ח' אלול תש"ע

כותרות אנרגיה

מחירי הנפט ממשיכים לדשדש
מחירי הנפט נעים עתה סביב  75דולר לחבית לאחר שהצליחו בשבוע שעבר לפרוץ להרף עין את
מחסום ה 80 -דולר לחבית .המחירים שבו וירדו במהירות והם מתקשים לעלות ולחרוג מהטווח בו
נעו בחודשים האחרונים )ר' דף אנרגיה  .(21.7.10המחיר הממוצע בחודש יולי של חבית 'סל אופ"ק'
היה  72.51דולר ,ובמהלך החודש נעו המחירים בטווח של  75 – 70דולר לחבית .נראה שלא צפוי
שינוי במגמה זו בקרוב.
הנתונים הכלכליים אינם תומכים בעליית מחירים .הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה עדכנה בדוח
החודשי האחרון את תחזית הביקוש לנפט ,והיא צופה עתה גידול של  2.2%בביקוש ב 2010 -ושל
 1.5%ב ,2011 -אולם הסוכנות מציינת שהכלכלה העולמית מתאוששת בקצב איטי מהצפוי .הדוח
החודשי של אופ"ק מציין את הקשיים במדינות ה ,OECD -כולל שיעורי אבטלה גבוהים ,ביקוש
חלש של המגזר הפרטי ,בעיות בשוק הנדל"ן בארה"ב ונטל חובות כבד בכמה מדינות .הדוח מציין
גם שבסין צפוי מיתון בקצב הצמיחה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

קורס כלכלת אנרגיה – מחזור 5

מתוכנן ל–  6באוקטובר 2010
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד • בימי שלישי בשעות 17:00 – 13:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בסחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט ,שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים ,אופציות על
מחיר הנפט ,ועוד .כמו כן ,ייסקרו מושגי יסוד בתעשיית הנפט ,איכות הסביבה ומבנה מחירי
הדלק בישראל .הקורס כולל מפגש בנושא גז טבעי שיתמקד בנושא תגליות הגז בישראל
ובמערכת ההולכה הארצית ,והרצאה על היבטי מיסוי וחשבונאות בענף החיפושים בישראל.
להרשמה הקש כאן
.
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קורס שמנים

מתוכנן ל 3 -באוקטובר 2010
בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
 6מפגשים שבועיים בימי א' • בשעות  24 • 17:00 – 13:00שעות לימוד
שימוש חופשי מתקלות בכלי רכב ,אניות ,מטוסים ,מכונות ,ציוד הידראולי ועוד כהנה וכהנה מחייב
ידע רב בנושא שמנים וסיכה ,שימוש מושכל בשמנים למיניהם ומעקב אחר איכות השמן ותקינות
הציוד .הקורס מעניק מענה ראוי לשאלות בסיסיות של מפעילים ,של משתמשים ושל אנשים
המצויים והפועלים בעולם הנפט ו/או בסמוך לו.
להרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות24/8/10 ,
ועדת דלקים אלטרנטיביים15/9/10 ,
-

♦ קורס מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות
הולכה וחלוקה של גז טבעי
מתוכנן לנובמבר 2010
 6מפגשים שבועיים –  24שעות לימוד
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
זיהום מיקרוביאלי והשלכותיו על אחסון
והולכה של מוצרי דלק נוזליים
סדנה 28.10.10
המרצה :דר' פרדריק פסמן – מומחה
בינלאומי בתחום מיקרוביולוגיה של דלק
הסדנה תתקיים ב 28 -באוקטובר ,2010
בשעות  ,16:30 – 12:30במכון הישראלי
לאנרגיה ולסביבה ,ברמת אביב.

לנדאו :ישראל עלולה להיות
בבצורת חשמל ב2013 -
)כלכליסט(4.8.10 ,
מסלים המאבק בין תשובה
למימן בסוגית תמלוגי הגז
)כלכליסט(4.8.10 ,
"בין הפעלה בפחם לבין אי
הפעלה – אני בעד פחם"
)מעריב(5.8.10 ,
"העלאה רטרואקטיבית של
תמלוגי הגז תייקר את
החשמל"
)כלכליסט(5.8.10 ,
אשקלון נושמת לרווחה:
נתניהו לא יאשר הקמת תחנת
כוח פחמית
)ידיעות אחרונות(8.8.10 ,
המדינה תאשר ערבויות ליצרני
החשמל הפרטיים
)כלכליסט(8.8.10 ,
מפלה ללנדאו :האוצר יגיש
תוכנית התייעלות למשק
החשמל
)כלכליסט(9.8.10 ,
חברת החשמל אישרה
העברת שלוש תחנות כוח
לידיים פרטיות
)כלכליסט(9.8.10 ,
חברת פז תספק דלק למדינה
במיליארד שקל
)כלכליסט(9.8.10 ,
הישג לירוקים :הגז מ"תמר"
יוזרם דרך אשדוד
)גלובס(10.8.10 ,
תעש תכסה את גגות המפעל
ברמה"ש בלוחות סולאריים
)דה מרקר(10.8.10 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
הרפורמה ברישוי עסקים אושרה בוועדת הכנסת
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה את הרפורמה ברישוי עסקים )מסקנות ועדת הבר,
ינואר  .(2007התיקון לחוק יובא לקריאה שנייה ושלישית במליאה .הרפורמה קובעת מפרטים
האישורים השונים ,וכן היתר מזורז – מסלול ירוק לעסקים לא מורכבים.
נותני
מנוס משילוב
שליהיה
אחידים לדרישות"לא
תיקוני החקיקה ייכנסו לתוקף לאחר פרסום המפרטים האחידים ע"י המשרדים השונים.

הגז מקידוח תמר צפוי להתחיל
לזרום למערכת עד סתיו 2012
)כלכליסט(11.8.10 ,

מכרז לשירותי ייעוץ בהכנת תוכנית אב למשק האנרגיה
) (16.8.10משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף בנושא מתן
שירותי ייעוץ בהכנת תוכנית אב למשק האנרגיה בישראל .ניתן להגיש הצעות עד .3.10.10

אושר המתווה להזרמת הגז
מקידוח "תמר" למתקן באשדוד
)מעריב(11.8.10 ,

עלייה בנסועה השנתית ב2009 -
פורסמו
הנסועה )קילומטראז'( של רכב פרטי בישראל גדלה ב 2009 -ב ,3.4% -בדומה לגידול במצבת כלי
הרכב ,לפי סקר הנסועה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שיפורסם בקרוב .מהנתונים עולה כי
קצב הגידול בנסועה ובמצבת כלי הרכב גדול משמעותית מקצב הגידול באורך הכבישים ובשטחם.

רשות המסים :רפורמת המיסוי
הירוק הפחיתה את רמת הזיהום
של המכוניות
)דה מרקר(12.8.10 ,
המדינה שוקלת לסגור את
חברת הפחם
)כלכליסט(12.8.10 ,

איכות הסביבה
עתירה לבג"ץ נגד המיזם לכריית פצלי שמן בעדולם
) (15.8.10ארגון 'אדם טבע ודין' עתר לבג"ץ כדי לבטל את ההיתר שהעניק משרד התשתיות
למיזם כריית פצלי השמן בחבל עדולם בשפלת יהודה.

תחנת ייצור חשמל חדשה
החלה לפעול
)גלובס(12.8.10 ,

ת"י  5097חלק  - 23פליטה ממקורות נייחים :שיטה לדגימת פליטות של תרכובות דו-בנזו-
פארא-דיאוקסין עתיר כלור ותרכובות דו-בנזו-פוראן עתיר כלור ממקורות נייחים
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .10.9.10
.
תעריפים חדשים ליצרנים פרטיים
) (9.8.10רשות החשמל פרסמה לוחות תעריפים חדשים ליצרנים פרטיים .ניתן לראות את הלוחות
באתר האינטרנט של הרשותwww.pua.gov.il :
ש
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק הרשתות החכמות – ניתוח ותחזיות עד  – 2020השקעות ממשלתיות גדולות בתחום
יתרמו להנעת השוק העולמי
שוק הרשתות החכמות ) (Smart Gridצפוי לצמוח משמעותית עד  .2020המחקר בוחן את
השוק העולמי ,את הגורמים המניעים ומעכבים את השוק ואת  4הטכנולוגיות המרכזיות
בחלוקה לאזורים.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

הפורום למען א"י מתנער
מהמודעות נגד ששינסקי
)דה מרקר(15.8.10 ,

גבעות עולם מותחת את עצבי
המשקיעים :קיבלה חלק
מהדו"ח ההנדסי ותפרסם
הודעה בעוד  3ימים
)גלובס(15.8.10 ,
רשות החשמל :תעריף החשמל
צריך לרדת
)מעריב(16.8.10 ,
השותפות במאגר תמר עשויות
לגשת לבד למכרז לאספקת גז
במקום פחם
)דה מרקר(16.8.10 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה ה 3 -של  SMIעל גז לא-קונבנציונאלי:
Unconventional Gas 2010
27 – 28 September, 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk

היעד של דוראד :סגירה פיננסית
עד  20בספטמבר
)דה מרקר(15.8.10 ,

•
מדיניות חלוקת הרישיונות
לחיפושי הנפט תיבחן מחדש
)גלובס(17.8.10 ,

סדנה על מימון מיזמים של אנרגיה מתחדשת :
Renewable Energy Project Finance
6 – 8 September 2010, Hamburg, Germany
www.euromoneytraining.com/EUROPE
הוועידה ה 3 -על רכש כימיקלים:
The 3rd Chemical Purchasing Summit
16 - 17 September 2010, Boston, USA
www.icis.com/chemicalpurchsing

•

בנק לאומי במגעים להצטרפות
למימון פרויקט הפיתוח של
"תמר"
)גלובס(17.8.10 ,

y
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למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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