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ירידה של  6%בצריכת מוצרי דלק בישראל ב2009 -
צריכת הבנזין עלתה ב4% -
צריכת כל מוצרי הדלק בישראל ירדה בשנת  2009ב 6% -לעומת השנה הקודמת והסתכמה
ב 10,763 -אלפי טון ,לפי דוח הצריכה של מינהל הדלק שפורסם השבוע .הירידה נובעת בעיקר
מהמשך מגמת הירידה בצריכת כל סוגי המזוט ,שהסתכמה ב 1,955 -אלפי טון לעומת  2,341אלפי
טון ב ,2008 -ירידה של .16%
מדוח מינהל הדלק עולה כי בצריכת כל סוגי הבנזין נרשמה עלייה של  4%ל 2,521 -אלפי טון,
כשמתוכם  2,414אלפי טון הם בנזין  .95צריכת בנזין  96הסתכמה ב 88 -אלפי טון )ירידה של
 50%לעומת  (2008ואילו צריכת בנזין  98נ.ע .צנחה לשפל שנתי של  19אלף טון בלבד.
בצריכת סולר לתחבורה נרשמה ירידה של  1%לעומת השנה שעברה והיא הסתכמה ב2,601 -
אלפי טון .עליות נרשמו בצריכת הגז ) 4%ל 931 -אלף טון( הנפטא ) 1%ל 642 -אלפי טון( הקרוסין
למשק ) 7%ל 363 -אלפי טון( והזפת ) 26%ל 263 -אלפי טון(.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

כותרות אנרגיה
קרקע טובענית :מחיר הזיהום
מתחת לבית
)מגזין גלובס(14.1.10 ,
לראשונה זה  52שנה :צריכת
החשמל בישראל ב2009 -
ירדה ב2% -
)דה מרקר(18.1.10 ,
המעבר לייצור בגז טבעי חסך
לחברת החשמל  2.2מיליארד
שקל
)גלובס(18.1.10 ,

יום רביעי 3 ,במרץ  ,2010בין השעות  ,17:30 – 8:30במלון הילטון – תל-אביב

המשרד להגנת הסביבה כשל
– כתב אישום על זיהום אוויר
נדחה
)הארץ(19.1.10 ,

בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות ,ד"ר עוזי לנדאו ,ובכירי משק האנרגיה בישראל.
מרצי חוץ :צ'רלס דוידסון ,מנכ"ל 'נובל אנרג'י' ,ומוזמנים נוספים.
בין הנושאים :תמהיל האנרגיה העתידי של ישראל ,סוגיות שנוגעות לתחרות במשק הדלק ,ועוד.
להרשמה ולמידע נוסף הקש כאן

פז סולאר תקים שלוש תחנות
כוח סולאריות בהשקעה של
כ 240 -מ' ש'
)גלובס(19.1.10 ,

הוועידה הלאומית לאנרגיה
אתגרים והזדמנויות באספקת אנרגיה

הבטחת איכות בנזין וסולר במהלך הפצתם ממסופי ניפוק לתחנות הדלק
יום עיון – 8.2.2010
ביום שני 8 ,בפברואר  ,2010בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מהילת המוצרים המסופקים לתחנות התדלוק פוגעת הן באוצר המדינה והן בחברות הדלק ובכלי
הרכב ,ויכולה לגרום להשבתה מיידית של הרכב ולנזק מצטבר .יום העיון יעסוק בהשפעת הדלק
המהול על מערכות ההולכה וההזרקה של מכוניות מדרגת 'יורו  '4ומעלה ,בדרכים לגילוי
התופעה ובצעדים המתוכננים לצמצומה.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ4/2/2010 ,
ועדת שימושים ובדיקות9/3/2010 ,
-

לתשומת לבכם:
קורס שמנים שיחל ב 14.2.10 -מלא –
לא נותרו מקומות.
ניתן להירשם במזכירות למחזור הבא

תזכורות על ימי עיון וקורסים
שוק החשמל הפרטי
מה ניתן ללמוד מהניסיון בפרו?
כנס – 8.2.10
הכנס יתקיים ביום שני 8 ,בפברואר ,2010
בשעות  11:30 – 08:30בסינימטק ת"א,
רח' שפרינצק ) 2פינת רח' הארבעה( ,ת"א
בהשתתפות חויאר גרסייה ,מנכ"ל חברת
החשמל הפרואנית ,אינקיה אנרג'י ,שיסקור
את שוק החשמל התחרותי בפרו –
מהמתקדמים בעולם.
נא לאשר השתתפות במזכירות המכון.

נסיכות הגז הישראלית
)דה מרקר(20.1.0 ,
מניית הגז הבאה? שדות נפט
מחדשת פעילות ומבקשת
רשיון חיפוש ליד ערד
)כלכליסט(20.1.10 ,
יוסף לנגוצקי :שטיינמץ טירפד
כניסת שותף חדש במקומו
לקידוחי תמר ודלית
)גלובס(22.1.10 ,
מהפכת הגז מגיעה לצרכנים:
החשמל יוזל ב12% -
בפברואר
)דה מרקר(24.1.10 ,
ללא מכרז :דואר ישראל יפתח
סניפי דואר בחנויות מנטה של
דלק
)דה מרקר(24.10.10 ,

עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה
הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון-פטור להסדר הנוגע לאיסוף ומיחזור פסולת(,
התש"ע – 2010
) (18.1.10הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה ,משה מטלון ,רוברט אילטוב ועוד  2ח"כ ,המבקשת
לקבוע כי שיתופי פעולה בין יצרנים ויבואנים מתחרים בנושאי מחזור פסולת לא ייחשבו להסדר כובל
משילוב
ההגבליםלא יהיה
"
כי שיתוף פעולה חיוני להצלחת תפעולו של מערך איסוף פסולת.
מנוס נטען
העסקיים.
לפי חוק
צו הגז )בטיחות ורישוי( )גז טבעי דחוס( ,התש"ע – 2009
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בצו ביום רביעי 10 ,בפברואר  ,2010בשעה .09:30
הסכם הולכה בין בעל רישיון הולכה לבין משווק ברשת החלוקה
) (17.1.10רשות הגז הטבעי פרסמה להערות הציבור טיוטה של ההסכם .ניתן להעביר הערות
למשרדי הרשות עד  11בפברואר .2010
פורסמו
ת"י  :61215מודולים פוטו-וולטאיים העשויים תאי צורן גבישי ,לשימוש על פני כדור הארץ –
מתן כשירות לתוכן ואישור הטיפוס
התקן פורסם להערות הציבור .ניתן להעביר הערות עד  13בפברואר .2010
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
מיפוי קרקעות מזוהמות
) (24.1.10נבחר זוכה במכרז שערך המשרד להגנת הסביבה להערכת עלויות ארציות של סקירה
ושיקום קרקעות מזוהמות .העבודות שיבוצעו כוללות הערכת היקף הקרקעות המזוהמות בארץ,
איפיון של המזהמים השונים הצפויים להימצא בקרקע ואומדן עלויות הסקירה והשיקום של כלל
הקרקעות המזוהמות בארץ.

כותרות אנרגיה
אינדיקציות ראשוניות חיוביות
להימצאות נפט בצוק תמרור 4
)כלכליסט(24.1.10 ,
מומחים" :הפחתת התעריפים
תעודד בזבוז חשמל"
)גלובס(25.10.10 ,
במקום תחנה פחמית נוספת
חברת החשמל מתכננת :כור
גרעיני ותחנה סולארית ענקית
עד 2020
)גלובס(25.1.10 ,
לנדאו קרא על ירידת התעריף
– ובשיחה של  4דקות דרש
מיו"ר רשות החשמל להתפטר
)דה מרקר(25.1.10 ,
קדחת הנפט הדביקה את
הקנדים
)כלכליסט(25.1.10 ,

היערכות המדינה בעקבות ועידת קופנהגן
דיון בהיערכות המדינה בעקבות ועידת קופנהגן יתקיים בוועדה המשותפת של הכנסת פנים ועבודה
לנושא סביבה ובריאות ,ביום שני 8 ,בפברואר  ,2010בשעה  .13:30בדיון ישתתפו השר להגנת
הסביבה ,גלעד ארדן ,מנכ"ל משרד התשתיות ,שאול צמח ,ונציגי משרדי ממשלה וארגונים שונים.

חברת החשמל :הרווח זינק ל-
 1.531מיליארד שקל
)(25.1.10 ,Y net

טיוטת תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( ,התש"ע – 2010
)ש (21.1.10נוסח התקנות פורסם להערות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה ,בצירוף מסמך
המסכם את עבודות ההכנה המקצועית שנעשתה ,הערות וסיכומי ישיבות של הפורום המלווה
וסקירה של ההשפעות הבריאותיות והתקנים הסביבתיים בארגונים בינלאומיים.

למרות הדרישה להדחת
שפירה :רשות החשמל תאשר
מחר את הוזלת התעריף
)דה מרקר(26.1.10 ,

כנס סביבה 2020
אתגרים ,חידושים ושת"פ חברתי סביבתי
יום ג' 16 ,במרץ  2010גני התערוכה ,תל-אביב
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

אנרגיה בינלאומית
סדנה של מכון האנרגיה הבריטי על כלכלת רשתות להספקת גז:
Practical Workshop: Economic analysis of natural gas supply chains
22 – 25 February 2010, London, UK
www.energyinst.org.uk
קורס של מכון האנרגיה הבריטי על יסודות תעשיית הנפט והגז:
Oil & Gas Fundamentals
2 – 4 March 2010, London, UK
www.energyinst.org.uk
ועידה ותערוכה באיטליה על ביו אנרגיה:
Bio Energy Expo
4 – 7 February 2010, Verona, Italy
www.bioenergyweb.it
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה
של MEIDATA
השוק העולמי של טכנולוגיות
סולריות – תרמיות לשימוש
תעשייתי וציבורי
למחקר זה ולאיתור מחקרים
נוספיםinfo@meidata.com :
טל054-2288378 .
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