ב' ניסן תש"ע

חג שמח
 :EIAמחיר הנפט יעלה ל 82 -דולר לחבית בסוף 2010
מחירי הנפט נעו השבוע בטווח העליון של רצועת המחירים ) 80 – 60דולר לחבית( בה שייטו
בחודשים האחרונים וגם מעט מעליה .נפט מסוג  WTI Cushing Spotנסחר בניו יורק בעת כתיבת
שורות אלו במחיר של  81.70דולר לחבית ,ואילו נפט  Dated Brent Spotנסחר בלונדון במחיר של
 80.09דולר לחבית .הגורמים לחריגה מרצועת המחירים אינם חוקי הכלכלה אלא המשקיעים בנפט,
כפי שציינו בעבר .אלו שאבו עידוד מתחזית משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAהצופה שמחיר הנפט
הממוצע יגיע באביב ל 80 -דולר לחבית ,יעלה ל 82 -דולר לחבית בסוף  2010ול 85 -דולר לחבית
בסוף  .2011חיזוק נוסף קבלו המשקיעים מאופ"ק אשר עדכן את תחזית הביקוש שלו כלפי מעלה.
קרטל יצואניות הנפט צופה עתה שהביקוש לנפט יגדל השנה ב 900 -אלף חביות ליום )עלייה של
 100אלף ח/י לעומת התחזית הקודמת(.
מעניין לציין כי לפני חג הפסח בשנה שעברה צפתה תחזית  EIAשמחיר הנפט הממוצע ב2009 -
יהיה  42.06דולר לחבית ודי דייקה בתחזיתה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

קורס שמנים – מחזור ד'

החל מ 23 -במאי 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד בימי ראשון בשעות 17:00 – 13:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
הקורס יתמקד בנושא השמנים ,כולל שמנים בסיסיים ותוספים ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד
ומשחות סיכה ,שמני מנוע אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת איכות אחזקה ,בדיקות
שוטפות ,פענוח תוצאות בדיקה ,ועוד.
מספר המקומות מוגבל
לטופס הרשמה הקש כאן

אכיפה פלילית של דיני הגנת הסביבה – המצוי והרצוי
יום עיון – 10.5.10
ביום שני 10 ,במאי  ,2010בשעות 17:30 – 12:30
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
ביום העיון תוצג תפיסת העבודה של המשרד להגנת הסביבה לצד עמדות של נציגים מהמגזר
הפרטי ומהארגונים הירוקים .כמו כן ייבחן יישומם של עקרונות המשפט הפלילי הכללי על
עבירות סביבתיות ,בדגש על מעמד נושאי משרה בתאגידים .בצד סוגיות אלה ,יוצגו אמצעים
חלופיים לאכיפה הפלילית והדרכים להקטנת החשיפה של נושאי המשרה.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדה למניעת זיהום11/4/10 ,
ישיבה משותפת לועדת גפ"מ
ושימושים ובדיקות15/4/10 ,
ועדת הולכה ומתקנים25/4/10 ,

לגיליון זה מצורף 'דף ירוק'
הירחון האינטרנטי של המכון
לנושאי אנרגיה מתחדשת.

תזכורות על ימי עיון וקורסים
מתוכנן לחודש מאי :2010

קורס :טכנולוגיה והנדסת נפט
 7מפגשים שבועיים –  28שעות לימוד
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב
האספקה של נפט גולמי לישראל ועד לזיקוקו
למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו .הקורס
מיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה שהם
בעלי ידע מוקדם בנושא.
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כותרות אנרגיה
שוב חגיגת גז טבעי :קבוצת
דלק עדכנה מעלה את כמות
הגז בקידוח "מרי "B
)גלובס(4.3.10 ,
האנרגיה הגרעינית יוצאת
מהארון
)מעריב(4.3.10 ,
שת"פ חשמליRWE :
הגרמנית ודוראד ייפגשו
בשבוע הבא
)כלכליסט(4.3.10 ,
בכי תמרורים :תוצאות
מאכזבות בקידוח "צוק
תמרור "4
)גלובס(8.3.10 ,
החשמל של החברה לישראל
יספיק להשקת בטר פלייס
)כלכליסט(8.3.10 ,
המינהל דורש תמלוגים עבור
ביוגז שיופק מפסולת
)כלכליסט(8.3.10 ,
ישראמקו לא מוותרת על "מד
אשדוד" :תערער על החלטת
מועצת הנפט
)מעריב(8.3.10 ,
הירוקים נגד תחנה גרעינית:
"מסוכנת לסביבה"
) NRGמעריב(8.3.10 ,
המכר בחנויות הנוחות חצה
את רף המיליארד שקל
)גלובס(10.3.10 ,
עופר נמרודי מנסה לגייס את
הגיאולוג מ"תמר" ו"דלית"
לפרויקט חיפושי הגז
)דה מרקר(10.3.10 ,
הנפקה סולארית ראשונה:
דוראל בדרך לבורסה
)כלכליסט(11.3.10 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
דיון בכנסת בחוק רישוי עסקים
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תדון ביום ג' 16 ,במרץ  ,2010בשעה  ,11:00בחוק רישוי
עסקים )פרק ב'( ,במסגרת הדיון בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית
"לא יהיה מנוס משילוב
הכלכלית לשנים  2009ו.(2010 -
תקנות מקורות האנרגיה )הספק מירבי במצב המתנה(
משרד התשתיות הלאומיות פרסם לעיון הציבור את נוסח תקנות מקורות האנרגיה )הספק מרבי
במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים( .ניתן להעביר הערות עד  29באפריל .2010
בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה
המוסד לבטיחות ולגיהות הפיק חוברת בנושא בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה המיועדת
פורסמו
לעוסקים בתחום .החוברת כוללת שיטות להגברת הבטיחות ,הגדרת אחריות מנהלים ועובדים ,נוהל
שהוכן במיוחד לתחום בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה ,ועוד.
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
ועדה בין משרדית להפחתת פליטות גזי החממה
ממשלת ישראל החליטה ב 14 -במרץ על הקמת ועדה בין משרדית לגיבוש תוכנית לאומית
להפחתת פליטות גזי החממה .בראש הוועדה שתעסוק גם בהתייעלות אנרגטית ,בבנייה ירוקה
ובהשלכות הנושא על התעשייה והייצוא ,יעמוד מנכ"ל האוצר ,חיים שני.
הטיפול בחומרים מסוכנים :מרחקי הפרדה
בישיבת ועדת הגפ"מ של מכון האנרגיה )יו"ר אילן מירון( שהתקיימה ב 4 -במרץ נדונו ,בין היתר ,גם
נושא מרחקי ההפרדה בין מקורות סיכון לאוכלוסיה ,והחלטת המשרד להגנת הסביבה לאמץ את
התקן הגרמני מ 2006 -לקביעת מרחקי ההפרדה.
פרס השר להגנת הסביבה למצוינות סביבתית 2010
המשרד להגנת הסביבה מזמין המלצות על מועמדים לפרס השר להגנת הסביבה למצוינות
ש
סביבתית  .2010הפרס יוענק למצטיינים ממגזרי השלטון המקומי ,תעשייה ומסחר ,מגזר ציבורי,
אישים בעלי הישגים יוצאי דופן ועמותות וארגוני מתנדבים .ניתן להגיש המלצות עד .15.4.10
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ האתגרים וההזדמנויות עבור החברות להפקת חשמל לאור ועידת קופנהגן 2009
הדוח כולל תחזיות למחירי הפחמן באיחוד האירופי ותחזיות מרכזיות לאנרגיה נקייה ב.2010 -
♦ השוק העולמי של הפאנלים הפוטו-וולטאיים-סולריים :אסטרטגיות ותחזיות 2010-2016

ישראל – מרכז עולמי לאנרגיה
מתחדשת :משלחת מדרום
קוריאה בוחנת פוטנציאל
לשיתוף פעולה כלכלי
)גלובס(11.3.10 ,
חברת החשמל מערערת על
התעריף החדש שקבעה רשות
החשמל
)דה מרקר(14.3.10 ,
ים תטיס מסכמת את שנת
 :2009כמות הגז המופק
ירדה ,המחירים עלו
)גלובס(15.3.10 ,
ארדן :חידוש הרישיון לאורות
רבין – בתנאי שתצמצם
פליטת אפר פחם
)מעריב(15.3.10 ,
משאיות עיריית ירושלים יונעו
בגז מתאן שייוצר בביוב
)כלכליסט(15.3.10 ,
משרד התשתיות מנסה לבלום
בהלת הנפט והגז :מקשיח
התנאים לרישיונות חיפוש
)גלובס(16.3.10 ,
קצא"א צפויה להקים באילת
את חוות טורבינות הרוח
הגדולה בישראל
)גלובס(16.3.10 ,
מלחמה בשוק הדלק :דור אלון
נותנת כפל הנחות
)כלכליסט(17.3.10 ,

למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים  info@meidata.com :טל054-2288378 .
המדינה חוששת :הגז מתמר
יוזרם בלחץ גבוה מדי
)דה מרקר(16.3.10 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס במימון מיזמי אנרגיה מתחדשת:
Power & Renewable Energy Project Finance
7 – 9 April 2010, London, UK
www.euromoneytraining.com/uk
קורס ניהול "מיני  "MBAבנפט ובגז:
Oil & Gas Mini MBA
12 – 23 April, 2010, London UK
www.cwcschool.com
הוועידה הבינלאומית ה 3 -של איגוד כלכלני האנרגיה בניגריה:
Energy, Environment and Economic Growth
19 – 20 April, 2010, Abuja, Nigeria
http://naee-ng.org
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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