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שנה טובה לכל קוראינו

עדיף להשקיע בגז טבעי
צניחת מחירי הגז הטבעי בארה"ב לשפל של  4דולר ל 1 -מיליון  BTUהניעה את 'וול סטריט ז'ורנל'
להמליץ לקוראיו להעדיף השקעה בגז טבעי על פני השקעה בנפט .מחיר הגז בארה"ב נמוך
מהמחיר הנדרש )כ 5 -דולר( כדי לכסות את ההשקעה ולרשום תשואה של  .10%הפקת הגז אינה
רווחית עתה ,ולפיכך נראה כי ירידה נוספת במחירים תביא להשבתת בארות .לעומת זאת ,מחיר
הנפט הגולמי שנע מעל  70דולר לחבית ,גבוה בהרבה מהעלות השולית של הפקתו )כ 30 -דולר
לחבית נפט המופק מחולות הזפת הקנדיים( .כלכלת ארה"ב מתקשה להתאושש ובסין מנסה
הממשלה למתן את הצמיחה ,מסביר העיתון ומצביע על מלאי הנפט העולמי העומד על  96ימים,
לעומת  82ימים בממוצע ב 15 -השנים האחרונות .האטה בהתאוששות הכלכלית תפגע בביקוש
לנפט ועלולה לגרום לצניחה חדה במחירו ,ולכן נראה שההשקעה בגז טבעי בטוחה יותר .השאלה
היא כיצד ינהג אז אופ"ק ,האם יסכימו החברות לקיצוץ נוסף בתפוקת הנפט?

הודעות על ימי עיון וקורסים
זיהום .מיקרוביאלי והשלכותיו על אחסון והולכה של מוצרי דלק נוזליים
יום עיון – 28.10.10
יום העיון יתקיים ביום חמישי 28 ,באוקטובר  ,2010בשעות 16:30 – 12:00
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מוצרי נפט כדלק סילוני ,בנזין ,סולר וביודיזל ,חשופים ופגיעים לזיהומים במהלך אחסון או הולכה.
זיהום מיקרוביאלי יכול לגרום לסתימת מסננים ולדליפה של דלק ממכל אחסון .יום העיון יעסוק
בעקרונות שיסייעו לאחראים על שינוע ואחסון מוצרים בקבלת החלטות.
המרצה :ד"ר פרדריק פסמן ,מומחה בינלאומי בתחום מיקרוביולוגיה של דלק
להרשמה הקש כאן
ההרצאות בשפה האנגלית
.

קורס שמנים

מתוכנן ל 3 -באוקטובר 2010
בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
 6מפגשים שבועיים בימי א' • בשעות  24 • 17:00 – 13:00שעות לימוד
שימוש חופשי מתקלות בכלי רכב ,אניות ,מטוסים ,מכונות ,ציוד הידראולי ועוד כהנה וכהנה מחייב
ידע רב בנושא שמנים וסיכה ,שימוש מושכל בשמנים למיניהם ומעקב אחר איכות השמן ותקינות
הציוד .הקורס מעניק מענה ראוי לשאלות בסיסיות של מפעילים ,של משתמשים ושל אנשים
המצויים והפועלים בעולם הנפט ו/או בסמוך לו.
להרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת דלקים אלטרנטיביים 15/9/10
ועדת שימושים ובדיקות 26/10/10
-

♦ קורס מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות
הולכה וחלוקה של גז טבעי
מתוכנן לנובמבר 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורס כלכלת אנרגיה – מחזור 5
יחל ב 6 -באוקטובר 2010
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד •
בימי רביעי בשעות 17:00 – 13:00
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בסחר בנפט גולמי ובמוצרי
נפט ,שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים,
אופציות על מחיר הנפט ,מבנה מחירי הדלק
בישראל ,ועוד .כמו כן כולל הקורס מפגש
בנושא הגז הטבעי ותגליות הגז בישראל.
להרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
 2מיליארד שקל לפיתוח
תחליפי נפט
)כלכליסט(22.8.10 ,
קנסות בחצי מיליון שקל
לעיריות וחברות שלא דווחו
על צריכת האנרגיה שלהן
)דה מרקר(23.8.10 ,
העליון :יש לבטל הסכם
שהעניק לחברת החשמל
הנחה של  80%בארנונה
)דה מרקר(24.8.10 ,
קנסות לעשרות ארגונים שלא
התייעלו אנרגטית
)מעריב(24.8.10 ,
דיווח במצרים :ישראל תמכור
למצרים גז שקנתה ממנה
ברווח ענק; חברת מרחב:
"הסיפור מופרך"
)גלובס(25.8.10 ,
גבעות אכזבה את המשקיעים
מניית החברה ירדה ב11% -
)דה מרקר(25.8.10 ,
הערכות :רק השותפות בקידוח
תמר ניגשו למכרז הגז של
חברת החשמל ב 7 -מיליארד
דולר
)דה מרקר(25.8.10 ,
"מס עוקף תמלוגים על משאבי
טבע אינו חוקתי"
)כלכליסט(25.8.10 ,
הכסף ילך ליזמים ,לא לשכנים
)ידיעות אחרונות(25.8.10 ,
הקרב על תמלוגי הגז
)גלובס(26.8.10 ,
הרשויות מתווכחות ,וישראל
מתרחקת מיעדי האנרגיה
)הארץ(27.9.10 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
תקנות בנושא דלקן אוניברסאלי
משרד התשתיות הלאומיות פרסם לביקורת הציבור את נוסח טיוטת תקנות משק הדלק )קידום
התחרות )כללים להתקני תדלוק אוטומטיים( ,התש"ע –  .2010את ההערות יש להעביר למר חן בר
בספטמבר .2010
עד 15
יוסף ,מנהל
משילוב
הדלק,מנוס
מינהללא יהיה
"
תקן ישראלי ת"י  - 61400-2טורבינות רוח :טורבינות רוח קטנות
מכון התקנים פרסם להערות הציבור הצעת תקן לטורבינות רוח קטנות .ניתן להעביר הערות עד
ליום  19בספטמבר .2010
נשברו שיאי הביקוש לחשמל
שיא של כל הזמנים בביקוש לחשמל בישראל –  11,530מגה-וואט נרשם ב 19 -באוגוסט ,2010
פורסמוכ 20 -ימים של עומס חום כבד בהם נשברו כמה פעמים שיאי ביקוש.
לאחר
המצגות מכנס 'התייעלות אנרגטית  '2010של המכון הישראלי לאנרגיה
ולסביבה  -כבר באתר האינטרנט www.energy.org.il :

נתניהו הציע ליוון לקלוט את
הגז מלוויתן
)דה מרקר(29.8.10 ,
הלוויתן יוצא לדרך 150 :מיליון
דולר יושקעו בתקווה לגילוי
כפול מתמר
)דה מרקר(30.8.10 ,
האנליסטים מרגיעים" :הסיכוי
לנפט נמוך ,לא ניתן להסיק
עלייה בשווי לוויתן"
)מעריב(30.8.10 ,
חבית הנפץ של הגז המצרי
)כלכליסט(30.8.10 ,

איכות הסביבה
קידום מיזמי אנרגיה מתחדשת בישראל
סגן ראש הממשלה ושר הפנים ,אלי ישי ,ושר התשתיות הלאומיות ,עוזי לנדאו ,נפגשו במטרה
לקדם פרויקטים לאומיים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל .השרים החליטו לצמצם את
החסמים המונעים יישום פרויקטים של אנרגיה מתחדשת ולקיים שיתוף פעולה בין המשרדים.

חוזה השירות של בטרפלייס
נחשף :ניידות חשמל ולקוחות
VIP
)כלכליסט(30.8.10 ,

מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הרכב החשמלי
משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז למתן שירותי ייעוץ לליווי ויישום מדיניות המשרד בנושא
הרכב החשמלי .על היועץ יהיה לסייע לצוות המשרדי המוביל את הטיפול בהחדרת הרכב החשמלי
למשק הישראלי וללוות אותו במתן חוות דעת כלכליות ,מחקרי היתכנות וניתוחי שוק.

האחרון כבר לא צריך לכבות
את האור
)גלובס(30.8.10 ,

דרישות תקנות מקורות האנרגיה
ש
האגף לניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות הטיל ב 3 -החודשים האחרונים קנסות
מינהליים על חברות וארגונים שלא עמדו בדרישות תקנות מקורות אנרגיה ולא בצעו ו/או הגישו
סקרי אנרגיה.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ תאים פוטו-וולטאיים מסוג  – Thin Filmניתוח שוק ותחזיות עד שנת 2020
השוק העולמי של התאים הפוטו-וולטאיים מסוג  Thin Filmצפוי לצמוח משמעותית בשנים
הקרובות ,ולעמוד בחזית התעשייה הסולארית הפוטו-וולטאית כולה.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

רונית קן :אין בעיה בבעלות
האנכית של תשובה על גז
והתפלה
)דה מרקר(31.8.10 ,
אתרי פסולת מזהמים ,מוסרים
דיווחים כוזבים וגורפים
מיליונים
)הארץ(1.9.10 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה העולמית ה 23 -על גפ"מ:
rd

• 23

World LP Gas Forum
28 September – 1 October 2010, Madrid, Spain
www.wlpgasforum-aegpl2010.com
ועידה אירופית על שמנים בסיסיים וחומרי סיכה :

• European Base Oils & Lubricants
22 – 23 September 2010, London, UK
www.acius.net
וועידה על טכנולוגיית תאי דלק:

• Fuel Cells Science & Technology Conference
6 - 7 October 2010, Zaragoza, Spain
www.fuelcelladvances.com
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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