י"ז אדר ב תשע"א  23,במרץ 2011

רעידת האדמה ביפן תשפיע על שוק האנרגיה העולמי

כותרות אנרגיה

רעידת האדמה והצונאמי ביפן גרמו נזק לתחנות הכוח הגרעיניות וכושר ייצור חשמל בהיקף של 23
ג'יגה-וואט )כ 11% -מכושר ייצור החשמל היפני( אבד כנראה לצמיתות .אנליסטים צופים שאובדן
כושר ייצור החשמל ישפיע על שוק האנרגיה העולמי ובעיקר על שוק ה .LNG -נראה שיפן ,צרכנית
הנפט השלישית בגודלה בעולם ויבואנית ה LNG -הגדולה בעולם ,תיאלץ להגדיל את ייבוא ה-
 LNGב 8 – 4.1 -מיליון טון בשנה .הגידול בביקוש שיסייע ליצואניות ה LNG -למזרח הרחוק ,עשוי
להשפיע גם על מחירי הגז הטבעי באירופה ,שם משמשים משלוחי  LNG Spotתחליף לייבוא גז
טבעי יקר המוזרם בצינורות .שבועון הנפט  PIWמציין שלאחר רעידת אדמה ביפן ב ,2007 -שגרמה
נזק קטן יותר לתחנת כוח גרעינית אחת ,עלה מחיר ה LNG -עד ל 22 -דולר לטון .השבועון לא
צופה עליית מחירים כה חדה הפעם ,בשל הגידול בכושר הייצור העולמי של  LNGבשנים האחרונות
והירידה ביבוא משלוחי  SPOTלארה"ב .הנזק לבתי הזיקוק ביפן היה משמעותי ,אך עד לסוף
החודש צפוי אובדן כושר הזיקוק להצטמצם ל 620 -אלף ח/י.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

הכנה להסמכת בודק צנרת מוסמך API 570

הקורס יחל ב27.4.11 -
 10מפגשים שבועיים של יום מלא ● באולם שרייבר בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
המשרד להגנת הסביבה מגבש עתה דרישה רגולטורית לאישורים של צנרת תהליכית על ידי
מפקח  .API 570הקורס מבוסס על תכנית "מפקח צנרת  "APIשל מכון הנפט האמריקאי ,והוא
מיועד לכל מי שעוסק או מתכוון לעסוק בצנרת תהליכית ומעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא,
ולכל מי שמעוניין לגשת למבחן  APIולקבל תעודה של מפקח מוסמך לצנרת.
הקורס והמבחן הסופי לקבלת תעודת הסמכה מהממונה יהיו בשפה העברית
לטופס הרשמה הקש כאן
.

מישוב אדים במתקנים

יום עיון – 12.4.11
יום העיון יתקיים ביום שלישי 12 ,באפריל  ,2011בין השעות 16:00 – 13:00
בחדר הישיבות במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
יום העיון יתמקד בנושא אחזקה ותפעול של מערכות מישוב אדים במתקנים .הרצאות על אחזקה
שוטפת של מתקני מישוב אדים קיימים ,מסלולי שדרוג אפשריים לעמידה בתקן ,Ta Luft
הבטחת תפקוד רציף של המערכות ,אחזקה מונעת לאבטחת פליטות בערכים מותרים ,ועוד.
ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית ע"י נציגי חברת Jordan
נא לאשר השתתפות במזכירות

ישיבות הועדות המקצועיות

חדש על המדף

ועדת בטיחות וכיבוי אש28/3/11 ,
ועדת גפ"מ7/4/11 ,
מערכי שאיבת דלק ממי תהום
תכנון
היבטים תיאורטיים ומעשיים
יום עיון – 16.5.11
יום העיון יתקיים ביום שני 16 ,במאי ,2011
בשעות  ,14:30 – 8:30באולם נופים ,מוזיאון
ארץ ישראל ,רח' חיים לבנון  ,2רמת אביב.
הרצאות בעברית ובאנגלית
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

ספר חדש :נושאים נבחרים
בטריבולוגיה ,שמנים וחומרי סיכה
לראשונה בשפה העברית ,ספר מקיף
ומעודכן בנושאי טריבולוגיה ,שמנים
וחומרי סיכה ,שנכתב ונערך על ידי
טובי המומחים לנושאים אלו בישראל.
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה
ולסביבה.
מחיר מיוחד לעמיתי המכון.
לרכישה :אביבה ,טל03-6414271 .

הגז עוד לא זורם ,אך  3צוותים
כבר בונים על הרווחים
)כלכליסט(10.3.11 ,
ח"כים :להפחית ההיטל על
רווחי הגז; העלות למדינה:
לפחות  5מיליארד ש'
)דה מרקר(14.3.11 ,
דור אלון תקים עבור סוגת
תחנת כוח ב 100 -מיליון דולר
)דה מרקר(14.3.11 ,
לאחר יותר מחודש :אספקת
הגז ממצרים אמורה להתחדש
היום
)מעריב(14.3.11 ,
לנדאו :המשק זקוק לחשמל
מיידית
)גלובס(15.3.11 ,
אספקת הגז ממצרים שוב
נדחתה
)מעריב(15.3.11 ,
יוסי לוי מונה למנכ"ל שמן:
יפתח את שדה הנפט מול
אשדוד
)כלכליסט(15.3.11 ,
ישראל וקפריסין יבחנו את יצוא
הגז מלוויתן
)דה מרקר(15.3.11 ,
שלוש חברות זרות ייגשו
למכרז הגז הנוזלי של חברת
החשמל
)דה מרקר(16.3.11 ,
משרד התשתיות :לאשר מיד
הקמת מתקנים סולאריים
בהספק  500מגוואט
)גלובס(17.3.11 ,
עמוד 1
1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
אושרה הצעת החוק להתייעלות אנרגטית של המדינה
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק מקורות אנרגיה התש"ן –
 ,1989המחילה על מוסדות המדינה חובת התייעלות אנרגטית.
"לא יהיה מנוס משילוב
בקרוב :תקן לגז טבעי דחוס לתחבורה
במסגרת ועדות התקינה של מכון התקנים נמצא בהכנה תקן לגז טבעי דחוס לתחבורה ,כך עולה
מישיבת ועדת שימושים ובדיקות של המכון ,בראשות משה בוסאני ,שנערכה ב 9 -במרץ .2011

תקן ישראלי ת"י  :14015ניהול סביבתי – הערכה סביבתית של אתרים וארגונים )(EASO
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .15.4.11

הנזק למשק בעקבות היעדר הגז
המצרי 234 :מיליון שקל
)כלכליסט(17.3.11 ,
הגז המצרי חזר לזרום – אך
בישראל חוששים מייקורו
)דה מרקר(17.3.11 ,
על רקע הדיונים במסקנות
ששינסקי :נובל אנרג'י יוצאת
בקמפיין תדמיתי
)דה מרקר(17.3.11 ,

פורסמוישראלי ת"י  5282חלק  :1דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה :בנייני מגורים
תקן
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .20.4.11
קורס למדידות סטטיות ודינמיות של מוצרי נפט – מתוכנן ליוני 2011
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

מכה נוספת למיזם הסיבים
האופטיים של חב' החשמל:
משרד הפנים דורש שינוי חקיקה
)גלובס(21.3.11 ,

איכות הסביבה
החוק למניעת מפגעי אסבסט וחוק אכיפה סביבתית
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק למניעת מפגעי
אסבסט ,האוסר שימוש חדש באסבסט ומסדיר את הטיפול בו ,ואת חוק אכיפה סביבתית ,המעניק
סמכויות פיקוח ואכיפה נרחבות למפקחי המשרד להגנת הסביבה.

ההכנסות מהגז יתחלקו בין "קרן
עושר לאומית" להחזר החוב של
המדינה
)דה מרקר(21.3.11 ,

מכרזים להקמת מתקנים פוטו-וולטאים
משרד התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל פרסמו  2מכרזים נוספים לשיווק קרקע להקמת
מיזמים סולאריים פוטו-וולטאים לייצור חשמל בהספק כולל של  15מגה-וואט ,במצפה רמון ובעין
עברונה .בסך הכול יפרסם המינהל מכרזים להקמת  7תחנות כוח סולאריות בנגב.

הגז המצרי חזר – אבל בז"ן לא
קיבלה אישור להשתמש בו
)דה מרקר(21.3.11 ,

מידע על ציוד מגן אישי
ש
הופיע חלק ב' של החוברת בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות :ציוד מגן אישי – דגשים בבחירת ציוד
להגנת הנשימה ,בחירה ,התאמה ,תרגול ,תחזוקה ואחסון ,מאת דוד זיו.

שטייניץ הודה כבר לפני שנה:
העלאת התמלוגים על תגליות
הגז "תשורשר לצרכן"
)גלובס(22.3.11 ,

♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
♦ טכנולוגיית  :Concentrated Photovoltaicהיקף השימוש בה ברמה העולמית ,ניתוח העלויות,
היעילות והמרחב התחרותי עד – .2020
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

יבוא הגז בסכנה :עיריית חדרה
עתרה לבג"ץ נגד הקמת מתקן
גז נוזלי סמוך לעיר
)דה מרקר(22.3.11 ,

אנרגיה בינלאומית
ועידה ותערוכה של תעשיית הנפט האוסטרלית:

• APPEA 2011
10 – 13 April 2011, Perth, Australia
www.appeaconference.com.au
הוועידה ה 3 -על אנרגיה ,שינויי אקלים ופיתוח באמריקה הלטינית:
rd

•3

. ELAEE 2011
18 – 19 April 2011, Buenos Aires, Argentina
www.elaee2011.org
ועידה על מיסוי נפט וגז:

• Taxation in Oil and Gas
9 – 10 May 2011, London, UK
www.smi-online.co.uk
עמוד 1
2
עמוד 2

