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כותרות אנרגיה

גובר המתח בוועידת האקלים בקופנהגן
יומיים לפני בואם של מנהיגי העולם לחתימה על הסכם שיחליף את פרוטוקול קיוטו ,מתלבטים עדיין
נציגים מ 192 -מדינות ברחבי העולם כיצד להקטין את פליטות גזי החממה .הנציגים לא הצליחו עד
כה לגשר על הפערים ולהחליט כיצד ואם לסייע במימון למדינות המתפתחות ,ואיך לפקח על מילוי
ההתחייבויות של המדינות השונות לצמצום גזי החממה .כ 15 -אלף נציגים ,כולל נציג מכון
האנרגיה ,משתתפים בוועידה שנפתחה ב 8 -בדצמבר .מומחים מעריכים כי המדינות המתפתחות,
כולל סין והודו ,זקוקות ל'מימון אקלים' בהיקף של של מיליארדי דולרים בשנה עד  2020על מנת
לעמוד ביעדי ההפחתה ,ונציגי קבוצה של  77מדינות כאלו פרשו שלשום מהדיונים לאות מחאה
והבהירו שללא מימון לא יחתמו על עסקה .בינתיים הוצג בשולי הוועידה דוח חדש של הצוות הבינ-
ממשלתי של האו"ם על שינוי האקלים ) (IPCCהצופה עלייה דרמטית של  1.5 – 0.5מ' בפני הימים
עד שנת  2100כתוצאה מהתחממות האקלים ,יותר מכפול ממה שצפתה התחזית הקודמת של
הצוות שפורסמה ב.2007 -

הודעות על ימי עיון וקורסים
רכבים מונעים באנרגיות חלופיות – אופציה אמיתית?
שימו לב !!!
יום עיון – 21.12.09
שימו לב !!!
ביום שני 21 ,בדצמבר  2009בשעות 17:00 – 09:00
הועבר ל -אודיטוריום בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
פיתוח טכנולוגיות ומערכות הובלה שיספקו תשתיות ושירותי תחבורה יעילים ,בטוחים ונקיים הם
צורך חיוני לקיום אנושי בר קיימא .יום העיון כולל הרצאות על זיהום אוויר מתחבורה ושינוי
אקלים ,מגמות בהינע היברידי ,המכונית החשמלית ,רפורמת המיסוי הירוק ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק
יום עיון – 11.1.2010
ביום שני 11 ,בינואר  ,2010בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מכלים וצינורות שטמונים בקרקע ללא הגנה כלשהיא יגיעו לידי כשל ודליפה תוך שנים ספורות
לאתר התקנתם .החוק הישראלי מחייב להתקין ולתחזק הגנה קתודית משלימה על מתקני דלק
ויישומו המיטבי עשוי למנוע את הדליפה הבאה .יום העיון יעסוק בתחזוקה השוטפת של ההגנה
הקתודית ובשיטות ניטור.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות6/1/2010 ,
ועדת ציוד -
סובב7/1/2010 ,

השקת התקן לניהול אנרגיה
ת"י 50001
 27בינואר ,2010
בשעות 18:00 – 13:30
 ,42ת"
שראמקו' חיים
במכון התקנים ,רח
מימןאמ
לבנוןקובי
שבבעלות
להרשמה03 - 6465085 :
מיילTraining2@sii.org.il :

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים המתוכננים לחודשים הבאים:
♦ הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח
♦ כלכלת נפט
♦ טכנולוגיה והנדסת נפט
♦ שמנים
להרשמה מוקדמת נא לפנות למח' הדרכה

מילון מקצועי בעברית ובאנגלית למונחים
בכל תחומי האנרגיה – ללא תשלום.

www.hebrewenergy.com

חמישה ימים לפני ועידת
קופנהאגן נזכרו בכנסת לדון
בחוקים ירוקים
)הארץ(3.12.09 ,
תעריף החשמל עשוי לרדת
בסוף ינואר
)כלכליסט(3.12.09 ,
לנדאו :ארדן לא יקבע
המדיניות בנושא גזי החממה
)(5.12.09 ,Y net
פז תקים עבור סאמיט 14
מערכות סולאריות
)דה מרקר(7.12.09 ,
חברת החשמל תקים לרשות
הפלסטינית  4תחנות כוח
בהיקף של  200מיליון שקל
)גלובס(7.12.09 ,
נתיבי גז תנסה לגייס 60 – 50
מיליון דולר
)גלובס(7.12.09 ,
למה ישראל מחוץ לליגה של
הגדולים
)כלכליסט(7.12.09 ,
רק  1.5מיליון שקל לשיקום
קרקעות מזוהמות בצה"ל
)כלכליסט(7.12.09 ,
ישראל נכשלה בטיפול
בפליטת גזי חממה
)פוסט(7.12.09 ,
"זכויות קידוח של תמר 1
יועברו לידי המפרקים של קווי
אשראי"
)כלכליסט(8.12.09 ,
מפעלי כיל חוברו לגז טבעי
)כלכליסט(8.12.09 ,
דריכות לקראת הנחת צינור
הגז הטבעי בצפון
)ידיעות אחרונות(9.12.09 ,
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כותרות אנרגיה
מה מזהם יותר :טעינת רכב
חשמלי או תדלוק בבנזין?
)הארץ(10.12.09 ,

 0.1%גופרית בסולר להסקה ותקן לתחליבי סולר
) (23.11.09החל מינואר  2010תרד תכולת הגופרית בסולר להסקה בישראל מ 0.2% -ל,0.1% -
משילוב
יהיה מנוס
כך עולה מישיבת"לא
ובדיקות של המכון בראשותו של משה בוסאני .בנוסף ,נמסר על
שימושים
ועדת
ועדת מומחים שהוקמה במכון התקנים להכנת תקן ישראלי לתחליבי סולר.
כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים
) (10.12.09המוסד לבטיחות ולגיהות החל לפרסם באתר האינטרנט שלו כרטיסי בטיחות לחומרים
כימיים ,המבוססים על  .ICSCהכרטיסים מכילים נתונים בסיסיים על תכונות החומרים ,הסיכונים,
אמצעי מיגון וכיבוי אש ,עזרה ראשונה ,ועוד .באתר המכוןwww.osh.org.il :
פורסמו
הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס'  ,(4התשס"ח 2008 -
חוק
מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות מזכיר לבעלי תחנות הדלק כי לפי הוראות החוק עליהם
להתקשר עם מעבדה מאושרת עד  ,31.12.09לביצוע בדיקות לקביעת התאמת הדלק הנמכר
בתחנה לדרישות התקן .תוצאות הבדיקה מועברות ישירות מהמעבדה למינהל הדלק.
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
משרדי הממשלה יהפכו ל'ירוקים'
) (13.12.09ממשלת ישראל החליטה לחייב את משרדי הממשלה השונים להפחית את צריכת
המים ,החשמל והנייר ,החל מיוני  .2010כמו כן חויבו המשרדים לצמצם את כמות הפסולת ולהגביר
את השימוש בחומרים ממוחזרים .מבקרי הפנים של המשרדים השונים יבדקו את ביצוע ההחלטה
ויעבירו דוח שנתי למשרד להגנת הסביבה ,שירכז את הנתונים וידווח לממשלה ולציבור מדי שנה.
פורסמו לשימוע הסדרה ותעריפים למתקנים סולאריים גדולים
) (10.12.09רשות החשמל פרסמה לשימוע הסדרה ותעריפים למתקנים סולאריים גדולים ,בהמשך
ליעדי שימוש באנרגיה מתחדשת לייצור חשמל שקבעה הממשלה .בתחנות כוח בהספק מותקן של
עד  60מגה-וואט התעריף הוא  1.05ש' לקוט"ש ,ובתחנות בהספק גדול יותר 0.96 :ש' לקוט"ש.
הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון-חובת התקנת מערכת סולרית לייצור חשמל במבנה עסק(,
התש"ע – 2009
) (30.11.09הצעת חוק של ח"כ ציון פיניאן ושי חרמש המבקשת לתקן את חוק התכנון והבניה
התשכ"ה  1965 -ולקבוע בו חובת התקנה של מערכת סולארית לייצור חשמל במבני עסק חדשים.
קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2010
המשרד להגנת הסביבה פירסם קול קורא להגשת הצעות מחקר עבור המדען הראשי לשנת .2010
בין הנושאים :השלכות שינויי האקלים עד שנת  ,2030זיהום קרקעות חקלאיות ,ועוד.
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

אנרגיה בינלאומית
ועידה של  EUCIעל ניהול אשראי ונזילות בשוק האנרגיה:
Collateral, Credit & Liquidity Management in Energy Markets
25 - 26 January 2010, Washington, DC. USA
www.euci.com/conferences
הוועידה ה 4 -של  Plattsעל תפיסת פחמן באירופה:
Platts 4th Annual European Carbon Capture & Storage: From Policy to Practice
23 – 24 February 2010, London, UK
www.platts.com/conferences
קורס חדש של מכון האנרגיה הבריטי על הספקת גז טבעי:
Practical workshop: economic analysis of natural gas supply chains
22 – 25 February 2010, London, UK
www.energyinst.org
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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הממשלה מאבדת סבלנות:
שוקלת להפקיע סמכויות
מרשות החשמל
)דה מרקר(10.12.09 ,
המדינה לא תסייע למימון
של פרויקט קידוח "תמר"
)דה מרקר(10.12.09 ,
חיפה כימיקלים מפחיתה
גזי חממה בעסקה של 60
מיליון דולר
)דה מרקר(10.12.09 ,
דוח של רשות הגז :הקמת
מתקן גז נוזלי תייקר הגז
לצרכנים
)גלובס(10.12.09 ,
המהפכה הסולארית
הצליחה :מכסות ההתקנות
הסולאריות למגזר העסקי
אזלו
)דה מרקר(14.12.09 ,
♦ ♦ ♦ ♦

מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה
והקלינטק מאת חברת
 – Meidataלמידע עסקי
• שוק טורבינות הרוח
הקטנות הגלובלי – ניתוח
ותחזיות עד 2013
ניתוח טכנולוגיות ,עלויות
וערוצי הפצה של טורבינות
רוח קטנות ,ומידע סטטיסטי
ותחזיות עד .2013
• השוק הגלובלי של
הטכנולוגיות הסולריות –
תרמיות לצרכי מסחר
ומגורים
הדוח מתאר את התעשייה
הסולרית-תרמית העולמית
ואת הטכנולוגיות המבטיחות
ומעריך פוטנציאל צמיחה.
למחקרים אלו ולאיתור
מחקרים נוספים:
טל054 - 2288378 .
info@meidata.comעמוד 1
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