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 האנרגיה והמיםמשרד . 61ט'    
 כלכלה ותכנון .1 
 תיק קורות חיים של מועמד לדירקטוריון (1) שנים 2

 תיק תכנית עבודה בנושא תקציב (2) לצמיתות

 תיק התכתבות בנושא תקציב (3) שנים 5

 לבתי זיקוקזיכיון  (4) לצמיתות

התכתבות עם חברות לשם קביעת בסיס תעריפים  (5) לצמיתות
 לשירותי תשתית למשק הדלק

התכתבות עם מומחים בנשוא אחזקת מלאים  (6) לצמיתות
 אסטרטגיים ואחזקה בפועל של מוצרי דלק

 איכות הסביבה .2 
 תיק הצעת מחקר שנדחתה (1) שנים 5

עדת תיק הצעת מחקר שאושרה. בתיק: פרוטוקול ו (2) לצמיתות
 המחקר, חוזה, דו"חות מחקר וסיכום

התכתבות בנושא מדיניות פחם, גז, אנרגיה  (3) לצמיתות
 אטומית ותקנים

 תכנון וישום של מתקני דלק ביחס לתכנון סביבתי (4) לצמיתות

ומר בדבר הכנת חוקים ותקנות בנושא האנרגיה ח (5) לצמיתות
 ואיכות הסביבה

 שימור אנרגיה .3 
 ה, למעט מבחרתיק של צרכן אנרגי (1) שנים 22

 הצעה לפרויקט שימור אנרגיה שנדחתה (2) שנים 5

תיק הצעה לפרויקט שימור אנרגיה, פרוטוקול  (3) לצמיתות
הועדה המקצועית, חוות דעת רפרנט, חוזה ודו"ח 

 פרויקט

חומר הסברה שמוציאה היחידה כפלקטים, בולים,  (4) שנים 5
עטיפות, סרטים, תשדירי שירות וכו', למעט 

 גדוגמאות מכל סו

 נתונים לצורך הכנת חומר פרסומי (5) שנים 3

 בקשות להסמכת מוסדות להשתלמויות וקורסים (6) שנים 5

 תיק הסמכה של אדם או מוסד (7) לצמיתות

 שרי חוץק .4 
 תיק קשרי חוץ (1) לצמיתות

 חיפושי נפט .5 
 דו"חות הפקה חודשיים לקידוח (1) לצמיתות

 דו"חות הפקה חודשיים לשדה (2) שנים 5

 ה יומית לקידוחדו"חות תפוק (3) לצמיתות

 דו"חות תפוקה יומית לשדה (4) שנים 5

 דו"חות לחצים (5) לצמיתות

 ועדות לענייני חוק הנפט (6) לצמיתות



 שיונות חזקות לחברות קידוחישיונות נפט וריר (7) לצמיתות

 בקשות לזכויות נפט (8) שנים 5

 מחקרים לזכויות נפט (9) לצמיתות

 אגרות רישוי לזכויות נפט (11) שנים 7

 אופיזיותיתיק מחקר לעבודות ג (11) לצמיתות

 תיק מינהלי לעבודות גיאופיזיות (12) שנים 5

 תיק מחקר לסקרים ומחקרים (13) לצמיתות

 תיק מינהלי לסקרים ומחקרים (14) שנים 5

שנים לאחר שפגה  5

 הזכות
 התכתבות עם חברות נפט בנושאי זכויות ומינהלה (15)

 פטורי מכס עבור רכישת ציוד קידוח (16) שנים 7

 מחברות מפיקותתמלוגים  (17) שנים 7

 מדען ראשי .6 
 תיק הצעת מחקר שנדחתה (1) שנים 5

תיק הצעת מחקר שאושרה, הכולל פרוטוקול ועדת  (2) לצמיתות
 המחקר, חוזה, דו"ח מחקר וסיכום

 מינהל החשמל .7 
 אישור תכניות חשמל (1) לצמיתות

 צווי כניסה עבור חברת חשמל (2) לצמיתות

 תיק ועדה מקצועית (3) לצמיתות

 ורתלונות ציב (4) שנים 5

 נתונים סטטיסטיים לפיתוח משק החשמל (5) שנים 5

 נתונים כלכליים לפיתוח משק החשמל (6) שנים 5

 תיק תעריפים (7) שנים 7

 תיק סיוע לחיבורים לרשת החשמל (8) שנים 5

תיק המכיל נתונים סטטיסטיים בדבר חיבורים  (9) לצמיתות
 לרשת החשמל

 תיק בדבר רישוי מחולל זרם )גנרטור( (11) לצמיתות

 קר למדעי האדמהמינהל המח .8 
 תיק פרוטוקולים של ועדת מחקר (1) לצמיתות

 תיק פרויקט לאומי (2) לצמיתות

 תיק קשרי חוץ (3) לצמיתות

 תיק תכנית עבודה של המכון הגיאולוגי (4) לצמיתות

 נציבות המים .9 
 

 סכון במיםיקידום הח .1
שיטות השקאה, הספקת מים ומכונות שאיבה  (1) לצמיתות

 ליישובים

 
 וביוב המינהל לפיתוח תשתיות .2



שנים לאחר סיום  5

 הפרויקט 
 פרויקט בעניין פיתוח תשתיות וביוב (1)

 
 לשכה כלכלית .3

ועדה מקצועית לקביעת מדיניות כלכלית של משק  (1) לצמיתות
המים שיטות השקאה, הספקת המים ומכונות 

 שאיבה ליישובים

 פרויקט בעניין מפעלי מים ומאגרים (2) שנים 62

מאגף סיוע וגביית  בקשות למתן פטור או מענק (3) שנים 5
 היטלים

 
 אגף התכנון .4

 רשומות בדבר תכנון פרויקט מים (1) לצמיתות

 
 ביצוע מפעלי מים .5

 השקעות כספיות במפעל מים (1) שנים 5

 
 רישוי מים -אגף ניהול צריכה  .6

 שיונות לצרכניםיר (1) שנים  62

 הודעות על שינוי הקצבה לצרכנים (2) שנים 62

 מקורות הקצבות של תחילת שנה לחברת (3) שנים 62

 הודעה על שינוי הקצבה לחברת מקורות (4) שנים 62

 ספר מכסות מים (5) לצמיתות

 מעקב רב שנתי לפי פעולות (6) לצמיתות

 דו"ח רשומות הקיצוץ במכסת המים (7) לצמיתות

 אגרות לרישוי להפקת מים (8) שנים 5

 דפי פעולה (9) שנים3

 
 הפקת מים .7

 סקר שנתי בעניין תפוקת המים בישראל (1) לצמיתות

 דו"ח סבירות הפקת מים (2) שנים 5

 דו"ח ריכוז הפקה וחריגות ביחס להקצבה (3) שנים 62

 דו"ח חודשי בנושא הפקת מים (4) שנים 5

 
 הספקת מים .8

 דו"חות הספקה (1) שנים 5

 סקר צריכת מים (2) לצמיתות

דו"ח שנתי על נתוני צריכת מים ברשויות  (3) לצמיתות
 המקומיות

 
 מים לתעשייה .9

 סקר הקצאות מים לתעשייה (1) לצמיתות

 מפעל שנסגר (2) שנים מסגירת המפעל 5



שנים מביטול הקצבת  5

 המים
 תיק הקצבה למפעל (3)

 
 פיקוח ומיפוי .11

 צילומי אויר, פילמים ומפות על זכויות מים (1) לצמיתות

 דו"ח שנתי בנושא פיקוח על מתקני הפקה (2) שנים 5

 
 תשלום מיוחד  .11

 תשלום מיוחד (1) שנים 62

 הודעות על תשלום מיוחד (2) שנים 62

 חברת מקורות –דו"חות צריכה  (3) יםשנ 62

 בסיס לחישובים –דו"ח עזר  (4) שנים 62

 
 זכויות מים .12

 רישום הקצבות מים לבעל השטח (1) לצמיתות

 רישום העברות (2) לצמיתות

 ביטול הקצבות בגין בניה (3) לצמיתות

 ביטול הקצבות בגין אי צריכה (4) לצמיתות

 קצבות מים לבעלי חייםה (5) שנים 5

 
 רישוי מתקני מים .13

 שיון למתקן מיםיר (1) תותלצמי

 
 פחת מים ומדידת מים .14

 נתוני צריכת מים ברשויות המקומיות (1) שנים 5

 מבדקות ובתי מלאכה למדי מים (2) שנים אחרי הסגירה 5

אישור על פירוק והרכבה של מדי מים במקורות  (3) שנים 3
 מים

 אגף הפיקוח והבטיחות .11 
 תלונות ציבור,למעט מדגם ומבחר (1) שנים 5
 ועל חברות הגז, תחנות דלק, מחסנים וכ ביקורת (2) שנים 5
 התכתבות עם חברות הגז בנושא בטיחות (3) שנים 5

 תיקים בנושא חקירות וקנסות (4) לצמיתות
שחרור ותפיסה של רכבים להובלה לא חוקית של  (5) שנים  7

 מיכלי גז
 דגימות דלק (6) שנים 3
 דיווחי ביקורת של מפקחי האגף (7) שנים   5
 םהעתקי מכתבים יוצאי (8) שנים 5

 אירועי גז (9) לצמיתות
 אישורי החלפת שירותים ואישורי ספק גז (11) שנים 5
 דו"ח חודשי של מפקח בשטח (11) שנים 3



 התכתבות בנושא מיכלי גז המשמשים למחנאות (12) שנים 3
 דו"ח פעולות לחישוב שכר עידוד (13) שנה

 דו"ח שנתי על פעילות האגף (14) לצמיתות

 

 


