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ועידת האנרגיה הלאומית הV -

שיא של נוכחות נרשם בוועידת האנרגיה הלאומית שערך שלשום מכון האנרגיה במלון הילטון
בת"א ,בה נטלו חלק כ 700 -משתתפים .בוועידה השתתפו לראשונה ,שר האנרגיה והמים ,סילבן
שלום ,והשר להגנת הסביבה ,עמיר פרץ ,וכפי שציין יו"ר המכון ,יוסי רוזן ,בדברי הפתיחה שלו:
"הגיע הזמן ששני המשרדים יעבדו בשיתוף פעולה ובתיאום" .השר שלום אמר כי משרדו נערך
להילחם בבצורת החשמל הצפויה בחודשי הקיץ ,וכי הוא בוחן את החזרת הפיקוח על המחירים
בשוק הגפ"מ .השר פרץ התייחס לסוגיית ייצוא הגז ,ואמר כי "יש לקבוע קודם כל מה המדינה
צריכה" .נושא הרגולציה במשק האנרגיה והפער הגדול בין הרצוי לבין המצוי ,עלה מדברי רוב
בכירי משק האנרגיה שדברו בוועידה ,וציינו את חוסר היציבות הרגולטורית ואת אי הוודאות
המקשים על קידום מיזמים וגיוס משקיעים .סוגיית ייצוא הגז ופיתוח תגלית לוויתן נדונה בהרחבה
על כל היבטיה ,כמו גם "צוואר הבקבוק" של הספקת הגז – צינור אחד .יפתח רון-טל ,יו"ר חברת
החשמל ,שימח את משתתפי הוועידה כשגילה כי" :נכון לאתמול ,מספק הגז הטבעי  48%מייצור
החשמל בישראל".

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס הסמכה למטרולוג ) 1נפח וזרימה(
החל מ 22 -במאי  2013עד  3ביולי 2013
 7מפגשים בימי ד' ● בשעות  ● 17:00 – 08:00בבניין המכון לאנרגיה ולסביבה
הקורס שאושר על ידי משרד הכלכלה )לשעבר התמ"ת( יתמקד במדי דלק ,בתחנות תדלוק
ובמכליות כביש .הקורס מהווה הכנה למבחן סיום ,כאשר העומדים בדרישות המבחן והמועסקים
על ידי מבדקות מאושרות יקבלו כתב הסמכה מהמפקח על המשקולות ,המידות והסטנדרטים.
הקורס כולל הרצאות על פקודת המידות והמשקלות  ,1947המלצות  OIMLלמדי דלק ,הכרת
מושגי יסוד בפיזיקה ובהנדסת חשמל ,ועוד .כמו כן ייערך יום תרגול מעשי בתחנת תדלוק.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס :טכנולוגיה והנדסת נפט

החל מ22.5.13 -
 6מפגשים שבועיים בימי ד' ●  28שעות לימוד ● 26.6.13 – 22.5.13
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב הייבוא של נפט גולמי לישראל ועד לטיפול בו,
עיבודו בבתי הזיקוק למוצרי נפט ,הולכתו ואחסונו .הרצאות על הרכב הנפט הגולמי ,בנזין ,דס"ל
וסולר ,מבנה בית הזיקוק ,השפעות על הסביבה ,צינורות ,מתקני ניפוק ואחסון ,ועוד.
לראשונה כולל הקורס גם הרצאות בנושא מערך הגז הטבעי בישראל וגז טבעי מונזל.
הקורס מיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה בעלי ידע מוקדם בנושא.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
 - 5/5/13ועדת דלקים אלטרנטיביים
 - 9/5/13ועדה למניעת זיהום
 - 13/5/13ועדת שימושים ובדיקות
 - 23/5/13ועדת גפ"מ
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

קורסים
קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי
API 570
בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בת"א
ייערך ב 8 -באוקטובר 2013
הבחינה של  APIתיערך ב– 4.12.13

כותרות אנרגיה
 בשורת הגז הטבעי לתעשייה
לא תתממש לפני 2018
)כלכליסט(11.4.13 ,
 הגז מגיע למפעלים בפריפריה:
שניב יקנה ב 15 -מיליון דולר
מתמר
)גלובס(11.4.13 ,
 לפיד" :משאבי הטבע הם נכס
ציבורי ,והציבור הוא הראשון
שצריך ליהנות מהם"
)דה מרקר(11.4.13 ,
 יו"ר נובל אנרג'י :אם ישראל
תשנה המיסוי על חיפושי גז –
ניאלץ לשקול את פעילותינו
באזור
)כלכליסט(12.4.13 ,
 עכשיו זה רשמי :אין גז
ב"אפרודיטה  100 – "2מ' ד'
ירדו לטמיון
)גלובס(12.4.13 ,
 הגיע הזמן להטיל מס רווחי
יתר על משאבי הטבע :האם
לפיד ישים סוף לאין אונות של
הממשלה?
)גלובס(13.4.13 ,
 קומבינה חדשה בחוזה הגז
של חברת החשמל
)דה מרקר(14.4.13 ,
 חברת החשמל :גנרטור
משומש יקר במקום חדש וזול
יותר?
)ידיעות אחרונות(14.4.13 ,

לטופס הרשמה הקש כאן
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כותרות אנרגיה

אנרגיה בכנסת ותקינה
מניעת סיכוני חשמל סטטי בעת פריקת מכליות דלק
מכון האנרגיה מתכנן לפרסם בקרוב עדכון להמלצות לשיטות גישור/השוואת פוטנציאליים בעת פריקת
מכליות דלק למכלים.

 חרף ההתנגדויות – הממשלה
אישרה את הקמת קרן רווחי
הגז
)דה מרקר(15.4.13 ,

מכלי גפ"מ מיטלטלים והמנחה הלאומי
בישיבת ועדת גפ"מ של המכון בראשות אילן מירון ,שנערכה ב 4.4.13 -בהשתתפות נציגי פיקוד
העורף ,נדון נושא התקנת מכלים מיטלטלים סמוך לממ"ד .כמו כן התקיים דיון בנושא המנחה הלאומי
של המשרד להגנת הסביבה.

 שמן גייסה עוד  11מיליון דולר
ממשקיעים פרטיים
)דה מרקר(15.4.13 ,

מכרז לקליטת ורכישת דלק שנתפס כתוצאה מהליכי אכיפה המופעלים על ידי משרד האנרגיה
והמים או רשויות אכיפה אחרות
מכרז פומבי מס'  9/13של משרד האנרגיה והמים .ניתן להגיש הצעות עד .13.5.13

 התנגדות להגדלת כמויות הגז
מ"תמר" לפני הנחת צינור נוסף
)גלובס(15.4.13 ,
 שלום וניר גלעד דנו בזירוז
הפעלת תחנת הכוח OPC
בנגב
)דה מרקר(17.4.13 ,

איכות הסביבה
תקנות המים )מניעת זיהום המים( )חוות מכלי דלק( – הנחיות לאיטום מאצרות
המשרד להגנת הסביבה מתכנן לפרסם בקרוב את טיוטת התקנות .מכון האנרגיה פנה למשרד
בבקשה לתאם דיון מקצועי בנושא.
הכנת מפרטים טכניים לדלקים בשעת חירום
לבקשת מינהל הדלק הוקמה תת ועדה של ועדת שימושים ובדיקות של המכון בראשות משה
בוסאני ,שמטרתה למפות את כלל התכונות הנבדקות ולהגיש הצעה לערכים להם ניתן לקבוע ערך
מקל בשעת חירום .בדיון שנערך ב 7.4.13 -נדון מפרט סולר לתחבורה.

יציבות תרמית של סולר

קורס :רגולציה במשק החשמל
מתוכנן לחודש אוקטובר 2013
 5מפגשים בימי ד' ● בשעות  ● 13:00–08:00בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס מקנה סקירה רחבה של סוגיות הליבה במשק החשמל הישראלי והצגת כלים
יישומיים להבנה ולניתוח של הרגולציה.
●●●●
קורס :מבוא לגז טבעי
מתוכנן לחודש אוקטובר 2013
 5מפגשים בימי ד' ● בשעות  ● 13:00–08:00בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס כולל הרצאות של מיטב המומחים על כל מגוון הנושאים הקשורים לגז טבעי.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

לפי שיטת ASTM D 6468

לגילוי בלילות נחותות.

ימי עיון המתוכננים
לחודשים הקרובים:
● רעידות אדמה –
בשיתוף המשרד
להגנת הסביבה

אנרגיה בינלאומית
ועידה על אנרגית רוח בים :2013
Offshore Wind 2013
12 – 13 June 2013, Manchester, UK
www.renewableuk.com
ועידה על אנרגיה סולארית באירופה:
Intersolar Europe
17– 21 June 2013, Munich, Germany
www.intersolar.de
קורס חדש על שיטות פיסיקליות וכלכליות בהסכמי נפט וגז:
Oil and Gas fiscal designs and systems
1 – 4 July 2013, London, UK
www.energyinst.org

הרצאה בוועדת מחקרים
ב 30 -במאי :2013
●
ד"ר נפתלי ברודסקי וד"ר
שרון פרל אולשוונג על:

•

● פליטות ננו חלקיקים
מתחבורה – בשיתוף

המשרד להגנת הסביבה

•

•
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