כ"א חשון תש"ע  23 -ספטמבר 2009

מחירי הנפט והגז מתקשים לשחזר את שיאי העבר

כותרות אנרגיה

שרי אופ"ק היו שבעי רצון ממחירי הנפט שהכפילו את עצמם מאז חודש נובמבר והם נעים עתה
סביב  70דולר לחבית ,אולם גם הם יודעים שרמת מחירים זו אינה מובטחת ,לפחות בטווח הקצר.
המדינות המתועשות מתקשות להתאושש מהמשבר ,ובמלאי הנפט ,בעיקר במלאי התזקיקים,
נרשמה עלייה משמעותית )לפי  EIAנרשמה בארה"ב ב11 -בספטמבר ירידה של  4.7מיליון חביות
במלאי הנפט הגולמי אולם גם עלייה של  2.2מיליון חביות במלאי התזקיקים( .מנגד מגבירה רוסיה
את תפוקת הנפט ,חברות אופ"ק חורגות מהמכסות שהטיל עליהן הארגון והשוק רווי בנפט.
בשוק הגז התמונה דומה .מחירי הגז בארה"ב ,שצנחו משיא של  13.7דולר ביולי  2008לשפל של
 2.4דולר ל 1 -מיליון  Btuב 4 -בספטמבר ,עלו בשבוע שחלף ב 28% -והם נסחרים עתה ב3.35 -
דולר ל 1 -מיליון  .(Henry Hub Spot) Btuנראה שכפי שמחירי הנפט מתקשים לחצות את מחסום
ה 75 -דולר לחבית ,מתקשים מחירי הגז לחצות את מחסום ה 3.6 -דולר  -לפחות בטווח הקצר.

הודעות על ימי עיון וקורסים
עדכונים וחידושים בטיפול בקרקעות מזוהמות
יום עיון – 14.10.09
ביום רביעי 14 ,באוקטובר  2009בשעות 17:30 – 12:30
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
יום העיון הנערך בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ,יעסוק בהנחיות החדשות של המשרד להגנת
הסביבה לביצוע סקרי קרקע ושיקום קרקע ,היבטים משפטיים ,עדכונים במתודולוגיה להערכת
סיכונים לשיקום קרקעות ) ,(RBCAמערכת שיקום אלקטרו-ביולוגית ) (EBRומערכת שיקום
אלקטרו קינטית ) (EKועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

אנרגיה גרעינית – חלופה לאנרגיה פוסילית
יום עיון – 30.11.09
ביום שני 30 ,בנובמבר  2009בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הביקוש למקורות אנרגיה שאינם מזהמים את האוויר הניע מדינות רבות לשקול מחדש את
השימוש באנרגיה גרעינית .למדינת ישראל נתונים אובייקטיביים ייחודיים היכולים להשפיע על
מערכת השיקולים בעד או נגד אנרגיה גרעינית .יום העיון יעסוק בסוגיות שונות בנושא האנרגיה
הגרעינית כחלופה לאנרגיה פוסילית בהקשר של המשק הישראלי.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות29/9/09 ,
ועדה לציוד סובב21/10/09 ,

רכבים מונעים באנרגיות
חלופיות – אופציה אמיתית?

תזכורות על קורסים וימי עיון
הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח
קורס – 10.11.09
 5מפגשים שבועיים בימי שלישי
לטופס הרשמה הקש כאן

יום עיון 23.12.09

♦

יום רביעי בשעות 17:30 – 12:30
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה

קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה

למידע נוסף ולהרשמה נא לפנות
למחלקת ההדרכה

מחזור  - 2אוקטובר 2009
בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי אריאל

תשובה" :קדחנו רק פסיק ממה
שיש"
)גלובס(9.9.09 ,
חברת פז תקים תחנת כוח נוספת
בבית הזיקוק באשדוד
)ידיעות אחרונות(9.9.09 ,
חברת החשמל במו"מ להקמת
מערכות חשמל באפריקה
)מעריב(13.9.09 ,
חברת החשמל חושפת את עלות
פתיחת ההסכם לאספקת גז עם
 300 – EMGמיליון דולר
)דה מרקר(14.9.09 ,
כרמל כימיקלים חזר לעבוד
באופן חלקי
)(y net ,14.9.09
משרד התמ"ת מחלק מענקים
גם למפעלים מזהמים
)כלכליסט(15.9.09 ,
בתי החולים עוברים לירוק
)דה מרקר(16.9.09 ,
תביעה נגד תע"ש :מזהמת את מי
השתייה ברמת השרון
)ידיעות אחרונות(16.9.09 ,
כינוס בעלי המניות בחב' החשמל
לאישור הסכם הגז נדחה בחודש
)גלובס(17.9.09 ,
הדרך לאנרגיה ירוקה עוברת
בסולר
)גלובס(17.9.09 ,
"ישראל – מעצמה בתחום
האנרגיה"
)מעריב(17.9.09 ,
הערכה :פליטת גזי חממה תוכפל
בתוך עשור
)ידיעות אחרונות(21.9.09 ,

למידע נוסף נא לפנות לחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה
פעילות בוועדת התקינה המרכזית לאנרגיה במכון התקנים
בדיון האחרון בוועדה הוחלט להגביר את הכנת התקינה הקשורה לאנרגיה ירוקה .לצורך כך הוקמו שתי
ועדות טכניות :ועדה שתעסוק בנושא 'אנרגיות מתחדשות' ושתתמקד בשנה הקרובה בהכנת תקנים
לטורבינות רוח ,וועדה בנושא 'אנרגיה במבנים' ,שתכין תקנים למדידה ולצריכת אנרגיה במבנים.
מכרז לכתיבת מדריך למהנדס לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה
משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז לקבלת הצעות לכתיבת מדריך למהנדס בנושא חיזוק מבנים
מפני רעידות אדמה .המדריך ישמש כחוברת עזר למהנדס בבדיקות עמידות של מבנים קיימים ותכנון
חיזוקם .ניתן להגיש הצעות עד ל 11 -באוקטובר .2009

תקן ישראלי ת"י  413חלק  :2.2עמידות ברעידות אדמה :מבנים הנדסיים – מכלים על הקרקע
לאחסון נוזלים
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .1ניתן להעביר הערות עד .10.10.09

איום על בתי הזיקוק :חברות
הדלק מחדשות המגעים ליבוא
דלקים באופן עצמאי
)גלובס(22.9.09 ,
בקרוב באיילון :כך מתכנן שי
אגסי לשווק את המכונית
החשמלית בישראל
)דה מרקר(22.9.09 ,
בנק ההשקעות של האיחוד
האירופי יממן עד  50%ממתקן
ההתפלה באשדוד
)דה מרקר(23.9.09 ,
בקרוב :החברה לישראל תמכור
חשמל לחברת החשמל ב3.5 -
מיליארד שקל
)גלובס(23.9.09 ,

טיוטה לתקן ישראלי ת"י  1220חלק  :4מערכות גילוי אש :גלאי חום
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .14.10.09
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

איכות הסביבה
המלצות לבניית מערכת רשומות מידע סביבתי  PRTRבישראל
המשרד להגנת הסביבה העביר להתייחסות את טיוטת ההמלצות בנושא מערכת רישום המידע
הסביבתי  .PRTRיעדי המערכת הם :יצירת בסיס מידע לניהול סביבתי ,בניית כלי מדיניות
סביבתית ,קביעת יעדי הפחתת הפליטות ובחינתם והעלאת המודעות הציבורית לפליטות ,ובכלל זה
פרסום סוג ומיקום פליטות המזהמים לסביבה .המסמך הוכן על פי המלצות ה.OECD -
מנגנון דיווח וולונטרי לרישום פליטות גזי חממה בישראל
) (14.9.09טיוטה של תקנון ההפעלה של מנגנון הדיווח הוולונטרי לרישום הפליטות הוצגה על ידי
המשרד להגנת הסביבה ומוסד נאמן .צוות עבודה הכולל גם נציגים מהלמ"ס ,פורום ה ,15 -חברות
תעשייה ותחבורה וממכון האנרגיה ,צפוי להשלים את הכנת הטיוטה עד סוף חודש אוקטובר.
התקנון יפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה ,ולפי המתוכנן ,ייפתח לרישום ב 1 -בינואר .2010
בנייה ירוקה מייקרת ב 5% -בלבד
)(16.9.09בהערכה שמרנית ניתן לקבוע שבמדינת ישראל בנייה ירוקה לפי תקן  5281יקרה ב5% -
מבנייה רגילה ,אמר מר יואל וייל ,ביום עיון על בנייה ירוקה וחוסכת אנרגיה שנערך במכון .הוא
העריך שבשל החיסכון בהוצאות החשמל תוחזר ההשקעה בתוך  5 – 3שנים.

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 30 -של :Oil & Money
Strategies for Turbulent Times:
20 – 21 October 2009, London, UK – www.oilandmoney.net
הוועידה השנתית ה 2 -על יעילות אנרגטית ופחמן דו-חמצני:
Downstream CO2 & Energy Efficiency 2009
20 - 21 October 2009, Rotterdam, The Netherlands – www.acius.net
הוועידה השנתית ה 12 -של  SMIעל :GTL
Gas to Liquids 2009: Tackling the Challenges of a Changing Economic
Environment
27 -28 October, 2009, London, UK - www.smi-online.co.uk
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מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה והקלינטק
 - Meidataלמידע עסקי
•מגמות מיזוגים ורכישות בשוק
האנרגיה החלופית ביולי :2009
מידע מפורט על מיזוגים
ורכישות ,כולל מידע השוואתי
על מספר העסקות וערכן
בהתאם למגזרים השונים בשוק
ולמיקום גיאוגרפי.
•ניתוח עסקות בשוק האנרגיה
החלופית – אוגוסט :2009
הדוח מציג מעבר למידע על
מיזוגים ורכישות גם מידע על
עסקות פיננסיות ,שותפויות
עסקיות ורשימה של חברות
ייעוץ פיננסי מובילות בתחום
האנרגיה החלופית.
למחקרים אלו ולאיתור
מחקרים נוספים:
טל054 – 2288378 .
info@meidata.com
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לפרטים נוספים נא לפנות למחלקת המידע במכון
רח' חיים לבנון  ,26ת.ד ,17081 .תל-אביב  z 61170טל‘ z 03-6414271:פקסwww.energy.org.il z 03-6427033:

מו“ל :המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  zעורכת :ורדה מור varda@energy.org.il z
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