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גידול של  35.2%בייבוא חומרי אנרגיה לישראל בינואר-אוקטובר 2012
ההוצאה על ייבוא חומרי אנרגיה )דלק גולמי ,תזקיקים ופחם( לישראל בעשרת החודשים
הראשונים של השנה הסתכמה ב 53.7 -מיליארד  ,₪גידול של  35.2%לעומת התקופה המקבילה
אשתקד ,כך עולה מדוח סחר החוץ של ישראל לחודש אוקטובר של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .הלשכה מייחסת את העלייה בערך הייבוא לשינויים במחירים של חומרי האנרגיה
בעולם ולשינויים בשער המטבע.
יצוין כי לפי דוח צריכת מוצרי דלק של מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים נרשם גידול של
 26%בצריכת מוצרי דלק בישראל בחודשים ינואר – ספטמבר  9) 2012חודשים( לעומת אותם
החודשים בשנה שעברה .נתונים אלו כוללים את הרשות הפלשתינאית .עיקר הגידול בצריכה נגרם
בשל המחסור בגז טבעי .בצריכת סולר לייצור חשמל נרשם גידול של  ,390%מ 354 -אלף טון
בתשעת החודשים הראשונים של  ,2011ל 1,734 -אלפי טון ,ובצריכת כל סוגי המזוט נרשמה
עלייה של  ,59%מ 1,190 -אלפי טון ב 9-החודשים הראשונים של  2011ל 1,895 -אלפי טון
באותם החודשים השנה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
השתלמות בנושא :דיגום נפט גולמי ומוצריו
24.12.12
אולם שרייבר • בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה ● בשעות 14:40 – 08:30
לאופן הדיגום ,בכל שרשרת האספקה ,יש השפעה על קבלת מדגם מייצג של המערך הנבדק ,אם
זה מיכל או צנרת .דגימות שאינן מבוצעות על פי התקנים הרלוונטיים והכללים המחייבים ,עלולות
לגרום לקבלת תוצאות שגויות .ההשתלמות מקנה סקירה רחבה על תהליך הדיגום ,השלכות
והצגת כלים יישומיים להבנה מעמיקה.
קהל היעד :דוגמים בחוות מכלים ומתקני ניפוק ,שמאים ,עו"ד ,מנהלי מסופים וקציני בטיחות.
לטופס הרשמה הקש כאן

השתלמות בנושא :מישוב אדים בתחנות תדלוק
 2מפגשים2.1.2013 ,26.12.12 :
אולם שרייבר • בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה ● בשעות 14:20 – 08:30
בהתאם להצעת תקנות חוק אוויר נקי )מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק( ,התשע"ב – ,2012
נדרשות החברות להתקין בכל תחנות התדלוק מערכות השבת אדים בהדרגה עד סוף .2015
קהל היעד :עוסקים בתחום מישוב אדים בתחנות תדלוק ומתקני ניפוק .חברות דלק ,אנשי
בטיחות ואיכות סביבה ,מעבדות חיצוניות ,נציגי הרשות להסמכת מעבדות ,נציגי המשרד להגנת
הסביבה ,רשויות מקומיות – רישוי עסקים ,מינהל הדלק ,מפקח על העבודה ,ספקי ציוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדה למניעת זיהום – 28/11/12

מתוכננים בקרוב במכון האנרגיה:

ועדת גפ"מ – 6/12/12

♦ קורס :טכנולוגיה והנדסת נפט
♦ קורס :מבוא לגז טבעי
♦ ♦ ♦
יום עיון :דלקים אלטרנטיביים
14.1.13
המכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה  ,כרמיאל
להרשמה :טל04-9901749 .

ועדת דלקים אלטרנטיביים 10/12/12
שקר הנפט
משבר מחירי הנפט
2012 – 2002
ספר חדש מאת מוטי קופרברג

כותרות אנרגיה
 9מה מחפשת פוטאש במפעלי
ים המלח של כיל?
)כלכליסט(1.11.12 ,
 9ספטמבר :צניחה בצריכת
הדלק
)ידיעות אחרונות(1.11.12 ,
 9המייל הפנימי נשכח – וחברת
החשמל איבדה  1.4מיליארד
שקל
)דה מרקר(4.11.12 ,
 9ברגע האחרון :מגדל הצטרפה
למימון תחנת הכוח דליה
)דה מרקר(4.11.12 ,
 9החשמל שלכם שווה פחות
)ידיעות אחרונות(4.11.12 ,
 9לנדאו לארדן :הפסק לפגוע
בענף חיפושי הנפט
)כלכליסט(4.11.12 ,
 9ועדה במשרד האנרגיה תבחן
הגבלת יצוא הפוספטים לחו"ל
)ידיעות אחרונות(5.11.12 ,
 9הכשרה אנרגיה מעוניינת
למכור זכויות הנפט במירה
)דה מרקר(6.11.12 ,
 9הרשויות המקומיות :אין
הצדקה להעלאת מחירי המים
בתחילת 2013
)גלובס(6.11.12 ,
 9רשות החשמל :שותפות תמר
ממשיכות לנצל את כוחן
המונופוליסטי
)דה מרקר(7.11.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

קבוצות עבודה משותפות עם יוון וקפריסין בתחומי אנרגיה
משרד האנרגיה והמים הודיע על הקמת שני צוותים משותפים :האחד יעסוק בהקמת כבל החשמל
התת-ימי בין ישראל לקפריסין ומשם ליוון ולאירופה ,והשני יבחן הקמת מסדרון אנרגיה שיחבר בין
המדינות .הנושא סוכם בפגישה של ד"ר עוזי לנדאו ,שר האנרגיה והמים ,עם עמיתיו מיוון ומקפריסין.
הנחיות להגשת ערבויות ביצוע בתחום חיפושי הנפט והגז

 9החשבונאות מסבכת את חברת
החשמל :החוב תופח ל70 -
מיליארד שקל
)דה מרקר(8.11.12 ,

משרד האנרגיה והמים פרסם את ההנחיות באתר האינטרנט שלו במקביל גם לשימוע של הציבור.
ניתן להעביר הערות עד מחר ,15.11.12 ,למינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה והמים.

 9הרגולציה שעלולה לסכל הכנסת
שותפים ללוויתן
)כלכליסט(8.11.12 ,

מכרז פומבי  46/12של משרד האנרגיה והמים .מועד אחרון להגשת הצעות עד  29בנובמבר .2012

 9המשקיעים דרוכים :האם כמות
הגז בלוויתן  4תעודכן מעלה?
)דה מרקר(8.11.12 ,

מכרז לרכישת שירותי ייעוץ לאיתור אתרים המתאימים להקמת תחנות תדלוק חדשות בישראל

איכות הסביבה
יעד הביניים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות יושג ב2015 -
כך עולה מהצעת החלטה שהעביר משרד האנרגיה והמים להתייחסות משרדי הממשלה השונים,
לקראת הדיון בוועדת השרים לאנרגיות מתחדשות .לפי הודעת המשרד יושג היעד באמצעות הסטת
מכסות ייצור חשמל מאנרגיית רוח לאנרגיה סולארית )יעד הביניים ל 2014 -הוא  5%והיעד המנחה
ל 2020 -הוא  ,10%לפי החלטת הממשלה מיום (29.1.09
גריטת כלי רכב ישנים תתחדש בדצמבר
המשרד להגנת הסביבה הודיע כי מיום  2בדצמבר  2012ניתן יהיה לקבל שוב  3,000שקל תמורת
גריטת כלי רכב בני  20שנה ויותר שעדיין נוסעים .תקציב מיזם הגריטה הוגדל ל 28 -מיליון שקל,
ובאמצעותו יסולקו מהכבישים  9,000כלי רכב ישנים.

 – G & O Israelועידת שולחנות עגולים  -גז ונפט 2012
ביזפורטל בשיתוף 'מידע כנסים'
 19בנובמבר  ● 2012מלון דייויד אינטרקונטיננטל ת"א ● 16:30 – 08:30
הוועידה תיפתח בהצגה מהירה של כל החברות הפועלות בתחום ולאחר מכן יתקיים
רצף שולחנות עגולים לדיון על הנושאים הבוערים העומדים בדרכה של ישראל
לעצמאות אנרגטית .בהשתתפות :ד"ר עוזי לנדאו ,שר האנרגיה והמים ,שאול צמח,
מנכ"ל משרד האנרגיה והמים ,ובכירי משק האנרגיה♦ .ללא תשלום לחברי המכון♦
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

קורס על ניתוח כלכלי ,מימון ומודלים לאנרגיה מתחדשת:
Economic Analysis, Financing & Modeling for Renewable Energy
17 – 21 December 2012, London, UK
www.euromoneytraining.com

 9משרד האנרגיה לוחץ לאשר
ערבויות מדינה למתקנים
סולאריים ביהודה ושומרון
)דה מרקר(8.11.12 ,
 9על רקע ה"בור התזרימי":
האוצר מאיץ את המגעים
לרפורמה בחברת חשמל
)גלובס(12.11.12 ,
 9סיכוי גבוה לתגלית גז נוספת
ליצחק תשובה
)גלובס(12.11.12 ,
 9המטרה :יותר חשמל נקי
)ידיעות אחרונות(12.11.12 ,
 9נובל אנרג'י מתרחבת בישראל:
תגייס עוד  40עובדים
)דה מרקר(12.11.12 ,

אנרגיה בינלאומית
ועידה ראשונה על גז טבעי נוזלי צף:
FLNG
13 – 14 February 2013, London, UK
www.smi-online.co.uk/flng.asp
ועידה על אחסון גז טבעי :
Gas Storage
5 December 2012, London, UK
www.energyinst.org

 9אדירה אנרגיה נערכת להנפקה:
"העיתוי נכון לאור העניין הגובר
במניות הגז והנפט המקומיות"
)דה מרקר(8.11.12 ,

•
•

•

 9שמחון :ישראל צריכה לשמור גז
ל 50 -שנה ולהגביל את היצוא
)דה מרקר(12.11.12 ,
 9התנגדות האוצר מסכנת פיתוח
מיזמים סולאריים בדרום
)גלובס(13.11.12 ,
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