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כותרות אנרגיה

זה היום השביעי שמחיר הנפט במגמת ירידה
המסחר בנפט הגולמי נמצא במהלך החודש האחרון בירידה בבורסת ניו-יורק לנוכח החלשות
השווקים .קיים חשש כי ההתאוששות הכלכלית עשויה להיחלש ולעכב את הביקוש לדלק.
מחירי החוזים על הנפט למסירה בחודש אוגוסט עומדים על  71.97דולר לחבית בבורסת
הסחורות של ניו-יורק .אתמול נסחרו החוזים ב 71.98 -דולר לחבית ,המחיר הנמוך ביותר מאז
 8ביוני כאשר במהלכם ירד המחיר ב 8.7 -אחוז בשבעה ימים.
עפ"י התחזיות האירופאיות ,מחירי החוזים על הנפט מסוג ברנט במסחר האלקטרוני בבורסת
הסחורות של לונדון יעלה באוגוסט ב 3 -סנט ל 71.48 -דולר לחבית.
אנליסטים מעריכים כי מאגר המלאים ירד ב 2.75 -מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-
 . 2/7ירידה מ 363.1 -מיליון שבוע קודם.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

התייעלות אנרגטית

כנס – 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 הקש כאן

קורס .מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות הולכה וחלוקה של גז טבעי
מתוכנן לנובמבר
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד
בשנים האחרונות נעשים בישראל צעדים למעבר לשימוש בגז טבעי ,ובהם הפעלת תחנות כוח
של חברת החשמל ועידוד השימוש בגז במפעלי תעשייה.
הקורס יתמקד בהרכב ותכונות גז טבעי ,טכנולוגיות קידוח והפקה ,תקינה ,תפעול ,בטיחות
ותחזוקה של מערכות הולכה וחלוקה ,איכות הסביבה ,גז טבעי מנוזל ושימוש בגז טבעי בתעשייה
ובתחבורה.
לפרטים ולהרשמה אנא פנו למחלקת הדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ5/8/10 ,
ועדת שימושים ובדיקות24/8/10 ,
המכללה האקדמית נתניה – ביה"ס למינהל
עסקים תוכנית ) M.B.Aלימודי מוסמך במינהל
עסקים(.
בקרוב אפשרות להתמחות בניהול משאבי
טבע וסביבה.
הטבה ייחודית לעובדי חברות
לפרטים  -הדסhadas@m.netanya.ac.il :

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
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

בעוד שלושה חודשים :יופסק
השיווק של בנזין 96
)ידיעות אחרונות(28.6.10 ,
ישראל מסרבת לייצר חשמל
סולארי
)דה מרקר(28.6.10 ,
הבנה מסחרית לאספקת גז
בין תמר לחברה לישראל
)כלכליסט(29.6.10 ,
מחר :הדלק מתייקר ב2.5% -
)כלכליסט(30.6.10 ,
נוסעים  11אלף ק"מ בשנה?
משתלם לכם לעבור לרכב גז
)ידיעות אחרונות(30.6.10 ,
החשמל בדרך להתייקר
)ידיעות אחרונות(30.6.10 ,
בטר פלייס קיבלה את אישור
משרד התחבורה לייבא
מכוניות
)דה מרקר(30.6.10 ,
צו נגד סגירת חוות הגז
בקריית-אתא
)ידיעות אחרונות(30.6.10 ,
גרינפיס" :גם כלכלית משתלם
יותר להפעיל את התחנה
באשקלון בגז"
)מעריב(1.7.10 ,
לנדאו" :מעדיף חשמל ירוק –
ומאמין שנקבל חשמל ירוק"
)מעריב(1.7.10 ,
ישראמקו דיווחה על תגלית
נוספת – אך חוששת שאין מי
שיקנה את הגז
)דה מרקר(1.7.10 ,
רשות הגז :הקמת אסדה בים
עבור הגז מתמר תגרום נזק
של  10מיליארד שקל
)דה מרקר(1.7.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה
צו הגז )בטיחות ורישוי( )מיכלי גפ"מ מיטלטלים( ,התש"ע 2010 -
פורסם להערות הציבור נוסח מוצע לצווי הפיקוח על מצרכים ושירותים בתחום בטיחות הגפ"מ .ניתן
להגיש הערות עד  21ביולי .2010
להפחתת משילוב
טכנולוגיותלא יהיה מנוס
"
פליטות גזי חממה – קול קורא
קידום
בכוונת ועדת המנכ"לים לגיבוש תוכנית פעולה לאומית ,לבחון אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה
בתחום של התייעלות אנרגטית ובניה מודעת אנרגיה .ניתן להגיש ניירות עמדה עד  15ביולי .2010

תוכנה לבדיקת התאמת תקן  5282למבנים משמרי אנרגיה
משרד התשתיות פרסם תוכנת ניסוי לבדיקת התאמת תקן  5282למבנים משמרי אנרגיה.

רק  53%מהמערכות הסולאריות
שקיבלו רישיון חוברו לרשת
החשמל
)דה מרקר(2.7.10 ,
המסלול הירוק לOECD -
)דה מרקר(2.7.10 ,
זיהמת יותר ,שילמת יותר
)כלכליסט(4.7.10 ,

 – 5202דלק לרכב מנועי :גפ"מ – דרישות ושיטות בדיקה
ת" י
פורסמו
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד  25ביולי .2010

הסעיף שיאפשר לאגסי לקנות
חשמל מהחברה לישראל
)כלכליסט(4.7.10 ,

ת"י  1849חלק  – 11ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה – התקני עיגון –
דרישות ובדיקות
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד  30ביולי .2010

לנדאו :חוף דור אינו אופציה
לקליטת הגז מתמר
)דה מרקר(4.7.10 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון

איכות הסביבה
מערך וולונטרי לרישום ולדיווח פליטות גזי חממה
המשרד להגנת הסביבה ומוסד שמואל נאמן ,השלימו תקנון הפעלה המגדיר הנחיות למיפוי ,לכימות
ולדיווח פליטות גזי חממה המתאים לארגונים ישראליים .ב 1 -ביולי  2010נפתחה הרשמה
למצטרפים לעולם העסקים הגלובאלי.
הנחיות להגשת מסמך מסירת מידע לצורך רישוי אינטגרטיבי
המשרד להגנת הסביבה החליט לאמץ את עקרונות דירקטיבות ה IPPC -במתן תנאי רישיון עסק
למפעלים גדולים ומורכבים .המשרד הכין טיוטת מדריך לביצוע סקרים לצורך רישוי אינטגרטיבי.
♦ ♦ ♦ ♦
ש
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ השוק העולמי של אנרגיית הרוח
הדוח בוחן את שוק אנרגיית הרוח ,מציג התייחסות גם למדיניות הלאומית במדינות השונות,
תכניות התמיכה והתמריצים הניתנים לתעשייה.
♦ השוק הפוטו-וולטאי בארה"ב – תחזית עד 2020
המחקר מציג את המגמות המרכזיות בשוק הפוטו-וולטאי בארה"ב בין השנים .2020-2000
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

ב.מ.וו חשפה מכונית חשמלית
שתשווק החל ב2013 -
)דה מרקר(5.7.10 ,
גם כלמוביל רוצה עמדות טעינה
)כלכליסט(6.7.10 ,
מערכת הביטחון :לבדוק הסיכון
במתקני הגז
)הארץ(6.7.10 ,
רשות החברות תציע תוכנית
להפרטת חברת החשמל
)כלכליסט(7.7.10 ,
הזמן לציבור לחוות דעה על
תמלוגי הגז קצר משמעותית
)כלכליסט(7.7.10 ,
בתום דיון ממושך :תיבחן גם
האפשרות להקמת אסדה ימית
)ידיעות אחרונות(7.7.10 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון

אנרגיה בינלאומית
קורס על מימון פרויקטים של אנרגיה מתחדשת:
Renewable Energy Project Finance
6 - 8 September 2010, Germany
www.euromoneytraining.com/europe

כותרות אנרגיה

y

פורום אנרגיה וכלכלה:
Black Sea Energy & Economic Forum 2010
Sep. 29 – Oct 1, 2010, Turkey
www.acus.org/bseef2010
קורס על מודלים פיננסיים של נפט וגז בתעשייה:
Financial Modelling in the Oil & Gas Industry
22 - 23 November, 2010, London, UK
www.energyfinancialmodelling.co.uk
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עמוד 1

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

עמוד 2

