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לגיליון מצורף היום 'דף ירוק'

כותרות אנרגיה

האסון במפרץ מקסיקו ישפיע על מחירי הנפט בעתיד
נראה שהאסון במפרץ מקסיקו לא השפיע בטווח הקצר על מחירי הנפט ,שצנחו בסוף מאי אל
מתחת ל 68 -דולר לחבית עם קבלת הידיעה על ההתפוצצות באסדת ההפקה של 'בי .פי '.במפרץ
מקסיקו .המחירים עלו מיד והם נעים עתה סביב  78דולר לחבית .כושר התפוקה העודף של אופ"ק
הנאמד עתה ב 6 -מיליון ח/י ,ונכונות ממשלת ארה"ב לשחרר נפט ממלאי החירום האסטרטגי מנעו
עליית מחירים .אולם עתה צפויות מגבלות על הפקת נפט ממים עמוקים ורגולציה קשוחה יותר
במפרץ מקסיקו ובאזורים אחרים ,שעלולות לעכב מיזמים רבים .בנוסף ,ייתכן וכתם הנפט יגרום
לנזקים לתשתיות ההפקה וההובלה במפרץ מקסיקו שיקטינו את תפוקת הנפט .לפי הסוכנות
הבינלאומית לאנרגיה )"אומדן טנטטיבי"( ייגרעו כ 300 -אלף ח/י מתפוקת הנפט העולמית ב2015 -
בשל האסון .אד מורס סבור שצפויות תנודות חדות )פיקים( במחירי הנפט אם תירשם ירידה של
 500אלף ח/י בתפוקת הנפט של מפרץ מקסיקו ב 3 -עד  5השנים הבאות ,ואילו ב'דויטשה בנק'
סבורים שירידה בהיקף כזה תזניק את מחיר הנפט ל 150 -דולר לחבית.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

התייעלות אנרגטית

יום עיון – 3.8.10
ביום שלישי 3 ,באוגוסט  ,2010בשעות 17:00 – 08:30
באולם רוטשילד ,מוזיאון ארץ ישראל ,רח' חיים לבנון  ,2רמת אביב
התייעלות אנרגטית היא הדרך הנכונה להתמודדות עם האיום הכפול של ההתחממות הגלובאלית
ואבטחת הספקת האנרגיה .הפוטנציאל העסקי הגלום בייעול צריכת האנרגיה טומן בחובו
הזדמנויות כלכליות למשק ולחברות פרטיות .ביום העיון ישתתפו נציגים ממשרדי הממשלה
ומומחים נוספים שינתחו את ההתפתחות של תחום חשוב זה בישראל.
להרשמה אנא פנו למזכירות המכון

.אחריות סביבתית בעסקים – דיווח ,ניהול סיכונים ומוניטין
יום עיון – אוקטובר 2010
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בשנים האחרונות ניכרת מגמה עולמית של הרחבת הגילוי בדיווחים של חברות ציבוריות על
סיכונים סביבתיים ואחריות תאגידית .בישראל יש תקנות להרחבת הדיווח הסביבתי של חברות
ציבוריות ,ואף נחנך בבורסה מדד המדרג את החברות – מדד מעלה .יום העיון יעסוק בדרישות
לדיווח ,בהיבטים משפטיים של מסירת מידע ,בכלים בטיחותיים ובדרוג מעלה.
לפרטים ולהרשמה אנא פנו למחלקת ההדרכה במכון

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת ציוד סובב7/7/10 ,
ועדת שימושים ובדיקות24/8/10 ,

קורס -הכשרת ממונה אנרגיה
החל מ 7 -ביולי 2010
 23מפגשים אחת לשבוע בשעות 16:30–8:30
במכון התקנים הישראלי ,חיים לבנון  ,42ת"א.
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה של מכון
התקנים הישראלי .מוכר כימי כשירות.
לפרטים ולהרשמה:
טלtraining2@sii.org.il ,03 – 6465085 .

תזכורות על ימי עיון וקורסים
♦ קורס כלכלת אנרגיה – מחזור 5
נותרו מקומות בודדים למחזור  5של הקורס
שיחל ב 6 -באוקטובר .2010
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

♦ קורס שמנים – מחזור 5
החלה ההרשמה למחזור  5של הקורס שיחל
בחודש אוקטובר .2010

פצצת גז מתקתקת של מאות
מיליארדי דולרים
)כלכליסט(10.6.10 ,
מומחים :אין בסיס לתביעת
לבנון על בעלות תגליות הגז
מול חופי ישראל
)גלובס(10.6.10 ,
רשות החברות :להסב התחנה
באשקלון לגז
)כלכליסט(10.6.10 ,
יצחק תשובה" :הגדלת
התמלוגים היא הלאמה לא
צודקת .אף אחד לא עמד
בתור לקדוח"
)דה מרקר(13.6.10 ,
בדיקת חברת חשמל :אין
תקדים להסבת תחנה פחמית
לגז
)גלובס(14.6.10 ,
הדואר הירוק :יתקין 11
מערכות סולאריות על גגות
סניפי הדואר
)דה מרקר(14.6.10 ,
ים תטיס תגבה את הגז
מקידוחי תמר ודלית
)כלכליסט(14.6.10 ,
מנגנון רישום הפחמן
הוולונטארי של ישראל יצא
לדרך
)הסביבה(14.6.10 ,
עוזי לנדאו :העלאת תעריף
החשמל ב 1% -תממן הקמת
קרן להתייעלות אנרגטית
בהיקף של  200מיליון שקל
)דה מרקר(15.6.10 ,
בחברת החשמל בוחנים
הסבה חלקית לגז בחדרה
)כלכליסט(15.6.10 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה
הפסקת השימוש והמכירה של בנזין  96אוקטן
ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ב 27 -ביוני  ,2010בשעה  ,10:30בצו הפעלת רכב )מנועים ודלק(
)הפעלת רכב מנועי בבנזין( )הוראת שעה( )תיקון( ,התש"ע  ,2010בדבר הפסקת השימוש
משילוברכב.
מנוס בכלי
אוקטן
נזיןלא96
יהיה
והמכירה של ב "
הכנס הישראלי התשיעי לקורוזיה – קול קורא
הוועדה המארגנת של הכנס ,שיתקיים ב 10 -בנובמבר  2010בכפר המכביה ,רמת גן ,פונה
לעוסקים בנושא הקורוזיה להציע הרצאות ופוסטרים בתחומים רלבנטים ,הכוללים היבטים מעשיים
ו/או תיאורטיים בנושא .ניתן לשלוח ליו"ר הוועדה תקצירים עד doron@aeai.org.il :15.8.10

כותרות אנרגיה
יוסי מימן סגר חוזה תשיעי
לאספקת גז טבעי לישראל
)כלכליסט(15.6.10 ,
בכיר בדלק אנרגיה :אנו בוחנים
יצוא גז לטורקיה ,יוון ומצרים
)דה מרקר(16.6.10 ,
תושבי חוף הכרמל נגד מתקן
הגז" :יכול לקרות אסון כמו של
"?BP
)דה מרקר(16.6.10 ,

עוברים לגז טבעי – הלכה למעשה
פורסמו של רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות ושל התאחדות התעשיינים שיתקיים
כנס
ביום ד' 7 ,ביולי  ,2010בשעות  ,17:30 – 13:00בנס-פן ,מרכז קונגרסים והדרכות בבאר שבע
ההשתתפות ללא תשלום .להרשמה :טל ,08 – 6466705 .דוא"לleah@industry.org.il :

הצעת חוק :להגביל את מספר
הדיווחים לבורסה של חברות
חיפושי הגז והנפט
)דה מרקר(17.6.10 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון

איכות הסביבה
נוהל הטלת עיצומים כספיים
המשרד להגנת הסביבה פרסם את הנוהל המאפשר להטיל עיצום כספי על מפרי הוראות סעיף 14
לחוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג –  ,1993שתוקן בעקבות החלת חוק הגנת הסביבה )המזהם
משלם( ,הדן בעיסוק ברעלים ,ניהול פנקס רעלים ואיחסון רעלים.

מחקר של הכנסת :הממשלה לא
עומדת ביעדיה לשילוב אנרגיות
מתחדשות
)דה מרקר(17.6.10 ,

המעבר לגז טבעי בישראל
צריכת הגז הטבעי של חברת החשמל ב 2009 -שקולה לשימוש של  70אלף חביות נפט גולמי ביום,
אמר שמשון ברוקמן ,אחראי על רכש הדלקים בחברת החשמל ,שהרצה אתמול בקורס לכלכלת
אנרגיה במכון.

רשות החשמל :לאסור על ספקי
גז טבעי להחזיק תחנות כוח
)דה מרקר(20.6.10 ,

כריית פצלי שמן בחבל עדולם
הוועדה המשותפת פנים עבודה לנושא סביבה ובריאות של הכנסת תדון בנושא פצלי השמן בחבל
ש
עדולם ב 28 -ביוני  2010בנושא בשעה .14:30

אספקת הגז ממצרים צומצמה –
תחנת הכוח באשדוד
עברה לסולר
)כלכליסט(21.6.10 ,

♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ השקעות בתחום אנרגיית הקלינטק
המחקר מציג את העלייה בהשקעות ב 7 -טכנולוגיות להפקת אנרגיה ב 11 -מדינות שונות
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

בעקבות השרב הכבד נשבר שיא
הביקושים לחשמל
)גלובס(22.6.10 ,
מחיר הדלק למטוס נמוך יותר
מלמכונית
)ידיעות אחרונות(22.6.10 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס על מונחים וניהול מו"מ על הסכמי חיפושים והפקה:
International upstream fiscal terms and contract negotiations
12 - 15 July, 2010, London, UK
www.energyinst.org

משרד הפנים בוחן מחדש הקמת
מתקן לקליטת גז בעכו
)כלכליסט(20.6.10 ,

y

קורס על יסודות תעשיית הנפט:
Fundamentals of the petroleum industry
14 – 15 July 2010, Huston, TX. USA
www.energy.institution.org

y

ועידה ותערוכה על אנרגיה סולארית :PV

y 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference & Exhibition
6 – 10 September 2010, Feria Valencia, Spain
www.photovoltaic-conference.com

עמוד 1

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
עמוד 2

