כ"ה בסיוון תשס"ט17.6.09 ,

ירידת מחירי האנרגיה הניבה חיסכון של  3.24מיליארד דולר
מחירי האנרגיה הנמוכים ב 5 -החודשים הראשונים של  2009הניבו לישראל חיסכון של כ3.24 -
מיליארד דולר בהוצאה על ייבוא מוצרי אנרגיה )דלק גולמי ,תזקיקים ופחם( כך עולה מדוח סחר
החוץ לחודש מאי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מנתוני הדוח עולה שההוצאה של ישראל
על ייבוא מוצרים אלו בינואר – מאי  2009ירדה ב 52.8% -לעומת החודשים המקבילים אשתקד,
והסתכמה ב 2.9 -מיליארד דולר בלבד.
בכל שנת  2008הסתכמה ההוצאה על ייבוא מוצרי אנרגיה ב 12.8 -מיליארד דולר.
עליית מחירי האנרגיה בחודשים האחרונים )מחיר הנפט הגולמי היום כפול ויותר ממחירו לפני 4
חודשים ( עלולה לשחוק את החיסכון .כמה תחזיות צופות שמחירי הנפט יגיעו ל 90 – 85 -דולר
לחבית עד לסוף השנה ,למרות הירידה בצריכה ,המשבר הפיננסי והמיתון הכלכלי .מנגד מייעצים
אחרים לא להתעלם מהאפשרות לצניחה חדה במחירי הנפט בדיוק בשל הגורמים האלו.

הודעות על ימי עיון וקורסים
אמצעי כיבוי אש בחוות מיכלים
ובמסופי ניפוק

יום עיון 15.7.09 -
יום העיון יתקיים ביום ד' 15 ,ביולי ,2009
בשעות  ,18:30 – 12:30באודיטוריום
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
ביום העיון יוצגו ההנחיות המעודכנות של
מפקח כבאות ראשי בהוראת מכ"ר 511
אמצעי כיבוי בחוות מיכלים ,תוך בחינת
עקרונות  ,NFPA 11המהווה בסיס
להוראה זו ,וכן סוגי המיכלים ומערכות
הכיבוי בקצף הקיימות במתקנים אלו.

מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות
מספר המקומות מוגבל
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ2/7/09 ,
ועדת שימושים ובדיקות14/7/09 ,

------------------------------כנס השקה לסדרת התקנים
הישראליים ת"י  5664חלקים 4 – 1
גז טבעי :הולכה ,חלוקה והספקה

 9ביולי  2009בשעות 17:00 – 14:30
מכון התקנים ,רח' חיים לבנון  ,42תל-אביב
להרשמה  -טל03 – 6465085 .

הודעות על קורסים וימי עיון
בטיחות במשק הדלק

יום עיון – 29.6.09
יום העיון יתקיים ביום שני 29 ,ביוני ,2009
בשעות ,18:30 – 12:30 :באודיטוריום בבניין
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
יום העיון יתקיים בשיתוף המוסד לבטיחות
ולגיהות ויעסוק ב"תרבות ניהול הבטיחות בארגון,
גיבוש מדיניות בטיחות נכונה ,האחריות המשפטית
של הדרג הניהולי ובאמצעי הבטיחות במשק הדלק.
בהשתתפות מר יורם אלעזרי ,מפקח עבודה ראשי
במשרד התמ"ת ומומחים נוספים בתחום
הבטיחות.
יום העיון מיועד לאנשי המקצוע ,השטח והביצוע
ולדרגים הניהוליים ,הזוטרים והבכירים.

מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות
לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים
בחודש יולי :2009
♦ השתלמות לענף המוסכים בנושא דלקים
ושמנים ,בשיתוף איגוד יבואני הרכב
♦ יום עיון :ביטוח כנגד סיכוני חשיפה סביבתית
----------------------------------------------------

החלה ההרשמה לקורס:
טכנולוגיה והנדסת נפט  -אוקטובר 2009
החלה ההרשמה למחזור החמישי של הקורס
המבוקש המתוכנן להיפתח בחודש אוקטובר 2009
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

כותרות אנרגיה
• הערכות :עלות הפיתוח של תגליות
הגז "תמר" ו"דלית" – 3 – 1.5
מיליארד דולר
)גלובס(4.6.09 ,
• סליחה טעות :הקלדה שגויה של
סוחר הפילה את ישראמקו
)ידיעות אחרונות(4.6.09 ,
• דלק בוחנת השקעה של מאות
מיליוני יורו בתחנות דלק ביוון
)דה מרקר(8.6.09 ,
• שערוריית הגז :האזנות סתר הובילו
למעצרים
)ידיעות אחרונות(8.6.09 ,
• בפעם השנייה בתוך חודש :תעריף
החשמל יירד ב5.2% -
)מעריב(9.6.09 ,
• ישראל וירדן יפיקו ביו-דיזל
מפסולת
)מעריב(9.6.09 ,
• הצד החיובי של המשבר :בז"ן
תחסוך  25%בעלויות ההשקעה
)מעריב(9.6.09 ,
• המהפכה הירוקה יוצאת לדרך :כלי
רכב מזהמים יתייקרו בעשרות אלפי
שקלים
)גלובס(9.6.09 ,
• צה"ל בעקבות השמש :בודק
התקנת קולטים סולאריים
בבסיסים בהיקף עשרות מיליוני
דולרים
)גלובס(9.6.09 ,

אנרגיה בכנסת ותקינה
ביו-דיזל וקרוסין

) (8.6.09בישיבה שנערכה במכון האנרגיה עם בכירי מינהל הדלק ,הוצגה עמדת התעשייה בנושא
ייבוא ושיווק ביו-דיזל .העידוד לשימוש בביו-דיזל יהיה באמצעות פטור מהבלו .החל מיולי 2011
יחול צו המחייב בלילת  5%ביו-דיזל בסולר לתחבורה .ת"י  100לקרוסין הפך לרשמי אתמול.

רשימת בדיקות בטיחות בתחום החשמל בתעשייה

רשימת בדיקות בטיחות בתחום החשמל במסגרת סיורים וסקרי סיכוני חשמל במפעלי תעשייה
ושירותים ,פורסמה באתר המוסד לבטיחות ולגיהות .האחראים על בטיחות חשמל במפעלים
השונים יכולים להיעזר ברשימה ,שנערכה עי ד"ר אלכס טורצקי.

טיוטה לתקן ישראלי ת"י  995חלקים  :6 – 1תנורי חימום ביתיים המופעלים
בגפ"ם או בגז טבעי

איכות הסביבה
הצעת חוק מניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות ,התשס"ט 2009 -

) (8.6.09הצעת חוק של ח"כ אופיר פינס-פז ועוד  5ח"כ המציעה הסדר משפטי מקיף ,שייתן מענה
לבעיית זיהום הקרקע במדינה ,החל בפעולות למניעת זיהום קרקע והפסקתו ,דרך בדיקות
תקופתיות ,וכלה בחובות ניטור ,דיגום ודיווח .הצעת חוק זהה הוגשה ע"י ח"כ פינס-פז בכנסת
הקודמת.

הצעת חוק הגנת הסביבה )יחידה סביבתית ברשויות ציבוריות( ,התשס"ט – 2009

) (8.6.09הצעת חוק של ח"כ פינס-פז המבקשת לחייב את הרשויות הציבוריות להקים יחידה
סביבתית מקצועית ,שתייעץ להן בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים של כל החלטה ופעולה .הצעת
חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הקודמת ע"י ח"כ פינס-פז והצעה דומה בעיקרה ע"י ח"כ חנין.

העתיד במנועי הבנזין :הזרקה ישירה

) (11.6.09הזרקה ישירה היא העתיד בתחום מנועי הבנזין ו 50% -מכלי הרכב שישווקו באירופה
יונעו במנועי הזרקה ישירה ,אמר ג'ון בנט ,מחברת 'אפטון' ,שהרצה על מגמות בשוק הרכב
העולמי ביום עיון על תוספים לדלקים שנערך במכון האנרגיה.

קורס הכשרת ממונה אנרגיה

 25מפגשים אחת לשבוע בימי רביעי בשעות  ,16:30 – 08:30החל מ 22 -ביולי 2009
למידע ולהרשמה  :מכון התקנים ,טל03 - 6465085 .

• הכנסות המדינה מהולכת הגז קפצו
ב 2008 -ל 77 -מיליון שקל
)גלובס(10.6.09 ,
• מהפיכה ירוקה או העלאת מחירים?
)מעריב(10.6.09 ,
• תחנת הכוח רידינג תפנה שטחים
ותעלה את ההספק
)מעריב(10.6.09 ,
• מפצים על העבר EMG :תגדיל
הזרמת הגז לחברת החשמל
)דה מרקר(11.6.09 ,
• אדיג משיקה בארץ תחנה תרמו
סולארית ראשונה
)גלובס(11.6.09 ,
• בגלל הדלק :אל-על מעלה את
מחירי הטיסות
)ידיעות אחרונות(14.6.09 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

אנרגיה בינלאומית

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

• מכרז הגז הנוזלי יוצא לדרך:
המדינה תפרסם את שלב המיון
המוקדם להקמת המתקן ב300 -
מיליון דולר
)דה מרקר(10.6.09 ,
• ועדת הכלכלה אישרה :יבואני הרכב
יחויבו לפרסם נתוני זיהום אוויר
)גלובס(10.6.09 ,

פורסמו להערות הציבור טיוטות לתקן .ניתן להעביר הערות עד  7ביולי .2009
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

קורס של מכון האנרגיה הבריטי בנושא מו"מ על זיכיונות:
International upstream fiscal terms and contract negotiations
14 – 17 July 2009, London, UK
www.energyinst.org
ועידה בינלאומית על גז טבעי:
Gas Conference Lyon, 2009
15 – 17 September, 2009, Lyon, France
www.congresdugaz.fr
קורס של אוקספורד – פרינסטון על זיקוק:
The Synergies of Refining, Trading and Supply
7 – 10 July 2009, Huston, Tx. USA
www.oxfordprinceton.com

• בזן אישרה השקעה של  500מיליון
דולר כדי לשפר את הרווחיות של
מוצריה
)דה מרקר(9.6.09 ,

•

•

•

• המחדל של הקמת צינור הגז בצפון:
המדינה שוקלת להפסיק
ההתקשרות עם קבלנית הפרויקט
)גלובס(15.6.09 ,
• החברה לישראל בוחנת רכישת גז
עבור החברות הבנות ב 400 -מיליון
ד'
)גלובס(16.6.09 ,
• נובל אנרג'י שכרה חברת הנדסה
לתכנון הפיתוח של קידוחי הגז
"תמר" ו"דלית"
)גלובס(16.6.09 ,

