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דברי שר האנרגיה | ד"ר יובל שטייניץ
משרד האנרגיה מוביל בשנים האחרונות עשייה אדירה במגוון רחב של נושאים המשפיעים רבות על 

אורח חייו של הציבור הישראלי: חשמל, גז טבעי, דלק וגפ"מ. 

בשנים 2015-2020 הוצאנו את הגז הטבעי מהים, יישמנו רפורמה היסטורית בחברת החשמל, הקטנו 

ביותר מ-50% את זיהום האוויר ממשק האנרגיה, הפחתנו בעשרות אחוזים את השימוש בפחם והפכנו 

את ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם בייצור אנרגיה סולארית. גם בעתיד אני מתכנן לוודא 

שמשרד האנרגיה ימשיך להיות חלוץ בקידום מהלכים משני מציאות, הבנויים על שמירת איכות הסביבה 

ודאגה לרווחתם ולכיסם של אזרחי ישראל. 

התכנית שלפניכם כוללת צעדים מיידיים וחשובים שיסייעו לנו לקדם משק אנרגיה אמין, יעיל וחדשני, 

תוך חתירה להפחתת השימוש בדלקים מזהמים והגדלת האנרגיה המתחדשת. מהלכים שיאפשרו לנו לנהל 

משק אנרגיה נקי יותר, ולהגשים את היעדים שהצבתי, דוגמת ההחלטה להפסיק את השימוש בפחם עד 

לשנת 2025 או התכנית להכפלת ייצור החשמל מאנרגיית השמש ל-30% עד לשנת 2030. 

אנו מחויבים להבטחת עתידה האנרגטי של מדינת ישראל ולביסוסו של משק אנרגיה עצמאי. כזה שיאפשר 

את מיצוי התועלת הכלכלית ואת ניצול אוצרות הטבע שברשותנו, באופן מושכל לרווחת כלל הציבור. 

הצעדים שנקדם יחד ייצרו הזדמנויות לצמיחה מקיימת של משק האנרגיה שיובילו להשקעות פרטיות, 

יפתחו את השוק לתחרות ויורידו מחירים. אני סמוך ובטוח כי באמצעות העבודה המאומצת והמסירות 

של עובדי המשרד, נצליח להמשיך ולהשיג תוצאות מצוינות, שיועילו לכלכלה הישראלית מחד ויקדמו 

את פיתוח משק האנרגיה מאידך.

ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה
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ממשבר להזדמנות
שערו בנפשכם כיצד היה נראה המשבר ללא משק אנרגיה מתפקד ואמין, ובפרט ללא אספקת 

חשמל רציפה. אין ספק כי משבר הקורונה המחיש והדגיש אף יותר מן הרגיל את חשיבות תפקודו 

התקין של משק האנרגיה. התפתחות מגפת הקורונה והשלכותיה על הכלכלה בעולם, ועל משק 

האנרגיה בפרט, מחייבת עירנות יתרה בניהול סדרי העדיפויות האזרחיות והממשלתיות. המשבר 

הכלכלי, שהתפתח במקביל למשבר הבריאותי, ככל הנראה ילווה אותנו תקופה ארוכה, גם לאחר 

שהמשבר הבריאותי יסתיים. 

לצד השמירה על הביטחון האנרגטי, משבר הקורונה מציב בפני המשק מספר הזדמנויות משמעותיות. 

הראשונה בהן היא קידום השקעה מאסיבית בתשתיות, ובפרט בתשתיות ברות קיימא, אשר 

יתרמו לצמיחת המשק. כמו כן, המשבר מדגיש את ההכרח בשיתופי פעולה בין מגזריים ואזוריים, 

את הצורך בחיזוק עצמאותן של הרשויות המקומיות, וכן את הצורך בדיגיטציה ובהסרת חסמים 

בירוקרטיים כתנאי לקיום משק מתפקד בעיתות משבר.

כבר במהלך המשבר הבריאותי, זיהה משרד האנרגיה כי עם סיומו נצטרך, בדומה לכלל מדינות 

העולם, לפעול ביתר שאת לייזום פרויקטים רבים וגדולים ככל הניתן, על מנת להחיות את המשק, 

לייצב את הכלכלה ולייצר מקומות תעסוקה. למהלכים שמבוצעים מיד בתום המשבר חשיבות 

רבה, שכן הם הדרך להניע את גלגלי הכלכלה, ולהחזיר במהירות האפשרית את המשק הישראלי 

למצב של צמיחה והתפתחות.

בנוסף לייזום פרויקטים, יכולה וצריכה המדינה לפעול להסרת חסמים, בעיקר בתחום המקרקעין, 

כדי לאפשר האצה של פרויקטים משמעותיים. לפעולות הסרת החסמים, אשר צריכות להיעשות 

באופן מוקפד, מהיר ובשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים, התועלת הגבוהה ביותר שכן 

הן תורמות להאצת המשק ללא עלות, ויוצרות מציאות עסקית המאפשרת הקמת פרויקטים 

דומים גם בעתיד. ההשקעה הפוטנציאלית במשק כתוצאה מיישום תכנית ההאצה, עומדת על 25 

 מיליארד ₪ שיושקעו כבר בשנה הקרובה. זאת, בהשקעה ממשלתית של כ-3 מיליארד ₪ בלבד.

לפירוט על תכנית ההאצה לחץ כאן <

לצד חשיבה על היחלצות ממשבר הקורונה, בהתאם למדיניות שר האנרגיה, גיבש המשרד במשך 

חודשים ארוכים, את תכנית "מאה הימים". התכנית כוללת מגוון רב של צעדי מדיניות ופעולות 

שייושמו כבר עם כינונה של הממשלה החדשה, ושתכליתם קידום פיתוח תשתיות תומכות פריון 

והפחתת רגולציה.

https://www.gov.il/he/departments/news/economic_growth_news
https://www.gov.il/he/departments/news/economic_growth_news
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אגירה - הגברת ההשקעה במו"פ ותמיכה בפרויקטי חלוץ לקידום 
טכנולוגיות אגירת אנרגיה באמצעות גורמים מסחריים וצרכנים פרטיים.

חיוב הקמת מתקנים פוטו וולטאיים על גגות מבני ממשלה ומבני ציבור, 
לצד התייעלות באנרגיה ושימוש בשטחים לא מנוצלים לייצור חשמל. 

הקמת קרן הלוואות ייעודית למימון בניית מתקנים פוטו וולטאיים על גגות מבנים בבעלות גופים 
נתמכים וגופים מתוקצבים בהיקף של כ-3.5 מיליארד ש"ח.

מתן פטור מהיתר בניה להתקנת מערכת פוטו וולטאית על גבי מאגרי מים ובריכות 
דגים שאותרו כבעלי רגישות נופית וסביבתית נמוכה. בנוסף, מתן פטור מהיתר בניה 
להקמת מתקנים פוטו וולטאיים כאמצעי הצללה במרחב הפרטי והציבורי וקידום הקמתם של מתקנים 

באנרגיה מתחדשת בשטחים פתוחים ובדו שימוש בקרקע.

הסרת חסמים בתחום המקרקעין לקידום פרויקטים לאומיים 
של אנרגיה מתחדשת )סולארי, אגירה ורוח(. הסרת חסמים 
זו תקדם הקמת מתקני אנרגיה שישרתו את ישראל ותושביה שנים רבות 
ויאפשרו הקמת תשתיות אנרגיה נוספות בטווח הקצר ובטווח הארוך כאחד. 
הסרת החסמים תוביל לגיוון הנדרש באנרגיות מתחדשות על מנת להבטיח 

יתירות וביטחון אנרגטי, וכל זאת תוך יצירת אנרגיה נקייה ומקיימת.

תיקון חוק המקרקעין כך שלא תידרש הסכמה של כל דיירי הבית המשותף להתקנת 
מערכות פוטו וולטאיות על גגות משותפים, על מנת להקל על הקמת מתקנים אלה 

ולקדם יצור באנרגיה מתחדשת.

חיזוק מערכת ההולכה - האצת התכנון והקמה של תחנות מיתוג ותחנות השנאה, לצורך 
קליטת אנרגיות מתחדשות. זאת, בנוסף לאישור הקמה, אחזקה ושדרוג של קווי 161 
בהליך הרשאה, כך שניתן יהיה להקים, לתחזק ולשדרג קווי מתח עליון לצורך קליטת אנרגיות מתחדשות.

אנרגיה 
מתחדשת

שימוש באנרגיות מתחדשות ובאגירת אנרגיה, והורדת השימוש בדלקים פוסיליים, מצמצם את 

פליטות הפחמן, מפחית את זיהום האוויר, ותורם בצורה משמעותית לגיוון אספקת מקורות 

האנרגיה ולחיזוק ביטחונה האנרגטי של מדינת ישראל.

 הסרת
חסמים

 הסרת
חסמים

 הסרת
חסמים

 הסרת
חסמים
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תכנית לקידום אנרגיה מקיימת בערים - סיוע לרשויות מקומיות בהכנת תכניות פעולה עירוניות 

להיערכות לשינויי אקלים ולשילוב אנרגיה מקיימת בהיקף השקעות משקי של כ-300 מיליון ש"ח. 

פיילוט "קהילות מחוברות אנרגטית" שיממש את הפוטנציאל של מבנים 

יעילים באנרגיה וניהול טעינת רכבים חשמליים שימנפו טכנולוגיות 

חדשניות, ביזור יצרנים פרטיים, עומסים גמישים ואינטגרציה בתוך 

הרשת להורדת הצריכה וה"פיקים", ולשיפור נוחות הדיירים. 

קידום תקנות לדירוג אנרגיה ליחידות דיור כך שתינתן תווית דירוג 

אנרגטי למבנים על מנת לעודד בניה יעילה וירוקה ולתרום לחיסכון 

אנרגטי במשק האנרגיה.

הקמת קרן מענקים לתכנון ולבניית מבנים מאופסי אנרגיה בהיקף של כמיליארד ש"ח. תכנית המענקים 

תכלול קריטריונים להעדפת מפעלים ועסקים קטנים ובינוניים וצרכני אנרגיה אחרים, ותעודד השקעות 

שישלבו התקנות של טכנולוגיות ישראליות חדשניות.

קידום תיקון חוק מקורות אנרגיה שמטרתו לייעל את תהליך ייבוא מכשירי החשמל הביתיים כך 

שיהיו יעילים וחסכוניים יותר.

גיבוש הנחיות לתכנון מתקני תשתית חדשים, כך שימוזער 

הנזק החזותי.

יעודיים ממשקיעים  לגיוס תקציבים  ירוק  אג"ח ממשלתי 

בפרויקטים ירוקים.

אנרגיה 
מקיימת

אנרגיה מקיימת מאפשרת את צמצום צריכת האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה, בדגש על 

המרחב הבנוי בכלל המגזרים - הציבורי, הביתי, המסחרי, התעשייתי, ובקרב הרשויות המקומיות 

והממשלה על כל זרועותיה.
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תיקון חוק המקרקעין כך שלא תידרש הסכמת כל הדיירים בבית משותף להקמת 

עמדות טעינה בחניה פרטית. תיקון זה יקל על הקמת עמדות אלה ועל שימוש 

ברכב חשמלי.

קידום פריסת עמדות הטעינה במטרה להשלים את הכנת התשתיות לקליטת רכבים חשמליים ולקדם 

את רכישתם בישראל.

קידום והתאמה של הרגולציה האירופאית לצמצום זיהום פליטות מתחבורה, כך שהרגולציה הישראלית 

תעודד שימוש ברכבים חסכוניים בכלל, ורכבים חשמליים בפרט.

 רכב
חשמלי

לישראל יתרונות משמעותיים לאימוץ תחבורה חשמלית בשל התנאים הייחודיים המתקיימים 

בה, וביניהם מחירי חשמל נמוכים, מרחקי נסיעה קצרים, מקורות עצמיים לייצור אנרגיה 

וחתירה לחדשנות.

 הסרת
חסמים
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הנחת תשתיות גז טבעי באזורי תעשייה על מנת לקדם הסבת מפעלים 

לשימוש בגז טבעי במקום בדלקים מזהמים.

תכנית מענקים בהיקף של כ-300 מיליון ₪ לייצוב רשת חלוקת הגז הטבעי 

והרחבת פריסת הרשת.

חיבור העיר אילת לרשת ההולכה ולרשת החלוקה של הגז הטבעי. חיבורים אלה נאמדים בהשקעה 

משקית של כ-760 מיליון ₪.

בחינת היתכנות אחסון גז טבעי וקידוחי ניסיון בראש זוהר.

תכנית לאיחוד תשתיות על מנת ליצור סנכרון בהקמת תשתית חלוקת גז טבעי עם תשתיות תחבורה.

השלמת פריסת רשת חלוקת הגז הטבעי - רשות הגז יוזמת צעדים 

שונים לייצוב מקטע החלוקה על מנת לאפשר את פריסת הגז 

ובמקביל לדאוג לתועלת הצרכן. בין היתר, יישום מנגנוני בקרה, 

פיקוח ואכיפה על בעלי רישיונות החלוקה, מיפוי ביקושים לגז 

טבעי ברשתות החלוקה, הכנת תכניות אב אזוריות לצורך מענה 

לביקושים הפוטנציאליים, יזום וקידום חקיקה תומכת ועוד.

עיגון הסדרת תשתיות ייצוא גז טבעי למדינות שכנות ולאירופה.

 גז
טבעי

מעבר ליתרונותיו הסביבתיים והכלכליים של השימוש בגז הטבעי, הוא אף מקדם משמעותית 

את ישראל כך שתהיה מדינה בעלת עצמאות אנרגטית ובכך מחזק את ביטחון המדינה על 

שלל היבטיו.

 הסרת
חסמים

צילום: לאוניד ליבשיץ

צילום: לאוניד ליבשיץ
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חקיקת חוק הגפ"מ שיסדיר את הסמכות והאחריות של משרד האנרגיה על משק הגפ"מ על מנת להבטיח 

את הפיקוח על תחום זה ואת בטיחותו.

תיקון תקנות הקבלנים לחיבור בניינים חדשים כך שצרכנים יוכלו לבחור את ספק 

הגפ"מ שיספק גז לראשונה למערכת גפ"מ מרכזית חדשה. תיקון התקנות יקדם את 

התחרות בתחום הגפ"מ הביתי, ובכך יוזיל את העלויות לצרכנים וישפר את רמת השירות.

הסדרת הטיפול של ספקי גז באירוע גפ"מ, במטרה להגן על שלום הציבור ובטיחותו.

גפ"מ

הגפ"מ הוא הענף המורכב ביותר לטיפול בתחום האנרגיה והוא משמש את התעשייה, המסחר, 

התחבורה ואת מרבית משקי הבית במגזר הביתי.

 הסרת
חסמים
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שדה בריר - סיום ההליכים הנדרשים לטובת קידום תעשיית הפוספטים.

טיוב ההליך הרגולטורי בתהליך הענקת רישיונות וזכיונות בתחום המחצבות על מנת 

לעודד תחרות ולהסיר בירוקרטיה בתחום זה.

מחצבות

לפי נתוני משרד הכלכלה, התוצר למשק שמקורו בכריית פוספטים והתעשייה הנלוות אליה, הינו 

בהיקף משמעותי המגיע לכ-2% מהייצוא הכולל של ישראל )כ-1 מיליארד $ לשנה(. לתעשייה 

זו חשיבות גבוהה ביחס לענף הבניה והיא אף מבין המעסיקות החשובות ביותר באזור הדרום.

 הסרת
חסמים

קרדיט: משרד האנרגיה

קרדיט: משרד האנרגיה
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הסדרת ההיערכות לחירום במשק הדלק כדי להבטיח מענה מהיר והולם בשעת חירום.

הקמת נמל תזקיקים באילת בהשקעה משקית של כ-260 מיליון ₪ על מנת להבטיח את הביטחון 

האנרגטי בישראל תוך יצירת נקודה נוספת לקליטה ולאחסון תזקיקים.

החלפת הנמל הישן בחיפה בנמל דלק חדש תוך התאמתו למשק ואוניות מודרניות והרחקת הנמל, 

האוניות והאחסון מהאוכלוסיה.

 בטיחות
ורציפות תפקודית

לשינויים במשק האנרגיה ישנן השלכות משמעותיות על הרציפות התפקודית של מדינת ישראל 

בשגרה ובמצבי חירום, ולכן קיימת חשיבות יתרה להבטחתה.
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פיתוח יכולת יצור חשמל קונבנציונאלי וקידום יצור חשמל 

באנרגיות מתחדשות בשטחי הרשות הפלסטינית.

הרחבת אספקת החשמל ממדינות שכנות לרשות הפלסטינית.

.)EMGF( חיזוק שיתוף פעולה אזורי באמצעות פורום הגז המזרח-תיכוני

האצת הליכי תכנון והקמת תשתיות הולכת גז לאיו"ש ולרצועת עזה.

החלת חוק הגז הטבעי ביו"ש, כך שניתן יהיה להרחיב את פריסת רשת הגז הטבעי, 

לעודד צריכת דלקים נקיה יותר, ולאפשר הולכת הגז לרשות הפלסטינית.

 שיתוף
פעולה אזורי

שיתופי הפעולה שמקדמת ישראל בתחום האנרגיה עם מדינות שכנות וקרובות, תורמים לחיזוק 

האזור ומשפרים את מעמדה הכלכלי והמדיני של ישראל בעולם כולו.

 הסרת
חסמים

קרדיט: משרד האנרגיה

קרדיט: משרד האנרגיה
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