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גידול של  27%בהוצאה על ייבוא מוצרי אנרגיה לישראל ב2012 -

יבוא מוצרי אנרגיה )דלק גולמי ,תזקיקים ופחם( לישראל הסתכם בשנת  2012ב 62 -מיליארד
שקל ,גידול של  27%לעומת ההוצאה על הייבוא ב ,2011 -כך עולה מדוח על סחר החוץ של
ישראל ב ,2012 -שפרסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מהדוח עולה כי הגירעון
בסחר הסחורות של ישראל ב 2012 -גדל ב 2012 -ל 70.2 -מיליארד שקל ,גידול של  18מיליארד
שקל מגירעון של  52.2מיליארד שקל ב) .2011 -הגירעון בסחר הסחורות בשנת  2010הסתכם
ב 29 -מיליארד שקל( .נראה כי לעלייה בהוצאה על ייבוא מוצרי האנרגיה היתה תרומה משמעותית
לגידול בגירעון הסחר .העלייה נגרמה בעיקר בשל הגידול בהיקף הייבוא ,אך גם בשל עליית
מחירים בשווקי העולם והיחלשות השקל ב 7.2%-מול הדולר האמריקאי .המחיר הממוצע של נפט
מסוג 'ברנט' ב 2012 -עלה ל 111.70 -דולר ,לעומת  110.90דולר ב ,2011-אך לפי דוח צריכת
מוצרי דלק של מינהל הדלק והגז לחודשים ינואר–נובמבר  ,2012הסתכמה הצריכה של מוצרי דלק
בישראל בכ 12.2 -מיליון טון ,גידול של  22%לעומת כ 10 -מיליון טון בחודשים המקבילים בשנה
הקודמת .יצוין כי דוח מינהל הדלק והגז אינו כולל נתונים על צריכת הפחם.

הודעות על ימי עיון וקורסים
כנס :תחזית משק האנרגיה – 2013
4.2.13
אולם רוטשילד♦ מוזיאון ארץ ישראל♦ רח' חיים לבנון  ,2רמת אביב♦ 14:00 – 08:30
הכנס יתמקד בתחזיות ובפעולות הממשלה לקידום משק האנרגיה ב ,2013 -כולל :מיסוי דלקים,
מבנה השוק רגולציה ותחרות ,תחזיות וסחר עולמי בתחום הגז הטבעי ,תמהיל האנרגיה העתידי,
הרפורמה במשק החשמל והשפעתה על מחירי החשמל והשלכות האביב הערבי על כלכלת
האנרגיה של ישראל .המרצים :חן בר יוסף ,ד"ר שלומי פריזט ,אורן משה ,אמיר פוסטר ,ערן יעקב
וד"ר גיא בכור .דברי פתיחה :יוסי רוזן ,יו"ר מכון האנרגיה.
לטופס הרשמה הקש כאן
Save the Date

Save the Date

הוועידה הלאומית ה V -לאנרגיה 2013
משק האנרגיה בישראל אתגרים והזדמנויות
●  4במרץ ● 2013
מלון הילטון תל-אביב
הוועידה המרכזית של משק האנרגיה בישראל .בהשתתפות שר ממשלה ,חברי כנסת ,בכירי ענף
האנרגיה בישראל ,אנשי אקדמיה ומרצים ואורחים מחו"ל .על סדר היום בוועידה :גז טבעי כחול
לבן ,איך מנהלים רגולציה ,תחבורה  – 2020תחליפי נפט וגז ,משקיעים בעתיד – פיתוח ומימון
השקעות במשק האנרגיה ,בטחון האנרגיה ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ועדות המכון
 - 4/2/13ועדת הולכה ומתקנים
 - 5/2/13ועדת שימושים ובדיקות
 - 5/2/13ועדה למניעת זיהום
 – 12/3/13ועדת מחקרים
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים מתוכננים ל:2013 -
♦ קורס טכנולוגיה והנדסת נפט
♦ קורס הסמכה למטרולוג ) 1נפח וזרימה(
♦ קורס הסמכה לבודקי צנרת לפי API 570

כותרות אנרגיה
 שמים גז :התוכנית לשחרור
מהתלות בנפט יוצאת לדרך
)דה מרקר(13.1.13 ,
 קפריסין ולבנון במגעים
לשיתוף פעולה בחיפושי גז
)דה מרקר(13.1.13 ,
 אושרה תוכנית תחליפי נפט
לתחבורה" :צפויה להוזיל את
מחירי הדלק ב"25% -
)גלובס(14.1.13 ,
 חשבון חשמל יחשוף כמה
עולה סבסוד החשמל הירוק
)דה מרקר(14.1.13 ,
 תעריף החשמל צפוי להתייקר
ב 8% -ב2014 -
)כלכליסט(14.1.13 ,
 אג'נדה ירוקה לפני בחירות
)גלובס(15.1.13 ,
 דלק ישראל :תספק לOPC -
סולר ב 300 - 200 -מיליון ש'
)גלובס(15.1.13 ,
 אנרג'יקס מתרחבת בתחום
הסולארי
)דה מרקר(15.1.13 ,
 היקף תמלוגי הגז ב:2013 -
עד  125מיליון דולר
)גלובס(16.1.13 ,
 בתי הזיקוק ישלמו  120מיליון
שקל לפרויקט שיקום הקישון
)כלכליסט(16.1.13 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

*

מתחילה הזרמת הגז הטבעי לישראל
רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים אישרה הזרמת גז טבעי מהספינה המגזזת באמצעות
מתקן המקשר הימי שהקימה חברת נתג"ז מול תחנת הכוח בחדרה .המקשר הימי יאפשר קליטת גז
בקצב של  570אלף ממ"ק לשעה ,שיחליף את הסולר והמזוט בהם נאלצה חברת החשמל להשתמש.
לקחים ממבצע עמוד ענן
ועדת הגפ"מ של המכון בראשות אילון מירון ,אירחה בישיבה האחרונה ב ,17.1.13 -את יניב וולפר
מפיקוד העורף ,בדיון על הפקת לקחים ממבצע עמוד ענן.
משק האנרגיה בוועדת הכלכלה של הכנסת
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את הארכת תוקף הייצור וההולכה של חברת החשמל עד ל1 -
בינואר  ,2014את הגדלת כמות האולפינים בגפ"מ לתקופה של חודשיים ,עד  ,28.2.13ואת דחיית
החיוב בהתקנת חותם אלקטרוני במכליות דלק ל .1.1.14 -הפרוטוקולים פורסמו באתר ב.21.1.13 -

איכות הסביבה

 מועצת הנפט אישרה את פיצול
היתר גל לשני רישיונות
)דה מרקר(17.1.13 ,
 הוסר האיום לעיכוב בקידוח מגד
 6של גבעות עולם
)דה מרקר(17.1.13 ,
 דן מציגה :אוטובוס היברידי
)ידיעות אחרונות(17.1.13 ,
 ספינת הגז הנוזלי תחובר מחר
למצוף שהוקם עבורה
)דה מרקר(18.1.13 ,

הנחיות לבדיקת מערכות מישוב אדים לתחנות דלק
המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות לבדיקת מערכות מישוב אדים לתחנות דלק ,הטעונות רישוי
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח –  .1968ההנחיות נכנסו לתוקף ב.1.1.13 -

 דיווח :דרום סודן חתמה על
הסכם למכירת נפט לישראלים
)דה מרקר(20.1.13 ,

תעריף חשמל יקר ,ירוק ושקוף
רשות החשמל תחייב את חברת החשמל לפרט בחשבון החשמל כמה משלם הצרכן תמורת חשמל
מאנרגיה מתחדשת .הרשות הסדירה עד כה כ 2,800 -מגה-ואט בטכנולוגיות ירוקות ,והיא צופה
שתעריף החשמל למשקי הבית יתייקר השנה בעקבות כך בכ ,4.4% -ועד סוף העשור ב.11.8% -

 עובדי חברת חשמל פתחו
בעיצומים ומונעים ייצור חשמל
באופן פרטי
)דה מרקר(20.1.13 ,

נבחרה החברה שתנקה את נחל הקישון
קבוצת 'אנגלוב' הקנדית זכתה במכרז בינלאומי לניקוי וטיהור קרקעית נחל קישון .העבודות יחלו
בסוף ינואר .עלות הפרויקט היא כ 220 -מיליון שקלים והוא יושלם בתוך  3שנים.
הושלמה המכסה למתקני  PVגדולים
רשות החשמל השלימה את הסדרת מתקני ייצור חשמל סולארי לפי החלטת ממשלה מאוגוסט
 2011למתקנים המחוברים לרשת ההולכה ,שהקצתה למתקנים סולאריים גדולים  460מגה-ואט.
המכסה הושלמה לאחר הפחתת תעריפים.
ייצוא פסולת מסוכנת
המשרד להגנת הסביבה פרסם לתגובות הציבור מסמך על מדיניות המשרד בנושא ייצוא פסולת
מסוכנת )טווח ביניים( .ניתן להעביר הערות לאגף חומרים מסוכנים עד ל.1.2.13 -

 גבעות עולם שוב קיבלה מתנה
ממשרד האנרגיה
)ידיעות אחרונות(21.1.13 ,
 הבנזין צפוי לעלות בעד  13אג'
לליטר בחודש הבא
)כלכליסט(21.1.13 ,
 הרכב היברידי? אל תסייעו לו
בשעת תאונה
)כלכליסט(21.1.13 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס על יסודות חיפושים והפקה של נפט וגז:
Upstream Oil & Gas Fundamentals
25 – 26 February 2013, Huston, TX, USA
www.energyinstitution.org

•

סדנה מעשית על אנליזה של שרשרת האספקה של נפט ,גז וחשמל:

• Practical Workshop: Excel analysis of oil, gas and power supply chains
25 – 28 March 2013, London, UK
www.energyinst.org

קורס על טכנולוגיות של מתקני הפקה תת-ימיים ואסדות הפקה צפות:

)• Floating subsea oil and gas technologies and installations (FSOG
7 – 8 March 2013, Singapore
www.energyinst.org
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