כ"ו באייר תשס"ט20.5.09 ,

ירידה של  43.2%בהוצאה על ייבוא אנרגיה בינואר-אפריל 2009
הוצאות המדינה על ייבוא חומרי אנרגיה )דלק גולמי ,תזקיקים ופחם( בחודשים ינואר – אפריל
 2009הסתכמו ב 2.4 -מיליארד דולר ,ירידה של  43.2%לעומת החודשים המקבילים אשתקד ,כך
עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סחר החוץ של ישראל שפורסמו לאחרונה.
בעקבות עליית מחירי הדלקים בעולם נרשם בשנה שעברה גידול חד בהוצאות ישראל על ייבוא
אנרגיה והן הסתכמו ב 12.8 -מיליארד דולר )המחיר הממוצע לחבית נפט גולמי ב 2008 -היה
 99.57דולר(.
הירידה בהוצאות על ייבוא חומרי אנרגיה נרשמת על רקע ירידה חדה בייבוא חומרי גלם לישראל
והאטה בקצב הירידה של ייצוא הסחורות .כתוצאה מהתפתחויות אלו הסתכם הגירעון המסחרי
ב 4 -החודשים הראשונים של השנה ב 0.4 -מיליארד דולר לחודש ) 5.3מיליארד דולר במונחים
שנתיים( לעומת גירעון של  13.2מיליארד דולר בכל שנת .2008
יצוין כי לפי אומדן ראשוני של הלמ"ס לרבעון הראשון של  2009נרשמה ירידה של ) 3.6%בשיעור
שנתי( בתוצר המקומי הגולמי.

הודעות על ימי עיון וקורסים

הודעות על קורסים וימי עיון

תוספים לדלקים
יום עיון – 15.6.09

בטיחות במשק הדלק
יום עיון – 29.6.09

יום העיון יתקיים ביום שני 15 ,ביוני 2009
בשעות ,17:00 – 13:00 :באודיטוריום
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
יום העיון יתקיים בשיתוף חברת ,Afton
מהמובילות בעולם בתחום התוספים
והטכנולוגיות לדלקים ולשמנים ,ויעסוק
במגמות בשוק העולמי של כלי רכב ושל
דלקים ,באיכויות ובמפרטי דלקים,
בטכנולוגיות של התוספים ,בשיווק ומיתוג
לתחבורה,
מעולים
דלקים
של
בהתפתחויות בתחום דלקי ביו ובתוספים
המשמשים בבתי הזיקוק להכנה של
דלקים טובים יותר.
לטופס הרשמה הקש כאן

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 בתרבות 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 הניהולים הזוטרים והבכירים.

ישיבות הועדות המקצועיות

מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות
לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדה למניעת זיהום25/5/09 ,

בחודש יולי :2009

ועדת שימושים ובדיקות26/5/09 ,

♦ יום עיון :הוראות מכ"ר  511וציוד כיבוי אש
בחוות מכלים ובמסופי ניפוק

ועדת דלקים אלטרנטיביים1/6/09 ,

טכנולוגיה והנדסת נפט

אוקטובר 2009
המחזור החמישי של הקורס המבוקש
מתוכנן להיפתח בחודש אוקטובר .2009

♦ השתלמות לענף המוסכים בנושא דלקים
ושמנים ,בשיתוף איגוד יבואני הרכב
♦ יום עיון :ביטוח כנגד סיכוני חשיפה סביבתית
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

כותרות אנרגיה
 yדו"ח מבקר המדינה :עלות מחדלי
משק החשמל 14 :מיליארד שקל
)דה מרקר(7.5.09 ,
 yמזוז התנגד לפשרה שהוצעה
בתביעה הייצוגית נגד חברות הגז
)גלובס(7.5.09 ,
" yח"כ חרמש פועל בניגוד עניינים
בקידום החוק לדלקן אוניברסלי"
)גלובס(11.5.09 ,
 yמשרד התשתיות מציע :קרן מנוף
לענף האנרגיה ב 2 -מיליארד דולר
)דה מרקר(12.5.09 ,
 yמחפשים אלטרנטיבה? נייר חדרה
בודקת אפשרות לרכישת גז טבעי
מקידוחי "תמר" ו"דלית"
)גלובס(12.5.09 ,
 yכי"ל וחיפה כימיקלים עוברות
לבוררות :בינתיים האשלג חוזר
לפיקוח
)מעריב(13.5.09 ,
 yאושרה – תחנת כוח סולארית
חדשה בקיבוץ קטורה בערבה
בהיקף  40מגוואט
)גלובס(13.5.09 ,
 yהפיקוח על חברת החשמל יאוחד,
התחרות בענף הדלק תוגבר ,לא
תוקם רשות אנרגיה
)דה מרקר(14.5.09 ,
 yברית ירוקה עם הדוד סם
)מעריב(14.5.09 ,
 yאגסי מדגים :כך טוענים רכב
חשמלי ב 70 -שניות
)ידיעות אחרונות(14.5.09 ,

אנרגיה בכנסת ותקינה
תוצאות טובות בבדיקות תקינות דלקים בינואר – אפריל 2009

בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת ,שנערכה ב 18 -במאי ,דיווח מנהל מינהל הדלק ,חן בר-יוסף,
על תוצאות בדיקות תקינות הדלק שבוצעו בתחנות הדלק ברחבי הארץ בינואר-אפריל השנה.
מתוך  2,213דגימות בנזין נמצאו אפס דגימות "לא תקינות" ,ומתוך  1,251דגימות של סולר
לתחבורה נמצאו רק  10דגימות שאינן עומדות במפרט התקן.

עידוד השימוש בגפ"מ בכלי רכב

) (14.5.09בישיבת ועדת הגפ"מ של מכון האנרגיה בהשתתפות מר ערן יעקב מרשות המסים ,העלו
חברי הוועדה את נושא האיסור על הסבת רכב לגפ"מ ביורו  5ואת נושא המיסוי על רכבי גפ"מ.
הוועדה למיסוי ירוק תבחן את ביטול האיסור ,ונושא חלוקת נטל המיסוי בין האגרה השנתית
לערכת ההסבה ייבדק שנית לפני החתימה על התקנות.

תקן ישראלי ת"י  1220חלק  :11מערכות גילוי אש :תחזוקה

פורסמה להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .3ניתן להעביר הערות עד .24.5.09

איכות הסביבה
הנושאים המרכזיים של המשרד להגנת הסביבה

) (7.5.09כלכלה ירוקה ,מיחזור וטיפול בפסולת ,שינוי אקלים וזיהום אוויר ופיקוח ואכיפה ,הם
הנושאים המרכזיים בהם תתמקד פעילות המשרד להגנת הסביבה ,אמר ד"ר יוסי ענבר ,המנכ"ל
החדש של המשרד להגנת הסביבה ,שהשתתף בישיבת הוועדה לאיכות הסביבה של המכון .הוא
ציין שהמשרד מכין נוהל אכיפה חדש ,בו ייקבעו הנחיות ולוחות זמנים למנהלי המחוזות ,תוך
מתן אפשרות לתעשייה לערער על לוחות הזמנים.
הצעת חוק להפחתת הפליטה של גזי חממה ,התשס"ט – 2009
) (11.5.09הצעת חוק של ח"כ אופיר פינס –פז ועוד  5ח"כ המבקשת להגדיר את יעדי פליטות גזי
חממה בישראל שיהיו משמעותיים אך בני ביצוע .מוצע להפחית את כמות הפליטות ב 25% -עד
שנת  ,2020וב 50% -עד ) 2050ביחס לשנת .(2000
הצעת חוק בתי המשפט )תיקון – הקמת בית משפט לענייני איכות הסביבה( ,התשס"ט2009-
) (11.5.09 ,4.5.09שתי הצעות חוק זהות שהוגשו ,האחת על ידי ח"כ דב חנין ועוד  3ח"כ ,והאחרת
על ידי ח"כ איתן כבל .ההצעות מבקשות להקים בית משפט לענייני איכות הסביבה שירכז את
הסמכויות בתחום איכות הסביבה ,המפוזרות כיום בבתי משפט שונים.
המלצות לשיטות גישור

השוואת פוטנציאליים – מניעת סיכוני חשמל סטטי
בעת פריקת מכליות דלק למכלים

חוברת המלצות מעשיות של מומחי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה )אפריל (2009
להזמנה הקש כאן
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

אנרגיה בינלאומית

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

 yדלק ונובל ירחיבו את חיפושי הגז
בים התיכון בעלות של  20מיליון
ד'
)דה מרקר(15.5.09 ,
 PG & E yהרחיבה את חוזה
רכישת החשמל מחברת לוז 2
)גלובס(15.5.09 ,
 yפצצת הפנסיה בחברת החשמל:
הופרשו מאות מיליוני ש' לעובדים
ללא אישור
)גלובס(15.5.09 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

הוועידה ה 3 -הבינלאומית על גז טבעי:
INGAS 2009
9-11 June, Istanbul, Turkey – www.ingas2009.com
ועידה של הפורום לאנרגיה אירופית בעתיד:
European Future Energy forum 09
9-11 June 2009, Bilbao, Spain – www.EuropeanFutureEnergyForum.com
ועידה ותערוכה על הנדסת חשמל ואנרגיה:
The E5 Engineering Series
18-20 June 2009, Bangkok, Thailand – www.e5thailand.com
ועידה השנתית של  SMIעל גיוז )גזיפיקציה(
Gasification Coal for Power Creation
17-18 June 2009, London, UK – www.smi-online.co.uk

 yבגלל הנפט :חברות התעופה
מעלות את מחירי הכרטיסים
)ידיעות אחרונות(14.5.09 ,

♦
♦
♦

♦

 yגם הסביבה תיפגע מהתקציב:
נדחתה העלאת "מס פחמן"
)ידיעות אחרונות(17.5.09 ,
 yחברת החשמל :למרות העלאת
התעריפים לא נספיק להפעיל את
תחנות הכוח בקיץ
)דה מרקר(18.5.09 ,
 yסכנה :תחנת הכוח בחדרה פלטה
זיהום אוויר חריג
)ידיעות אחרונות(18.5.09 ,
 yשוב נתפסו לא מוכנים לשרב:
חברת החשמל ביצעה הפסקות
חשמל יזומות בגלל תקלה
)גלובס(19.5.09 ,

