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  אל:

 .רלוונטיים תפוצת משרדי ממשלה
 ם.יגופים רלוונטיתפוצת 

 
 
 

 בישראלפנייה להצפת חסמים ופתרונות לקידום אנרגיות מתחדשות  : הנדון
 

 רקע:
חממה וייעול צריכת  , בעניין הפחתת פליטות גזי20.09.2015מיום  542החלטת הממשלה מס. ב

, עם 2030עד שנת  17%, נקבע יעד של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של האנרגיה במשק
ניין , בע10.04.16מיום  1403החלטת ממשלה מס' ב ;2025ייצור חשמל בשנת  14%ים של יעד ביני

החליטה  ,תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית
צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה ובהשתתפות נציגי רשות הממשלה על הקמת 

החשמל, נציגי משרד האוצר לרבות נציג ממנהל התכנון ונציגי רשות מקרקעי ישראל, משרד 
המשרד להגנת הסביבה והשמאי הממשלתי לבחינת החסמים להקמת  הפנים, משרד הכלכלה,

  .מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ומתן המלצות מתאימות לצמצום החסמים האמורים
 

 לינקים החלטות הממשלה:
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx 

 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1403.asp

x 
 

 מטרת הצוות:
מתאימות  חשמל באנרגיות מתחדשות ומתן המלצות תקני ייצורבחינת החסמים להקמת מ

 .לצמצום החסמים
 

 מטרת מסמך זה:
פנייה להצפת חסמים להקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, וככל וישנן המלצות 

 לפתרונות ולהסרת החסמים. 
 
 

 החסמים יפורטו בטבלה המצ"ב.
 
 
 
 
 
 

 טבלת מיפוי חסמים

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec542.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1403.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1403.aspx
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)ככל פתרון מוצע  הערות

 וקיים(
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 לוח זמנים:
 .2016, וצפוי לסיים אותה בחודש ספטמבר 2016הצוות יתחיל לעבוד בסוף חודש מאי 

 מטה.במייל חוזר למכותבת  31.05.16 -שלישי היום לוח הזמנים להשלמת הטבלה עד 
 
 
 
 

 בברכה 
                                                                                                              

 דורית הוכנר 
 תכנון פיסיבכיר ראש תחום  

 
 
 

 העתק:
 משרד תש"ל, האנרגיה והמים:

  סמנכ"ל תשתיות אנרגיה והמי -יץחזי ליפש
 המדענית הראשית -ד"ר ברכה חלף

 מנכ"לבכירה עוזרת  -נועה ליטמנוביץ'
 

 רשות החשמל:
 סמנכ"לית רגולציה -תניב רופא

 מנהל מינהל החשמל -איגור סטפנסקיאינג' 
 סמנכ"לית חטיבת חשמל ורגולציה– נורית גל

 ראש תחום אנרגיה מתחדשת -יובל זוהר
 אגף א' הסדרה ותחרותרשות  – עודד אגמון

 תחום בכיר אנרגיות מתחדשותרשות  –קבלו  חוני
 

 משרד האוצר:
  רפרנט אנרגיה, אגף תקציבים -שניר ניב

רכז אנרגיה, אגף החשב הכללי -איציק מרמלשטיין  
 

 אגף כלכלה ותשתיות, משרד רוה"מ -אבנר סעדון
המשרד להגנת הסביבהראש אגף תכנון,  -שחר סולר  

משרד החקלאותסמנכ"ל תכנון ופיתוח הכפר,  -רותי פרום אריכא  
משרד המשפטיםייעוץ וחקיקה,  -כרמית יולס  
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משרד הביטחון, נציג שהב"ט במועצה הארצית -ראם חממי  
משרד הבריאות מהנדס,  -דוד ויינברג  

   משרד הכלכלה ,מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא - דורון אברהמי
משרד התחבורהמנהלת אגף בכיר, תכנון תחבורתי,  -עירית שפרבר  

, משרד הפניםא' תכנוןמנהל אגף  - אלעד לב  
מינהל התכנוןתכנון תשתיות, א' מנהל אגף  –נעה נאור   

לשכת השמאי הממשלתי, סגן השמאי הממשלתי הראשי -מר אור לוי  
רשות מקרקעי ישראלמנהלת אגף פרויקטים לאומיים,  -פאני ששפורטה  

רשות הטבע והגנים המדען הראשי, -יהושוע שקדי  
חברת החשמל, מנהל מגזר פיתוח מע' המסירה, ציוד ואמינות המערכת -ברק רשף  
החברה להגנת הטבעסמנכ"ל תכנון,  -ניר פפאי  

רשות תעופה אזרחית -פינחס ברגר  
יו"ר איגוד האנרגיה המתחדשת -איתן פרנס  
הרוח רגייתהאגודה הישראלית לאניו"ר  -גדי הראלי  

 

 


