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מחירי הנפט ימשיכו לדשדש גם בשנה הבאה?

כותרות אנרגיה

מחירי הנפט ממשיכים לנוע סביב  75דולר לחבית ומתקשים לפרוץ את התקרה של  80דולר לחבית
או את הרצפה של  70דולר לחבית .נראה שגם מפיקות הנפט של אופ"ק וגם הצרכניות המתועשות
במערב שבעות רצון מרצועת המחירים ,אולם התחזית האחרונה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה
) (IEAמתריעה מפני סיכון משמעותי לגידול בביקוש לנפט בטווח הקצר בשל מצב הכלכלה
העולמית .ירידה בקצב ההתאוששות של הכלכלה העולמית עלולה להשפיע על הביקוש לנפט ,ובשל
המלאים הגבוהים ללחוץ על מחיריו כלפי מטה .לפי התחזית של  IEAתגרום ירידה של שליש
בשיעור הצמיחה של כלכלת העולם לגידול של  400אלף ח/י נפט בלבד בביקוש העולמי לנפט ב-
) 2011לעומת גידול של  1.6מיליון ח/י בתחזית הבסיסית( .לפי 'דויטשה בנק' יוביל שיעור צמיחה
שנתי של  3%בכלכלת העולם להתייצבות ואפילו לירידה בביקוש העולמי לנפט .אז ייבחנו מחירי
הנפט את רצפת ה 70 -דולר לחבית .למותר לציין שהפרעות בהספקת הנפט עלולות לסכל את
התחזיות האלו ,המבוססות על ההנחה הוותיקה שצמיחה כלכלית חייבת להניב גידול בביקוש לנפט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות הולכה וחלוקה של גז טבעי
קורס – 14.11.10
 6מפגשים שבועיים בימי א' •  24שעות לימוד • בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בעקבות מהפכת הגז בישראל והמעבר לשימוש בגז בייצור חשמל מציע המכון לראשונה קורס
בנושא הגז הטבעי .הקורס כולל הרצאות על הרכב ותכונות הגז הטבעי ,טכנולוגיות קידוח
והפקה ,הספקת גז משדה תמר ,תפעול מערכות גז טבעי ,רגולציה ,השפעת הגז הטבעי על
איכות הסביבה ,הנעת כלי רכב בגז טבעי ,בטיחות ותחזוקה של מערכות גז טבעי ,הקמה ותפעול
של קווי חלוקת גז טבעי וגז טבעי מנוזל.
להרשמה הקש כאן

זיהום .מיקרוביאלי והשלכותיו על אחסון והולכה של מוצרי דלק נוזליים
יום עיון – 28.10.10
יום העיון יתקיים ביום חמישי 28 ,באוקטובר  ,2010בשעות 16:30 – 12:00
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מוצרי נפט כדלק סילוני ,בנזין ,סולר וביודיזל ,חשופים ופגיעים לזיהומים במהלך אחסון או הולכה.
זיהום מיקרוביאלי יכול לגרום לסתימת מסננים ולדליפה של דלק ממכל אחסון .יום העיון יעסוק
בעקרונות שיסייעו לאחראים על שינוע ואחסון מוצרים בקבלת החלטות.
המרצה :ד"ר פרדריק פסמן ,מומחה בינלאומי בתחום מיקרוביולוגיה של דלק
להרשמה הקש כאן
ההרצאות בשפה האנגלית

ישיבות הועדות המקצועיות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורס שמנים

ועדת גפ"מ14/10/10 ,
ועדת שימושים ובדיקות26/10/10 ,
-

אחריות סביבתית בעסקים – דיווח,
ניהול סיכונים ומוניטין
יום עיון – מתוכנן לחודש נובמבר
בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ומעלה
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

מתוכנן ל 3 -באוקטובר 2010
בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
 6מפגשים שבועיים בימי א' • בשעות
 24 • 17:00 – 13:00שעות לימוד
הקורס מעניק מענה ראוי לשאלות בסיסיות
של מפעילים ,של משתמשים ושל אנשים
המצויים והפועלים בעולם הנפט ובסמוך לו.

היועץ לשעבר של מנכ"לי
האוצר ודירקטור לשעבר
בחברת החשמל יסייעו לחברה
לישראל לשווק חשמל
)דה מרקר(2.9.10 ,
תחנת הכוח בחיפה תחויב
להפחית את זיהום האוויר
)כלכליסט(2.9.10 ,
הקשר בין הביטוח הלאומי
לתמלוגי הגז
)דה מרקר(5.9.10 ,
חשבונות החשמל עלו ב340 -
מיליון שקל
)ידיעות אחרונות(5.9.10 ,
האוצר בוחן שימוש בפחם
באשקלון
)ידיעות אחרונות(5.9.10 ,
סקר ב"מירה" ו"שרה":
פוטנציאל למציאת גז
)כלכליסט(5.9.10 ,
המדינה מגיבה לעתירת
חברות הגז" :גורם פרטי עלול
להיפגע מחשיפת הסדר המס
של "EMG
)כלכליסט(6.9.10 ,
כבר ב 2002 -הומלץ למדינה
להעלות את תמלוגי הגז
)כלכליסט(12.9.10 ,
ברזיל תלווה  223מיליון ד'
לפרויקט האתנול של מימן
בקולומביה
)דה מרקר(12.9.10 ,
יו"ר דירקטוריון חברת החשמל
הבא :אלוף במיל' יפתח רון-טל
)דה מרקר(13.9.10 ,
ישראמקו ודור אנרגיה ישלמו
על השימוש במתקן ים תטיס
)כלכליסט(13.9.10 ,

להרשמה הקש כאן
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
מדיניות הממשלה בנושא התמלוגים מגז טבעי
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ביום ג' 5 ,באוקטובר  ,2010בשעה  ,10:30במדיניות
הממשלה לקבלת תמלוגים מהגז הטבעי בחופי ישראל ,לפי הצעה לדיון של ח"כ אופיר אקוניס.
משילוב וגז בישראל ,לפי הצעה לדיון מהיר של ח"כ כרמל שאמה.
חיפושי נפט
נושא
יהיה מנוס
בנוסף יערך דיון "בלא
תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )החלת תקן ) (1134הוראת שעה( ,התש"ע – 2010
משרד התשתיות הלאומיות פרסם להערות הציבור את נוסח טיוטת התקנות המציעות להתיר ייצור
גפ"מ עם תכולה מרבית של אולפינים בשיעור של ) 30%במקום  (20%בעת סגירת בית הזיקוק
בחיפה לשיפוצים במשך  45ימים .השינוי יאפשר את הגדלת ייצור הגפ"מ בבית הזיקוק באשדוד.
ת"י  : 5097פליטה ממקורות נייחים
פורסמו
התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטות לחלקים  11.11 ,10.10 ,6.3ו 30.8 -של
מכון
התקן .ניתן להעביר הערות עד  8באוקטובר .2010
מכרז בנושא מתן שירותי ייעוץ בהכנת תוכנית אב למשק האנרגיה בישראל
) (12.9.10בקשות להבהרות ותשובות פורסמו באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות.

איכות הסביבה
ועדת מומחים ציבורית לגיבוש תוכנית לצמצום זיהום האוויר
השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,מינה ועדת מומחים ציבורית שתעסוק במיפוי מצב איכות האוויר
בישראל וזיהוי מקורות הזיהום .על בסיס המיפוי תיבנה לפי חוק אוויר נקי תוכנית לאומית רב
שנתית לשנים  ,2020 – 2012שמטרתה שיפור איכות האוויר בישראל.
 600הזמנות למתקנים פוטו-וולטאיים קטנים
מתחילת ההסדרה החדשה למתקנים פוטו-וולטאים ב 1 -בספטמבר התקבלו בחברת החשמל 600
בקשות למערכות קטנות )מ 15 -קילו-ואט ועד ל 50 -קילו-ואט( בהיקף של כ 30 -מגה-ואט.
אתר חדש של ארגוני איכות הסביבה – www.hayomyom.org.il
אתר חדש של המשרד להגנת הסביבה וחיים וסביבה ,ארגון הגג של שוחרי איכות הסביבה ,וגופים
ש
נוספים ,המבקש לחולל שינוי תודעתי והתנהגותי בהשפעת הציבור על התחממות כדור הארץ ועל
הסביבה.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA

משרד המשפטים ביטל כתב
אישום על זיהום נגד "אגד"
)ידיעות אחרונות(13.9.10 ,
האוצר שוקל להטיל מע"מ על
דלק באילת
)דה מרקר(14.9.10 ,
משרד הביטחון יפרסם מכרזים
לחשמל סולארי ב1.5 -
מיליארד ש'
)כלכליסט(14.9.10 ,
לקסטרן הישראלית תפחית
זיהום האוויר בתחנות כוח בסין
)גלובס(14.9.10 ,
שותפות זרח תמכור נפט
שגילתה בצוק תמרור  3ו4 -
לבז"ן חיפה
)מעריב(15.9.10 ,
שינוי במכרז הסולקנים עלה
לחברת החשמל ב 32 -מיליון
דולר
)גלובס(15.9.10 ,
שטינניץ :חוק התמלוגים יושלם
בתוך  3חודשים
)כלכליסט(15.9.10 ,
מחכים לבשורה :גבעות תפרסם
דו"ח על מגד 5
)ידיעות אחרונות(15.9.10 ,

♦ השוק הסולארי – תרמי
♦ שוק החשמל במערב אירופה  :2010היצע ,ביקוש ,רגולציה ותשתיות לפי מדינות
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 3 -על יצור אנרגיה מאשפה:

• Energy from Waste 2010
6 October – 7 October 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk
ועידה ותערוכה על שיקום ותיקון צינורות :
• Evaluation, Rehabilitation & Repair of Pipelines
18 – 21 October 2010, Berlin, Germany
www.piperehabconf.com
ועידה על פיתוח חוות רוח:

• Wind Farm Development 2010
10 - 11 November 2010, Barcelona, Spain
www.acius.net
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