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גידול של  28%בצריכת מוצרי נפט בישראל במחצית הראשונה של 2012
צריכת הבנזין עלתה ב ;4% -צריכת הסולר לתחבורה ב5% -
התייקרות מחירי הדלק לצרכן עוררה גל של מחאות אך לא גרמה לשינוי מגמת העלייה בצריכת
דלקי תחבורה בישראל ,כך עולה מהדוח האחרון על צריכת מוצרי דלק של מינהל הדלק והגז
במשרד האנרגיה והמים .ב 6 -החודשים הראשונים של  2012הסתכמה צריכת דלקי התחבורה
בישראל בכ 2.7 -מיליון טון ,עלייה של  4%בצריכת הבנזין ושל  5%בצריכת הסולר לתחבורה
לעומת התקופה המקבילה אשתקד .צריכת כל מוצרי הדלק עלתה במחצית הראשונה של  2012ב-
 28%לעומת המחצית הראשונה של  ,2011והסתכמה בכ 6.6 -מיליון טון .העליות החדות ביותר
נרשמו בצריכת דלקים לייצור חשמל .עלייה של  1,756%בצריכת סולר להסקה )מ 50 -אלף ל-
 930אלף טון( ושל  4,044%בצריכת מזוט דל דל גופרית )מ 13-אלף ל 554-אלף טון( .צריכת כל
מוצרי המזוט עלתה ב 59%-לכ 1.3-מיליון טון .ירידה במחירי הנפט בעולם או גידול בהספקה של
גז טבעי ,עשויים לשנות את תמונת הצריכה בישראל ,אך התפתחויות כאלו אינן צפויות בקרוב.

הודעות על ימי עיון וקורסים
הוועידה הכלכלית המרכזית של כלכליסט 2012
ישראל במבחן כלכלי
הדרמות ,הדילמות וההכרעות הצפויות לקראת הסערה הכלכלית המתקרבת
11.9.12
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,תל-אביב
בצל המשבר הכלכלי תעסוק הוועידה בשאלות הבוערות שעל סדר היום ,ותתמקד במצב הגיאו-
פוליטי-כלכלי .מושב האנרגיה בחסות המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה יתמקד בסוגיות הבוערות
במשק האנרגיה הישראלי .בהשתתפות שרים ,חברי כנסת ובכירי משק האנרגיה בישראל.
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

השתלמות
השתלמות בדיגום נפט גולמי ומוצריו
24.12.12
ההשלמות כוללת סקירה רחבה של
תהליך הדיגום ,השלכות והצגת כלים
יישומיים להבנה מעמיקה של תהליך
דיגום נפט גולמי ומוצרי נפט.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

כנסים
הכנס השנתי של לשכת המדען הראשי
במשרד האנרגיה והמים
5.9.12
מרכז וואהל ,אוניברסיטת בר אילן
מושב א' :מיזמי אנרגיה
מושב ב' :הכשרה ותעסוקה
הרשמה מראש באתר המשרד:
www.energy.org.il

כ' באב תשע"ב | 8באוגוסט 2012

כותרות אנרגיה
 9נתניהו הבטיח להסיר חסמים
ביצוא הגז
)כלכליסט(26.7.12 ,
 9יש לתמר מתחרה :חברת
החשמל החלה לבחון רכישת
גז טבעי ממאגר לוויתן
)גלובס(30.7.12 ,
 9התעריף למתקן סולארי גדול
יופחת
)דה מרקר(30.7.12 ,
 9לא רק בתי הזיקוק :צי
המשאיות של עיריית חיפה
– המזהם ביותר
)ידיעות אחרונות(30.7.12 ,
 9המדינה בוחנת הקמת מתקן
ימי קבוע ליצוא גז
)כלכליסט(30.7.12 ,
 9ישראמקו הכריזה על שמשון
כתגלית גז
)כלכליסט(1.8.12 ,
 9האוצר התנגד ,אך ועדת צמח
תודיע :המדינה תקים את
צינורות הגז בים
)דה מרקר(2.8.12 ,
 9השותף החדש של נמרודי
ישקיע  40מ' ש' בעסקי הגז
)גלובס(2.8.12 ,
 9האוצר יעביר  3מיליארד שקל
נוספים לחברת החשמל
)מעריב(5.8.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הצעת חוק משק הדלק ,התשע"ב – 2012
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בהצעת חוק משק הדלק ביום שלישי 11 ,בספטמבר ,2012
בשעה  .13:00החוק עבר בקריאה ראשונה בכנסת ב 25 -ביולי .2012
פורום נשים באנרגיה
במפגש שהתקיים בשבוע שעבר הרצו חברות הפורום ד"ר לאה כרמל גורן וד"ר ברכה חלף על מתנול
כתחליף לדלק לתחבורה ,וסמדר בת אדם ,ראש מטה שר האנרגיה והמים ,דברה על בצורת החשמל.
אורחת הפורום היתה סוזן קנינגהם ,סגנית נשיא בכירה לחיפושים ולחדשנות עסקית בנובל אנרג'י.
תקן ישראלי ת"י  413חלק  :2.2תכן לעמידות ברעידות אדמה :מבנים הנדסיים – מכלים על
הקרקע לאחסון נוזלים
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .2ניתן להעביר הערות עד .24.8.12

איכות הסביבה
תקנות אוויר נקי )מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק( ,התשע"ב – 2012
המשרד להגנת הסביבה הפיץ את טיוטת התקנות המחייבות את כל תחנות התדלוק בישראל
להתקין ולהפעיל בהדרגה עד  2015מערכות להשבת אדי דלק.
שימוע להפחתת תעריפים למערכות  PVגדולות
רשות החשמל פרסמה היום הצעת החלטה לשימוע ,לפיה יופחתו התעריפים המובטחים ליזמים
בהקמת מערכות סולאריות  PVגדולות ל 65 -אג' לקוט"ש ,בשל ירידה של  40%בעלויות ההתקנה.
הקמת מערכת  PRTRבישראל
באתר המשרד להגנת הסביבה פורסמו להערות הציבור עוד מסמכים הכוללים טיוטות הוראות
לקביעת שיטות מיטביות לחישוב פליטות והעברות לסביבה .ניתן להעביר הערות עד .15.8.12
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

 9לנדאו ארגן פגישה עם יזמים
סולאריים – הרגולטור לא הגיע
מחשש ללחצים
)דה מרקר(5.8.12 ,
 9המקדח נתפס ועלות קידוח
"מירה" תטפס ב 4 -מ' ד'
)גלובס(6.8.12 ,
 9האדמה רועדת מתחת לחוות
הסולאריות
)כלכליסט(6.8.12 ,
 9המטה לביטחון לאומי ידרוש
תוספת לתקציב לאבטחת
מתקני הגז
)כלכליסט(6.8.12 ,
 9עם מי תחלוק ישראל את
תגליות הגז
)דה מרקר(7.8.12 ,
 9טעם החיים השתנה :קוקה
קולה מתנתקת מחברת
החשמל – ותרכוש חשמל מפז
)דה מרקר(7.8.12 ,
 9האוצר מטרפד תוכנית
למלחמה בזיהום אוויר :לא
נותנים לנשום
)ידיעות אחרונות(7.8.12 ,

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

אנרגיה בינלאומית
ועידה על חיפושים והפקה בצפון אפריקה ובים התיכון
9th Maghreb - Mediterranean – Mideast 2012 Upstream Conference
10 – 11 September 2012, Geneva, Switzerland
www.petrol21.com
ועידה על חיפושים והפקה של נפט וגז בים התיכון האירופי:
The European Mediterranean Oil & Gas Exploration & Production
24 – 26 September 2012, Larnaca, Cyprus
www.mees.com
סדנה על מימון מיזמי אנרגיה מתחדשת:
Renewable Energy Project Finance
24 – 26 October 2012, Berlin, Germany
www.euromoneytraining.com
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