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ירידה של  8%בצריכת מוצרי נפט בישראל במחצית הראשונה של 2009
עלייה של  2%בצריכת בנזין
בצריכת כל מוצרי הדלק נרשמה במחצית הראשונה של  2009ירידה של  8%לעומת התקופה
המקבילה אשתקד ,והיא הסתכמה ב 5.3 -מיליון טון ,לפי דוח מינהל הדלק .הירידה בצריכה הקיפה
כמעט את כל סוגי המוצרים ,למעט צריכת בנזין בה נרשמה עלייה של  2%ל 1.23 -מיליון טון,
קרוסין למשק – עלייה של  6%ל 189 -אלף טון ,פרופילן לפטרוכימיה – עליה של  33%ל 84 -אלף
טון וזפת – עלייה של  25%ל 125 -אלף טון .בצריכת כל סוגי המזוט נרשמה במחצית הראשונה
ירידה של  14%ל 1.01 -מיליון טון ,ובצריכת סולר לתחבורה ירידה של  5%ל 1.27 -מיליון טון.
מהשוואת נתוני הדוח ,הכוללים גם את נתוני הרשות הפלשתינית ,לנתוני  2008עולה שהירידה
בצריכת הסולר לתחבורה נבלמה בחודשיים האחרונים )מאי ויוני  (2009והתייצבה על כ 228 -אלף
טון בחודש .בצריכת כמה מוצרי דלק אחרים :נפטא ,זפת ,גפ"מ ועוד ,אף נרשמה בחודשיים
האחרונים עלייה העשויה )אם תימשך( להצביע על תחילת ההתאוששות במשק.

הודעות על ימי עיון וקורסים
בנייה ירוקה וחוסכת אנרגיה
יום עיון 16.9.09 -
ביום רביעי  16בספטמבר  2009בשעות 18:00 – 12:30
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
יישום תקני בנייה ירוקה וחוסכת אנרגיה מתרחב ככל שגוברת ההכרה בכדאיות הכלכלית שלו.
יום העיון ,הנערך בשיתוף מכון התקנים הישראלי ,יעסוק בתקנים הישראליים לבנייה ירוקה )ת"י
 (5281ולדרוג אנרגטי של בניינים )ת"י  ,(5282בתמריצים לבנייה חוסכת אנרגיה ,בהטמעת
עקרונות קיימות בחברות נדל"ן ותשתיות ,במדיניות הממשלה לעידוד בנייה חוסכת אנרגיה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס הסמכה למטרולוג  – 1אימות מדי דלק
אוקטובר 2009
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס מתמקד בנושאי אימות מדי דלק בתחנות תדלוק ובמכליות כביש .הקורס מהווה הכנה
למבחן סיום אותו מקיים משרד התמ"ת כאשר העומדים בדרישות המבחן יקבלו רישיון לאימות
מדי דלק מהממונה על המשקולות ,המידות והסטנדרטים במשרד התעשייה והמסחר.
למידע נוסף ולהרשמה נא לפנות למזכירות המכון

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות29/9/09 ,

♦
WATEC Israel 2009
תערוכת טכנולוגיות המים ,אנרגיה
ואיכות הסביבה הגדולה בישראל
תל-אביב 19 – 17 ,נובמבר 2009
מידע והרשמה באתר התערוכה:
www.WATEC-israel.com

תזכורות על קורסים
טכנולוגיה והנדסת נפט
קורס – החל מאוקטובר 2009
החלה ההרשמה למחזור השישי
קורס בן  7מפגשים שבועיים בימי ד' )28
שעות לימוד( המתמקד בנפט גולמי ,משלב
הייבוא לישראל ועד לזיקוק ולאחסון.

♦
מנהלי אבטחה ,מונחה משטרה
מתוכנן ל -ספטמבר 2009
בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי אריאל
קורס להכשרת מנהלי אבטחה בבניין ביה"ס
למדעי הנפט והאנרגיה ברמת אביב.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

כותרות אנרגיה
דוראד קיבלה היתרי בנייה להקמת
תחנת הכוח הפרטית באשקלון
)גלובס(16.7.09 ,
חלון לים התיכון :מי מחפש גז בחופי
ישראל?
)ידיעות אחרונות(16.7.09 ,
פז תמכור לנומוניקס חשמל ב300 -
מיליון שקל
)דה מרקר(19.7.09 ,
חברת החשמל מקשיחה עמדות:
תבקש לדחות את לוח הזמנים
להפרטת תחנות הכוח
)גלובס(20.7.09 ,
בקרוב :יזמי הנדל"ן יחויבו לערוך
סקר זיהומים בקרקע
)גלובס(21.7.09 ,
התעשיינים דורשים מנתניהו
להתערב במחדל צינור הולכת הגז
בצפון
)גלובס(21.7.09 ,
דלק אנרגיה מכרה את אחזקתה
בוויטנאם ב 84 -מיליון דולר
)ידיעות אחרונות(21.7.09 ,
משרד התשתיות בוחן הקטנת
השימוש בגז טבעי
)מעריב(22.7.09 ,
מתעלמים מבג"ץ :נחתמו הצווים
לרפורמה במיסוי הירוק למרות
הבקשה להוצאת צו מניעה
)גלובס(22.7.09 ,
שיא חדש 40% :מהחשמל מיוצר
באמצעות גז טבעי
)מעריב(23.7.09 ,
חברת האנרגיה הסולארית סאן-
אדיסון נכנסת לישראל; הפועלים
שוקי הון תחזיק  15%מהמיזם
)גלובס(23.7.09 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
רפורמה בנושא רישוי עסקים )ועדת הבר(
) (28.7.09בדיון שהתקיים השבוע בוועדת הפנים של הכנסת בנושא יישום הרפורמה ברישוי עסקים,
התגלו חילוקי דעות בין משרדי הממשלה השונים שהביאו לדחיית הדיון בנושא עד לאחר פגרת
הכנסת )אוקטובר  .(2009ועדת הבר קבעה כי יש לגבש מפרט אחיד לדרישות רישוי עסקים מכל
מינימאלי( של  3שנים.
ענף לפרק זמן )20.7.09
ביו-דיזל בישראל
במסגרת ההיערכות לשימוש בביו-דיזל בריכוז של  5%בסולר בארץ ,מקדם המכון מחקרים לבדיקות
תאימות שונות .המחקרים כוללים הכנת תוכנית ניסוי לבדיקת השפעות ריכוזים שונים של ביו דיזל על
צנרת ,מכלים ועוד ,תוכנית ניסוי לקביעת מידת התאימות של סוגי ביודיזל שונים ותוכנית לקביעת
נוהלי עמידות באחסון ממושך.
תקן ישראלי ת"י  712חלק  :3גלילים מיטלטלים לגזים :בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי
סגסוגת אלומיניום ללא תפר
פורסמה להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .1ניתן להעביר הערות עד  23באוגוסט .2009
המדינה תגבה תשלומים ליצרני חשמל פרטיים
) (20.7.09אושר מתווה לגבוי תשלומים ליצרני החשמל הפרטיים.

חברת החשמל תרכוש גז טבעי
מים תטיס במיליארד דולר
)דה מרקר(24.7.09 ,
צינור הגז מתייקר :נתיבי גז
תשלם לסולל בונה והשותפה
האיטלקית פיצוי של  50מ' ש'
)גלובס(27.7.09 ,
עמידר תקים מתקנים סולאריים
על גגות הבניינים שבבעלותה
)גלובס(27.7.09 ,
קצא"א מתכננת להקים מתקן
התפלה באילת
)דה מרקר(28.7.09 ,
 EMGלא מפגרת מאחורי ים
תטיס :תספק גז טבעי לדוראד
ב 2.5 – 2.1 -מיליארד דולר
)גלובס(28.7.09 ,

איכות הסביבה
הנחיות המשרד להגנת הסביבה לסקירה ולשיקום קרקעות מזוהמות בתחנות דלק
נוסח ההנחיות עלה לאתר האינטרנט של המשרד לאחר שהוטמעו בו הערות הציבור הרלבנטיות.
המלצות המשרד להגנת הסביבה לתקנים סביבתיים בפליטות לאוויר
נציגי המשרד להגנת הסביבה העבירו להתייחסות טיוטת מתודולוגיה לקביעת ערכי איכות אוויר.
הדיון בנושא מתקיים בוועדת המשנה לתקנים סביבתיים בה חברים גם נציג התעשייה ונציג המכון.

יצרני החשמל הפרטיים לממונה
על ההגבלים :הרשות לחשמל
מחייבת אותנו לחשוף מידע
סודי
)גלובס(28.7.09 ,

תרכובות דלק במי תהום
) (20.7.09בישיבת הוועדה למניעת זיהום מים ע"י דלקים של המכון לאנרגיה ולסביבה הציגה ד"ר
פאינה גלמן מהמכון הגיאולוגי מצגת בנושא הניחות )הדעיכה( הטבעי של תרכובות דלק במי תהום.
במחקר ,שהוזמן ע"י רשות המים ,הודגשה חשיבות הניחות הטבעי להערכת סיכונים ולתהליך
השיקום.
טיוטת חוק אכיפה סביבתית ,התשס"ט 2009
הצעת חוק המציעה להקנות למפקחי המשטרה הירוקה סמכויות דומות לאלו שהוענקו לפקחי
הרשויות המקומיות ,במסגרת חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים(,
התשס"ח  ,2008שתיכנס לתוקף בדצמבר  .2009ההצעה נדונה בוועדת שרים לענייני חקיקה.

מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה והקלינטק
 - Meidataלמידע עסקי

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון האנרגיה הבריטי על יסודות תעשיית הנפט והגז:
Oil and Gas Industry Fundamentals
23 – 25 September 2009, London, UK - www.energyinst.org

♦

♦

♦

♦

•

הוועידה ה 2 -של  SMIבנושא ייצור אנרגיה מפסולת :

• ביו-דלק ניתוח שוק דלקי הביו
העולמי )יולי(2009 ,

•

• התפתחות טכנולוגיות פוטו-
וולטאיות סולאריות – מגמות
שוק )יולי(2009 ,

• Energy Risk Management

• נפח האנרגיות המתחדשות
באיחוד האירופי :השוק
הנוכחי ,מנועי צמיחה ותחזיות
)יולי(2009 ,

Energy from Waste
28- 29 September 2009, London, UK – www.smi-online.co.uk
קורס של  EMIעל ניהול סיכוני אנרגיה:
23 -24 September 2009, Huston, Tx. USA – www.energyinstitution.org
הוועידה השנתית ה 82 -ותערוכה של  weftecבנושא מים:
82 Annual Water Environment Federation Technical Exhibition & Conference
10 – 14 October 2009, Orlando, Florida, U.S.A < Conference & Exhibition
www.weftec.org
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
nd

•

לאיתור מחקרים נוספים:
עמוד 1
טל054 – 2288378 .
info@meidata.com

רח' חיים לבנון  ,26ת.ד ,17081 .תל-אביב  z 61170טל‘ z 03-6414271:פקסwww.energy.org.il z 03-6427033:

מו“ל :המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  zעורכת :ורדה מור varda@energy.org.il z
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