י' כסלו תשע"א

גידול של  5%בצריכת בנזין בישראל בחודשים ינואר – ספטמבר 2010
ב 3 -הרבעונים הראשונים של  2010הסתכמה צריכת כל סוגי הבנזין בישראל בכמעט  2מיליון טון,
גידול של  5%לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,לפי דוח צריכת מוצרי דלק של מינהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות.
מנתוני הדוח עולה שגם בצריכת סולר לתחבורה נרשמה עלייה והיא הסתכמה ב 1,986 -אלפי טון,
גידול של  2%לעומת החודשים המקבילים בשנה שעברה .צריכת סולר הסקה ירדה בחודשים אלו
ב ,40% -והסתכמה ב 70 -אלף טון בלבד.
בצריכת כל סוגי המזוט נרשמה ב 9 -החודשים הראשונים של השנה ירידה של  11%והיא הסתכמה
ב 1,378 -אלפי טון .בצריכת כל סוגי המזוט נרשמו ירידות למעט צריכה עצמית של מזוט כבד )גידול
של  4%ל 493 -אלף טון וצריכת מזוט קל לאוניות ל 8 -אלף טון(.
בצריכת כל סוגי מוצרי הדלק לא נרשם שינוי לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה והיא
הסתכמה ב 8,075 -אלפי טון.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
אחריות סביבתית בעסקים – דיווח ,ניהול סיכונים ומוניטין
יום עיון – 10.1.11
ביום שני 10 ,בינואר  ,2011בשעות  18:00 – 12:30באולם נופים מוזיאון ארץ ישראל
יום העיון שנערך בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ומעלה ,יעסוק בדרישות לדיווח סביבתי של
חברות ציבוריות ,בהיבטים המשפטיים של מסירת מידע ,בדירוג מעלה ,ועוד .בישראל יש תקנות
להרחבת הדיווח הסביבתי של חברות ציבוריות ואף נחנך בבורסה מדד המדרג את חברות
הכלולות במדד ת"א  100בהתאם לרמת ניהול האחריות התאגידית שלהן – מדד מעלה.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
.

הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח

קורס – פברואר 2011
 5מפגשים שבועיים בימי שלישי –  36שעות לימוד
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד במדי דלק ,בתחנות תדלוק ובמכליות כביש .הקורס מהווה הכנה למבחן סיום,
כאשר העומדים בדרישות המבחן והמועסקים ע"י מבדקות מאושרות יקבלו כתב הסמכה
מהמפקח על המשקולות ,המידות והסטנדרטים במשרד התעשייה והמסחר.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

קורסים וימי עיון
קורסים וימי עיון בחודשים הקרובים

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורס טכנולוגיה והנדסת נפט
החל מינואר 2011

• יום עיון  :בטיחות אש במתקני גפ"מ
• יום עיון  :שימוש בגז טבעי בתעשייה
חוק ואנרגיה
• קורס - :
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

__________________________
קורס מנהלי אחריות תאגידית
ינואר-אפריל 2011
למידע נוסף03-6380102 BDO :

 7מפגשים שבועיים בימי ד'
בשעות  28 • 18:00 – 13:00שעות לימוד
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי
הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב
האספקה של נפט גולמי לישראל ועד לטיפול
בו ,לזיקוקו למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון
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כותרות אנרגיה
משרד הפנים :להקים תחנת
הכוח הפחמית באשקלון –
תמורת הדממת הייצור
בחדרה
)גלובס(4.11.10 ,
משרד התשתיות שוקל לפסול
את סופרגז ושפיר במכרז
חלוקת הגז בדרום
)דה מרקר(7.11.10 ,
ששינסקי ימליץ :מס מיוחד
ומדורג על כל פרויקט גז
בנפרד
)גלובס(8.11.10 ,
אלסטום הצרפתית והקמ"ג
יקימו מיזם להשקעות
בקלינטק
)דה מרקר(8.11.10 ,
לנגוצקי נגד רציו :אני עזרתי
למצוא נפט וגז
)ידיעות אחרונות(8.11.10 ,
אין סימנים להתייעלות
אנרגטית :חשש להפסקות
חשמל יזומות כבר ב2012 -
)מעריב(8.11.10 ,
גז רווחי 60 :מיליארד ש'
לקופת המדינה
)ידיעות אחרונות(9.11.10 ,
מומחי המס בעקבות המלצות
ועדת ששינסקי :ההכנסות
ממסים יגדלו ,אך תיווצר
פגיעה במשקיעים
)גלובס(10.11.10 ,
עדיפות לרמת הגולן ולעוטף
עזה בהקמת מתקנים
סולאריים
)דה מרקר(10.11.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
דרישות התקן הישראלי לתוסף דטרגנטי לסולר לתחבורה
הוועדה לשימושים ובדיקות של המכון בראשות משה בוסאני דנה בישיבתה האחרונה במבחני
המנוע ובדרישות נוספות של התקן הישראלי לתוסף דטרגנטי לסולר לתחבורה .2011
"לא יהיה מנוס משילוב
מרחקי הפרדה ותקנים בישיבת ועדת הגפ"מ
) (4.11.10ועדת הגפ"מ של המכון בראשות אילן מירון דנה בנושא מרחקי ההפרדה וגפ"מ לרכב,
ובתקנים הישראלים בנושאי שסתום לרעידת אדמה ,וסתים ומחממי מים אטמוספריים.

תעשיינים :העלות שמטיל עלינו
חוק אוויר נקי – מופרזת
)דה מרקר(10.11.10 ,
הופעלה תחנת הכוח החמישית
בתוכנית החירום למשק החשמל
)דה מרקר(11.11.10 ,

הכרה בעלויות בגין הסכמים לרכישת אנרגיה סולארית
) (15.11.10הרשות לשירותים ציבוריים חשמל פרסמה עקרונות כללים להכרה בעלויות לספק
שירות חיוני ,בגין הסכמים לרכישת אנרגיה ומתן שירותי תשתית ,ליצרני חשמל פרטיים המחוברים
פורסמו החלוקה ואשר פועלים בטכנולוגיה סולארית.
לרשת

 66%מהכנסות בגז – לציבור,
 34%ליזמים
)דה מרקר(11.11.10 ,

מכרז למתן שירותי ייעוץ בהקמה ובתפעול של רשתות חלוקה
משרד התשתיות הלאומיות פרסם באתר האינטרנט שלו מכרז פומבי  47/10בנושא ייעוץ כלכלי
בהליך מכרזי למתן רישיונות להקמה ולתפעול של רשתות חלוקה.

עוקף ששינסקי :באוצר מגבשים
פשרה כדי למנוע עיכוב בהזרמת
הגז מ"תמר"
)גלובס(11.11.10 ,

איכות הסביבה
לראשונה :סקר הלמ"ס על הוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה
) (14.11.10ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה הסתכמו ב 2008 -בכ 2.46 -מיליארד שקל,
ועיקר ההוצאות בתחום ההגנה על איכות האוויר והאקלים היו של ענפי זיקוק הנפט והחשמל ,לפי
סקר הלמ"ס .ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה היוו  0.34%מהתל"ג ב.2008 -
שר התשתיות המליץ על  4תחנות סולאריות כפרויקט לאומי
) (15.11.10שר התשתיות הלאומיות ,ד"ר עוזי לנדאו ,המליץ להכיר ב 4 -מיזמים להקמת תחנות
כוח סולאריות ,כפרויקטים בעלי חשיבות לאומית .התחנות החדשות תייצרנה חשמל בהספקים של
 120 - 40מגה-וואט ,כ"א.
תקן ישראלי ת"י  : 5097פליטה ממקורות נייחים :מדידת פליטות של תרכובות אורגניות גזיות
ש
באמצעות כרומטוגרפיית גז
מכון התקנים פרסם טיוטה לחלק  18של התקן .ניתן להעביר הערות עד  10בדצמבר .2010
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ השוק הגיאותרמי העולמי  -תחזית עד 2015
מחקר חדש שבוחן את ההתפתחויות העיקריות בשוק הגיאותרמי ,תוך מתן דגש על אזורי העולם
בהם נרשמה צמיחה בהיקף הייצור הגיאותרמי.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
הוועידה הבינלאומית ה 11 -ותערוכה על גרינטק וסביבה:
• 11 Greentech Environment Global Conference & Expo
12 – 13 December 2010, Hyderabad, India
www.greentech.org

לנגוצקי תובע את רציו :עשו
שימוש בסוד מסחרי בניגוד
להסכם סודיות
)דה מרקר(12.11.10 ,
היום שאחרי :חברות הגז יורות
בכל התותחים
)ידיעות אחרונות(14.11.10 ,
אמישראגז ,אלקו וחמו זכו
במכרז חלוקת גז בדרום ב100 -
מיליון שקל
)דה מרקר(15.11.10 ,
ועדת ששינסקי מציגה :נפילות
חדות במניות הגז
)גלובס(15.11.10 ,
שר התשתיות עוזי לנדאו:
"אי-הגעת גז במועד מסכנת את
אספקת החשמל למדינה"
)כלכליסט(15.11.10 ,
עמוס לסקר" :צריך לייקר את
החשמל בחודשי הקיץ"
)דה מרקר(15.11.10 ,

th

ועידת הגז האירופית:

• European Gas Conference 2011
25 – 28 January 2011, Vienna, Austria
www.europeangas-conference.com
הוועידה ה 20 -על ביו-גז :
th

• 20

Biogas Annual Conference
11 – 13 January 2011, Nuremberg, Germany
www.biogas.org
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

עמוד 1

עמוד 2

