כ"ב אב תש"ע  04באוגוסט 2010

עליה בצריכת דלק לתחבורה בישראל במחצית הראשונה של 2010
גידול של  5%בצריכת הבנזין ו 3% -בצריכת הסולר
צריכת כל סוגי הבנזין בישראל בחודשים ינואר – יוני  2010גדלה ב 5% -לעומת התקופה המקבילה
אשתקד והסתכמה ב 1,286 -אלפי טון ,וצריכת סולר לתחבורה גדלה ב 3% -ל 1,315 -אלפי טון,
לפי דוח הצריכה של מינהל הדלק במשרד התשתיות .הביקוש לבנזין  96נ.ע .ממשיך לרדת
והצריכה הסתכמה ב 23 -אלף טון בלבד ,ירידה של  58%לעומת המחצית הראשונה של .2009
בצריכת כל מוצרי הדלק נרשמה ירידה של  2%לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ,והיא
הסתכמה ב 5,241 -אלפי טון .יצוין כי הדוח כולל את הצריכה ברשות הפלשתינאית.
מנתוני הדוח עולה שצריכת כל סוגי המזוט ירדה במחצית הראשונה של השנה ב 13% -לעומת
התקופה המקבילה אשתקד ל 884 -אלפי טון בלבד .בצריכת סולר הסקה ומזוט ד.ד.ג לייצור חשמל
נרשמו ירידות של  62%ו) 64% -בהתאמה( ונראה שהשימוש הגובר בגז טבעי במשק הישראלי
נותן את אותותיו בצריכת הדלק לייצור חשמל.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

קורס כלכלת אנרגיה – מחזור 5

מתוכנן ל–  6באוקטובר 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 .הקורס כולל מפגש בנושא גז טבעי שיתמקד בנושא תגליות הגז בישראל
ובמערכת ההולכה הארצית ,והרצאה על היבטי מיסוי וחשבונאות בענף החיפושים בישראל
להרשמה הקש כאן
.

קורס שמנים

מתוכנן ל 3 -באוקטובר 2010
בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
 6מפגשים שבועיים בימי א' • בשעות  24 • 17:00 – 13:00שעות לימוד
שימוש חופשי מתקלות בכלי רכב ,אניות ,מטוסים ,מכונות ,ציוד הידראולי ועוד כהנה וכהנה מחייב
ידע רב בנושא שמנים וסיכה ,שימוש מושכל בשמנים למיניהם ומעקב אחר איכות השמן ותקינות
הציוד .הקורס מעניק מענה ראוי לשאלות בסיסיות של מפעילים ,של משתמשים ושל אנשים
המצויים והפועלים בעולם הנפט ו/או בסמוך לו.
להרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ5/8/10 ,
ועדת שימושים ובדיקות24/8/10 ,
-

לגיליון זה מצורף הדף הירוק
המוסף החודשי לאנרגיה מתחדשת

•
מידע נוסף בנושאי אנרגיה וסביבה
באתר האינטרנט של המכון:
www.energy.org.il

תזכורות על ימי עיון וקורסים
♦קורס מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות
הולכה וחלוקה של גז טבעי
מתוכנן לנובמבר 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד
♦ השתלמות בנושא הTPH -
הודעה על המועד החדש להשתלמות עם
המרצה ד"ר אטול סלהוטרה מארה"ב,
תפורסם בקרוב.

כותרות אנרגיה
גבעות עולם :תגלית מסחרית
אך לא מלהיבה
)גלובס(22.7.10 ,
שווי לוויתן לפי פסגות:
 1.86מיליארד ד'
)גלובס(22.7.10 ,
מחקר :הכנסות המדינה מגז
ומנפט הן  ,32%ולא 40%
)כלכליסט(22.7.10 ,
השותפות בים תטיס הגישו
דוח ראשוני לפיתוח מאגר
נועה
)כלכליסט(22.7.10 ,
דוראד במגעים להחלפת
הקבלן הטורקי בתחנת הכוח
באשקלון
)דה מרקר(25.7.10 ,
 15%מחברת החשמל בדרך
לבורסה
)כלכליסט(25.7.10 ,
המשטרה בוחנת התקנת
מערכות סולאריות לחימום
מים
)דה מרקר(26.7.10 ,
נובל אנרג'י בחרה בנמל חיפה
כנמל הבית לקידוחי תמר
)כלכליסט(26.7.10 ,
ועדת ששינסקי תקבל ארכה
של כ 3 -חודשים
)כלכליסט(26.7.10 ,
לנדאו עוצר את החשמל
הפרטי :יסיר מגבלות מחברת
החשמל
)דה מרקר(27.7.10 ,
רשות החשמל הגדילה
ב 240% -את המכסה
למתקנים סולאריים
)כלכליסט(28.7.10 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
הצעת חוק אוויר נקי )תיקון  -איסור הקמת מקור פליטה טעון היתר בקרבת בית מגורים(,
התש"ע – 2010
) (21.7.10הצעת חוק של ח"כ מג'אדלה ,הורוביץ ,חנין ,אזולאי ועוד  27ח"כ ,המבקשת למנוע
פוטנציאל זיהום במרחק הנמוך מ 400 -מ' מבתי מגורים .כמו כן מוצע
חדשים
בעלי משילוב
יהיה מנוס
הקמת מפעלים "לא
לבטל היתרים שניתנו למפעלים במרחק הנמוך מ 250 -מ' מבתי מגורים שחרגו באופן מתמשך או
חוזר מערכי הסביבה.
הצעת חוק חופש המידע )תיקון  -מידע על איכות הסביבה והגברת השקיפות( ,התש"ע2010-
) (19.7.10הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד  7ח"כ המבקשת לתקן סעיפים בחוק חופש המידע,
ולכלול מידע על פליטת חומרים לסביבה בהגדרת מידע על איכות הסביבה .כמו כן מוצע לצמצם את
הסייגים המאפשרים לא למסור מידע .הצעת חוק דומה הוגשה ע"י ח"כ פינס-פז וחנין בכנסת ה.17-
פורסמו
מתקן ההתפלה הגדול בעולם יוקם בישראל
הקמת מתקן ההתפלה שכושרו  150מלמ"ק מים בשנה אמורה להתחיל החודש באזור פלמחים ,כך
נמסר בישיבת הוועדה לציוד סובב של המכון שהתקיימה ב 7 -ביולי  .2010הוועדה בראשות
אליעזר סנדרוביץ סיירה במתקן התפלת המים באשקלון.

איכות הסביבה
דיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת
בשבוע הבא תקיים מליאת הוועדה כמה דיונים חשובים בנושאי סביבה:
ביום ג' ,10.8.10 ,בשעה  :11:00הצעת חוק התייעלות כלכלית התשס"ט – 2009
פרק – ב'  -רישוי עסקים – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
ביום ד' ,11.8.10 ,בשעה  :12:30הצעת חוק אכיפה סביבתית ,התש"ע - 2010-הכנה לקריאה
שנייה ושלישית
ביום ה' ,12.8.10 ,בשעה  :12:30תקנות חוק אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( ,התש"ע2010-
ת"י  14064חלק ג' :גזי חממה – דרישות והנחיות לתיקוף ואימות הצהרות לפליטות גזי חממה
ועדת מומחים של מכון התקנים הישראלי החלה לדון במפרט הדרישות וההנחיות בישיבה
שהתקיימה ב 20 -ביולי  .2010נציג המכון חבר בוועדה.
ש
סיוע לרשויות מקומיות בנושא הפרדת פסולת
המשרד להגנת הסביבה הציג תוכנית סיוע לרשויות מקומיות בהיקף של  200מיליון שקל להפרדת
פסולת .רשויות שיתחייבו לעבור באופן מלא להפרדת פסולת במקור ולטווח ארוך  -יזכו לסיוע.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק הציוד להספקה ולחלוקה של חשמל 2020 – 2010
ניתוח צמיחת תעשיית ההספקה והחלוקה של החשמל בשנים  .2020 – 2010היקף השוק )כולל
הסכמי שירות ותחזוקה( הצפוי –  107מיליארד דולר.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון האנרגיה הבריטי על לוגיסטיקה ושיווק נפט ומוצריו :
• Supply and distribution: organization, operation and economics
27 – 30 September, 2010, London, UK
www.energyinst.org
הוועידה ה 13 -על גל"ן )מגז לנוזל( :
y Gas to Liquid 2010
27 – 28 October 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk
הוועידה הבינלאומית ה 4 -על אנרגיה מתחדשת:

y 4th International Renewable Energy Conference

27 – 29 October 2010, New Delhi, India
www.direc2010.gov.il

תחנת הכוח הגרעינית העתידית
תיבנה ע"י עובדי חברת חשמל
)גלובס(28.7.10 ,
משרד הפנים שוקל לגבש מחדש
את התמ"א הסולארית
)דה מרקר(28.7.10 ,
"לתגליות הגז אין שוק מחוץ
לישראל"
)דה מרקר(28.7.10 ,
המתנה של לנדאו לעובדי חברת
החשמל :שתי תחנות כוח נוספות
עד 2013
)דה מרקר(29.7.10 ,
רשות המסים החליטה לדחות
את החלת המס על הביו-דיזל
ל 3 -באוקטובר
)מעריב(29.7.10 ,
נחתם הסכם להולכת הגז
לתחנת הכוח הפרטית של
קבוצת עופר בנגב
)מעריב(29.7.10 ,
חברות הגז :אנחנו צריכות ארכה
נוספת
)ידיעות אחרונות(29.7.10 ,
דירקטוריון חברת החשמל שוקל
להדיח את המבקר
)ידיעות אחרונות(29.7.10 ,
משרדי האוצר והגנת הסביבה
הפילו את יוזמת לנדאו לתוספת
תחנות לחברת החשמל
)דה מרקר(30.7.10 ,
ברן תנהל את פרויקט הקמת
תחנות ההחלפה של בטר פלייס
בעשרות מיליוני דולרים
)גלובס(30.7.10 ,
נובל" :כדאי לחכות לתוצאות
לוויתן לפני שנחליט לאן להזרים
את תמר"
)דה מרקר(1.8.10 ,
התושבים ניצחו :נובל לא תקים
מתקן גז בחוף הכרמל
)ידיעות אחרונות(1.8.10 ,
לנדאו :הממשלה מותירה בערפל
משק חשמל במשבר
)דה מרקר(2.8.10 ,
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למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
עמוד 2

