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באופ"ק תובעים מחיר של  100דולר לחבית בשל חולשת הדולר
נמשכת הירידה במחירי הגז הטבעי בארה"ב
כמה נציגים בוועידת שרי אופ"ק שהתקיימה בווינה ב 15 -באוקטובר תבעו להעלות את מחירי הנפט
ל 100 -דולר לחבית בשל חולשת הדולר שפוגעת בהכנסותיהם .המחיר הריאלי של הנפט הגולמי
נמוך ב 20 -דולר ממחירו הנומינלי ,הבהיר בוועידה רפאל רמירז ,שר הנפט של ונצואלה .שרי
אופ"ק החליטו להשאיר את מכסות התפוקה ללא שינוי בהיקף של  24.845מיליון ח/י .עליות
במחירי הנפט ממריצות את חברות אופ"ק לחרוג ממכסות התפוקה שקובע הארגון ,ומשקיפים
מעריכים שהחריגות ממכסות התפוקה מסתכנות עתה בכ 2.1 – 1.9 -מיליון חביות ביום .לפיכך
תחזית משרד האנרגיה האמריקאי לפיה יסתכמו ההכנסות נטו של אופ"ק מייצוא נפט ב818 -
מיליארד דולר ב ,2011 -גידול נומינאלי של  10%לעומת  ,2010אינה מפתיעה.
מחירי הנפט שחצו את מחסום ה 80 -דולר לחבית וסבלו מפחד גבהים מאז סוף השבוע ,התייצבו
אתמול על  80.99דולר לחבית ) ,(Dated Brent Spotאולם מחירי הגז הטבעי בארה"ב המשיכו
לרדת ורשמו בסוף השבוע שפל חדש של  3.47דולר ל -מיליון .(Henry Hub Spot) Btu

הודעות על ימי עיון וקורסים
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
.
מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות הולכה וחלוקה של גז טבעי

ההרשמה לקורס ב–  14.11.10הסתיימה
 6מפגשים שבועיים בימי א' •  24שעות לימוד • בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בעקבות מהפכת הגז הטבעי 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.
החלה ההרשמה למחזור ב' – אנא פנו למחלקת ההדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות26/10/10 ,
ועדת גפ"מ4/11/10 ,
לגיליון זה מצורף הדף הירוק
המוסף החודשי לאנרגיה מתחדשת
•
מידע נוסף בנושאי אנרגיה וסביבה
באתר האינטרנט של המכון
www.energy.org.il

תזכורות על ימי עיון וקורסים
אחריות סביבתית בעסקים – דיווח,
ניהול סיכונים ומוניטין
יום עיון – נובמבר 2010
בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ומעלה
יום העיון יתקיים בחודש דצמבר ,2010
בשעות  ,17:45 – 12:30באודיטוריום בבניין
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
יום העיון יעסוק בדרישות לדיווח סביבתי של
חברות ציבוריות ,היבטים משפטיים של
מסירת מידע ,בדירוג מעלה ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

כותרות אנרגיה
מגעים חשאיים לפשרה בעניין
התמלוגים על גז
)כלכליסט(10.10.10 ,
איומים לחוד ומציאות לחוד:
תשובה מתחיל לקדוח
ב"לוויתן"
)מעריב(10.10.10 ,
עיריית נשר לחצה על נתניהו
ודנקנר ויתר על פרויקט
ב 230 -מיליון דולר
)דה מרקר(11.10.11 ,
עיסקה חמה :חברה מרחובות
תמכור קולטי שמש לארה"ב
)ידיעות אחרונות(11.10.10 ,
רפורמת הקידוחים של משרד
התשתיות :כללי הדיווח יבדילו
בין קידוחים ימיים ויבשתיים
)כלכליסט(11.10.10 ,
חברת החשמל :צריכת
החשמל זינקה הקיץ ב10% -
)דה מרקר(12.10.10 ,
דו"ח בינ"ל :ישראל נמצאת
הרחק מאחור בכל הנוגע
לקידום השימוש באנרגיות
מתחדשות
)גלובס(12.10.10 ,
מביוב לאנרגיה :השפכים של
גוש דן ישמשו לייצור חשמל
)כלכליסט(12.10.10 ,
הישראלים נודדים לאיטליה
בעקבות השמש
)דה מרקר(13.10.10 ,
בעקבות גילויי הגז :לבנון
פנתה לאו"ם הדרישה לקבוע
את הגבול הימי בינה לישראל
)גלובס(13.10.10 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים(,
התשע"א – 2010
שר התשתיות הלאומיות הגיש לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות שמטרתן איסור יבוא ,יצור
נורות ליבון והלוגן שהספקן עולה על  60ואט ,אלא אם הן עומדות
ושיווק של
מכירה
משילוב
יהיה מנוס
לשימוש בארץ" ,לא
במדדי היעילות שנקבעו .כמו כן קובעות התקנות מדדים של יעילות מינימאלית לנורות פלורסנטיות.
הצעת חוק קרן לאומית למשאבי טבע ולפיתוח המשק והחברה ,התשע"א – 2010
הצעת חוק של ח"כ שלי יחימוביץ' ועוד  9ח"כ המבקשת להקים קרן השקעות לאומית כדי להסדיר
את ניהול הכנסות המדינה מהפקת משאבים מתכלים לטובת אזרחיה והדורות הבאים .מוצע שכספי
הקרן ינוהלו ע"י בנק ישראל והיא תוכל להעביר מדי שנה חלק מהכנסותיה לטובת תקציב המדינה.
פורסמו
ישראלי ת"י  60079חלק  :32אטמוספירות נפיצות :גורמי סיכון חשמל סטטי
תקן
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .5.11.10

רשות החשמל תיקנה את נוהל הרישוי למבקשי רישיונות בינוניים
ניתן לקרוא את ההודעה באתר רשות החשמל www.pua.gov.il

איכות הסביבה
הצעת חוק הפחתת פסולת אלקטרונית ומחזורה ,התשע"א – 2010
)פ (2633/18/הצעת חוק של ח"כ ניצן הורוביץ ועוד  8ח"כ המבקשת למנוע ולצמצם את היווצרות
הפסולת האלקטרונית ולעודד שימוש חוזר בפסולת ומחזור מכשירים אלקטרוניים .ההצעה מבוססת
על הדירקטיבה האירופית המטילה את האחריות לטיפול בפסולת על יצרני ויבואני המכשירים.
יעד האנרגיה המתחדשת אינו בר יישום
היעד שקבעה הממשלה לייצור  10%מהחשמל מאנרגיות מתחדשות עד  2020אינו בר יישום ,כך
עולה מהישיבה של ועדת הדלקים האלטרנטיביים של המכון בראשות ד"ר גיל כץ .החסמים
העיקריים הם :זמינות הקרקע ,היעדר אגירה במשק החשמל ומגבלות קווי הזרמת החשמל מהנגב.
המשרד להגנת הסביבה יממן טיפול בפסולת בניין ברשויות המקומיות
ש
המשרד להגנת הסביבה הקצה כ 5 -מליון שקלים מתקציב  2010לתמיכה כספית ברשויות
המקומיות שיקימו תשתיות לטיפול בפסולת בניין ,ישקמו את האזורים שנפגעו מהשלכתה ,ינהלו
פעולות אכיפה ויעניקו רשיונות לעוסקים בתחום.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק ניהול הפסולת האלקטרונית ) (E – Wasteעד 2020
♦ שוק הביו-דלק העולמי

מגעים חשאיים בין ישראל ליוון
לאספקת גז
)גלובס(13.10.10 ,
מתחילים לעבוד :אסדת קידוח
הגז הגיעה לאתר "לוויתן"
)ידיעות אחרונות(13.10.10 ,
הוועדה לתשתיות לאומיות
נכשלה – הממשלה אשמה
)דה מרקר(14.10.10 ,
משרד הביטחון דחה הצעת
החברה לישראל לאספקת חשמל
)גלובס(14.10.10 ,
הדרכים היצירתיות להשגת
רשיונות גז
)דה מרקר(15.10.10 ,
נלחמים בזיהום הדיגיטלי
)דה מרקר(17.10.10 ,
הולנד תסייע בטיפול בהכנסות
תמלוגי הגז
)כלכליסט(17.10.10 ,
האוצר אישר :סקר ימי לקידוחי
הגז ב 25 -מיליון ש'
)כלכליסט(17.10.10 ,
"במחיר נפט מסוים ,העולם לא
ירצה בקיומה של ישראל"
)דה מרקר(19.10.10 ,
"לפי התקשורת אנחנו כבר
מעצמת גז ונפט"
)גלובס(20.10.10 ,

למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
ועידה של  SMIעל ניהול שרשרת האספקה של נפט וגז:
• Oil and Gas Supply Chain Management
29 – 30 November 2010, London, UK
www.supplychainperformance.co.uk
ועידה של 'פלאטס' על סולר ותזקיקים בינוניים

• Gasoil and Middle Distillates
4 – 5 November 2010, Berlin, Germany
www.events.platts.com
ועידה שנתית על פיתוח חוות רוח:

• Wind Farm Development 2010
10 - 11 November 2010, Barcelona, Spain
www.acius.net
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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