ל' ניסן תש"ע

כותרות אנרגיה

מחירי הנפט :נשבר מחסום ה 80 -דולר לחבית
לאחר  8חודשי יציבות יחסית בהם נעו מחירי הנפט בטווח של  80 – 60דולר לחבית ,טווח שכונה
'רצועת הנוחות' ,בשל היותו נוח יחסית גם למפיקות וגם לצרכניות ,רשם מחיר הנפט בשבוע שעבר
שיא שנתי חדש של  87דולר לחבית .חציית מחסום ה 80 -דולר הניבה תחזיות חדשות ,ו'ברקליס
קפיטל' צופה עתה שמחיר הנפט עשוי לעלות עוד השנה ל 94 -דולר לחבית.
עליית המחירים לרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר  2008והתחזיות להמשך העליות עוררו
חששות מפני פגיעה בהתאוששות הכלכלה העולמית .האם הגדלת ההיצע בשוק הנפט תמנע עלייה
נוספת ותשמור על המחירים בטווח הנוחות? המפתח להגדלת ההספקה נמצא בידי אופ"ק ,אולם
נראה שהגורמים לעליית המחירים אינם כלכליים אלא פיננסיים ,משום שמלאי הנפט במדינות
המפותחות נמצאים עתה ברמה גבוהה יחסית.
מחיר חבית נפט עלה ל 100 -דולר בינואר  2008ומשם המשיך לעלות עד לשיא של  147דולר ביולי
 .2008לאחר מכן התרסקו המחירים וצנחו עד לשפל של  32דולר לחבית בדצמבר .2008

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

קורס שמנים – מחזור ד'

החל מ 23 -במאי 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד בימי ראשון בשעות 17:00 – 13:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
הקורס יתמקד בנושא השמנים ,כולל שמנים בסיסיים ותוספים ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד
ומשחות סיכה ,שמני מנוע אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת איכות אחזקה ,בדיקות
שוטפות ,פענוח תוצאות בדיקה ,ועוד.
מספר המקומות מוגבל
לטופס הרשמה הקש כאן

אכיפה פלילית של דיני הגנת הסביבה – המצוי והרצוי
יום עיון – 10.5.10
ביום שני 10 ,במאי  ,2010בשעות 17:30 – 12:30
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
ביום העיון תוצג תפיסת העבודה של המשרד להגנת הסביבה לצד עמדות של נציגים מהמגזר
הפרטי ומהארגונים הירוקים .כמו כן ייבחן יישומם של עקרונות המשפט הפלילי הכללי על
עבירות סביבתיות ,בדגש על מעמד נושאי משרה בתאגידים .בצד סוגיות אלה ,יוצגו אמצעים
חלופיים לאכיפה הפלילית והדרכים להקטנת החשיפה של נושאי המשרה.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת הולכה ומתקנים25/4/10 ,
ועדת גפ"מ5/5/10 ,
ועדת בטיחות וכיבוי אש12/5/10 ,
כנס מכון -
הייצוא ומכון התקנים הישראלי
מעורבות בתקינה הבין-לאומית כמנוף
לעידוד ייצוא טכנולוגיות לאנרגיה
מתחדשת
ב 6 -במאי  - 2010במכון התקנים בת"א
להרשמה :טל03-6465091 .
בדוא"לtraining2@sii.org.il :
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תזכורות על ימי עיון וקורסים
מתוכנן לחודש מאי  2010מחזור נוסף של:

קורס :כלכלת אנרגיה
 5מפגשים שבועיים –  20שעות לימוד
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט
הקורס מתמקד בסחר בנפט גולמי ,כולל
שיטות מסחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט,
שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים ,אופציות על
מחיר הנפט והמסחר בבורסות השונות .כמו
כן ייסקרו מושגי יסוד בתעשיית הנפט ,איכות
הסביבה ומבנה מחיר הדלק בישראל.

שר התשתיות" :ישראל
תשקיע  500מיליון ד' במציאת
תחליפים לנפט"
)דה מרקר(19.3.10 ,
בתוך שנתיים :אוטובוסים
ומשאיות ייסעו על גז טבעי
)כלכליסט(21.3.10 ,
ישובי חוף הכרמל יעתרו היום
לבג"ץ נגד הקמת מתקן
לקליטת גז מ"תמר" בחוף דור
)כלכליסט(21.3.10 ,
רשות ההגבלים מזהירה
ממונופול של בטר פלייס
בתשתית למכוניות חשמליות
)דה מרקר(21.3.10 ,
אלקטרה נכנסת לענף
הסולארי :תתמודד במכרזי
תחנות הכוח הסולאריות בנגב
)דה מרקר(22.3.10 ,
התוכנית של בטר פלייס:
עזרה ממשלתית
)גלובס(23.3.10 ,
נוהגת באחריות :אגד תפחית
את פליטת המזהמים ב20% -
עד 2012
)כלכליסט(23.3.10 ,
תשובה ומימן יורשו להחזיק
עד  50%משוק החשמל
הפרטי
)דה מרקר(23.3.10 ,
קרב עם הרבה אנרגיה
)ידיעות אחרונות(24.3.10 ,
הגז מקידוחי תמר מתעכב?
קצא"א תספק בעצמה
)כלכליסט(24.3.10 ,
 90%מהבקשות להקמת
מתקן סולארי בינוני הוחזרו
)כלכליסט(24.3.10 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
תקן ישראלי ת"י  :5937דלק לרכב מנועי – מים בתחליבי סולר למנועי שריפה פנימית –
דרישות ושיטות בדיקה
פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד ל 20 -באפריל .2010
"לא יהיה מנוס משילוב
קול קורא למחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה ל2010 -
המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות מבקש לקבל הצעות מחקר בתחום האנרגיה ובתחומי
מדעי האדמה והים לשנת  .2010הנושאים בהם ניתן להגיש הצעות מחקר כוללים טכנולוגיות
לשימור והתייעלות אנרגטית ,רשתות חכמות ,תחליפי נפט ,טכנולוגיות אנרגיה חלופית ,ועוד.
תקנות החשמל )עבודה במיתקן חי או בקרבתו( ,התש"ע – 2010
פורסמו התשתיות הלאומיות פרסם להערות הציבור נוסח הצעת תיקון לתקנות .ניתן להעביר הערות
משרד
עד ל 5 -במאי .2010
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
אגרות חוק אוויר נקי
נציגי המשרד להגנת הסביבה ,התעשייה ,חברת החשמל והמכון הישראלי לאנרגיה דנים במסמך
המציג את עקרונות התחשיב ,עלויות והפירוט המספרי של אופן הטלת האגרות על המפעלים .עד
עתה התקיימו  3ישיבות בהן הועלו הערות שהופנמו בטיוטת מסמך העקרונות לתקנות.
תעריפים לחשמל המופק מביו-גז ומביו-מסה
רשות החשמל והמשרד להגנת הסביבה פרסמו קול קורא להתייחסות הציבור לתהליך קביעת
תעריפים לייצור חשמל מביו-גז הנוצר מהטיפול בפסולת )פסולת עירונית מוצקה ,פסולת חקלאית,
בוצת שפכים וגזי מטמנות( בין היתר באמצעות קביעת תעריפים לחשמל המופק מהם.
מכרזים של המשרד להגנת הסביבה לייעוץ כלכלי
המשרד להגנת הסביבה פרסם  5מכרזים פומביים ליועצים כלכליים להטמעת העלויות הכלכליות
ש
בחוקים סביבתיים .פרטי המכרזים עודכנו באתר האינטרנט של המשרד ב.12.4.10 -

בקרוב בישראל :מכוניות
המונעות בדלק ביולוגי
)דה מרקר(24.3.10 ,
השותפות בקידוח תמר
שוקלות לפתח עוד שני שדות
ימיים
)גלובס(7.4.10 ,
עתיד ורוד לחיפושי הנפט
בישראל? "הפרוספקטים כאן
מדהימים"
)גלובס(7.4.10 ,
השותפה החדשה של פז
בענף הסולארי – פניקס
סולאר הגרמנית
)דה מרקר(8.4.10 ,
רשות החשמל תגביל התקנה
של מערכות סולאריות על גגות
)דה מרקר(8.4.10 ,
טרנד קבוצות הרכישה מגיע
גם למערכות האנרגיה
הסולאריות
)כלכליסט(8.4.10 ,
דו"ח :גז טבעי עשוי להתגלות
בכמויות עצומות בישראל
)ידיעות אחרונות(11.4.10 ,

♦ ♦ ♦ ♦
 IBMמעבירה הילוך :תשקיע
בעשרות מיזמי קלינטק
מקומיים
)גלובס(12.4.10 ,

מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק הביו-דיזל העולמי – ניתוח שוק ותחזיות עד 2020
הדוח בוחן את מגמות הצמיחה וההזדמנויות בשוק העולמי ,כולל מידע על מתקני ייצור בעתיד.
♦ השוק הפוטו-וולטאי העולמי :תחזית שוק עד 2013
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים  info@meidata.com :טל054-2288378 .

שותפי תמר ישקיעו 2.8
מיליארד דולר בפיתוח שדה
הגז
)מעריב(12.4.10 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון הנפט הבריטי בתהליכי זיקוק:
Fundamentals of petroleum refining processes
4 – 7 May 2010, London, UK
www.energyinst.org
תערוכה בנושאי אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת:
The Renewable Energy Show
19 – 20 May 2010, Aberdeen, Scotland
www.all-energy.co.uk
קורס בניתוח כלכלי ומימון מיזמי אנרגיה מתחדשת:
Economic Analysis, Financing & Modeling for Renewable Energy
24 – 28 May 2010, London, UK
www.euromoneytraining.com/energy

y

בעקבות הביקורת :נדחה הדיון
בערבויות המדינה ליזמי
חשמל פרטיים
)דה מרקר(13.4.10 ,

y

הערכה :המדינה תכפיל את
התמלוגים על גז ונפט
)כלכליסט(14.4.10 ,

y

ענקית הגז הרוסית גזפרום
שוקלת כניסה לפעילות
בישראל
)דה מרקר(14.4.10 ,
עמוד 1

מידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

עמוד 2

