י"ז אדר תש"ע -
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כותרות אנרגיה

נדנדת מחירי הנפט
בחודשים האחרונים נעו מחירי הנפט בטווח של  80 – 60דולר לחבית ,כשהמשקיעים ממהרים
להיפטר מהזהב השחור ברגע שמחירו מגיע ל 80 -דולר לחבית ,ולרכוש אותו מחדש כשהמחיר
יורד מתחת ל 70 -דולר לחבית .כשמחיר הנפט נע בתחום העליון של טווח המחירים צפו
האנליסטים ירידה במחיר בשל גורמים כלכליים כירידה בביקוש ומלאים גבוהים יחסית .כשהנדנדה
נעה כלפי מטה צפו התחזיות עליית מחירים והדגישו את הגידול בביקוש במדינות המתפתחות מול
הקיצוץ במכסות של אופ"ק .האם תמשיך נדנדת המחירים לנוע בטווח המוכר של  80 – 60דולר גם
במהלך שנת  ?2010גורם אחד שעלול להפר את היציבות היחסית בשוק הנפט הוא המשבר
הפיננסי ביוון ,שעלול לפגוע במדינות נוספות ולהניע את המשקיעים לנטוש את שוק הסחורות
ולחפש מקלט בדולר .התרחבות נוספת של המשבר עלולה לגרום למיתון כלכלי ולצניחה במחיר
הנפט אל מתחת לטווח המחירים .מנגד עלולה המתיחות הגוברת עם איראן להחריף ולגרום
להפסקת ייצוא הנפט .סביר להניח שכושר התפוקה העודף של אופ"ק יפצה על אובדן הייצוא
האיראני )כ 2.3 -מיליון חביות ליום( ונדנדת המחירים תמשיך לנוע בטווח המוכר לנו.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס שמנים – מחזור ד'
החל מ 23 -במאי 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד בימי ראשון בשעות 17:00 – 13:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
הקורס יתמקד בנושא השמנים ,כולל שמנים בסיסיים ותוספים ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד
ומשחות סיכה ,שמני מנוע אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת איכות אחזקה ,בדיקות
שוטפות ,פענוח תוצאות בדיקה ,ועוד.
מספר המקומות מוגבל
לטופס הרשמה הקש כאן

אכיפה פלילית של דיני הגנת הסביבה – המצוי והרצוי
יום עיון – 10.5.10
ביום שני 10 ,במאי  ,2010בשעות 17:30 – 12:30
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
ביום העיון תוצג תפיסת העבודה של המשרד להגנת הסביבה לצד עמדות של נציגים מהמגזר
הפרטי ומהארגונים הירוקים .כמו כן ייבחן יישומם של עקרונות המשפט הפלילי הכללי על
עבירות סביבתיות ,בדגש על מעמד נושאי משרה בתאגידים .בצד סוגיות אלה ,יוצגו אמצעים
חלופיים לאכיפה הפלילית והדרכים להקטנת החשיפה של נושאי המשרה.
להרשמה ולמידע נוסף אנא פנו למחלקת הדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות9/3/10 ,
ועדה למניעת זיהום11/4/10 ,

תזכורות על ימי עיון וקורסים
מתוכנן לחודש מאי :2010

קורס :טכנולוגיה והנדסת נפט
מתוכנן לחודשים הקרובים:

קורס :כלכלת אנרגיה
 5מפגשים שבועיים באולם שרייבר
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס מתמקד בסחר בנפט גולמי ,שיטות
מסחר ,שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים,
אופציות על מחיר הנפט ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

 7מפגשים שבועיים –  28שעות לימוד
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב
האספקה של נפט גולמי לישראל ועד לזיקוקו
למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו .הקורס
מיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה שהם
בעלי ידע מוקדם בנושא.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

הכור הגרעיני בדימונה יבצע
ניסויים בטכנולוגיות
סולאריות
)כלכליסט(11.2.10 ,
חדש :מדריך להתייעלות
אנרגטית במשרדי הממשלה
)כלכליסט(11.2.10 ,
גג הכנסת ייהפך לסולארי
)כלכליסט(11.2.10 ,
רשות החשמל שוקלת
לאסור על ספקי הגז הטבעי
להחזיק בתחנות כוח
)דה מרקר(11.2.10 ,
יו"ר מועצת הנפט:
"התעניינות כזו לא היתה
אף פעם"
)דה מרקר(12.2.10 ,
מתקנים סולאריים על גגות
פרטיים  -ללא הגבלה
)כלכליסט(14.2.10 ,
מכונית היחצנות המשומנת
)מעריב(14.2.10 ,
הרווחיות של חברת החשמל
– שליש מהרווחיות
הממוצעת בעולם
)דה מרקר(15.2.10 ,
מתקנים סולאריים קטנים:
יש מכסות ,אין תעריפים
)כלכליסט(15.2.10 ,
לראשונה בישראל :מרכז
לבחינת טכנולוגיות אנרגיה
מתחדשת
)מעריב(16.2.10 ,
תמהיל האנרגיות
המתחדשות ל:2020-
המכסות הסולאריות קוצצו
ב40% -
)דה מרקר(17.2.10 ,
לנדאו מקדם חוק עוקף
רשות חשמל
)כלכליסט(17.2.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בחוק הנפט
ועדת הכלכלה דנה ב 23 -בפברואר בחוק הנפט לפי הצעת ח"כ כרמל שאמה ,המבקש להגדיל את
שיעור התמלוגים שתקבל המדינה מתגליות נפט וגז )כיום  (12.5%ולשנות את מנגנון ההקצאה של
רישיונות החיפוש כדי לבצע התמחרות בין הגופים המבקשים לקבל רישיונות .לא התקבלו החלטות.

נחשפה רשת שעסקה
בהפצת מכלי גז גנובים,
חלקם מסוכנים
)גלובס(17.2.10 ,

 20רישיונות חדשים לחיפושי נפט וגז טבעי
המועצה המייעצת לענייני חוק הנפט במשרד התשתיות הלאומיות המליצה להעניק  20רישיונות
חדשים לחיפושי נפט וגז טבעי ,ולהפקת נפט מפצלי שמן בתחומי ישראל והמים הכלכליים.
כ 54% -משטחי הים בתחומי ישראל כבר תפוסים .ההמלצות דורשות את אישור שר התשתיות.

חברת החשמל" :יש צורך
בתוכנית חירום להולכת
רשת החשמל מהנגב"
)מעריב(17.2.10 ,

מרכז ידע לחקר השפעות של קרינה בלתי מייננת
ועדת השרים למדע וטכנולוגיה אישרה הקמת מרכז ידע לחקר השפעות של קרינה בלתי מייננת על
בריאות הציבור .תקציב המרכז :מיליון שקל בשנה.

שותפות תמר ימכרו למפעל
סיליקט בדימונה גז בחצי
מיליארד דולר
)דה מרקר(21.2.10 ,

איכות הסביבה
 IRBCAלבחינת סיכונים בשיקום קרקע מזוהמת
צוות ה IRBCA -וד"ר אטול סלהוטרה יתכנסו בחודש מאי לפגישה מסכמת ,שלאחריה צפויה
הפעלת כמה פיילוטים לבחינת התוכנה להערכת סיכונים בשלב הראשון של התהליך )(Tier 1
והיבטים נוספים של התהליך .המטרה היא לספק מסגרת אובייקטיבית ,סבירה מבחינה טכנית,
עקבית וידועה מראש לקבלת החלטות לשיקום אתרים.
קול קורא למימון מיזמי אנרגיה מתחדשת
משרד התשתיות הלאומיות ,משרד האנרגיה האמריקאי וקרן  BIRDפרסמו ביחד קול קורא
להגשת הצעות למימון מיזמים משותפים )ישראל-ארה"ב( למחקר ולפיתוח ולהמצאות בתחומי
אנרגיה מתחדשת .על המיזמים להיות בעלי פוטנציאל מסחרי .המימון :עד  1מיליון דולר למיזם.

 - - - -ניתן לרכוש מנוי משולב לפרסומי המכון וסיסמת כניסה למאגר המידע- - - - - דף אנרגיה  -עדכונים שוטפים על משק האנרגיה הישראלי – במייל אחת לשבועיים דף ירוק  -לקט מאמרים וידיעות בנושאי אנרגיה מתחדשת– במייל אחת לחודש דפי מידע  -מאמרים וכתבות בנושאי אנרגיה וסביבה בעולם -נשלח בדואר כל רבעון אתר האינטרנט ומאגר המידעwww.energy.org.il :מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק טורבינות הרוח העולמי ב :2010 -המגמות בשוק ,הרגולציה ,תוכניות השיווק והטכנולוגיות.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים  info@meidata.com :טל054-2288378 .

הוועידה ה 12 -על תאי דלק קטנים:
Small Fuel Cells 2019 2010
12 – 13 April 2010, Cambridge, MA. USA
www. knowledgefoundation.com

חברות הדלק" :ננקוט בכל
דרך לבטל התייקרות עמלות
השימוש בכרטיסי אשראי"
)גלובס(22.2.10 ,

חברת החשמל חידשה את
המגעים עם  BGלרכישת
הגז הטבעי שמול חופי עזה
)דה מרקר(23.2.10 ,

y

משפחת עופר – שחקן
מרכזי בשוק החשמל:
תשלש הייצור במיליארד
דולר
)גלובס(24.2.10 ,

y

להבה שפרצה בקידוח צוק-
תמרור בים המלח הקפיצה
את מניית זרח ב18% -
)כלכליסט(26.2.10 ,

y

מנכ"ל חברת החשמל:
להניע מחדש את הרפורמה
המבנית
)ידיעות אחרונות(1.3.10 ,

אנרגיה בינלאומית

הוועידה השנתית ה 3 -של  SMIעל גזיפיקציה:
Gasification 2010
19 - 20 April 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk

נובל אנרג'י מתכננת קידוח
גדול נוסף השנה – לפני
הפקת הגז מתמר
)דה מרקר(22.2.10 ,

בקרוב :דירוג מכוניות
היברידיות לפי קרינה
)כלכליסט(22.2.10 ,

♦ ♦ ♦ ♦

קורס של מכון הנפט הבריטי על יסודות תעשיית הגז:
Fundamentals of the Natural Gas Industry
16 – 19 March 2010, London, UK
www.energyinst.org

תוכנית :לשרוף את הזבל
של המדינה
)ידיעות אחרונות,
(21.2.10

עמוד 1

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

עמוד 2

