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מכון האנרגיה :על הממשלה לזרז את הבאת הגז הטבעי לצפון
מכון האנרגיה קורא לממשלה לעצור את הסחבת ולסיים את מחדל העיכוב בהגעת צינור הגז
הטבעי לצפון .המכון שותף לפעילות הפורום לקידום הצפון ,בו חברים ראשי רשויות ,תעשיינים,
אנשי עסקים ,נציגי עובדים ומפעלים במפרץ חיפה.
הגז הטבעי היה אמור להגיע אל המפעלים במפרץ חיפה בינואר  ,2009והם נערכו לו והשקיעו
סכומים משמעותיים בהכנת התשתיות ,אלא שנכון להיום ,הגעת הגז מתעכבת בשל קשיים
בירוקרטיים שגורמים הפסדים ישירים למשק הנאמדים ביותר מ 350 -מיליון  ₪בשנה .להנחת
צינור הגז יש גם היבטים נוספים ,מסביר יוסי אריה ,מנכ"ל מכון האנרגיה .הגז הטבעי יביא לשיפור
באיכות האוויר במפרץ חיפה ,יחזק את כושר התחרות של ישראל בשוק הבינלאומי ויתרום לפיתוח
הצפון ולחיזוק עוצמתו הכלכלית .הנחת הצינור מתעכבת בשל כשלים בירוקרטיים וכתוצאה מחוסר
יכולת של הממשלה לפתור את הסוגיות הנוגעות לבעלי הקרקע.

הודעות על ימי עיון וקורסים
אנרגיה גרעינית – חלופה לאנרגיה פוסילית
יום עיון – 30.11.09
ביום שני 30 ,בנובמבר  2009בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הביקוש למקורות אנרגיה שאינם מזהמים את האוויר הניע מדינות רבות לשקול מחדש את
השימוש באנרגיה גרעינית .למדינת ישראל נתונים אובייקטיביים ייחודיים היכולים להשפיע על
מערכת השיקולים בעד או נגד אנרגיה גרעינית .יום העיון יעסוק בסוגיות שונות בנושא האנרגיה
הגרעינית כחלופה לאנרגיה פוסילית בהקשר של המשק הישראלי.
לטופס הרשמה הקש כאן

רכבים מונעים באנרגיות חלופיות – אופציה אמיתית?
יום עיון – 21.12.09
ביום שני 21 ,בדצמבר  2009בשעות 17:00 – 09:00
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
פיתוח טכנולוגיות ומערכות הובלה שיספקו תשתיות ושירותי תחבורה יעילים ,בטוחים ונקיים הם
צורך חיוני לקיום אנושי בר קיימא .יום העיון כולל הרצאות על זיהום אוויר מתחבורה ושינוי
אקלים ,מגמות בהינע היברידי ,המכונית החשמלית ,שיטות לחישוב המאזן הסביבתי של אמצעי
תחבורה ,רפורמת המיסוי הירוק ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות23/11/09 ,
ועדת הולכה ומתקנים23/11/09 ,
קורסים מתוכננים לתחילת :2010
♦ שמנים
הכול על שמנים ,תוספים ,וחמרי סיכה
♦ כלכלת אנרגיה
על סחר בנפט ,נטרול סיכונים ואופציות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק
יום עיון – 11.1.2010
ביום שני 11 ,בינואר  ,2010באודיטוריום
בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בשעות 18:00 – 13:00
 - - - - - - - - - - - - -- - -הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח
קורס – 10.11.09
נותרו עוד  3מקומות לקורס הכנה הכולל
 5מפגשים שבועיים בימי שלישי ,במכון
האנרגיה ,החל מ 10 -בנובמבר .2009
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

כותרות אנרגיה
רשות ני"ע מעכבת את עסקת
הגז של חברת החשמל
)ידיעות אחרונות(22.10.09 ,
מינהל התכנון מעכב את קידוח
תמר :מתנגד להקמת מתקן
לקליטת הגז באזור חיפה
)דה מרקר(25.10.09 ,
נפתח המשא ומתן בין תמר
לחברת החשמל על מכירת
הגז הטבעי
)דה מרקר(25.10.09 ,
רכבת ישראל תפרסם מכרז
למתקנים פוטו-וולטאיים
)כלכליסט(25.10.09 ,
בזן תציג שיפור דרמטי
במרווח הזיקוק ברבעון
השלישי
)דה מרקר(26.10.09 ,
סולל בדרך לשת"פ עם IDE
הישראלית
)כלכליסט(26.10.09 ,
יוזמה ממשלתית :ייאסר שיווק
מוצרים זוללי חשמל
)כלכליסט(26.10.09 ,
החשד :מיליון ליטר סולר
הוברחו לישראל
)ידיעות אחרונות(28.10.09 ,
ח"כ דב חנין יעמוד בראש
ועדה חדשה בכנסת שתעסוק
בקשר בין מפגעים סביבתיים
לבריאות הציבור
) NRGמעריב(28.10.09 ,
למרות הציפיות :ישראל לא
תבקש מהאו"ם הכרה כמדינה
מפותחת
)כלכליסט(28.10.09 ,
המיזוג הפטרוכימי הגדול :בזן
תרכוש  50%מכרמל אולפינים
ב 841 -מיליון ש'
)דה מרקר(29.10.09 ,

עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה
יישום רפורמת הבר במסגרת תיקון לחוק רישוי עסקים
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דנה השבוע בסעיפים העוסקים בביטול של היתר מזורז על
ידי רשות הרישוי ,בהליכים לגיבוש המפרט האחיד ועדכונו ובסעיף המעגן בחוק רישוי עסקים את
הזכות להגשת השגה על ידי בעל הרישיון ,הן על תנאיו והן על סירוב.
קול קורא של מכון התקנים לחברות אנרגיה ישראליות
ממשלת ישראל החליטה להקצות משאבים למימון ההשתתפות של נציגי תעשייה ישראליים בדיוני
ועדות תקינה בינלאומית שונות .על חברה המעוניינת לקדם את מוצריה בעולם ומעורבות בהליכי
תקינה בינלאומיים היא אחד האמצעים להשגת מטרה זו ,לפנות לאגף התקינה במכון התקנים.
למידע נוסף ניתן לפנות לנציג מכון האנרגיה בוועדה.
תקן ישראלי ת"י  362חלק  :2תערובות אספלט חמות :ייצור והובלה
פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד  26בנובמבר .2009
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
יעדי המשרד להגנת הסביבה ל 5 -השנים הבאות
השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,הציג לממשלה את יעדי המשרד העיקריים ל –  5השנים הבאות
 5היעדים העיקריים כוללים :הפיכת פסולת ממפגע למשאב כלכלי ,מניעה והפחתת זיהום האוויר
בישראל ,היערכות לשינוי האקלים ,הגברת האכיפה וחינוך סביבתי.
מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל
צוות של מוסד נאמן בטכניון העביר טיוטת הצעה למערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל ,הכולל
תקנון הצעה והנחיות לדיווח .חברים המעוניינים לקבל את הטיוטה ולהגיב עליה מתבקשים לפנות
בהקדם למזכירות המכון.
החמרת קנסות בגין זיהום אוויר מכלי רכב
ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה את התיקון לצו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס – זיהום
אוויר מכלי רכב בדרך( )תיקון( ,תשס"ט –  ,2009והכפילה את הקנס לכלי רכב הפולטים עשן שלא
כחוק ל 1,000 -שקל .הקנס לכלי רכב שחויבו להשתמש באוריאה ואינם משתמשים בה הוגדל ל-
 3,000שקל ,עם כפל קנס לתאגיד או לעבירה חוזרת.

WATEC Israel 2009

ועידה על השקעות ומימון בתעשיית האנרגיה הסולרית באירופה:
European Solar Investment and Finance Summit
2 – 3 December 2009, Berlin, Germany
www.newsolartoday.com/eufinance

דלק קוראת תיגר על בז"ן
חיפה :במו"מ עם לוקאויל
הרוסית ליבוא דלקים
לישראל
)גלובס(2.11.09 ,
סייע לארגון פשע שמכר
דלק מהול ונידון ל 6 -חודשי
מאסר
)דה מרקר(2.11.09 ,
דוח מקינזי :פליטות גזי
החממה יוכפלו ב:2030 -
תוכנית לאומית תקטין
הנתונים
)מעריב(3.11.09 ,
הסכם :תחנת הכוח הפרטית
הראשונה תמכור ב10 -
מיליארד ש'
)דה מרקר(4.11.09 ,

סך ההשקעות במערכות
אנרגיה סולרית בישראל:
 360מיליון שקל
)דה מרקר(4.11.09 ,

אנרגיה בינלאומית

ועידה על שמנים וחומרי סיכה באירופה:
European Base Oils and Lubricants Summit
24 – 25 November 2009, London, UK
www.acius.net

דלק ונובל אנרג'י בוחנות
יצוא גז טבעי לקפריסין
בכ 300 – 250 -מיליון
דולר בשנה
)גלובס(2.11.09 ,

חזית נוספת בין תשובה
למימן :דלק סירבה
להשתמש בגז המצרי בשל
איכותו
)גלובס(4.11.09 ,

התערוכה הבינלאומית ה 5 -והכנס ה 2 -לטכנולוגיות מים ,אנרגיה חלופית ואיכות הסביבה
 19 – 17בנובמבר  2009מרכז הירידים ,תל-אביב
למידע ולהרשמה www.kenes.com/water -

קורס של מכון האנרגיה הבריטי על ניהול סיכונים בתעשית הנפט:
Price risk management in the oil industry
30 November – 4 December 2009, Cambridge, UK
www.energyinst.org

האג'נדה הירוקה של בנימין
נתניהו :לדבר על זה
)הארץ(29.10.09 ,
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למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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