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שנה טובה לכל קוראינו

גידול של  10%בצריכת חשמל בישראל במחצית הראשונה של 2012
ההוצאות על רכישת דלק זינקו ב109% -
צריכת החשמל בישראל במחצית הראשונה של  2012גדלה ב 10.1% -והסתכמה בכ27,213 -
מיליוני קוט"ש ,לעומת כ 24,717 -בתקופה המקבילה אשתקד ,כך עולה מהדוחות הכספיים של
חברת החשמל למחצית שנת  .2012הוצאות החברה על דלקים לייצור חשמל במחצית הראשונה
של השנה זינקו ב 109% -לעומת אשתקד .החברה הסבירה את הגידול החד בהוצאות בהפסקת
הספקת הגז ממצרים ,בירידה בהספקת הגז מ"ים תטיס" ובהגבלות צו רוחבי שהשית המשרד
להגנת הסביבה על שימוש במזוט ,שאילצו את החברה להשתמש בסולר .הוצאות החברה על
דלקים הסתכמו ב 9.74 -מיליארד שקל ,ולמרות עליית התעריפים והגידול בהכנסות ממכירת
חשמל דיווחה החברה על הפסד של  1.68מיליארד שקל במחצית הראשונה של .2012

הודעות על ימי עיון וקורסים
הוועידה הכלכלית המרכזית של כלכליסט 2012
11.9.12
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,תל-אביב
מושב האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  -בשעה 13:00
בהשתתפות :ח"כ גלעד ארדן ,השר להגנת הסביבה ,ח"כ כרמל שאמה ,יו"ר ועדת הכלכלה של
הכנסת ,יפתח רון-טל ,יו"ר חברת החשמל ,אהרון גולדמן ,ס' מנהל רשות החברות ,אורן משה,
רכז תחום אנרגיה משרד האוצר ,יוסי אבו ,מנכ"ל דלק קידוחים ,רפי טטרקה ,מנכ"ל תש"ן ,ודורון
עזרא ,מנכ"ל אשדוד אנרגיה ורמת נגב.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

קורס :רגולציה במשק החשמל הישראלי
 7בנובמבר 2012
 5מפגשים שבועיים ● בימי רביעי בשעות ● 13:30 – 08:30
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס כולל הרצאות על סוגיות הליבה של הרגולציה במשק החשמל הישראלי והצגת כלים יישומיים
להבנה ולניתוח של הרגולציה הקיימת .במסגרת הקורס ייבחנו נושאי מדיניות ורגולציה בתחומי
הייצור ,ההולכה ,חלוקה והספקת חשמל ,יזמות פרטית במשק החשמל ,אנרגיות מתחדשות ,איכות
הסביבה ,התייעלות אנרגטית ,חברת החשמל לישראל ,סוגיות מימון ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
ועדת גפ"מ 6/9/12 -
ועדת שימושים ובדיקות – 16/10/12
ועדת מחקרים – 23/10/12
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

תזכורות על ימי עיון וקורסים

כותרות אנרגיה
 9דוח ועדת צמח שונה ברגע
האחרון – לטובת חברות הגז
)דה מרקר(26.8.12 ,
 9המשרד להגנת הסביבה" :כפר
סבא הירוקה" לא בתקן
)ידיעות אחרונות(27.8.12 ,
 9המשרד להגנת הסביבה:
"הדו"ח של ועדת יצוא הגז
הטבעי הוא מגמתי ובלתי
אחראי
)דה מרקר(27.8.12 ,
 9תעשיינים קטנים :חשבונות
החשמל זינקו ב 50% -בקיץ
בגלל העלאת תעריפים
)דה מרקר(27.8.12 ,
 9השר להגנת הסביבה קורא
לראש הממשלה להטיל וטו על
יצוא הגז
)כלכליסט(27.8.12 ,
 9מטפלים בדליפת המים
ב"לוויתן  60 :"2מ' דולר
יושקעו בניסיון האטימה
)גלובס(28.8.12 ,
 9בג"ץ דחה עתירה נגד הקצאת
קרקעות למיזמים סולאריים
ללא מכרז
)גלובס(28.8.12 ,

השתלמות :דיגום נפט גולמי ומוצריו
24.10.12

 9חברת החשמל לא מחלקת 3
מיליארד שקל לאף אחד
)דה מרקר(28.8.12 ,

ההשתלמות כוללת סקירה רחבה של תהליך
הדיגום ,ההשלכות והצגת כלים יישומיים
להבנה מעמיקה של תהליך דיגום נפט גולמי
ומוצרי נפט.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

 9לחצים על נתניהו" :הורד מחיר
הדלק"
)ידיעות אחרונות(29.8.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הצעת חוק משק הדלק ,התשע"ב – ) 2012תזכורת(
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בהצעת חוק משק הדלק ביום שלישי 11 ,בספטמבר ,2012
בשעה .13:00
שינוי בתקן ת"י  – 5663מתקנים לאחסון גפ"מ

 9מסקנות ועדת צמח הסופיות:
יצוא של לפחות  50%מהגז
)דה מרקר(29.8.12 ,

פורסם בילקוט הפרסומים  6463שינוי בתקן ישראלי ת"י  – 5663מתקנים לאחסון גז פחמימני
מעובה )גפ"מ( בצובר ולמילויו במכלים מיטלטלים ,גיליון תיקון מס'  1מיוני  2012למהדורה
מדצמבר .2005

 9יצוא הגז של ישראל יוצא
לדרך :יוגבל ל 500 -מיליארד
מ"ק
)כלכליסט(30.8.12 ,

משרד האנרגיה והמים פנה לקבלת עמדות הציבור בנושא דרכי שימוש ותפעול מוני חשמל חכמים,
יישומים אפשריים ושילוב המגזר הפרטי בהתקנת מנייה חכמה .ניתן להעביר מסמכים עד .6.9.12

 9הפסדי ענק לחברת החשמל
במחצית הראשונה של :2012
 1.68מיליארד שקל
)גלובס(31.8.12 ,

מוני חשמל חכמים

איכות הסביבה
תקנות אוויר נקי )זיהום אוויר מכלי רכב( ,התשע"ב – 2012
התקנות נכנסו לתוקף ב 1-בספטמבר  2012והן מחמירות את הבדיקות השנתיות של כלי הרכב.
ערך הסף לבדיקה הוא כפי שקבע יצרן הרכב לדגם הנבדק .הבדיקות לצד הדרך יוחמרו ב,1.9.13-
עם כניסתן לתוקף של תקנות אוויר נקי )זיהום אוויר מכלי רכב בדרך( ,התשע"ב – .2012
הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול
הנסועה )קילומטראז'( הארצית השנתית גדלה ב 2011 -ב 172% -יחסית לשנת  1990ומצבת כלי
הרכב גדלה ב ,164% -בעוד ששטח הכבישים גדל ב 80% -ואורכם ב 41% -בלבד ,כך עולה מדוח
הנסועה השנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 9בכירים מקפריסין באו לישראל
לדון ברכישת גז טבעי
)דה מרקר(3.9.12 ,
 9הבקשה החריגה של גבעות
עולם :מחפשים נפט בשטחים
)ידיעות אחרונות(3.9.12 ,
 9קידוח מירה מחכה לסימני הגז
)גלובס(4.9.12 ,
 9זכויות  ATPברישיונות שמשון
ודניאל עוקלו :צפוי עיכוב
בפיתוח מאגר הגז
)גלובס(4.9.12 ,

קורס :כלכלת אנרגיה – מחזור 6
 21באוקטובר 2012
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד • בימי ראשון בשעות 13:00 – 08:30
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בגיאופוליטיקה ,סחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט ,שווקים עתידיים,
נטרול סיכונים ,מחירי הנפט והגז הטבעי בעולם ,משברי נפט ותחזיות לעתיד .כמו כן
כולל הקורס הרצאות על מבנה מחירי הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

 9שר האנרגיה לא התחייב
לחבר את פניציה לצינור הגז;
עובדי החברה יפגינו היום מול
קריית הממשלה
)דה מרקר(4.9.12 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס חדש על אסדות הפקה ,טכנולוגיות ומתקנים תת ימיים:
Floating and subsea oil and gas technologies and installations
4 – 5 October 2012, London, UK
www.energyinst.org
ועידה בינלאומית ותערוכה על גז ונפט מפצלים:
3rd World Shale Oil & Gas Conference & Exhibition
18 – 21 September 2012, Huston, Texas, USA
www.world-shale.com
הוועידה הבינלאומית ה 4 -על טכנולוגיות זיקוק :
4th Annual World Refining Technology Summit 2012
22 – 23 October 2012, Brussels, Belgium
www.cerebralbusiness.com/wrts
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