ח' טבת תשע"א

מחירי הנפט שברו את מחסום ה 90 -דולר לחבית
מחירי הנפט שברו בשבוע שעבר את מחסום ה 90 -דולר ,ונסחרו בלונדון ) (Brent Datedב90.59 -
דולר לחבית ובניו יורק ) (WTI Nymexב 90.76 -דולר לחבית ,אך נראה ששבירת המחסום הבא,
 100דולר לחבית ,אינה צפויה בקרוב .הביקוש העולמי לנפט גדל מהר מהצפוי .לפי  EIAגדל
הביקוש לדלק נוזלי בעולם )בעיקר נפט גולמי( ב 2 -מיליון ח/י ב ,2010 -לאחר שנתיים של ירידות.
מנגד ,נרשם בנובמבר ,לפי נתונים ראשוניים של שבועון הנפט  ,PIWשיא של כ 88.4 -מיליון ח/י
בהספקת הנפט העולמית )גידול של  2.5מיליון ח/י לעומת החודש המקביל אשתקד( שייצר עודף
של  1.2מיליון ח/י בשוק הנפט .לאור נתונים אלו אין זה מפתיע ששרי אופ"ק החליטו לא לשנות את
מכסות התפוקה.
קבוצת 'גולדמן זאקס' צופה שמחסום ה 100 -דולר לחבית ייפרץ במחצית השנייה של  ,2011אולם
היצע הנפט של מפיקות לא-אופק צפוי לגדול ב ,2011 -בעיקר בשל מגמת עלייה בתפוקת חולות
הזפת הקנדיים ,המים העמוקים מול חופי ברזיל ,רוסיה והים הכספי .ידיעות על מתיחות גוברת
בדרום קוריאה או באיראן עלולות כידוע לסכל תחזיות והערכות ולהזניק את מחירי הנפט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
אחריות סביבתית בעסקים – דיווח ,ניהול סיכונים ומוניטין
יום עיון – 10.1.11
ביום שני 10 ,בינואר  ,2011בשעות  18:00 – 12:30באולם נופים מוזיאון ארץ ישראל
יום העיון שנערך בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ומעלה ,יעסוק בדרישות לדיווח סביבתי של
חברות ציבוריות ,בהיבטים המשפטיים של מסירת מידע ,בדירוג מעלה ,ועוד .בישראל יש תקנות
להרחבת הדיווח הסביבתי של חברות ציבוריות ואף נחנך בבורסה מדד המדרג את החברות
הכלולות במדד ת"א  100בהתאם לרמת ניהול האחריות התאגידית שלהן – מדד מעלה.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
.

הוועידה הלאומית לאנרגיה 2011
2.3.11

צמיחת משק האנרגיה בישראל • אתגרים מול הזדמנויות
ביום רביעי 2 ,במרץ  • 2011בשעות  • 16:30 – 08:30במלון הילטון ,תל-אביב
הוועידה הלאומית המרכזית בנושאי אנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
בהשתתפות בכירים ומומחים בענף האנרגיה בישראל ,ומומחים ואנליסטים בינלאומיים

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

ישיבות הועדות המקצועיות
 - 11/1/11ועדת שימושים ובדיקות
 - 13/1/11ועדת גפ"מ

קורס ניהול אנרגיה  -חדש
במכון-התקנים  -מרץ 2011
קורס ניהול אנרגיה חדש של מכון התקנים
ייפתח במכון התקנים בחודש מרץ .2011
להרשמה :אורית03-6465085 ,

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורס :מדידות סטטיות ודינמיות
של מוצרי נפט
לאור הביקוש בתעשייה מתוכנן במכון קורס
בנושא ,שיועבר ע"י נציגי חברת  – VSLמכון
המטרולוגיה הלאומי של הולנד.
 4ימים רצופים בשעות 17:00 – 09:00
הקורס מחייב ידע באנגלית ובExcell -
הקורס מוגבל ל 20 -משתתפים בלבד
ויתקיים אם ההרשמה תהיה מלאה
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

 15בדצמ' 2010

כותרות אנרגיה
לנדאו :ביקשתי מנתניהו
להסיר המכשולים שיצרה
ועדת ששינסקי
)דה מרקר(2.12.10 ,
השר ארדן :להטיל אחריות
אישית על ראשי רשויות
מקומיות שיפגעו בסביבה
)דה מרקר(2.12.10 ,
זוהר גושן יחייב את מחפשות
הגז לדבר בשפה אחידה
)כלכליסט(2.12.10 ,
הקאמבק של שטיינמץ :רכש
 50%מחברה המחזיקה ב6 -
רישיונות בסמוך ל"לוויתן"
)גלובס(2.12.10 ,
"כמו הסלולר ,גם החשמל
הפרטי מתאים ל3-4 -
שחקנים גדולים"
)גלובס(3.12.10 ,
הציבור יממן  60%מתוכנית
החירום של חברת החשמל
)דה מרקר(6.12.10 ,
מגדל תעמיד  100מיליון דולר
למימון תחנות הכוח של
תשובה
)דה מרקר(6.12.10 ,
אי .די .בי תגדיל את תחנת
הכוח של נשר ברמלה ב80 -
מיליון דולר
)דה מרקר(7.12.10 ,
המדינה מבקשת להגדיל
ב 20% -את המכרזים
הסולאריים באשלים
)דה מרקר(7.12.10 ,
זרח" :ניאבק באי-חידוש
הרישיון בצעדים משפטיים"
)כלכליסט(7.12.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
אושר תקן מוני גז נפחיים לגזים פחמימניים
לאחר  10שנים של דיונים ברביזיה אושר התקן הישראלי ת"י  – 1116מוני גז לגזים פחמימניים ,כך
נמסר בישיבת ועדת הגפ"מ של המכון ,בראשות אילן מירון ,שהתקיימה ב 2 -בדצמבר .2010
"לא יהיה מנוס משילוב
פורום נשים באנרגיה
מפגש נוסף של פורום נשים באנרגיה ,המאגד את המנהלות הבכירות במשק האנרגיה בישראל,
התקיים השבוע במכון .הרצאת אורחת :ח"כ ד"ר רחל אדטו.

תמר :לאן נעלמו חצי
מיליארד ש'?
)ידיעות אחרונות(7.12.10 ,
"אם יימצא נפט בלוויתן – נבחן
קידוח נפט גם בתמר"
)דה מרקר(9.12.10 ,

כנס בנושא בדיקות לא הורסות
הכנס השנתי ה 12 -של העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות בנושא בדיקות לא הורסות
ייעודיות לצנרת ומתקני גז טבעי ,יתקיים ב .13.2.11 -למידע נוסף073-2474505 :
פורסמו

ארדן לדלק :התירו לאנשי משרדי
לעלות על אסדת הקידוח
)דה מרקר(9.12.10 ,

קורסים וימי עיון במכון האנרגיה בחודשים הקרובים
• יום עיון  :בטיחות אש במתקני גפ"מ
• יום עיון :שאיבת דלק במי תהום
• יום עיון  :שימוש בגז טבעי בתעשייה • קורס  :חוק ואנרגיה

אנרג'טק :ניתן להפיק גז טבעי
באופן מידי ממאגר סער -ניר עם
)מעריב(9.12.10 ,

איכות הסביבה
דיון בכנסת בנושא תוכניות תחבורתיות לצמצום זיהום האוויר
הוועדה המשותפת של הכנסת לנושאי סביבה ובריאות תדון בתוכניות התחבורתיות לצמצום זיהום
האוויר ביום שני 27 ,בדצמבר  ,2010בשעה .09:00
מערך דיווח לרישום פליטות גזי החממה בישראל
ארגונים וחברות שיצטרפו בתקופת הפיילוט )שנת  (2011למערך הדיווח יוכלו להשפיע על המבנה
הסופי של המערך ויזכו להכרה רשמית של המשרד להגנת הסביבה כמובילי מנהיגות סביבתית
במשק הישראלי .מוסד נאמן יקיים יום הדרכה בנושא ב 27.12.10 -בקרית הטכניון בחיפה.
הנחיות בכתב לנהג המוביל חומרים מסוכנים
ש
באתר המוסד לבטיחות ולגיהות פורסמו הנחיות בכתב לנהג שתורגמו מהמהדורות האחרונות של
הסכם ה ADR -הקובע דרישות להובלת חומרים מסוכנים במרבית מדינות אירופה .התרגום כולל
גם התאמה לדרישות החקיקה הישראלית הרלוונטית.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק הפקת אנרגיית הרוח – מתקנים בים וביבשה
מחקר חדש שבוחן את הטכנולוגיות והתחיקה בכל הנוגע להפקת אנרגיית רוח בים וביבשה.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
שבוע הנפט הבינלאומי של מכון האנרגיה הבריטי

• International Petroleum Week 2011
21 – 23 February 2011, London, UK
www.energyinst.org/ip-week

מדענים בכירים :תנו אחוזים
מתמלוגי הגז למחקר הגיאולוגי
המוזנח
)הארץ(10.12.10 ,
מכה לחברות הגז :בג"ץ הציע
לעותרים נגד ששינסקי למשוך
את העתירה
)גלובס(10.12.10 ,
גרנית דורשת לבטל זכיית
אלקטרה במכרז חלוקת הגז
)דה מרקר(13.12.10 ,
"ועדת ששינסקי יצרה אי ודאות
במימון ופיתוח 'תמר'"
)גלובס(13.12.10 ,
הקידוח באשדוד ננטש :במקום
גז מצאו מי מלח
)מעריב(13.12.10 ,
החברה לישראל מפצלת את
החוזה :רוכשת כ 50% -מהגז
מEMG -
)דה מרקר(14.12.10 ,
איסי חכמון ,חתנו של תשובה,
בוחן רכישת השליטה
במולטימטריקס של אורי אומיד
)גלובס(14.12.10 ,

קורס על יסודות תעשיית הנפט והגז:

• Oil & Gas Industry Fundamentals
15 – 17 February 2011, London, UK
www.energyinst.org
ועידה ותערוכה על אנרגיה סולארית ורשתות חכמות :

• Networked Solar
25 – 26 January 2011, Jersey City, NJ, USA
www.enf.cn
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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