חוק הגפ"מ

תומך ביעדים אגפיים:
הליכי עבודה איכותיים, יעילים ואפקטיביים

תומך ביעדים משרדיים:
הובלת מדיניות, חקיקה ואסדרה

תפוקהתאריך יעדפעילות
גיבוש טיוטת חוק לשם העברתה בידי השר לועדת שרים לענייני 

חקיקה
טיוטת חוק להעברה בידי השר2017|02|28
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החשבות תהיה שותפה פעילה במימוש יעדי 
המשרד ויחידותיו על-ידי יצירת תשתית חשבותית 
תומכת ויעילה לניהול תקציבי אפקטיבי וחכם תוך 

הקפדה על מינהל תקין וכללי הדין המחייבים.

חשבות
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יעדים 2016-2017

גיבוש תכנית 
לטיפול בסיכונים

ניהול תקציבי 
חכם ואפקטיבי

תומך ביעד משרדי
< תכנון ארוך טווח ומתכלל

תומך ביעד משרדי
< ניצול תקציבי

< ניהול אפקטיבי ושירותי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

33% 35% 37% צמצום סיכונים שיוריים מהותיים )קריטי, גבוה, בינוני(

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

90% 90% 85%  אחוז המענה למרכיבים לא אפקטיביים בביצוע התקציב שנחשפו 
)כגון כפילויות, שירותים שאינם נדרשים(
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שמירה על מינהל 
תקין, ההוראות 

המחייבות 
והתנהלות 
תקציבית 

נורמטיבית

תשתית 
 חשבותית 

תומכת ויעילה

תומך ביעד משרדי
< בקרה ופיקוח

תומך ביעד משרדי
< ניהול אפקטיבי ושירותי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

100% 100% 100% אי-חריגה ממסגרת תקציבית

80% 70% 60% אחוז ליקויים שתוקנו ביחידות המשרד 

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

5% 10% 15% חריגות ממשך גיבוש המרכיבים החשבותיים במכרז תוך 10 ימים

15% שיפור איכות שירות הפנים )סקר ממשקים(
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טים אוריילי

 "כסף הוא כמו דלק בזמן מסע, 
 אתה לא רוצה שהוא יגמר לך באמצע - 

אבל אתה גם לא עושה סיור תחנות דלק"



חשבות 181

יעדי המשרד בהם תומך האגף

< ניצול תקציבי

< בקרה ופיקוח

< תכנון ארוך טווח ומתכלל

< ניהול אפקטיבי ושירותי
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

הטמעה מערכת ניהול הסיכונים הכספיים <

שיפור מקצועיות בתהליכי רכש וניהול ההתקשרויות ביחידות המקצועיות <

ליווי חשבי בהסדרה של ניהול ההתקשרויות בלשכת המדענית הראשית ושימור  <
אנרגיה

גיבוש מדדי ביצוע כספיים להנהלת המשרד <

דוחות כספיים <

ביקורות כספיות <

בקרות על יישום נוהל הכנסות מתמלוגים והנחיות הוראת התכ"ם בנושא <

בקרת תהליכי גביית כלל קנסות המשרד <
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הטמעת מערכת ניהול 
הסיכונים הכספיים

הטמעת מערכת ניהול סיכונים כספיים ויישום תוכניות טיפול לסיכונים השונים.

תומך ביעדים אגפיים:
גיבוש תכנית טיפול בסיכונים

תומך ביעדים משרדיים:
בקרה ופיקוח

תפוקהתאריך יעדפעילות

הדרכות2016|06|30הדרכות על מערכת ניהול הסיכונים

עבודה במערכת2016|12|31אימות סיכונים ודיווח על אירועי כשל

עבודה במערכת2017|12|31אימות סיכונים ודיווח על אירועי כשל

טיפול שוטף2017|12|31יישום תכניות הטיפול
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שיפור המקצועיות 
בתהליכי רכש 

וניהול ההתקשרויות 
ביחידות המקצועיות

 ביצוע הדרכות והכשרות מקצועיות לקניינים ואנשי קשר, בהן יוצגו השינויים והעדכונים 
של ההוראות ההנחיות והעדכונים במערכת מרכב"ה.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית חשבותית תומכת ויעילה

תומך ביעדים משרדיים:
ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

מסמך המציג את הליקויים הקיימים, פתרונות ודרכי 2016|07|31מיפוי הליקויים והבעיות הקיימות
התמודדות.

יצירת תכנית הדרכה והכשרה מקצועית לקניינים2016|08|31גיבוש תכנית עבודה דו שנתית לפתרון הבעיות שעלו

ביצוע הדרכות מקצועיות2016|09|31כתיבת נוהל התקשרויות ליחידות המקצועיות

ביצוע הדרכות מקצועיות2016|12|31הדרכה

ביצוע הדרכות מקצועיות2017|12|31בקרה אחר תיקון הליקויים וההדרכות
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ליווי ההסדרה של 
ניהול ההתקשרויות 

בלשכת המדענית 
הראשית ובאגף 

שימור אנרגיה ומים

המדענית הראשית ואגף שימור אנרגיה הינן היחידות עם היקפי ההתקשרות הגבוהים ביותר 
במשרד כך שיש להן השפעה גדולה על ביצוע תקציב המשרד. נדרשת בחינה של המכרזים, 

הקולות הקוראים וההסכמים בהיבטים חשבותיים לצורך ניצול תקציבי מיטבי וייעול מערך 
התשלומים, הבקרה והפיקוח.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית חשבותית תומכת ויעילה

תומך ביעדים משרדיים:
ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

פרסום מכרזים2016|04|30מיפוי קולות קוראים של לשכת המדענית הראשית

פרסום מכרזים2016|06|30עדכון הקולות קוראים ביחידת המדענית הראשית

יצירת נוהל עבודה מול יחידת המדענית הראשית לייעול מערך 
התשלומים

הפצת נוהל עבודה2016|07|31

נוהל הכנסות מתמלוגים2016|09|30גיבוש נוהל גביית תמלוגים בגין מימון מחקרים

מסמך עקרונות למכרז2016|10|31בחינת ההתקשרויות של יחידות שימור אנרגיה

מסמך עקרונות למכרז2016|12|31עדכון התקשרויות של יחידת שימור אנרגיה

דו"ח בקרת ערבויות וביטוחים רבעוני2017|01|31גיבוש דו"ח בקרה על ערבויות וביטוחים

מסמך ממצאים2017|03|30בקרה אחר המכרזים החדשים
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ז'אן פול סארטר

"לכסף אין רעיונות" 
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גיבוש מדדי ביצוע 
כספיים להנהלת 

המשרד

 למשרד כיום אין כלים ניהוליים למדידת ניצול תקציבי של היחידות המקצועיות 
לצורך ניצול תקציבי מיטבי. יש לקבוע מדדים כספיים המשקפים להנהלה תמונת מצב 

עדכנית לעניין ביצוע תקציבי ופרמטרים כספיים נוספים.

תומך ביעדים אגפיים:
תשתית חשבותית תומכת ויעילה

תומך ביעדים משרדיים:
ניצול תקציבי

בקרה ופיקוח

תפוקהתאריך יעדפעילות

מצגת מדדים המרכזת נתונים כספיים בחתך תקציב שכר, 2016|12|30גיבוש מדדים כספיים לבחינת פעילות יחידות המשרד
תפעול, תשלומים, וכד'

 הנהלה מעודכנת במדדים 2017|02|28פרסום והצגה להנהלת המשרד של נתוני סוף שנת 2016
והחלטות נגזרות לביצוע

 דיווח רבעוני ומעקב אחר ביצוע החלטות קודמות 
)בתום כל רבעון בשנת 2017(

 הנהלה מעודכנת במדדים 2017|12|31
והחלטות נגזרות לביצוע
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אגף ביקורת פנימית יהיה שותף בבחינת העמידה 
 ביעדי המשרד, 

על ידי טיוב תהליכי קבלת החלטות, וניהול הסיכונים 
של המשרד, תוך שמירה על עצמאותו והאינטרס 

הציבורי.

אגף ביקורת פנימית
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יעדים 2016-2017

יצירת נורמה 
ומחויבות לתיקון 

ליקויים תוך 
הגברת שיתוף 

הפעולה של 
היחידות עם 

תהליכי ביקורת

צמצום הסיכונים 
לאי השגת 

מטרות המשרד

תומך ביעד משרדי
< בקרה ופיקוח

< ניהול אפקטיבי ושירותי

תומך ביעד משרדי
< בקרה ופיקוח

< ניהול אפקטיבי ושירותי

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

60% 40% 20% אחוז ליקויים שתוקנו במלואם

40% 60% 80% אחוז ליקויים שנמצאים בהליך תיקון

90% 80% 60% עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים למענה לפניות ביקורת המדינה

H2|17 H1|17 H2|16 מדד

80% 70% 50% אחוז ההמלצות לתיקון שאומצו ע"י וועדת הביקורת, מתוך ההמלצות שמקורן בדו"חות ביקורת 
פנים
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יעדי המשרד בהם תומך האגף

< בקרה ופיקוח

< ניהול אפקטיבי ושירותי
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קונפוציוס

 "כפי שהאבן לא יכולה להבריק מבלי שיחככו אותה, 
כך האדם לא יכול להיות מושלם מבלי שישפטו ויבחנו אותו" 
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משימות שוטפותמשימות עיקריות

הקמת נציבות תלונות <

פיתוח מודל למעקב אחר תיקון ליקויים <

הגברת שיתוף הפעולה של היחידות עם תהליכי ביקורת <

פעילות ענף הכרייה והחציבה בישראל <

אכיפה מינהלית - הפעלה, ביצוע ומימוש <

פיקוח ובקרה על העסקת יועצים <

פיקוח ובקרה על חברות ממשלתיות <

פעולות פיקוח על בעלי רישיונות מכוח חוק משק הגז הטבעי <

ממשלה ירוקה - ביצועי 2016 <

ממשלה ירוקה - ביצועי 2015 <
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נציבות שירות המדינה קבעה בהנחיית נציב 2.1 על הכפפת הטיפול בתלונות ציבור ליחידת הקמת נציבות תלונות
הביקורת הפנימית. במשרד, הטיפול בתלונות ציבור היה עד להנחייה זו משותף עם הטיפול 

בפניות ציבור. נדרש למסד את הנושא ולקבוע נהלי עבודה משרדיים.

תומך ביעדים אגפיים:
צמצום הסיכונים לאי השגת מטרות המשרד

תומך ביעדים משרדיים:
שירות מעולה

בקרה ופיקוח

תפוקהתאריך יעדפעילות

הגדרת סמכויות ותפקידים2016|09|30הגדרת הסמכויות בנושא

נוהל עבודה מאושר ע"י המנכ"ל2016|11|15גיבוש נוהל טיפול בתלונות

בחינת הצורך והיכולת לבצע שימוש במערכת CRM של פניות 
הציבור

אפליקציה ייחודית לתלונות במערכת הממוחשבת לטיפול 2017|03|31
בפניות
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פיתוח מודל למעקב 
אחר תיקון ליקויים

 מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו בביקורת הוא חלק אינטגרלי מתהליך הביקורת. 
המעקב מהווה שילוב בין הטיפול בתיקון הליקויים ע"י דרגי הניהול והביצוע לבין פעולת 

הבדיקה, ההערכה, והדיווח של הביקורת הפנימית. ביצוע מעקב אחר תיקון ליקויים הינו 
אחד מתפקידי המבקר הפנימי לפי חוק הביקורת הפנימית.

תומך ביעדים אגפיים:
יצירת נורמה ומחויבות לתיקון ליקויים תוך הגברת שיתוף הפעולה 

של היחידות עם תהליכי ביקורת

תומך ביעדים משרדיים:
בקרה ופיקוח

ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקהתאריך יעדפעילות

מאגר החלטות וחומרי רקע2016|06|30ריכוז החלטות למעקב מתקופות קודמות

דוח סקירה, מאגר ממוחשב עם יכולת ניתוח2016|07|15הזנת נתונים, עיבודם וניתוחם

מענה היחידות, עדכון קובץ מאגר מרכזי2016|08|31איסוף נתוני ביצוע, קליטה ועדכון

ניתוח עדכני, מקבץ החלטות להכרעת מנכ"ל, עדכון פרמטרים 2016|09|30השלמות מידע, חקר ביצועים
עיקריים לניתוח

מאגר מעודכן2016|10|30דיון עם המנכ"ל והכרעה

טבלאות עדכניות, כולל הגדרות לניתוח2016|12|15פיתוח מודל

דוח סופי 2016|12|15הגשת דוח סופי

דו"ח מסכם למנכ"ל2017|03|31הרצה רבעונית קבועה

קבלת החלטה לגבי פיתוח IT ייחודי2017|12|31בחינת האפשרות לפיתוח IT ייחודי
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פרידריך ניטשה

 "אדם שופט עצמו לפי הכוונות שלו; 
אחרים לפי ההישגים שלהם"
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הגברת שיתוף 
הפעולה של היחידות 

עם תהליכי ביקורת

מפתח מרכזי להצלחה בתהליכי ביקורת ויישומם הינו שיתוף פעולה של היחידות 
המבוקרות. המטרה היא לבסס תפיסת תהליך ביקורת המבוסס על ערך מוסף ליחידה 

המבוקרת ודיאלוג שוטף, תוך הפחתת חסמים טבעיים של פחד וחשש מביקורת.

תומך ביעדים אגפיים:
הגברת שיתוף הפעולה של היחידות עם תהליכי ביקורת

יצירת נורמה ומחויבות לתיקון ליקויים תוך הגברת שיתוף הפעולה 
של היחידות עם תהליכי ביקורת

צמצום הסיכונים לאי השגת מטרות המשרד

תומך ביעדים משרדיים:
בקרה ופיקוח

ניהול אפקטיבי ושירותי

תפוקה תאריך יעדפעילות

רשימת חסמים וחששות, עמדות וכד'2017|03|31ראיונות למיפוי חסמים וחששות מפני תהליכי ביקורת במשרד

רשימת פעולות להגברת שיתוף הפעלה עם הביקורת2017|06|30לימוד תהליכים להגברת שיתוף פעולה ביחידות ביקורת אחרות

הצעה לתכנית פעולה2017|07|31גיבוש תכנית פעולה

תכנית מאושרת2017|08|31אישור תכנית הפעולה

יישום תכנית הפעולה2017|12|31ביצוע בפועל
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