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כותרות אנרגיה

מחירי הנפט :בקרוב  100דולר לחבית?
החורף הקר בחצי הצפוני של כדור הארץ ייקר בשבועיים האחרונים את מחירי הנפט הגולמי בלונדון
ובניו יורק בכ 10 -דולר לחבית ,אולם עתה הם ירדו ונעים סביב  80דולר לחבית .מחירי הנפט עולים
בדרך כלל בחודשי החורף ,אולם לנוכח רמות המלאי הגבוהות מהממוצע נשאלת השאלה אם
ימשיכו המחירים לעלות .הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה צופה שהביקוש לנפט ב 2010 -יגדל ב-
 1.5מיליון ח/י ,אך אופ"ק צופה גידול צנוע יותר :בין  800אלף ל 1 -מיליון ח/י .לנוכח כושר התפוקה
העודף ,הנאמד עתה ב 7 -מיליון ח/י ,ורמות המלאי הגבוהות יחסית של נפט גולמי ותזקיקים נראה
שלא צפוי מחסור בנפט שיביא לעליית מחירים ,אולם הנתונים הכלכליים שאינם תומכים בהמשך
מגמת העלייה במחירי הנפט אינם מרתיעים את המשקיעים ,המסיטים כספים לשוק הסחורות
ומלבים את עליית המחירים .המשקיעים המאמינים שהמחירים ימריאו בקרוב ל 100 -דולר לחבית
למרות נתוני השוק הסותרים עשויים עוד להרוויח .דרושות רק ידיעות על מתיחות באחת המדינות
המפיקות באחד מאזורי העולם המועדים לפורענות שיקפיצו את מחירי הנפט ויניבו להם רווחים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

הוועידה הלאומית לאנרגיה
אתגרים והזדמנויות באספקת אנרגיה

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 :פאדל גייט' ,אופנהיימר אנד קו ,'.צ'רלס דוידסון ,מנכ"ל 'נובל אנרג'י' ,ומוזמנים נוספים.
בין הנושאים :תמהיל האנרגיה העתידי של ישראל ,סוגיות שנוגעות לתחרות במשק הדלק ,ועוד.
להרשמה ולמידע נוסף אנא פנו למזכירות המכון

הבטחת איכות בנזין וסולר במהלך הפצתם ממסופי ניפוק לתחנות הדלק
יום עיון – 8.2.2010
ביום שני 8 ,בפברואר  ,2010בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מהילת המוצרים המסופקים לתחנות התדלוק פוגעת הן באוצר המדינה והן בחברות הדלק ובכלי
הרכב ,ויכולה לגרום להשבתה מיידית של הרכב ולנזק מצטבר .יום העיון יעסוק בהשפעת הדלק
המהול על מערכות ההולכה וההזרקה של מכוניות מדרגת 'יורו  '4ומעלה ,בדרכים לגילוי
התופעה ובצעדים המתוכננים לצמצומה.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ4/2/2010 ,
ועדת שימושים ובדיקות9/3/2010 ,
-

לחלוב את  Googleבנושאי אנרגיה
השתלמות של מכון האנרגיה והסביבה
והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
השתלמות בשיטות חיפוש ,הערכת מידע
ומאגרי מידע בנושאי אנרגיה.
למידע נוסף אנא פנו למח' הדרכה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
שמנים
קורס החל מ14.2.10 -
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד
בשעות  17:00 – 13:00בבניין ביה"ס
למדעי הנפט והאנרגיה.
הרצאות על 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
לטופס הרשמה הקש כאן

משרד המשפטים עצר את
פיתוח צינור הגז
)כלכליסט(3.1.10 ,
מסתמן :תוכפל המכסה
להפקת חשמל סולארי
ממתקני  PVקטנים
)מעריב(3.1.10 ,
הפרויקט הקולומביאני של
מימן :יפיק אתנול מ 100 -אלף
דונם קני סוכר ב 280 -מיליון
דולר
)דה מרקר(4.1.10 ,
משרד הבריאות :לעכב שימוש
בפחם להעשרת דשן חקלאי
עד שיוכח כי אינו מסוכן לאדם
)הארץ(5.1.10 ,
המועצה הארצית תכריע על
מדיניות הקרקעות לאנרגיה
סולארית
)דה מרקר(5.1.10 ,
בז"ן רוכשת את חלקה של פז
בחברת שמנים בסיסיים חיפה
תמורת  59מיליון שקל
)גלובס(5.1.10 ,
המהפכה הסולארית מנסה
לרדת מהגג
)גלובס(5.1.10 ,
כלל פיננסים :פוטנציאל הגז
הטבעי גבוה מתחזיות משרד
התשתיות
)דה מרקר(6.1.10 ,
התקנת מערכות סולאריות על
גגות – ללא הגבלה
)דה מרקר(6.1.10 ,
המחיר הכבד של אחריות
סביבתית תאגידית :הזיהום
ועונשו
)כלכליסט(6.1.10 ,
בקרוב :תקנות להפעלת
הדלקן האוניברסלי
)כלכליסט(6.1.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

צו הבלו על הדלק )פטור והישבון( )תיקון( התש"ע – 2009
ועדת הכספים של הכנסת דנה היום בהצעה לתיקון הצו.
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )חובת דיווח על איכות האוויר ,איכות המים והקרינה(,
התש"ע " 2009לא יהיה מנוס משילוב
) (28.12.09הצעת חוק של ח"כ שי חרמש וציון פיניאן המבקשת לחייב את הרשויות המקומיות
לדווח לתושבים באופן ישיר ושוטף על איכות האוויר )רמת הזיהום( ,איכות מי השתייה מקורות
הקרינה בתחום הרשות .הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת הקודמת.
תקן ישראלי ת"י  90חלק  : 2בנזין לרכב מנועי :בנזין נטול עופרת
פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד ל 6 -בפברואר .2010
פורסמו
תקן ישראלי ת"י  1220חלק  :5מערכות גילוי אש :גלאי עשן עצמאיים
פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד ל 7 -בפברואר .2010

 2עסקאות ראשונות למשפחת
עופר בתחום הפוטו-וולטאי
)מעריב(7.1.10 ,

איכות הסביבה
טיוטת תקנות היתרי פליטה והנחיות לביצוע סקרים במסגרת יישום חוק אוויר נקי
במסגרת הפעולות ליישום חוק אוויר נקי העביר המשרד להגנת הסביבה למכון האנרגיה טיוטה
מתקדמת של תקנות היתרי פליטה ושל ה"הנחיות לביצוע סקרים לצורך קבלת היתר פליטה".
חברים המעוניינים לקבל את הטיוטה ולהגיב עליה מוזמנים לפנות למזכירות המכון בהקדם.
ערכי הסביבה באוויר לחומרים בחוק אוויר נקי
השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,קיים אתמול דיון על טיוטת מסמך בדבר ערכי הסביבה באוויר
לרשימה של חומרים הכלולים בחוק אוויר נקי .במהלך הדיון הועלו ההערות של הגופים הרלוונטיים,
כולל נציגי מכון האנרגיה.
רשות החשמל עדכנה את תעריפי ייצור החשמל באמצעות אנרגיה ירוקה
) (12.1.10רשות החשמל עדכנה אתמול את תעריפי הייצור למתקנים בגודל של עד  50קילוואט
ש
באמצעות אנרגיה ירוקה .העדכון חל על צרכנים בעלי מתקני ייצור פוטו-וולטאים וטורבינות רוח
המיועדות לצריכה עצמית ולהזרמת עודפים לרשת .בין היתר ,יעודכן ב 3.6% -התעריף למתקנים
פוטוו-וולטאים שיחלו לפעול השנה ויעמוד על  204אג' לקוט"ש.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
* אנרגיה סולארית-תרמית – מהדורה מעודכנת  - 2010 -המחקר מתייחס ל 3-תחומים מרכזיים:
 – CSPכוחות סולאריים מרוכזים – הפקת כוח סולארית-תרמית;  -STEGהפקת חשמל סולארית-
תרמית;  – ISCCמערכת סולארית אינטגראלית בעלת מחזור משולב.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית

ועידה ותערוכה על אנרגיה מתחדשת בצפון אמריקה:
Renewable Energy World Conference & Expo
23 – 25 February 2010, Austin, Tx. USA
www.renewableenergyworld-events.com
ועידה של  NCSEעל הכלכלה הירוקה החדשה:
The New Green Economy
20 – 22 January 2010, Washington, DC USA
http://ncseonline.org/conference/greeneconomy
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

היפנים חוזרים :מיצובישי
שוקלת להתמודד על מכרזים
בהיקף של יותר ממיליארד
דולר
)גלובס(7.1.10 ,
לא רק מיגון :קיבוץ סאסא ייצר
חומר מפחית זיהום
)ידיעות אחרונות(7.1.10 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

הוועידה השנתית ה 19 -של איגוד הביו-גז הגרמני:
19th Annual Conference of German Biogas Association
2 – 4 February 2010, Leipzig, Germany
www.biogastagung.org

משרד התשתיות שכר יועצים
בריטיים לאישור ייקור הגז
המצרי
)דה מרקר(7.1.10 ,

y

בצה"ל עוברים לירוק
)מעריב(7.1.10 ,
בנק לאומי יוביל את מימון
תחנת הכוח של עופר בהיקף
של  320מיליון דולר
)דה מרקר(10.1.10 ,
דוראל תקים שדה סולארי
בקיבוץ בית העמק
)כלכליסט(10.1.10 ,
 140מיליון שקל עלולים לרדת
לטמיון בעקבות השבתת
תחנת הכוח בחיפה
)גלובס(11.1.10 ,
שיכון ובינוי ואולשק יקימו
תחנת כוח סולארית בתמנע
ב 20 -מיליון ד'
)דה מרקר(11.1.10 ,
ייצור החשמל באנרגיות
מתחדשות יעלה למדינה 10
מיליארד שקל
)דה מרקר(12.1.10 ,
ישראמקו ודלק אנרגיה יקבלו
מימון נפרד לקידוח תמר 1
)כלכליסט(12.1.10 ,

y

לא נותנים גז :בחוף הכרמל
מתנגדים להקמת מתקן
קליטת גז מתמר
)דה מרקר(13.11.10 ,

y
עמוד 1

עמוד 2

