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כותרות אנרגיה

מתלות בייבוא  -ליצואנית אנרגיה
הדיווח של נובל אנרג'י על פוטנציאל הגז במאגר לוויתן שנאמד ב 1.5 -טריליון ממ"ק ,ועל סיכויים
לגילוי נפט מתחת למאגרי הגז עשוי ,אם יתגשמו התקוות ,להפוך את ישראל למעצמת אנרגיה
וליצואנית גז טבעי .בנוסף לידיעות על פוטנציאל לתגליות נוספות דווח גם על גידול של כ8% -
באומדן העתודות המוכחות של תגלית תמר ,ל 184 -מיליארד ממ"ק .ההסתברות הגבוהה )(50%
לתגליות גז נוספות בהיקף משמעותי עוררה התרגשות רבה ,אולם הדרך לפיתוח התגליות לאחר
שיוכחו כמסחריות עוד ארוכה.
בצד הידיעות המלהיבות נמשכים השינויים במשק האנרגיה בישראל .נתח הגז הטבעי בייצור חשמל
גדל בחודש שעבר ל 45% -ובמקביל נרשמת ירידה בצריכת כל סוגי המזוט .ב 4 -החודשים
הראשונים של השנה נרשמה ירידה של  13%בצריכת המזוט ל 660 -אלף טון בלבד ,וזאת בעקבות
ירידה של  16%בשנה שעברה בצריכת כל סוגי המזוט בעקבות המעבר לגז טבעי .השימוש בגז
טבעי צפוי לתרום לאיכות הסביבה בישראל ,והרחבת השימוש בו בשנים הבאות עם ניצול העתודות
החדשות שהתגלו למטרות אחרות )גז לתחבורה ,ועוד( טומן בחובו גם יתרונות כלכליים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

דלקים ותוספים לדלקים

יום עיון – 22.6.10
ביום שלישי 22 ,ביוני  ,2010בשעות 13:00 – 09:00
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
יום העיון הנערך בשיתוף עם חברת  ,Lubrizolמהחברות המובילות בעולם בנושאי תוספים,
דלקים ושמנים ,יעסוק במגמות באיכות הדלקים לעשור הבא ,בטכנולוגיות רכב ,דלקים ותוספים,
באיכויות ובמפרטי דלקים ובסוגי התוספים השונים .בנוסף ,הרצאה על השפעת התוספים על
צריכת הדלק בישראל – ניתוח ונתונים.
להזמנה הקש כאן
הרצאה באנגלית
.

התייעלות אנרגטית מנוע צמיחה למשק הישראלי

שינוי !!!
כנס – 3.8.10
שינוי !!!
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

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ24/6/10 ,
ועדת ציוד סובב7/7/10 ,
כנס מצטרפים למערך לרישום ודיווח
פליטות גזי חממה בישראל
יתקיים ב 14 -יוני  2010בבית התאחדות
התעשיינים ,רח' המרד  ,29תל-אביב
בשעות 14:00 – 08:45
הכניסה חופשית
ההשתתפות מחייבת הרשמה מוקדמת

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

יצרני החשמל יקבלו מכסה
חדשה של  135מגה-ואט
)כלכליסט(27.5.10 ,
נתניהו לא יתערב ,ועדת
תמלוגי הגז והנפט של שטייניץ
תפעל ללא הגבלות
)ידיעות אחרונות(27.5.10 ,
מתנתקות מהתלות במחירי
הנפט :פז ובז"ן משקיעות הון
בשדרוג בתי הזיקוק שלהן
)גלובס(28.5.10 ,
המועד חלף – חברת החשמל
ושותפות תמר עדיין לא חתמו
על עסקת הגז
)דה מרקר(30.5.10 ,
שיעור המיסוי לתמלוגי הגז
יעלה בקרוב
)כלכליסט(30.5.10 ,
משרד האוצר :מכרז תחנת
הכוח באשלים לא יבוטל
)כלכליסט(30.5.10 ,
בשורה לנהגים :מחיר הדלק
יורד הלילה ב5% -
)ידיעות אחרונות(31.5.10 ,
קרב המיליארדים על תמלוגי
הגז
)גלובס(31.5.10 ,
המדינה בוחנת את צמצום
המתקן ליבוא הגז הנוזלי
)דה מרקר(31.5.10 ,
הבירוקרטיה תקעה את
היוזמה לקידום אנרגיות
מתחדשות
)כלכליסט(31.5.10 ,
גבעות עולם פרסמה עוד
הודעה מעורפלת – המניה
קפצה ב19% -
)כלכליסט(31.5.10 ,
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ת"י  :5731דלק לרכב מנועי – אסטרים מתיליים של חומצות שומניות ) (FAMEלמנועי דיזל
)ביודיזל( – דרישות ושיטות בדיקה
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .25.6.10
"לא יהיה מנוס משילוב
תקן חדש לפלסטיק מתכלה ומוצריו
תקן ישראלי חדש ת"י  :6018פלסטיק מתכלה ומוצריו פורסם ע"י מכון התקנים .התקן מאמץ את
התקינה הבין-לאומית המגדירה הליכים ודרישות לזיהוי ולסימון מוצרי פלסטיק המתאימים להשבה.

הערכות :סבירות של 55%
למציאת גז או נפט ב"לוויתן"
)דה מרקר(1.6.10 ,
חלופת האסדה הימית חוזרת
למועצה הארצית
)כלכליסט(1.6.10 ,

קול קורא למחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה ל2010 -
משרד התשתיות הלאומיות פרסם קול קורא ) (18/10למחקרים בתחום האנרגיה והאדמה .הידיעה
פורסמה בדף אנרגיה מיום  14.4.10לפני הפרסום הרשמי.
פורסמו
אות המעסיק המתקדם לחברת פז
חה"כ אורית נוקד תעניק את אות המעסיק המתקדם לקידום נשים בעבודה לפז – חברת נפט בטקס
חגיגי שיערך בכנסת ב 14 -ביוני .פז היא חברת האנרגיה הראשונה שזכתה באות ואחת מ 5-גופים
שיקבלו את האות השנה.
ל
ל

דוראד תמכור את החשמל
ללקוחות פרטיים; ערבות
המדינה עשויה להתבטל
)דה מרקר(3.6.10 ,

השר להגנת הסביבה דורש לבטל את התכנית להקמת תחנת כוח פחמית
בעקבות הידיעות על סבירות גבוהה לתגליות גז נוספות בישראל ,דורש השר להגנת הסביבה ,גלעד
ארדן ,לבטל סופית את התכנית להקמת תחנת כוח פחמית באשקלון.

עתודות הגז הטבעי בתמר
גבוהות ב 10% -מכפי שסברו
עד כה
)גלובס(3.6.10 ,

התייעלות אנרגטית בבתי המלון
 20בתי מלון עמדו בדרישות המכרז שערך משרד התשתיות הלאומיות להתייעלות אנרגטית .בתי
המלון נדרשו לחסוך לפחות  10%מצריכת האנרגיה בתמורה למענק כספי של  200–74אלף שקל.

פוטנציאל לגז ב 300 -מיליארד
דולר; היעד הבא – נפט בים
)דה מרקר(4.6.10 ,

♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק האנרגיה הסולארית בארץ ובעולם
♦עתיד כלי הרכב החשמליים :טכנולוגיה ,התפתחות התשתית ומבט לעתיד
ש
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

טורקיה :נשעה פרויקטים בתחום
האנרגיה עם ישראל
)דה מרקר(4.6.10 ,

איכות הסביבה

גם גבעות עולם בדרך למדד
ת"א 100
)גלובס(7.6.10 ,

Workshop

שטייניץ" :להפסיק את
השלומיאליות בתמלוגי הגז"
)מעריב(7.6.10 ,

Nanoparticle Emissions from IC Engines – Problems, Solutions & Perspectives
 17ביוני  2010בשעות 17:30 – 08:30
סדנה של המשרד להגנת הסביבה והטכניון במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
ההרצאות בשפה האנגלית
לטופס הרשמה הקש כאן

למה הישראלים לא יכולים
לשים גז
)ידיעות אחרונות(7.6.10 ,

אנרגיה בינלאומית
ועידה בינלאומית על זיקוק:
Hydrocarbon Processing International Refining Conference
2 1– 23 June, 2010, Rome, Italy
www.gulfpub.com/product

תוכנית :בריכות האידוי ברמת
חובב יפיקו אנרגיה סולארית
)ידיעות אחרונות(2.6.10 ,

y

המלחמה הבאה :המדינה
דורשת מתשובה ונובל להחזיר
 10רישיונות חיפוש
)דה מרקר(7.6.10 ,

ועידה על טרור בתעשיית האנרגיה:
Energy Terrorism Conference
29 – 30 June 2010, London, UK
www.energyterrorism.com

y

ועידה ותערוכה על אנרגיה סולארית בצפון אמריקה:

y Inter Solar North America
13 – 15 July 2010, San Francisco, CA. USA
www.intersolar.us
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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