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לקראת תקרה חדשה למחירי הנפט?
לאחר שהגיעו לשיא של  88.81דולר לחבית בנובמבר ,נעים מחירי הנפט סביב  86דולר לחבית
) (Dated Brent Spotוסביב  84דולר לחבית ) .(WTI Cushing Spotיש אנליסטים שצופים
שהמחירים יעלו מעל  90דולר לחבית ,ויש החוזים שבירה של מחסום ה 100 -דולר לחבית בקרוב.
שר הנפט של ערב הסעודית ,עלי אל-נאימי ,הצהיר בתחילת נובמבר שהוא שבע רצון מרצועת
מחירים "נוחה" של  90 – 70דולר לחבית ,ודבריו פורשו כהסכמה עם החברות האחרות באופ"ק
שדרשו מחירים גבוהים יותר .גורמים נוספים שסייעו לעליית המחירים היו הפעולות של הפדרל
ריזרב ,נתונים על מלאי הנפט הגולמי והבנזין בארה"ב וסין ,שדיווחה על תפוקת שיא של בתי
הזיקוק בחודש אוקטובר ועלייה של  13.1%בייצור התעשייתי ,למרות ירידה בייבוא הנפט.
מסקירה תחזיות של עשרת האנליסטים המובילים על מחירי הנפט ב 2011 -שפורסמה ב,PIW -
עולה כי התחזית הגבוהה ביותר למחיר הנפט ב 2011 -היא  97.50דולר ,והנמוכה ביותר  72דולר
לחבית .המחיר הממוצע של כל התחזיות הוא  84.24דולר לחבית ,לעומת המחיר הממוצע של כל
התחזיות לשנת  2010שהיה  78.83דולר לחבית.

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
.

הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח

קורס – פברואר 2010
 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.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

ישיבות הועדות המקצועיות
 - 2/12/10ועדת גפ"מ
 - 11/1/11ועדת שימושים ובדיקות

קורסים -
וימי עיון בחודשים הקרובים

• יום עיון :שאיבת דלק במי תהום
• יום עיון  :בטיחות אש במתקני גפ"מ
• יום עיון  :שימוש בגז טבעי בתעשייה
• קורס

 :חוק ואנרגיה

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

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

כותרות אנרגיה
הרכב החשמלי :משרד
התשתיות נגד טעינה ביתית
)גלובס(18.11.10 ,
יצחק תשובה יחזיר למדינה
שלושה רישיונות חיפוש
)כלכליסט(18.11.10 ,
המשרד להגנת הסביבה דורש
נציג במועצת הנפט
)דה מרקר(19.11.10 ,
תשובה ומימון לשר האוצר:
מסקנות ששינסקי יעכבו את
הקידוח בתמר
)דה מרקר(21.11.10 ,
הספירה לאחור ל"לוויתן":
שותפויות הגז ממשיכות
למשוך את הבורסה
)גלובס(21.11.10 ,
האוצר שוקל להעניק רשת
ביטחון למימון קידוח תמר
)כלכליסט(21.11.10 ,
המשקיעים הפרטיים תובעים
מהמדינה  10מיליארד דולר
בעקבות ששינסקי
)גלובס(22.11.10 ,
מרדוק ורוטשילד ישקיעו
במיזם להפקת נפט בעמק
האלה
)גלובס(22.11.10 ,
לנדאו :הפיתוח של תמר
הוקפא – החברות :הקפאנו
רק את המכירות
)דה מרקר(22.11.10 ,
התכנית החדשה של משרד
התשתיות :ייצור חשמל
באמצעות ביו-מסה
)מעריב(22.11.10 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
ירידה בצריכת מוצרי דלק בעשור האחרון )(2010 – 1999
צריכת מוצרי הדלק בישראל בעשור האחרון ירדה מכ 13 -מיליון טון בשנה ב 1999 -לכ 11 -מיליון
טון ב ,2009 -בממוצע ב 2% -בשנה ,לפי סקירת מגמות הצריכה של מינהל הדלק והגז .בעקבות
משילובהאחרון ירידה של כ 60% -בצריכת המזוט.
בעשור
נרשמה
כניסת הגז
מנוס
הטבעילא יהיה
"
מכרזי משרד התשתיות הלאומיות
מכרז פומבי  48/10לקבלת הצעות בנושא ייעוץ כלכלי  /פיננסי בתחומי משק החשמל ,מכרז פומבי
 51/10לקבלת הצעות בנושא ייעוץ הנדסי הקשורים במשק החשמל ,מכרז פומבי  54/10בנושא
ייעוץ ותכנון אסטרטגי לרשות הגז הטבעי .באתר המשרדwww.mni.gov.il :

הוועידה הלאומית לאנרגיה 2011

פורסמו
צמיחת משק האנרגיה בישראל • אתגרים מול הזדמנויות
 2במרץ  • 2011במלון הילטון ,תל-אביב
הוועידה הלאומית המרכזית בנושאי אנרגיה • בהשתתפות מומחים בינלאומיים

איכות הסביבה
 2.2מיליארד שקל להפחתת פליטות גזי החממה
מדינת ישראל תשקיע לפחות  2.2מיליארד שקל כדי לעמוד בהתחייבות שניתנה בוועידת קופנהגן
להפחית את פליטות גזי החממה ב 20% -החל מ ,2020 -ביחס לתרחיש עסקים כרגיל .יישום
ההמלצות הכלולות בהצעת המשרד להגנת הסביבה יגרום לקיצוץ של כ 60% -מיעד ההפחתה.
 300מיליון שקל לתמיכה בהקמת מפעלי מחזור והפקת אנרגיה מפסולת
המשרד להגנת הסביבה הקצה סכום של  200מיליון שקל לסיוע בהקמת מתקנים לטיפול ולמחזור
פסולת 100 .מיליון שקל נוספים הוקצו לסיוע בהקמת תחנות מיון לפסולת עירונית.
מכון התקנים משדרג את תקן הבנייה הירוקה
מכון התקנים מקדם את עדכון תקן ת"י  :5281בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה )בניינים ירוקים(
ש
בהליך מזורז שצפוי להסתיים במרץ  .2011חברה בריטית שכתבה את התקן הבריטי BREEAM
וערכה תקנים למדינות אחרות בעולם מסייעת למומחי מכון התקנים בכתיבת התקן.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ השוק העולמי למערכות רשת חכמה
היקף השוק העולמי של מערכות רשתות חכמות צפוי לגדול ל 186 -מיליארד דולר ,ולהציע שפע
של הזדמנויות עסקיות עד .2015
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 14 -על אנרגיה וסביבה:

• EUEC 2011
31 January – 2 February 2011, Phoenix, Arizona USA
www.euec.com
ועידה שנתית על צינורות נפט וגז:

• Oil and Gas Pipelines
23 – 24 February 2011, London, UK
www.oilgas-pipeline.com
סדנה בינלאומית על תמחור הסכמי גז טבעי :
• Mastering Pricing and Price Review in Gas and LNG Contracts
6 – 9 December 2010, Johannesburg, South Africa
E - Mail: herman@neo-edge.com
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

מי יפקח על קווי הדלק?
)מעריב(22.11.10 ,
אין בעיה של מחסור – חברת
החשמל לא תקים עוד תחנות
כוח
)דה מרקר(23.11.10 ,
לנדאו" :במקום לדאוג לחלקו של
העם ברווחים – שידאגו לגז"
)כלכליסט(24.11.10 ,
חברת החשמל תקים מתקן
תרמו-סולארי ברמת חובב
)כלכליסט(24.11.10 ,
עמדת משרד התשתיות בעניין
טעינת המכוניות החשמליות
)דה מרקר(25.11.10 ,
מיכל האמוניה :שוב נבחנת
העתקתו ממפרץ חיפה
)גלובס(25.11.10 ,
ישראל תשקיע  2.2מיליארד
שקל בהפחתת פליטות גזי
חממה
)דה מרקר(26.11.10 ,
זינוק בצריכת החשמל שילש את
הרווח הנקי של חברת החשמל
ברבעון השלישי
)דה מרקר(26.11.10 ,
גזפרום הרוסית מתעניינת גם
בנפט הישראלי
)כלכליסט(28.11.10 ,
נחמה רוכש  8%מדוראד אנרגיה
ב 40 -מיליון שקל
)כלכליסט(28.11.10 ,
חברת החשמל מבקשת לדחות
את הרפורמה שוב ל2012 -
דה מרקר(28.11.10 ,
התחרות הראשונה :חברת
החשמל נפתחת בהשקעה של
 4.5מיליארד ש'
)דה מרקר(29.11.10 ,
נתונים ראשונים על נפח הגז
בלוויתן – בתוך שבועיים
)דה מרקר(30.11.10 ,
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