כ"ח אייר תש"ע  12מאי 2010

כותרות אנרגיה

ירידה חדה במחירי הנפט
הנפט הגולמי ) (WTI cushing spotנסחר הבוקר ב 76.37 -דולר לחבית לאחר שמחירו צנח
בחדות בסוף השבוע משיא של  89.58דולר שנרשם ב 3 -במאי .המשקיעים החוששים מבעיות
נוספות בגוש היורו מיהרו לנטוש את הנפט ,את המניות ואת המטבעות של המדינות המתפתחות,
ולחפש מקלט בנכסים "בטוחים" יותר כדולר וזהב .הודעה של בנק  HSBCעל האטה בצמיחת
המשק הסיני באפריל ונתונים של משרד האנרגיה האמריקאי על עלייה במלאי הנפט בקושינג,
אוקלהומה ל 36.2 -מיליון חביות – שיא של כול הזמנים ,האיצו את מגמת הירידות.
האנליסטים מיהרו לציין שהירידה במחירי הנפט היתה צפויה ,בשל המחיר הגבוה של הנפט שלא
היה מבוסס על נתונים כלכליים ,ושהבעיות באירופה שימשו רק זרז .החששות מפגיעה בצמיחה
הכלכלית הגלובאלית מחזקות את ידי הדובים ,הצופים ירידה של  15דולר במחירי הנפט
והתייצבות על מחיר של  60דולר לחבית ,אם הבעיות באירופה לא ייפתרו במהרה והמשבר יתפשט
למדינות נוספות.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

קורס כלכלת אנרגיה – מחזור ד'

)מחזור נוסף בקרוב(
החל מ 1 -ביוני 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 .לראשונה ,מפגש בנושא גז טבעי שיתמקד בנושא תגליות הגז בישראל,
מערכת ההולכה הארצית ומדיניות הממשלה בתחום הגז הטבעי.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס שמנים – מחזור ד'
)מחזור נוסף באוקטובר(
החל מ 23 -במאי 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד
בימי ראשון בשעות 17:00 – 13:00
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בנושא שמנים ,כולל שמנים בסיסיים ותוספים למיניהם ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד
ומשחות סיכה ,שמני מנוע אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת איכות ואחזקה ,בדיקות
שוטפות ,פענוח תוצאות ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות25/5/10 ,
ועדת גפ"מ10/6/10 ,
-

הכינוס ה 7 -למערכות רכב וחלפים
של לשכת המהנדסים
ביום ג' 22 ,ביוני 2010
במלון השרון בהרצליה בשעות 16:30 – 8:00
לפרטים נוספים ולהרשמה:
טל (3) 5240274 .שלוחה 107
מיילyonatan@aeai.org.il :

תזכורות על ימי עיון וקורסים
ימי עיון בחודשים יוני  -יולי 2010
יוני 2010
♦ תוספים לדלקים בשיתוף חברת Lubrizol
ב 22 -ביוני .2010
יולי 2010
♦ חשיפת חברות ציבוריות לסיכונים
סביבתיים ודרכי ניהולם
♦ שימוש בגז טבעי בתעשייה

 EMGמגדילה את התחנה
לקבלת הגז המצרי באשקלון
)דה מרקר(29.4.10 ,
הקוריאנים עמדו להקים את
תחנת הכוח ברותם – ושגריר
ארה"ב התערב
)דה מרקר(29.4.10 ,
הגגות נשארו עירומים56% :
מהרישיונות למערכות חשמל
סולאריות לא מומשו
)דה מרקר(3.5.10 ,
רשות הטבע והגנים תציע
ליזמים להציב טורבינות
בשמורות טבע
)דה מרקר(3.5.10 ,
הממשלה בוחנת יבוא רכבים
המונעים באתנול ומתנול
)כלכליסט(3.5.10 ,
מיזוג בין תחנות דלק
בארה"ב? איזי אנרגיה בוחנת
רכישת פטרו-גרופ
)גלובס(3.5.10 ,
שוק הרכב לא נצבע בירוק
)דה מרקר(4.5.10 ,
הדחת שפירא מגיעה לבית
המשפט; חשש מקיפאון בענף
החשמל
)דה מרקר(4.5.10 ,
רה"מ הורה על המשך הנחת
צינור הגז למרות מחאת
הדרוזים על גזל אדמות
)הארץ(5.5.10 ,
המרוץ לקידוח :מכרז על
רישיונות לחיפוש נפט
)גלובס(5.5.10 ,
אושרה תחנת כוח בטכנולוגיית
אגירה שאובה במעלה גלבוע
)גלובס(5.5.10 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
תקנות שירותי כבאות )אמצעי כיבוי בתחנות תדלוק( – טיוטה
ועדת התחנות של מכון האנרגיה דנה בישיבה שהתקיימה ב 6 -במאי בטיוטת התקנות הנוגעות
לאמצעי הכיבוי בתחנות התדלוק .סידורי הכבאות בתחנות נקבעים בהתאם להוראת מכ"ר 506
שירותי הכבאות.
תקנות
משילוב
מסגרתמנוס
שיהפכו לתקנות "בלא יהיה

רפק מצטרפת ל :Veolia -יקימו
תחנת כוח ב 1.6 -מיליארד שקל
)כלכליסט(5.5.10 ,

תקן ישראלי ת"י  :60079אטמוספרות נפיצות
מכון התקנים פרסם לביקורת הציבור הצעות רוויזיה בסדרת התקנים על אטמוספרות נפיצות .ניתן
להעביר הערות עד  26במאי .2010

"הענף הפוטו-וולטאי פשוט עצר
מלכת"
)כלכליסט(5.5.10 ,

מכרז להקמת מערכת מידע לרשות הגז
משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז פומבי בנושא שירותי איפיון וייעוץ בהליך הקמת מערכת
פורסמועבור רשות הגז הטבעי .בכוונת רשות הגז להקים מערכת מידע ממוחשבת ולבנות מסד
מידע
נתונים שיחבר את כל הגורמים הפועלים בתחום הגז הטבעי.

יו"ר רשות החשמל לבית
המשפט" :מדיחים אותי
משיקולים זרים"
)דה מרקר(9.5.10 ,

חברים המעונינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון

רפורמת המיסוי הירוק העלתה
את שווי השימוש
)כלכליסט(10.5.10 ,

איכות הסביבה
 – IRBCAשיטה ממוחשבת לבחינת סיכונים בשיקום קרקע מזוהמת
הטיוטה הסופית של מסמך  IRBCAתוצג על ידי ד"ר אטול סלהוטרה בתחילת חודש יולי לוועדת
היגוי משותפת למשרד להגנת הסביבה ,רשות המים ,משרד הבריאות וארגוני תעשייה וסביבה.
לאחר מכן תתורגם הטיוטה לעברית ותעבור הגהה משפטית .המסמך שיהווה בסיס לניתוח סיכוני
קרקע בישראל בהתאם לשימושים שונים יפורסם בקרוב לציבור.
אותרו  10מתחמים להקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיה סולארית
מינהל מקרקעי ישראל בשיתוף משרד התשתיות הלאומיות מקדמים מכרזי קרקע באזורים שונים
בפריפריה להקמת מתקני ייצור חשמל מאנרגיה סולארית ב 10 -מתחמים שגודלם כ200 – 100 -
דונם כ"א .המתחמים שאותרו מוגדרים כאזורי תעשייה .המכרז אמור להתפרסם בחודשים הקרובים.
המשרד להגנת הסביבה מחמיר את הפיקוח על המפעלים
ש
המשרד להגנת הסביבה פרסם בסוף אפריל מכרז לבחירת ספק לביצוע דיגומי אוויר שייבצע בדיקות
פתע במפעלים בהיקף של מאות דיגומים בשנה.

Workshop

ועידה ותערוכה על אנרגיה סולארית:

קונגרס בינלאומי של חברות נפט ממלכתיות:
World National Oil Companies Congress
21 – 24 June 2010, London, UK
www.worldnationalpilcongress.com

♦ ♦ ♦ ♦

♦עתידם של שווקי הקלינטק
עד  – 2020תחזיות שוק,
ניתוח עסקאות והזדמנויות
להשקעה;
♦ תעשיית תאי הדלק –
ניתוח שוק 2012 – 2010

אנרגיה בינלאומית

ועידה של  SMIבנושא רשתות להולכת חשמל:
Realization of the Future Grid
16 – 17 June 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk/futuregrids.asp

פרטנר מעוניינת בשותפות
בפרויקט התשתיות של חברת
החשמל
)גלובס(12.5.10 ,

מחקרי אנרגיה ירוקה
של MEIDATA

Nanoparticle Emissions from IC Engines – Problems, Solutions & Perspectives
 17ביוני  2010בשעות 17:30 – 08:30
סדנה של המשרד להגנת הסביבה והטכניון במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
ההרצאות בשפה האנגלית
לטופס הרשמה הקש כאן

Inter Solar Europe
9 – 11 June 2010, Munich, Germany
www.intersolar.de

הלחץ האמריקאי לא עזר :דייהו
ומיציבושי יקימו את תחנת הכוח
של עופר במישור רותם תמורת
 2.2מיליארד שקל
)דה מרקר(10.5.10 ,

y

למחקר זה ולאיתור מחקרים
נוספיםinfo@meidata.com :
טל054-2288378 .
♦ ♦ ♦ ♦

y

y
עמוד 1

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

עמוד 2

