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כותרות אנרגיה

מחירי הנפט במגמת ירידה
נמשכת ההתאוששות במחירי הגז הטבעי
הבעיות הפיננסיות של מדינות ה) PIGS -פורטוגל ,אירלנד ,איטליה וספרד( הצניחו את האירו לרמה
הנמוכה ביותר מאז חודש מאי  ,2009והבריחו את המשקיעים משוקי הסחורות והמניות אל חיקו
הבטוח של הדולר .כתוצאה מכך ירדו מחירי הנפט ) (WTI Cushing spotבניו יורק ל 73.75 -דולר
לחבית ,ובלונדון נסחר הנפט ) (Dated Brent Spotבמחיר של  71.85דולר לחבית .המתיחות גוברת
עם איראן ומזג האוויר הקר בצפון מזרח אמריקה לא סייעו למחירי הנפט להתרומם ,ובסוף השבוע
שעבר אף נרשמה בארה"ב ירידה אל מתחת ל 70 -דולר לחבית.
מזג האוויר הקר ותחזיות לסופות שלג נוספות כן סייעו למחירי הגז הטבעי בניו יורק שעלו ב2% -
ל 5.52 -דולר ל 1 -מיליון  .BTUמלאי הגז הטבעי בארה"ב גבוה עדיין בכ 9% -מרמת המלאי
הממוצעת ב 5 -השנים האחרונות ,ותחזיות מחירי הגז ל 12 -החודשים הקרובים ,בעיקר בארה"ב,
אינן אופטימיות בדרך כלל.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

הוועידה הלאומית לאנרגיה 2010
אתגרים והזדמנויות

יום רביעי 3 ,במרץ  ,2010בין השעות  ,17:30 – 8:30במלון הילטון – תל-אביב
בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות ,ד"ר עוזי לנדאו ,ובכירי משק האנרגיה בישראל.
מרצי חוץ :צ'רלס דוידסון ,מנכ"ל 'נובל אנרג'י' ,ולינה ריינפורט' ,ברקליס קפיטל'.
בין הנושאים :תמהיל האנרגיה של ישראל  ,2020סוגיות במשק הדלק ,המשבר הכלכלי
והשפעתו על ההשקעות והמחירים בתחום האנרגיה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס שמנים – מחזור ד'
מאי 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד בשעות 17:00 – 13:00
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
הקורס יתמקד בנושא השמנים ,כולל שמנים בסיסיים ותוספים ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד
ומשחות סיכה ,שמני מנוע אוטומוטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת איכות אחזקה ,בדיקות
שוטפות ,פענוח תוצאות בדיקה ,ועוד.
מספר המקומות מוגבל
להרשמה ולמידע נוסף אנא פנו למחלקת הדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ4/3/10 ,

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים וימי עיון המתוכננים לחודשים
הקרובים:

ועדת שימושים ובדיקות9/3/10 ,
חדש על המדף:
Corrosion for Everybody,
Alec Groysman
ספר חדש של אליק גרויסמן ,הדן
בנושאים כיסודות הקורוזיה ,הגנה קתודית
ואנודית ,קורוזיה של מיכלי דלק ,ועוד.

למידע נוסף אנא פנו למח' הדרכה

• קורס הסמכה למטרולוג 1
• כלכלת נפט
• לחלוב את גוגל בנושאי אנרגיה
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

לגיליון זה מצורף דף ירוק
המוסף לאנרגיה מתחדשת
של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

חגיגת הגז הטבעי :אנחנו
משלמים ולא נהנים
)דה מרקר(29.1.10 ,
המכסות על הגגות אזלו –
אבל משרד הפנים מגביל
מערכות סולאריות על הקרקע
)דה מרקר(1.2.10 ,
הצעת חוק :ביטול אגרת רישוי
תמורת העלאת המס על דלק
)ידיעות אחרונות(1.2.10 ,
אבנר :נבצע מבחני הפקה
באתר הקידוח צוק תמרור 4
)מעריב(1.2.10 ,
פורום מומחים :מעבר לאנרגיה
גרעינית הוא הפתרון לייצור
חשמל בישראל
)גלובס(1.2.10 ,
למרות הלחצים :תעריף
החשמל לציבור יופחת בעוד
שבועיים בכ10% -
)דה מרקר(2.2.10 ,
יזמים יפעלו לייעול צריכת
החשמל בבתי המשפט ובאוצר
– ויזכו ב 50% -מהחיסכון
)דה מרקר(2.2.10 ,
הרשת שתשנה את הרגלי
צריכת החשמל בישראל
)כלכליסט(2.2.10 ,
תעלומת גז בים התיכון
)גלובס(3.2.10 ,
סולל בונה :בוצע מחטף
במכרז להנחת צינור הגז
הצפוני
)כלכליסט(3.2.10 ,
ייצור החשמל הפרטי מתרחב:
אושרה הקמת שתי תחנות
כוח
)מעריב(3.2.10 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

משק הגז הטבעי בוועדת הכלכלה של הכנסת
) (10.2.10ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום בהתפתחויות במשק הגז הטבעי ,ובתקנות צו הגז
)בטיחות ורישוי( )גז טבעי דחוס( ,התש"ע – .2009
"לא יהיה מנוס משילוב
תוכנית לאומית להקטנת התלות בנפט
) (7.2.10הממשלה אישרה פה אחד הקמת צוות מנכ"לים לגיבוש תוכנית לאומית להקטנת התלות
בנפט .הצוות ,שבראשו עומד פרופ' יוג'ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש
הממשלה ,יגיש לממשלה את המלצותיו בתוך  120יום.

תקן ישראלי חדש לניהול אנרגיה
מכון התקנים הישראלי השיק תקן חדש ,ת"י  :50001מערכות ניהול אנרגיה ,שמאפשר לקבוע את
פוטנציאל הצריכה המצטברת של כל הצרכנים בארגון ולצמצם את צריכת האנרגיה .המכון מעריך
פורסמו
שניתן להשיג חיסכון של  10%ויותר בצריכת האנרגיה ,אם ינקטו כמה צעדים פשוטים כדוגמת
בקרת תאורה ומזגנים.
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
ישראל תפחית  20%מהגידול הצפוי בפליטות גזי החממה עד 2020
השר להגנת הסביבה העביר לאו"ם מכתב התחייבות על צמצום בפליטות גזי החממה .מהמכתב
עולה שישראל עומדת בהצהרה שמסרה בקופנהגן על  20%הפחתה מהגידול הצפוי בפליטות גזי
החממה עד  ,2020בהשוואה לתרחיש של עסקים כרגיל.

זרח ומודיעין מכוונות גבוה
במקום הכי נמוך :יחפשו נפט
דרומית לים המלח
)מעריב(3.2.10 ,
מנכ"ל חברת החשמל :הוזלת
החשמל תגדיל את הביקוש –
ותצריך "להקים מדי שנה
תחנת כוח נוספת"
)דה מרקר(3.2.10 ,
בטר פלייס תתקין נקודות
טעינה בתחנות דור אלון
)דה מרקר(3.2.10 ,
חברת החשמל במגעים עם
 EMGשל מימן לעוד הסכם
לאספקת גז
)גלובס(8.2.10 ,
מועצת הנפט תכריע בחיפושי
נפט באשדוד
)גלובס(8.2.10 ,

הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון – העדפת טובין ותאגידים בעלי תו תקן ירוק( ,התש"ע2010-
) (2.2.10הצעת חוק של ח"כ ניצן הורוביץ ודב חנין המבקשת להעדיף טובין ותאגידים בעלי תו תקן
ירוק במכרזים והתקשרויות של משרדי ממשלה ויחידות סמך .תו תקן ירוק ניתן על ידי מכון התקנים
הישראלי .הצעות חוק זהות הונחו בעבר על שולחן הכנסת.

עסקאות החשמל הסולארי
עקפו את מכסת הייצור
)כלכליסט(8.2.10 ,

הצעת חוק החומרים המסוכנים )תיקון–איסור השלכת פסולת חומרים מסוכנים( התש"ע2010-
) (8.2.10הצעת חוק של ח"כ דב חנין ויוחנן פלסנר המבקשת לאסור השלכה ,סילוק או הזרמה
ש
למערכת הביוב של פסולת חומרים מסוכנים .הצעת חוק זהה הונחה בעבר על שולחן הכנסת.

בזן" :מצפים להעלאת הדירוג
בעקבות תוכנית המימון"
)כלכליסט(8.2.10 ,
היקף עסקת הגז של חברת
החשמל עם : EMG
 6מיליארד דולר
)דה מרקר(8.2.10 ,

♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ הדור הבא של הביו-דלקים :כוחות השוק ,הזדמנויות צמיחה ושינויים רגולטוריים )ינואר (2010
♦ שוק תאי הדלק העולמי :מגמות מרכזיות והזדמנויות צמיחה עד ) 2015ינואר (2010
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים  info@meidata.com :טל054-2288378 .

לאומי ,הפועלים ומגדל
מתמודדים על מימון תחנת
הכוח הסולארית הראשונה
בישראל
)דה מרקר(8.2.10 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 6 -על שוק הפחמן:
Carbon Maeket Insights 2010
2 – 4 March 2010, Amsterdam, The Netherlands
www.pointcarbon.com
הוועידה השנתית ה 12 -של  SMIעל :LNG
LNG 2010
UKת 22 - 23 March 2010, London
www.smi-online.co.uk
ועידה של גרינטק מדיה על אנרגיה סולארית:
Solar Summit 2010
30 – 31 March 2010, Phoenix, Arizona USA
www. greentechmedia.com
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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הערכות :אינקיה תקים לחברה
לישראל תחנות כוח
)כלכליסט(9.2.10 ,
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