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עלייה של  5%בצריכת בנזין בישראל בינואר – מרץ 2010
צריכת כל סוגי הבנזין הסתכמה ברבעון הראשון של  2010ב 630 -אלף טון ,גידול של  5%לעומת
הרבעון המקביל אשתקד ,לפי דוח מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות .מנתוני הדוח עולה
שנמשכת מגמת הירידה בצריכת בנזין  96ו 98 -נ.ע ,אולם הירידה קוזזה בעלייה של  9%בצריכת
בנזין  95נ.ע ,ו 97.5% -מהבנזין שנצרך ברבעון הראשון ) 614אלף טון( היו בנזין  .95בצריכת
הסולר לתחבורה נרשמה עלייה מתונה יותר של  2%לעומת הרבעון הראשון ב 2009 -והיא
הסתכמה ב 649 -אלף טון.
לעומת העלייה בצריכת דלקי התחבורה נרשמו ירידות בצריכת כל סוגי המזוט )למעט מזוט כבד
לצריכה עצמית( .בסך הכל נרשמה ירידה של  13%בצריכת מזוט ל 441 -אלף טון .יצוין כי המגמה
המתמשכת של הירידה בצריכת מזוט היא תוצאה מבורכת של חדירת הגז הטבעי לישראל.
בצריכת כל מוצרי הדלק נרשמה ברבעון הראשון ירידה של  2%לעומת הרבעון הראשון של 2009
והיא הסתכמה ב 2,589 -אלפי טון.

הודעות על ימי עיון וקורסים
 .אכיפה פלילית של דיני הגנת הסביבה – המצוי והרצוי
יום עיון – 10.5.10
ביום שני 10 ,במאי  ,2010בשעות 17:30 – 12:30
שינוי !!!!!! באולם נופים ,מוזיאון א"י ,רח' חיים לבנון  ,2רמת אביב שינוי !!!!!!
ביום העיון תוצג תפיסת העבודה של המשרד להגנת הסביבה לצד עמדות של נציגים מהמגזר
הפרטי ומהארגונים הירוקים .כמו כן ייבחן יישומם של עקרונות המשפט הפלילי הכללי על
עבירות סביבתיות ,בדגש על מעמד נושאי משרה בתאגידים .בצד סוגיות אלה ,יוצגו אמצעים
חלופיים לאכיפה הפלילית והדרכים להקטנת החשיפה של נושאי המשרה.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס כלכלת אנרגיה – מחזור ד'
החל מ 1 -ביוני 2010
 5מפגשים שבועיים –  20שעות לימוד  -בימי שלישי – בשעות 17:00 – 13:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בסחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט ,שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים ,אופציות על
מחיר הנפט ,ועוד .כמו כן ,ייסקרו מושגי יסוד בתעשיית הנפט ,איכות הסביבה ומבנה מחירי
הדלק בישראל .לראשונה ,מפגש בנושא גז טבעי שיתמקד בנושא תגליות הגז בישראל,
מערכת ההולכה הארצית ומדיניות הממשלה בתחום הגז הטבעי.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ5/5/10 ,
ועדת בטיחות וכיבוי אש12/5/10 ,
ועדת שימושים ובדיקות25/5/10 ,
-

Workshop: Nanoparticle Emissions
from IC Engines – Problems, Solutions
& perspectives
 17ביוני  ,2010בשעות 17:30 – 08:30
סדנה של המשרד להגנת הסביבה והטכניון,
במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורס שמנים – מחזור ד'
החל מ 23 -במאי 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד
בימי ראשון בשעות 17:00 – 13:00
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בנושא שמנים ,כולל שמנים
בסיסיים ותוספים ,שמני תעשייה ,נוזלי
עיבוד ומשחות סיכה ,שמני מנוע
אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת
איכות ואחזקה ,בדיקות שוטפות ,פענוח
תוצאות ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
תחרות באוקטן גבוה
)גלובס(19.4.10 ,
הממשלה והוועד סיכמו :חברת
החשמל לא תפוצל ולא תונפק
)דה מרקר(21.4.10 ,
גל חדש של הנפקות גז ונפט
בדרך לבורסה
)דה מרקר(21.4.10 ,
אורמת ,אלביט וברן – בין
המתמודדות על הקמת מרכז
לאנרגיות מתחדשות בנגב
)גלובס(22.4.10 ,
דו"ח :האכיפה הסביבתית
בישראל אינה מרתיעה
עבריינים
)הארץ(22.4.10 ,
ההיברידיות בטוחות ,עד
שעתיים
)כלכליסט(22.4.10 ,
לנדאו תומך בקליטת הגז
מ"תמר" במען איילה – במקום
בחוף דור
)דה מרקר(23.4.10 ,
ויסמן ושמלצר יתמודדו על
חלוקת גז בדרום
)דה מרקר(25.4.10 ,
בטר פלייס תסייע ליצרנית
הרכב הסינית צ'רי לפתח
מכונית עם מצברים מתחלפים
)דה מרקר(25.4.10 ,
מסתמן :מתקן הקליטה לגז
טבעי של "תמר" יוקם
במחצבת עין איילה שליד
פורדיס
)מעריב(25.4.10 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
אופן דיווח על רווחיות גפ"מ
) (25.4.10המפקח על המחירים במשרד התשתיות הלאומיות קבע את מתכונת הדיווח לפי צו
פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים .ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של המשרד.
משילוב
יהיה מנוס
תקן ישראלי ת"י"לא
צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים:
חלק :1
4018
סדרה מטרית – צינורות
פורסמו להערות הציבור טיוטה לתקן וטיוטה לגיליון תיקון מס' .1
ניתן להעביר הערות עד ל 22 -במאי .2010

כותרות אנרגיה
עופר נמרודי מצרף את אוהד
מראני לחברת חיפושי הגז
החדשה שלו
)גלובס(26.4.10 ,
צה"ל רוצה חשמל ירוק:
מבקש הקצאה למתקנים
פוטו-וולטאיים
)כלכליסט(26.4.10 ,

תקן ישראלי  5352חלק  :1צינורות ואביזרים מפלסטיק – מערכות צנרת פוליאתילן מצולב
להובלת דלקים גזיים – סדרה מטרית – צינורות
פורסמה טיוטה לגיליון תיקון מס'  .1ניתן להעביר הערות עד  22במאי .2010
פורסמו

חברות הגז יחשפו נתונים
מסחריים
)כלכליסט(26.4.10 ,

תיקון טעות
'הקול הקורא' למחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה ל 2010 -עליו דיווחנו בגיליון הקודם ,טרם
פורסם באופן רשמי על ידי משרד התשתיות הלאומיות ,ולכן לא ניתן עדיין להגיש הצעות.

אורמת טכנולוגיות :עלות
הקמת תחנות הכוח
באינדונזיה – כמיליארד דולר
)גלובס(27.4.10 ,

איכות הסביבה
יישום חוק אוויר נקי
המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות אוויר נקי )היתרי פליטה( ,התש"ע  ,2010הקובעות
נהלים לפיהם יקבלו חברות גדולות היתרי פליטה לאוויר .התוכנית הועברה למכון להתייחסות.כמו-
כן ,משלימים במשרד בימים אלו הכנת תוכנית לאומית לטיפול במפגעי אוויר לפי הוראות החוק.

הכביש עובד בשביל מעצ:
חשמל סולארי במחלפים,
טורבינות רוח על עמודי
תאורה
)דה מרקר(27.4.10 ,

חוק האריזות אושר בממשלה
ועדת השרים לחקיקה אישרה את חוק האריזות )עדיין בשלב ההצעה( המטיל אחריות ישירה על
היצרנים והיבואנים בישראל לאיסוף ומחזור פסולת האריזות של מוצריהם.
אושרה הקמת מתקני מיחזור לפסולת ביתית
הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז מרכז אישרה תוכנית אב להקמת  6מתקני מיחזור שיהפכו
את הפסולת הביתית ממטרד למשאב ,ויסייעו במימוש היעד של אפס הטמנת פסולת עד .2020
ש
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק הרשת החכמה ) :(Smart Gridמגמות בשוק ובטכנולוגיות ,ניתוח תחרותי ,עסקאות
והשקעות עיקריות
הדוח בוחן את ההתפתחויות בשווקי הרשת החכמה בעולם ומספק הערכות לגבי מגמות להשקת
מוצרים בעולם באמצעות סיווג לפי טכנולוגיות מרכזיות כ ,AMI -מערכות בקרה ו.Grid IT -
♦ השוק העולמי של כלי הרכב החשמליים וכלי הרכב ההיברידיים עם אפשרות חיבור לחשמל
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים  info@meidata.com :טל054-2288378 .

רשות החשמל :מעבר לאנרגיה
מתחדשת במשק ייקר את
החשמל ב 14% -עד 2020
)דה מרקר(27.4.10 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון הנפט הבריטי על תעשיות הנפט והגז:
Oil and gas industry fundamentals
18 – 21 May 2010, London, UK
www.energyinst.org
ועידה בינלאומית על  LNGבאסיה:
LNG Outlook – Asia 2010
31 May – 3 June 2010, Singapore
www.terrapin.com/2010/Ingasia
ועידה בינלאומית על תפיסה ואחסון של פחמן:
2nd Carbon Caputure & Storage
19 – 20 May 2010, Berlin, Germany
www.acius.net
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

y

y

y
עמוד 1

עמוד 2

