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ירידה של  44%ביבוא חומרי אנרגיה לישראל בחודשים ינואר – אוקטובר 2009
ההוצאה על יבוא חומרי אנרגיה )דלק גולמי ,תזקיקים ופחם( לישראל בחודשים ינואר – אוקטובר
 2009הסתכמה ב 6.5 -מיליארד דולר ,ירידה של  44.4%לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,כך
עולה מדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סחר החוץ של ישראל .החיסכון המשמעותי
בהוצאה על יבוא חומרי אנרגיה תרם לירידה בגירעון המסחרי .מנתוני דוח הלמ"ס עולה שהגירעון
המסחרי של ישראל ב 10 -החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב 0.4 -מיליארד דולר בממוצע
לחודש ,כ 4.8 -מיליארד דולר במונחים שנתיים .הגירעון המסחרי בשנת  2008הסתכם ב13.2 -
מיליארד דולר .נראה שבנוסף להוזלה היחסית במחירי האנרגיה ולהיחלשות הדולר תרמה לירידה
בהוצאה על היבוא גם הירידה בצריכת מוצרי דלק בישראל .לפי דוח הצריכה של מינהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות ירדה ב 9 -החודשים הראשונים של  2009צריכת כל מוצרי הדלק
בישראל ב 9% -לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,והסתכמה בכ 8 -מיליון טון.

הודעות על ימי עיון וקורסים
אנרגיה גרעינית – חלופה לאנרגיה פוסילית
יום עיון – 30.11.09
ביום שני 30 ,בנובמבר  2009בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הביקוש למקורות אנרגיה שאינם מזהמים את האוויר הניע מדינות רבות לשקול מחדש את
השימוש באנרגיה גרעינית .למדינת ישראל נתונים אובייקטיביים ייחודיים היכולים להשפיע על
מערכת השיקולים בעד או נגד אנרגיה גרעינית .יום העיון יעסוק בסוגיות שונות בנושא האנרגיה
הגרעינית כחלופה לאנרגיה פוסילית בהקשר של המשק הישראלי.
לטופס הרשמה הקש כאן

רכבים מונעים באנרגיות חלופיות – אופציה אמיתית?
יום עיון – 21.12.09
ביום שני 21 ,בדצמבר  2009בשעות 17:00 – 09:00
באודיטוריום רוטשילד במוזיאון ארץ ישראל ,תל-אביב
פיתוח טכנולוגיות ומערכות הובלה שיספקו תשתיות ושירותי תחבורה יעילים ,בטוחים ונקיים הם
צורך חיוני לקיום אנושי בר קיימא .יום העיון כולל הרצאות על זיהום אוויר מתחבורה ושינוי
אקלים ,מגמות בהינע היברידי ,המכונית החשמלית ,שיטות לחישוב המאזן הסביבתי של אמצעי
תחבורה ,רפורמת המיסוי הירוק ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת הולכה ומתקנים23/11/09 ,
ועדת גפ"מ3/12/09 ,
-

הכינוס השנתי לאנרגיה 2009
 24בדצמבר ,2009
בשעות 16:30 – 08:30
במלון "השרון" הרצליה פיתוח
להרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים
שראמקו שבבעלות קובי מימן מ
טל 03-5240274 .שלוחה 6
מיילyonatan@aeai.org.il :

תזכורות על ימי עיון וקורסים
הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק
יום עיון – 11.1.2010
ביום שני 11 ,בינואר  ,2010באודיטוריום
בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בשעות 18:00 – 13:00
♦

אתר המכון www.energy.org.il -
אתר המכון שודרג ועודכן
עוד מידע ,עוד חדשות ,עוד כתבות.

כותרות אנרגיה
מה רוצה ישראל – קרקעות או
חוות סולאריות?
)(5.11.09 ,Y net
התעשיינים :להגדיל את
תקציב התוכנית להתייעלות
אנרגטית במפעלים
)גלובס(8.11.09 ,
השותפות בתמר מתעקשות:
הגישו בקשה נוספת לסיוע
ממשלתי
)דה מרקר(8.11.09 ,
נובל אנרג'י חושפת :מחיר הגז
לחברת החשמל צפוי להתייקר
ביותר מ40% -
)גלובס(9.11.09 ,
חברת החשמל פיצתה את
דלק ב 8 -מיליון שקל כתוצאה
מהשבתת תחנת הכוח
באשקלון
)גלובס(10.11.09 ,
המשרד להגנת הסביבה
מגבש חוק שיחייב יזמים
לבנייה ירוקה בלבד
)גלובס(10.11.09 ,
בתוך ארבעה חודשים:
תיאסר מכירה של מכשירים
זוללי חשמל בחנויות
)דה מרקר(10.11.09 ,
מלחמות הדלקנים :הנחות
גם למועדוני לקוחות
)כלכליסט(11.11.09 ,
המדינה שכחה ,המגזר הפרטי
מיישם :חוסכים את האור
שבקצה המנהרה
)כלכליסט(11.11.09 ,
ישראמקו שבבעלות קובי מימן
מתעניינת בשטחים סמוכים
ל"תמר"
)דה מרקר(11.11.09 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

מרחקי בטיחות בין מתקני חשמל וגז/דלק; קריסת מיכל דלק גולמי
) (3.11.09בישיבה משותפת לוועדות המקצועיות של המכון :הולכה ומתקנים ,בטיחות וכיבוי אש
וגפ"מ ,הרצו ד"ר מריאנה משה על מרחקי בטיחות בין מתקני חשמל למתקני גז/דלק ,וד"ר דוד זיו
על קריסת מיכל דלק גולמי בהולנד ב .2005 -ניתן לקבל את המצגות מההרצאות במזכירות המכון.
הצעת חוק החומרים המסוכנים )תיקון–איסור השלכת פסולת חומרים מסוכנים( התש"ע2009-
) (9.11.09הצעת חוק של ח"כ אופיר פינס פז המבקשת לאסור השלכה של חומרים מסוכנים לכל
מקום לרבות מערכת הביוב ,ולחייב העברת פסולת חומרים מסוכנים למרכזי סילוק במוסדות
הרפואיים ,או למרכז לטיפול בפסולת מסוכנת ברמת חובב.
תקן ישראלי ת"י  4468חלק  - 2מכלי דלק מרותכים מפלדה :מכלים שנפחם גדול מ 100 -מ"ק
פורסמה טיוטת רוויזיה לתקן .ניתן להעביר הערות עד ל.10.12.09 -

מאנרגיה גרעינית לחברת
החשמל :גדעון פרנק צפוי
להתמנות לדירקטור
)גלובס(11.11.09 ,
עלייה חדה במרווחי הזיקוק
הקפיצה את הרווח התפעולי
של בתי הזיקוק ב75% -
ל 93.7 -מיליון דולר
)דה מרקר(11.11.09 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
הושלמה טיוטת מסמך המתודולוגיה לבחינת סיכונים מקרקע IRBCA
צוות הכולל נציגים מהמשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,רשות המים ,התאחדות התעשיינים
ומכון האנרגיה ,בראשות פרופ' אורי מינגלגרין ובעזרת מומחה מארה"ב ,ד"ר אטול סלהוטרה,
השלים את טיוטת מסמך המתודולוגיה בדבר בחינת סיכונים מקרקע .מתודולוגית  RBCAכבר
מיושמת בעשרות מדינות בעולם.
טיוטת הדוח צפויה להתפרסם בשבועות הקרובים לאחר השלמת כמה נושאים.
הפחתת גזי חממה בכנסת
חברת 'מקנזי' הציגה אתמול את עיקרי ממצאיה בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
החברה נבחרה ע"י הממשלה לקביעת יעד להפחתת גזי החממה לקראת הדיונים בוועידת קופנהגן
בדצמבר  .2009בדיון התגלעו חילוקי דעות בין נציגי הארגונים הירוקים לבין נציגי החברה ,והועלו
טענות של נציגי משק האנרגיה שהשתתפו בדיון.
ועדה לקביעת תקני אוויר
קביעת תקני יעד ותקני סביבה במזהמי אוויר שונים במסגרת יישום חוק אוויר נקי ,נדונה בימים אלו
במשרד להגנת הסביבה .נציג המכון משתתף בדיונים אלו .בין היתר נבחנים ערכים לחלקיקי פחמן
ובנזן וקביעת נוהל להגשת בקשה להיתר פליטה.

מזוז יכריע את גורל
המכרזים להקמת תחנות
הכוח הסולאריות בנגב
)דה מרקר(12.11.09 ,
ים-תטיס תקדח שתי בארות
גז טבעי נוספות מול אשקלון
ב 85 -מיליון דולר
)דה מרקר(15.11.09 ,
שוורצנגר ובן אליעזר חתמו
על הסכם בתחום האנרגיה
הירוקה
)דה מרקר(16.11.09 ,
יבואני הדיזל קוראים לשינוי
נוסחת חישוב המיסוי הירוק
)כלכליסט(17.11.09 ,
התוכנית של משרד
התשתיות -התייעלות
אנרגטית :מוני חשמל
חכמים ומענקי חיסכון
)דה מרקר(17.11.09 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון האנרגיה הבריטי על כלכלת זיקוק:
Economics of refining and oil quality
2 December – 4 December 2009, Cambridge, UK
www.energyinst.org

מכשול נוסף הוסר :תחנות
הכוח הסולאריות באשלים
ימכרו חשמל ב 6 -מיליארד
שקל
)גלובס(11.11.09 ,

y

חשמל זורם במשרד
התקשורת
)גלובס(17.11.09 ,

ועידה על תפיסת פחמן:
Carbon Capture and storage 2009
8 December 2009, London, UK
www.energyinst.org
ועידה ותערוכה על מקורות אנרגיה לא-קונבנציונאליים:
Emerging Unconventional Resources Conference & Exhibition
8 - 10 December 2009, Shrveport, Louisiana, USA
www.EmergingResourcesConference.com
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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