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שנה טובה לכל קוראינו

כותרות אנרגיה

שוק הנפט ממתין להחלטת אופ"ק על קיצוץ במכסות
מחירי הגז הטבעי ממשיכים לרדת
בשוק הנפט ממתינים לתוצאות המפגש של שרי אופ"ק ,הנערך היום ,כדי לדעת מה הוחלט לגבי
הקיצוץ במכסות התפוקה של המדינות החברות בארגון .ההערכה הרווחת היא שלא יהיה שינוי
במכסות ,אך לגבי מגמת המחירים בטווח הקרוב אין הסכמה .הסוחרים והאנליסטים חלוקים
בדעותיהם :יש המאמינים שלנוכח מצב הכלכלה בעולם מחיר הנפט גבוה מדי והוא מושפע
מספקולציות ולכן עלול לצנוח בחדות .מנגד יש הסבורים שבשבועות האחרונים הוכיחו המחירים את
עמידותם ,ובשל חולשת הדולר הם עשויים להגיע גם ל 80 -דולר לחבית.
בינתיים ממשיכים מחירי הגז הטבעי לצנוח .בסוף השבוע שעבר ירד המחיר בניו יורק ל2.69 -
דולר ול 1.88 -דולר ל 1 -מיליון  ,BTUל Henry Hub Future -ו– ) Henry Hub Spotבהתאמה(.
היום התאושש מחיר ה spot -ל 2.45 -דולר ,עדיין שפל היסטורי.

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
במרכז יום העיון ההנחיות החדשות של המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקרי קרקע ושיקום
קרקע בתחנות דלק ,היבטים משפטיים ,עדכונים במתודולוגיה להערכת סיכונים לשיקום קרקעות
) ,(RBCAמערכת שיקום אלקטרו-ביולוגית ) (EBRומערכת שיקום אלקטרו קינטית ),(EK
השפעת שפילת מים על תנועת מזהמים במי תהום ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח
קורס – 10.11.09
 5מפגשים שבועיים בימי שלישי –  36שעות לימוד
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד במדי דלק ,בתחנות תדלוק ובמכליות כביש .הקורס מהווה הכנה למבחן סיום,
כאשר העומדים בדרישות המבחן והמועסקים ע"י מבדקות מאושרות יקבלו כתב הסמכה
מהמפקח על המשקולות ,המידות והסטנדרטים במשרד התעשייה והמסחר.
לטופס הרשמה הקש כאן

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

כנס שינויי אקלים
15.9.09
מוזיאון ארצות המקרא ,ירושלים
הכנס נערך על ידי המדען הראשי במשרד
להגנת הסביבה ,בהשתתפות השר להגנת
הסביבה ,גלעד ארדן.
להרשמהmary@sviva.gov.il :

תזכורות על קורסים וימי עיון
טכנולוגיה והנדסת נפט
קורס – החל מ21.10.09 -
בימי רביעי בשעות 18:00 – 13:00
לטופס הרשמה הקש כאן

♦
בנייה ירוקה וחוסכת אנרגיה
יום עיון 16.9.09 -
בשעות 18:00 – 12:30
לטופס הרשמה הקש כאן

"השווי הבסיסי של מאגר תמר:
עד  17מיליארד דולר"
)גלובס(27.8.09 ,
מימן :תשובה מסכן את משק
האנרגיה ואת היחסים עם מצרים
)דה מרקר(27.8.09 ,
השותפות בקידוח "תמר" – למעט
ישראמקו – אישרו השקעה בציוד
ב 230 -מיליון דולר
)דה מרקר(27.8.09 ,
האקזיט הסולארי הראשון :מוכרים
שמש לגרמנים
)דה מרקר(28.8.09 ,
ניצחון למימן :חברת החשמל
הסכימה לשלם יותר על הגז
המצרי
)דה מרקר(28.8.09 ,
חברות אנרגיה סולאריות יוכלו
לממן הקמת מתקנים באמצעות
שעבוד הכנסות
)כלכליסט(30.8.09 ,
משרד התשתיות והמינהל פועלים
להקמת חוות רוח
)מעריב(31.8.09 ,
תיאבון לחשמל :דליה רוצה
להגדיל את תחנת הכוח הפרטית
שלה בדרום ל 840 -מגה-וואט
)דה מרקר(1.9.09 ,
הממשלה תחליט בעוד שלושה
שבועות אם לאשר את פתיחת
חוזה הגז עם מצרים
)דה מרקר(1.9.09 ,
שעת המבחן של ארדן
)(1.9.09 ,Y net
הנהלת כרמל כימיקלים משביתה
את העבודה במפעל
)דה מרקר(2.9.09 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
צוות היערכות לשינויי אקלים בתחומי האנרגיה והמים
הצוות בראשות ד"ר שלמה ולד ,המדען הראשי במשרד התשתיות ,התכנס השבוע לדיון עם אנשי
המשרד להגנת הסביבה וחברת הייעוץ 'מקינזי' ,שתכין הצעה ליעדי הפחתה של גזי חממה בישראל.
החברה שהריצה את המודל שלה עד כה ב 20 -מדינות ,תשלים בתוך חודשיים את המשימה.

תמר לעזרת לבייב :קבוצת אלון
מתכננת הצפת ערך לזכויותיה
בקידוחי הגז
)דה מרקר(2.9.09 ,

קול קורא ליזמים להקמת תחנות כוח מבוססות אנרגית רוח
משרד התשתיות הלאומיות ומנהל מקרקעי ישראל מבקשים לקבל את עמדת הציבור למסמך
שפורסם באתר בנושא הקצאת קרקעות בנגב ובערבה ,לבחינת משטר רוחות ולהקמת תחנות כוח
המבוססות על אנרגית הרוח .ניתן לשלוח ניירות עמדה למשרד התשתיות הלאומיות בירושלים עד
ל 30 -בספטמבר .2009

צינור הכסף של מימן :הכנסות
 EMGממכירת הגז לחברת
החשמל יגיעו ל 180 -מיליון
דולר ב2009 -
)גלובס(3.9.09 ,

טיוטה לתקן ישראלי ת"י  :764זרנוקים לגז פחמימני מעובה )גפ"מ( בפאזה גזית
פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .6.10.09
הטבות ליזמים בתחום האנרגיות המתחדשות
הרשות לפיתוח ירושלים מעניקה הטבות משמעותיות לעוברים לפארק ביוטק בקמפוס הדסה עין כרם,
שבירושלים .הבניין מיועד למעבדות ואכלוסו כבר החל .למידע נוסףwww.jbp.co.il :
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

איכות הסביבה
עדיפות סביבתית לרכבי גפ"מ
) (3.9.09רכבי הגפ"מ עדיפים על רכבי הדיזל ,ולמול רכבי הבנזין קיים יתרון בהפחתת פליטות
פחמן דו חמצני ובנזן ,אך אין מגמה ברורה ביתר המזהמים ,כך עולה מדיוני ישיבת ועדת הגפ"מ
של המכון .סוכם להעביר לנציג המשרד להגנת הסביבה ,שנכח בישיבה ,מידע על מחקרים שנערכו
ברכבי יורו  4ו ,5 -להשלמת מסמך העמדה המקצועית של המשרד להגנת הסביבה.
יישום חוק אוויר נקי
נציגי המשרד להגנת הסביבה העבירו להתייחסות טיוטת מתודולוגיה לקביעת ערכי איכות אוויר,
כולל הצעה לערכים ל 25 -חומרים .הדיון בנושא מתקיים בוועדת המשנה לתקנים סביבתיים בה
חברים גם נציגי המכון .מסמך נוסף שנדון הוא טיוטת הנחיות לביצוע סקרים לקבלת היתרי פליטה.
בעקבות חוק אוויר נקי יחויבו בהדרגה ,משנת  2011עד שנת  ,2015כל ענפי התעשייה בקבלת
היתרי פליטה .בכוונת המשרד לסיים את הדיון בנושאים אלו בשבועות הקרובים.
לראשונה בלמ"ס :סקר הוצאות והשקעות לשמירה על הסביבה בתעשייה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החלה בעריכת סקר על ההוצאות וההשקעות לשמירה על הסביבה
בתעשייה בישראל .המטרה העיקרית של הסקר היא לבחון את היקף הפעילות שנעשית בתחום
ולספק נתונים על העלויות הסביבתיות של מגזר התעשייה .איסוף הנתונים באמצעות שאלונים
וסוקרים החל החודש ,וממצאי הסקר יפורסמו במחצית השנייה של .2010

Planning and Economics of Refinery Operations
19 – 22 October 2009, Cambridge, UK – www.energyinst.org
ועידה של ארגוס על רגולציה בשוק הנפט:
Argus Oil Market Refulation Summit 2009: Striking the Balance
21 October 2009, Huston, TX, USA – www.argusmedia.com
ועידה על אנרגיה סולארית  -פוטוולטאית:
Organic Photovoltaics - The Key to Mass Market Profits in Solar Energy
15 -16 October, 2009, Boston, USA - www.opvtoday.com/usa
הוועידה ה 11-ותערוכה על תאי דלק:
Eleventh CroveFuel Cell Symposium
22 – 24 September 2009, London, UK – www.fuelcells.org

חמישה בנקים מהגדולים בעולם
יתמודדו על מימון פיתוח מאגר
הגז תמר
)דה מרקר(3.9.09 ,
המשרד להגנת הסביבה שם על
הכוונת את בז"ן ,מכתשים
ופרוטרום
)גלובס(7.9.09 ,
בעלי השליטה בבז"ן :על רה"מ
להתערב בהבאת גז טבעי
לחיפה
)מעריב(7.9.09 ,
המהפכה של ארדן :חברות
יחויבו לדווח על סיכונים
סביבתיים
)גלובס(8.9.09 ,
♦

♦

♦

♦

מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה והקלינטק
 - Meidataלמידע עסקי

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון הנפט הבריטי על תפעול בתי זיקוק:

נערכים למימון הפיתוח של
תמר :השותפות בקידוח יגייסו
מאות מ' ש' בשבועות הקרובים
)גלובס(3.9.09 ,

y
y
y
y

• מחקר שוק :השוק הסולארי
הפוטו-וולטאי באירופה ;2009
ניתוח השוק החל מרקע בסיסי
ועד למרכיבים הבסיסיים
המניעים שוק זה ) 125עמ'(
• שוק תאי הדלק הגלובאלי:
מגמות עיקריות והזדמנויות
צמיחה עד לשנת ) 2015כולל
תחזיות(
לאיתור מחקרים נוספים:
טל054 – 2288378 .
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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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