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מחירי הנפט שברו את מחסום ה 75 -דולר לחבית

כותרות אנרגיה

העלייה במחירי המניות והשחיקה בערך הדולר סייעו למחירי הנפט לרשום בשבוע שחלף עלייה של
 9.4%ל 78.53 -דולר לחבית ) WTIלמסירה בנובמבר( .לפי השוורים הצופים את המשך העלייה
בטווח הקצר ,עולים מחירי הנפט הנקובים בדולרים כדי לפצות על הירידה בערך המטבע
האמריקאי ,מנגד מצביעים הדובים הצופים ירידה במחירי הנפט ,על עודפי היצע בשוק הנפט בשל
החריגות מהמכסות של מדינות אופ"ק ובשל התאוששות איטית בביקוש במדינות המתועשות.
בינתיים הכפילו מחירי הנפט את עצמם מאז פברואר בעוד שערך הדולר מול האירו נשחק ב15% -
בלבד .סקר הנפט השבועי של סוכנות "בלומברג" המנסה לצפות את מחירי הנפט בעוד שבוע חשף
חילוקי דעות בין המומחים .מבין  31האנליסטים והסוחרים שהשתתפו בסקר צפו  12משתתפים
) (39%שמחירי הנפט יעלו 12 ,צפו שהמחירים ירדו ו 7 -לא הביעו דעה .יצוין שהסקר הנערך פעם
בשבוע מאז אפריל  2004הצליח לחזות נכון את המחירים רק ב 47% -מהפעמים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
הסמכה למטרולוג  1בתחום הנפח
קורס – 10.11.09
 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.
לטופס הרשמה הקש כאן

אנרגיה גרעינית – חלופה לאנרגיה פוסילית
יום עיון – 30.11.09
ביום שני 30 ,בנובמבר  2009בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הביקוש למקורות אנרגיה שאינם מזהמים את האוויר הניע מדינות רבות לשקול מחדש את
השימוש באנרגיה גרעינית .למדינת ישראל נתונים אובייקטיביים ייחודיים היכולים להשפיע על
מערכת השיקולים בעד או נגד אנרגיה גרעינית .יום העיון יעסוק בסוגיות שונות בנושא האנרגיה
הגרעינית כחלופה לאנרגיה פוסילית בהקשר של המשק הישראלי.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ישיבה משותפת לועדת בטיחות,
הולכה ומתקנים וגפ"מ3/11/09 ,
ועדת גפ"מ5/11/09 ,
ועדת שימושים ובדיקות23/11/09 ,
ועדת הולכה ומתקנים23/11/09 ,

תזכורות על קורסים וימי עיון
רכבים מונעים באנרגיות
חלופיות – אופציה אמיתית?
יום עיון 21.12.09
יום שני 21 ,בדצמבר 2009
בשעות 17:00 – 09:00
באודיטוריום בניין ביה"ס למדעי
הנפט והאנרגיה
למידע נוסף ולהרשמה נא לפנות
למחלקת ההדרכה

משרד התשתיות בוחן מחדש את
המעבר לשימוש מחייב בביודיזל
)גלובס(1.10.09 ,
ענקית האנרגיה הסולארית
הגרמנית סולון נכנסת לישראל
)גלובס(1.10.09 ,
הממשלה תחליט :משק החשמל
העתידי בישראל יתבסס על פחם
)דה מרקר(4.10.09 ,
דחייה שלישית במכרז הסולארי
באשלים שהיקפו כ 800-מיליון ד'
)דה מרקר(6.10.09 ,
חשמל בכבישים :חוקרים
ישראלים הצליחו לייצר חשמל
מתנועת מכוניות
)דה מרקר(6.10.09 ,
בעקבות דלק וישראמקו :שפיר
תתמודד במכרז לבניית מתקן
הגז הטבעי הנוזלי
)דה מרקר(6.10.09 ,
אינטל בוחנת מחדש התוכניות
להקמת תחנת כוח :במגעים
לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים
)גלובס(8.10.09 ,
בישראל אין תוכנית פעולה
ממשלתית להפחתת גזי החממה
)הארץ(10.10.09 ,
ירדן תתחיל בהקמת תעלת
הימים ב2010 -
)דה מרקר(11.10.09 ,
משרד ראש הממשלה יתערב
בסכסוך הגז הטבעי
)כלכליסט(12.10.09 ,
קריאת השכמה :זיהום אוויר
מסוכן יותר ממלחמות
)מעריב(12.10.09 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
הצעת חוק לתיקון רישוי עסקים
) (13.10.09בדיון שנערך בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אושר הסעיף הראשון לתיקון
המאפשר עיסוק בעסק במסגרת של "היתר מזורז" .לא אושר הסעיף השני שהציע לקבוע שבמקום
ראש הרשות יעמוד בראש רשות הרישוי מנכ"ל העירייה או פקיד בכיר שהוסמך.
הסבה של רכבי יורו  5לגפ"מ
) (29.9.09הבעיה של הסבה לגפ"מ של כלי רכב חדשים העומדים בתקן יורו  5נדונה בישיבה האחרונה
של ועדת השימושים והבדיקות של המכון ,בראשות משה בוסאני .הדיון נערך בעקבות התקן האירופי
החדש לגפ"מ הקובע תכולת גופרית מרבית של  ,PPM 50בעוד שתקני יורו  5לבנזין ולסולר מגבילים
את הגופרית ל.PPM 10 -
תקן ישראלי ת"י  158חלק  :3מתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ( :התקנת מכשירים
צורכי גפ"מ
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .1ניתן להעביר הערות עד .12.11.09
תקן ישראלי ת"י  1134חלק  :1גז פחמימני מעובה )גפ"מ( :גפ"מ למטרות כלליות ,למעט
גפ"מ לתחבורה – דרישות כימיות ופיזיקליות
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .3ניתן להעביר הערות עד .13.11.09

 IRBCAלבחינת סיכונים בשיקום קרקע מזוהמת
צוות ה IRBCA -וד"ר אטול סלהוטרה יציגו באמצע נובמבר את סיכום עבודת הצוות על הטיוטה
השנייה בפני צוות ההיגוי הרחב ,הכולל את מנהלי המשרדים הממשלתיים הנוגעים בנושא .המטרה
היא לספק מסגרת אובייקטיבית ,סבירה מבחינה טכנית ,עקבית וידועה מראש לקבלת החלטות
בדבר שיקום אתרים ,שמבטיחה את בריאות הציבור תחת שימושי קרקע בהווה ובעתיד.
מכרז פומבי למיזמי אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית
) (15.10.09קרן ההזנק של משרד התשתיות הלאומיות הודיעה על מכרז להשקעות הקרן במחקר
ובפיתוח בנושאי אנרגיה חלופית ,מתחדשת והתייעלות אנרגטית .הקרן תסייע ליזמים בהשתתפות
של עד  62.5%מתקציב התוכנית ועד לתקרה של  625אלף ש' .הגשת הצעות עד ל– .19.11.09
מכרז פומבי לפרויקטים זעירים של התייעלות אנרגטית
) (15.10.09האגף לניהול משאבי תשתית של משרד התשתיות עורך מכרז לקבלת הצעות
ל"פרויקטים זעירים" שיביאו להתייעלות אנרגטית .ההשתתפות תהיה בהיקף של  30%מעלות
הפרויקט ,אך לא יותר מ 100 -אלף ש' .מפגש הסברה יתקיים ב 27 -באוקטובר .2009
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

אנרגיה בינלאומית

Financial Modeling in the Oil & Gas Industry:
11 – 12 November 2009, London, UK – www.smi-online.co.uk
מפגש בינלאומי של משקיעים ,ספקים וצרכני גז טבעי ו:LNG -
World Gas Exchange
16 - 19 November 2009, Shanghai, China – www.terrapinn.com/2009/gasexchange
ועידה על בטיחות בתעשיית הנפט והגז:
Safety Management in Oil & Gas
18 - 19 November, 2009, London, UK - www.acius.net

הודו תאמץ פיתוח ישראלי של
הפקת אנרגיה מעצי אשל
)כלכליסט(14.10.09 ,
סימנס רוכשת את סולל תמורת
 418מיליון דולר
)גלובס(15.10.09 ,
מנסים להימנע מעמות עם
אובמה :המדינה מסרבת לאשר
הקמת מערכות סולאריות ביו"ש
)כלכליסט(18.10.09 ,
חשש מהפסקות חשמל בגלל שפל
ברזרבות
)כלכליסט(18.10.09 ,
אורמת וסאנדיי ישקיעו  720מיליון
שקל באנרגיה סולארית
)ידיעות אחרונות(20.10.09 ,

איכות הסביבה

ועידה של  SMIעל מימון מיזמי נפט וגז:

מפעלי ים המלח יחוברו בשבוע
הבא לגז טבעי
)גלובס(13.10.09 ,

y
y
y

 EMGשל יוסי מימן תספק גז
טבעי ל 3 -תחנות כוח פרטיות
ב 1.3 -מיליארד דולר
)גלובס(20.10.09 ,
♦

♦

♦

♦

מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה והקלינטק
 - Meidataלמידע עסקי
•ניתוח עסקאות בתחום
האנרגיה החלופית
הדוח מהווה מקור חיוני לניתוח
נתונים ומגמות בנושא מיזוגים
ורכישות ,ולמידע פיננסי בשוק
האנרגיה החלופית.
)אוקטובר (2009
•אנרגיה ירוקה בארה"ב:
השקעה באנרגיה מתחדשת,
גידול בתפוקה ותחזיות לעתיד
הדוח מציג מידע סטטיסטי על
סוגים שונים של ייצור אנרגיה,
ומשווה ביניהם על מנת להצביע
על מובילים עיקריים ושחקנים
מרכזים בשוק שישפיעו על
הצמיחה העתידית.
)אוקטובר(2009 ,
למחקרים אלו ולאיתור מחקרים
נוספים:
טל054 – 2288378 .
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לפרטים נוספים נא לפנות למחלקת המידע במכון
רח' חיים לבנון  ,26ת.ד ,17081 .תל-אביב  z 61170טל‘ z 03-6414271:פקסwww.energy.org.il z 03-6427033:

מו“ל :המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  zעורכת :ורדה מור varda@energy.org.il z
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