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מחיר הגז הטבעי בארה"ב צנח לשפל של  7שנים

כותרות אנרגיה

הגז הטבעי נסחר בניו-יורק במחיר הנמוך ביותר זה  7שנים :פחות מ 3 -דולר ל 1 -מיליון ,BTU
למרות ההודעה של משרד האנרגיה האמריקאי על הזרמה קטנה מהרגיל למלאי הגז האמריקאי.
חברת הייעוץ 'ריימונד ג'ימס' מיוסטון צופה ירידה נוספת במחירים לאחר שהשוק יכיר בעובדה
שמלאי הגז בארה"ב יגיע לרמה מרבית תוך כמה חודשים.
הירידה במחירי הגז וידיעות אחרות בנושאי היצע וביקוש אינן משפיעות בינתיים על מחירי הנפט
שרשמו בשבוע שעבר שיא שנתי של  73.79דולר לחבית  .Dated Brentב 3 -החודשים האחרונים
נסחר הנפט בטווח מחירים של  73 – 60דולר לחבית ,ואנליסטים צופים שהמחירים ימשיכו לנוע
בטווח מחירים זה עד סוף  ,2009אם לא תירשם ירידה חדה בערך הדולר .נתונים סותרים על מצב
הכלכלה גורמים לאי בהירות בכל הקשור לתחזיות הביקוש לנפט ,אולם גם צד ההיצע אינו ודאי,
בשל גורמים כתחילת עונת סערות ההוריקן בארה"ב ומדיניות התפוקה של אופ"ק.

הודעות על ימי עיון וקורסים
טכנולוגיה והנדסת נפט
קורס – החל מ21.10.09 -
בימי רביעי בשעות 18:00 – 13:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב האספקה של נפט גולמי לישראל ועד לטיפול בו,
לזיקוקו למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו .הקורס כולל  7מפגשים שבועיים –  28שעות לימוד,
ומיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה שהם בעלי ידע מוקדם בנושא.
לטופס הרשמה הקש כאן

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

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ3/9/09 ,
ועדת שימושים ובדיקות29/9/09 ,
ועדה לציוד סובב20/10/09 ,

מערך דיווח וולונטרי של פליטות גזי
חממה בישראל
יום עיון – 14.9.09
יום עיון של המשרד להגנת הסביבה יתקיים
במרכז השלטון המקומי ,רח' הארבעה ,19
ת"א ,בשעות .16:00 -09:00
יש לאשר השתתפות במייל:
tal@SNI.technion.ac.il

תזכורות על קורסים וימי עיון
הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח
קורס החל מ – 10.11.09
 5מפגשים בימי שלישי  36 -שעות לימוד
הקורס שיתמקד במדי דלק ,בתחנות תדלוק
ובמכליות כביש ,מהווה הכנה למבחן סיום,
המבחן
בדרישות
העומדים
כאשר
והמועסקים ע"י מבדקות מאושרות יקבלו
כתב הסמכה מהמפקח על המשקולות,
המידות והסטנדרטים במשרד התעשייה
והמסחר.
לטופס הרשמה הקש כאן

הבנק העולמי יבחן את תעריפי
החשמל בישראל
)דה מרקר(17.8.09 ,
"ישראל יכולה לצמצם את
תלותה בנפט ולחסוך מעל
מיליארד דולר בשנה"
)גלובס(17.8.09 ,
תחנת כוח חדשה באילת תפיק
אנרגיה מעצי אשל
)כלכליסט(18.8.09 ,
החוזה הגדול בשוק הבישול:
נגב קרמיקה פירסמה מכרז
לאספקת גז ב 50 -מיליון שקל
)דה מרקר(18.8.09 ,
בזן עברה להפסד תפעולי של
 8מ' ד' בעקבות נפילת מרווחי
הזיקוק
)דה מרקר(18.8.09 ,
ים תטיס תמכור לתחנת כוח של
דלק גז טבעי ב 6 -מיליון דולר
)דה מרקר(19.8.09 ,
סלקום תתקין טורבינות רוח על
אנטנות סולאריות
)כלכליסט(20.8.09 ,
מחיר מציאה :קרקעות אשלים
ישווקו ליזמים הסולאריים ב-
 500דולר לדונם
)דה מרקר(20.8.09 ,
חברת מילגם תקים מערכות
סולאריות ברשויות המקומיות
)דה מרקר(20.8.09 ,
שוב מאחרת :חברת החשמל
מבקשת דחייה בהגשת הדוחות
הכספיים
)מעריב(23.8.09 ,
גרנית הכרמל נכנסת לקמעונות
סולארית :תתקין מערכות על
גגות ובשטחים חקלאיים
)דה מרקר(23.8.09 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
ועדת ציוד סובב
לאחר הפסקה של שנתיים מחדשת ועדת ציוד סובב של המכון את דיוניה .הישיבה הראשונה
תתקיים ביום שלישי 20 ,באוקטובר  ,2009בשעה  ,15:00בחדר הישיבות במכון .על סדר היום:
הרצאה של מר אליעזר סנדרוביץ על" :דיון וניתוח תקלות במדחסי בוכנה".

דוראל חתמה על הסכם עם
 13קיבוצים להקמת חוות
סולריות על שטח של 750
דונם
)דה מרקר(23.8.09 ,

רפורמה ברישוי עסקים )ועדת הבר(
על פי הרפורמה ברישוי עסקים שגיבשה ועדת הבר ,יוכלו הרשויות לעדכן את תנאי רישיון העסק אחת
ל 3 -שנים למעט מקרים חריגים .בהתאם לכך החלו במשרד להגנת הסביבה ובמשרדים נוספים לעדכן
את תנאי המסגרת לעסקים השונים :חוות מכלים ,תחנות דלק ,וכו' ,לקראת מועד כניסת הרפורמה
לתוקף ,הצפוי בתחילת שנת .2010

נתיבי גז דורשת להפסיק את
הזרמת הגז ממצרים – עקב
פגיעה באיכותו
)דה מרקר(25.8.09 ,

הנחות לצרכני חשמל לפי תעריף תעו"ז
צרכני חשמל לפי תעריף תעו"ז שיצליחו להפחית  20%מצריכת החשמל בשעות הפסגה בתקופה
 30.9.09 – 5.8.09לעומת אותה התקופה בשנה הקודמת ,ישלמו רק  90%מתעריף הצריכה
בפסגה .מידע נוסף באתר האינטרנט של משרד התשתיות.
חברים המעונינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
תמריצים ממשלתיים באירופה לאנרגיה סולרית
מסקירה שנעשתה במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה עולה כי מגזר האנרגיה הסולרית צומח
באירופה בעיקר תודות לשיטת תעריפי הזנה ) – (feed in tariffsהתחייבות ממשלתית ליצרני
אנרגיה מתחדשת לתעריפי חשמל הגבוהים משמעותית )לעיתים במאות אחוזים( מתעריפי
החשמל הרגילים .המדינה המובילה בתחום זה היא גרמניה ,ולאחריה ספרד ואיטליה .מדינות
אירופיות נוספות כצ'כיה ,בולגריה ושוויץ ,אימצו אמצעים דומים.

♦

♦

♦

♦

מחקרי אנרגיה

תקינה בתחום האנרגיות המתחדשות במכון התקנים
בוועדת התקינה בתחום האנרגיה במכון התקנים ,שהחלה את פעילותה השנה ,הוחלט להגביר את
הפעילות בתחום התקינה הנוגעת לנושאים הקשורים לאנרגיה מתחדשת .עתה עורכים בוועדה את
טיוטת התקן לניהול אנרגיה שאמור להתפרסם בשנה הקרובה.

מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה והקלינטק
 - Meidataלמידע עסקי

הצעת חוק פרסום מקבלי היתרים להזרמה לים )תיקוני חקיקה( ,התשס"ט – 2009
) (1493.18הצעת חוק של ח"כ חנין ופינס-פז ועוד  3ח"כ המבקשת לחייב את בעלי ההיתרים
לפרסם בשני עיתונים כל רבעון דוח על פרטי ההזרמה ולהצהיר כי נעשתה על פי תנאי ההיתר.

• אנרגיה סולרית – דוח
פטנט
)מרץ(2009 ,

חברים המעונינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

• השוק הפוטו-וולטאי
הגלובלי תחזיות עד 2013
)אוגוסט(2009 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון הנפט הבריטי על סחר בינלאומי בנפט:
Trading Oil on Inetrnational Markets
19 – 23 October 2009, Cambridge, UK – www.energyinst.org
הוועידה ה 30 -של :Oil & Money
Strategies for Turbulent Times
20 – 21 October 2009, London, UK – www.oilandmoney.net
קורס של  EMIעל יסודות הסחר בחשמל:
Fundamentals of Power Trading
21 - 22 October, 2009, Toronto, Canada - www.energyinstitution/org
ועידה בינלאומית על אנרגיה סולארית:
Solar Power International 2009
27 – 29 October 2009, Anaheim, California – www.solarPowerInternational.com

y
y

• השוק הסולרי – תרמי
הגלובאלי – ניתוח ותחזיות
עד 2020
)אוגוסט(2009 ,
לאיתור מחקרים נוספים:
טל054 – 2288378 .
info@meidata.com

y
y
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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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