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כותרות אנרגיה

מחירי הנפט לא נכנעו לחורף הקר
מחירי הנפט הגולמי נעים סביב  78דולר לחבית בארה"ב ו 76.93 -דולר לDated Brent Spot -
בלונדון ,למרות מזג האוויר הקר בצפון-מזרח ובמרכז ארה"ב והשלגים באירופה .אנליסטים צפו
שמחירי הנפט והגז ימשיכו לעלות לאחר חג המולד בהשפעת מזג האוויר הקר וההודעה של משרד
העבודה האמריקאי על ירידה במספר המובטלים .ואכן דווח בארה"ב על משיכות גדולות מהצפוי
ממלאי הנפט הגולמי והבנזין ,אולם מלאי הנפט הגולמי והתזקיקים עדיין גבוהים בהרבה מהממוצע
והם ימשיכו למתן את העליות במחירי הנפט.
מחירי 'סל אופ"ק' )המחיר הממוצע לנפט של  12חברות הארגון( מטיבים לשקף את התמונה בשוק
הנפט .מחיר הסל עלה אתמול ב 1.53 -דולר ל 74.24 -דולר לחבית ,אך המחיר הממוצע של הסל
עד עתה השנה הוא  60.82דולר לחבית ,נמוך בהרבה מהמחיר הממוצע של 'סל אופק' לשנת
 2008שהיה  94.45דולר לחבית.

הודעות על ימי עיון וקורסים
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
לאחר 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 מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות בעבודה
לטופס הרשמה הקש כאן

הבטחת איכות בנזין וסולר במהלך הפצתם ממסופי ניפוק לתחנות תדלוק
יום עיון – 8.2.2010
ביום שני 8 ,בפברואר  ,2010בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מהילת המוצרים המסופקים לתחנות התדלוק פוגעת הן באוצר המדינה והן בכלי הרכב ,ויכולה
לגרום להשבתה מיידית של הרכב ולנזק מצטבר .יום העיון יעסוק בהשפעת הדלק המהול על
מערכות ההולכה וההזרקה של כלי רכב מדרגת 'יורו  '4ומעלה ,בדרכים לגילוי התופעה ובצעדים
המתוכננים לצמצומה.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות6/1/09 ,
ועדת ציוד -
סובב7/1/09 ,

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

הופיע 'דפי מידע  - '333דצמבר 2009
מאמרים ,כתבות וידיעות על אנרגיה ,איכות
הסביבה ואנרגיה מתחדשת בישראל ובעולם.
לקבלת כתב העת אנא פנו למחלקת המידע

הרפורמה בחברת החשמל
תידחה בפעם השישית –
לינואר 2011
)דה מרקר(17.12.09 ,
 200לקוחות עסקיים נותרו
מחוץ למכסה הסולארית
)דה מרקר(17.12.09 ,
מכון ראנד" :להעלות תעריפי
החשמל בישראל ב- 30% -
"40%
)גלובס(21.12.09 ,
"מזגן יקצר בחצי את טווח
הנסיעה של רכב חשמלי"
)כלכליסט(22.12.09 ,
 :2009ירידה ראשונה במכירת
היברידיות בישראל
)ידיעות אחרונות(22.12.09 ,
עדיין אין פתרון ליזמי
המתקנים הפוטו-וולטאיים
הקטנים
)מעריב(22.12.09 ,
דו"ח :זיהום קרקע חמור
ברחבי גוש דן מסכן את
התושבים ואת רוכשי הדירות
)הארץ(23.12.09 ,
האוטובוסים נקיים יותר אך
הפקקים גורמים להם לזהם
)הארץ(23.12.09 ,
מכוניות המנהלים ההיברידיות
יוזלו
)כלכליסט(23.12.09 ,
שמח בכינרת :נחנך מתקן
ההתפלה החדש בחדרה
)ידיעות אחרונות(24.12.09 ,
"צה"ל ישקיע  34מיליון שקל
ב 2010 -בחיסכון באנרגיה"
)כלכליסט(24.12.09 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
הקמת מתקנים סולאריים
ועדת הכלכלה של הכנסת תדון היום בתמריצים ובמכסת ההתקנות של מערכות סולאריות .שלשום,
החשמל בקשות להקמת מתקנים פוטווולטאיים עסקיים לייצור חשמל
אישרה
רשותמשילוב
יהיה מנוס
ב 28 -בדצמבר",לא
שהוגשו עד ה 14 -בדצמבר והקמת מתקנים בינוניים .כושר הייצור הנוסף נאמד ב 11 -מגה-וואט.
ב 5 -בינואר תדון המועצה הארצית במתווה התכנוני להצבת מתקנים סולאריים.
גז טבעי ועתיד האנרגיה בישראל
כדי להבטיח את ההספקה על ישראל לרסן את הגידול בביקוש לחשמל ולגוון את סל מקורות
האנרגיה ,ממליץ מחקר של מכון 'ראנד' .בנוסף ממליץ המחקר על הגדלת הסובסידיות לאנרגיה
סולארית ועל אחסון סולר למקרים של הפרעות בהספקת הגז .ניתן לקבל את הדוח המלא במכון.
פורסמו
תקן ישראלי ת"י  :5563דלק סילוני )דס"ל(
פורסמה טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד ל.13.1.09 -

מנכ"ל האוצר ,חיים שני ,יעמוד
בראש צוות להפחתת פליטות
גזי החממה בישראל
)גלובס(24.12.09 ,
נתנו גז ב :2009 -שנת קדחת
הקידוחים
)גלובס(25.12.09 ,
חברת החשמל תרכוש
מתשובה גז ב 7.5 -עד 10.5
מיליארד דולר
)כלכליסט(27.12.09 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
חוק אוויר נקי – הוועדה לקביעת ערכי איכות אוויר
ב 12 -בינואר  2010תתקיים ישיבת סיכום של הוועדה לקביעת ערכי איכות אוויר שמטרתה לקבוע
על פי חוק אוויר נקי ערכי יעד ,ערכי סביבה ,ערכי התרעה וערכי ייחוס למזהמי אוויר המופיעים
בנספחים לחוק .מזהמים אלו כוללים ,בין היתר ,אוזון ,גופרית דו חמצנית ובנזן.
לקבלת טיוטת ההמלצות אנא פנו למזכירות המכון.
פליטות מדודי קיטור בעלי הספק תרמי קטן מ 50 -מגה-וואט
המשרד להגנת הסביבה החליט לקבוע ערכי פליטה חדשים לדודי קיטור )קיטור ומים חמים( בעלי
הספק תרמי קטן מ 50 -מגה-וואט .טיוטה של ההמלצות ,שיעוגנו בשלב הראשון כתנאים ברישיון
העסק ובהמשך כתקנות ,נשלחה למכון האנרגיה לקבלת הערות .ניתן להעביר הערות עד .30.1.10
לקבלת טיוטת ההמלצות אנא פנו למזכירות המכון.
ש
שינוע חומרים מסוכנים )חומ"ס(
באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגהות  www.osh.org.ilנפתח מדור חדש הכולל מידע רב
בנושא שינוע חומ"ס וקישורים למשאבי מידע חשובים.

הוועידה הלאומית לאנרגיה 2010

הסמכות לקביעת תמריצים
לאנרגיות מתחדשות תועבר
לידי שר התשתיות
)דה מרקר(24.12.09 ,

!Save the date
אתגרים והזדמנויות באספקת אנרגיה
יום רביעי 3 ,במרץ  ,2010בין השעות  ,17:30 – 8:30במלון הילטון – תל-אביב

הוועידה השנתית ה 3 -של  SMIעל גז לא-קונבנציונאלי:
Unconventional Gas 2010
15 – 16 March 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

רשות החשמל תגדיל את
מכסות החשמל הסולארי
)כלכליסט(29.12.09 ,

מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה והקלינטק
מאת חברת
 – Meidataלמידע עסקי

אנרגיה בינלאומית

הוועידה ה 4 -של  Plattsעל אחסון גז טבעי באירופה:
Platts 4th Annual European Gas Storage: Adding Security through Flexibility
9 – 10 February 2010, Budapest, Hungary
www.platts.com/conferences

אושר :הקמת ועדת שרים
לקידום אנרגיות מתחדשות
)גלובס(28.12.09 ,

♦ ♦ ♦ ♦

!Save the date

ועידה של  Argusעל נפט גולמי באמריקה:
Argus Americas Crude Summit 2010
26 - 28 January 2010, Huston, Tx. USA
www.arguscrude.com

תשובה" :בעזרת השם ,נהפוך
לשחקן עולמי בתחום
האנרגיה"
)ידיעות אחרונות(28.12.09 ,

• שוק הביו-דיזל העולמי
ניתוח ותחזיות עד 2020
y

y

y

• שוק הרכבים ההיברידיים
החשמליים – ניתוח
ותחזיות עד 2015
•  10שווקי אנרגיית הרוח
בעולם הצפויים לצמיחה
המהירה ביותר עד 2015
למחקרים אלו ולאיתור
מחקרים נוספים:
טל054 - 2288378 .
info@meidata.comעמוד 1
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