י' אב תש"ע

מחירי הנפט מתקשים לפרוץ את מחסום ה 80 -דולר לחבית
מחירי הנפט בניו יורק דשדשו בחודש שעבר ברצועה של  79.38 – 71.09דולר לחבית והתקשו
לפרוץ את מחסום ה 80 -דולר לחבית .בעת כתיבת שורות אלו נסחר הנפט בלונדון במחיר של
 75.08דולר לחבית ) (Dated Brent Spotובארה"ב ב 76.54 -דולר לחבית ).(WTI Cushing Spot
המחירים נוטים להגיב לנתונים סותרים על ההתאוששות הכלכלית ולתנודות בבורסות העולם
ולהתעלם מנתונים בסיסיים של היצע וביקוש .מצד אחד מונע כושר תפוקה עודף מהמחירים לעלות,
ומן הצד האחר ניצב קרטל אופ"ק שיפעל לצמצום התפוקה אם ירדו המחירים אל מתחת ל 70 -דולר
לחבית .לפיכך נראה כי גם בטווח הקרוב צפויים מחירי הנפט להמשיך ולנוע סביב  75דולר לחבית.
לטווח רחוק יותר עשויה עלייה בביקוש בעקבות ההתאוששות מהמשבר הכלכלי לדחוף את
המחירים כלפי מעלה .הגידול בביקוש העולמי לנפט במחצית הראשונה של  2010נאמד ב,2.7% -
אולם כפי שמציין המרכז למחקרי אנרגיה ) (CGESלמרות ששיעור הגידול מרשים הביקוש לנפט
עדיין נמוך מכפי שהיה לפני שנתיים .מעניין לציין שהמרכז מצביע על שינוי מבני בביקוש העולמי
לנפט בעקבות המשבר הכלכלי המותיר את מגזר התחבורה כמקור העיקרי לגידול בביקוש לנפט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

התייעלות אנרגטית

ביום שלישי 3 ,באוגוסט  ,2010בשעות 17:00 – 08:30
באולם רוטשילד ,מוזיאון ארץ ישראל ,רח' חיים לבנון  ,2רמת אביב
התייעלות אנרגטית היא הדרך הנכונה להתמודדות עם האיום הכפול של ההתחממות הגלובאלית
ואבטחת הספקת האנרגיה .הפוטנציאל העסקי הגלום בייעול צריכת האנרגיה טומן בחובו
הזדמנויות כלכליות למשק ולחברות פרטיות .בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי
לנדאו ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ד"ר יוסי ענבר ,בכירים בממשלה ובמשק האנרגיה
ומומחים נוספים שינתחו את ההתפתחות של תחום חשוב זה בישראל.
להרשמה הקש כאן
.

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

ועדת גפ"מ5.8.10 ,
ועדת שימושים ובדיקות24/8/10 ,

תזכורות על ימי עיון וקורסים
השתלמות בנושא סוגיית הTPH -
- 1.8.10 -

♦ קורס כלכלת אנרגיה – מחזור 5

ההשתלמות תתקיים ביום א' 1 ,באוגוסט
 ,2010בשעות  ,17:00 - 8:30באולם
שרייבר בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה

נותרו מקומות בודדים למחזור  5של הקורס
שיחל ב 6 -באוקטובר .2010

מרצה :ד"ר אתול סלהוטרה ,סמנכ"ל
 , RAM Groupטקסס ,ארה"ב.

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

-

כותרות אנרגיה
"העיכוב בהגעת הגז מתמר
עוצר את הקמת תחנת הכוח
בצפון"
)מעריב(8.7.10 ,
ממצאים :שמן הקיקיון של
אבוג'ן מתאים כתחליף לדלק
סילוני
)דה מרקר(8.7.10 ,
הקרב על התמלוגים :עמותה
חדשה נאבקת על הכנסות
המדינה מתגליות הגז
)דה מרקר(11.7.10 ,
האם אסדה ימית לקידוחי תמר
ריאלית? נדע רק במרץ
)כלכליסט(11.7.10 ,
מתחילת יולי :חברת החשמל
הגדילה את רכש הגז
מEMG -
)כלכליסט(12.7.10 ,
היעד :צמצום צריכת החשמל
ב 20% -עד 2020
)כלכליסט(13.7.10 ,

קורס שמנים

ישיבות הועדות המקצועיות
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אבי ה"חץ" מציג טכנולוגיה
חדשה בתחום האנרגיה
הסולארית
)מעריב(13.7.10 ,
חברת החשמל פרסמה מכרז
לרכישת גז במקום פחם ב7 -
מיליארד דולר
)דה מרקר(14.7.10 ,
נובל אנרג'י הקפיאה את חוזה
הגז עם דלית אנרגיות
)דה מרקר(14.7.10 ,
הצעת חוק :החברות ישלמו
יותר תמלוגי גז ונפט למדינה
)ידיעות אחרונות(14.7.10 ,
בגלל המחסור הצפוי בגז:
המדינה הורתה לדלק ונובל
אנרג'י לקדוח במאגר נועה
)דה מרקר(15.7.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הצעת חוק הנפט )תיקון–העלאת שיעור התגמולים ותחולת חוק חובת המכרזים(,התש"ע2010-
) (19.7.10הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה המבקשת לתקן את חוק הנפט ולקבוע כי חלוקת
הרישיונות תתבצע על פי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  .1992בנוסף מוצע לקבוע את שיעור
 18%מכמות הנפט שהופקה במקום  12%כיום.
התמלוגים
למדינה
שישולם
מנוסעלמשילוב
לא יהיה
"

השותפות בתמר שוב בוחנות
חיבור מאגר הגז לים תטיס
)כלכליסט(15.7.10 ,

הצעת חוק התקנת מערכות סולאריות לייצור חשמל ,התש"ע2010-
) (19.7.10הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה ושי חרמש המבקשת להסדיר את תחום התקנת
המערכות הסולאריות לייצור חשמל ,ולחייב את מתקיני המערכות בקבלת רישוי ,באחריות כלפי
הלקוחות ובמתן שירות למזמינים.

חברת החשמל תיכנס לענף
התקשורת רק לאחר בחירת
שותף במכרז ממשלתי
)דה מרקר(18.7.10 ,

ת"י  :5663מתקנים לאחסון גז פחמימני מעובה )גפ"מ( בצובר ולמיליו במכלים מיטלטלים
פורסמו
התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד ל 18 -באוגוסט .2010
מכון

מתקיני המערכות הסולאריות
מחכים כבר שבעה חודשים
למכסה החדשה
)דה מרקר(19.7.10 ,

התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית – צמצום בצריכת חשמל 2020 – 2010
משרד התשתיות הלאומיות פרסם את התוכנית באתר האינטרנט שלוwww.mni.gov.il :

איכות הסביבה
הנחיות לביצוע סקרים להגשת בקשות להיתרי פליטה
גרסה חדשה של הנחיות הממונה לטיפול בבקשות להיתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי התש"ע2010-
תפורסם בימים הקרובים באתר המשרד להגנת הסביבה.

רשות החשמל תבטל המכסה
למתקנים סולאריים קטנים
)כלכליסט(19.7.10 ,
תחנת כוח חדשה באשדוד
מוכנה לפעולה אבל תחובר לגז
רק בעוד שמונה חודשים
)גלובס(19.7.10 ,

סיוע כלכלי לפרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית
משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז לקבלת סיוע כלכלי לביצוע פרויקטים בתחום ההתייעלות
האנרגטית .המשרד יממן עד  30%מעלות כל פרויקט שייבחר עד לסכום של  100אלף  ₪לפרויקט.
היקף התמיכה התקציבית הכוללת במסגרת המכרז הוא  2.5מיליון .₪

הרכב החשמלי :רשת הטענה
אחידה תוקם בפריסה ארצית
)ידיעות אחרונות(19.7.10 ,

הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התש"ע–2010
ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בתיקונים לקריאה שנייה ושלישית של הצעת החוק להסדרת הטיפול
באריזות ,ביום רביעי 11 ,באוגוסט  ,2010בשעה .09:00
ש

ארדן :משקיעים זרים בתחום
הסולארי יעזבו את הארץ בגלל
סחבת
)גלובס(20.7.10 ,

♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ השוק העולמי של הרשתות החכמות )2020 - 2010 (Smart Grid
מחקר חדש המציג את המגמות בשוק המהפכני של הרשתות החכמות ,ובעיקר אופטימיזציה של
רשתות החשמל שתביא עימה פוטנציאל גבוה לחיסכון הן לחברות החשמל והן לצרכנים.
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

המדינה תטיל בעוד שבועיים מס
על ביו דיזל
)דה מרקר(21.7.10 ,
נובל אנרג'י צפויה להקדים את
תחילת קידוח לוויתן
)מעריב(20.7.10 ,

אנרגיה בינלאומית
ועידת האנרגיה ה 21 -של  WECבמונטריאול:
World Energy Congress WEC Montreal 2010
12 – 16 September, 2010, Montreal, Canada
www.wecmontreal2010.ca
ועידה בינלאומית על הפקת אנרגיה מפסולת:
Energy from waste 2010
6 – 7 October 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk
ועידה על תשתיות גז טבעי באזור הים הכספי:
Gas infrastructure world Caspian 2010
14 – 16 September 2010, Baku, Azerbaijan
www.terrapin.com

עמוד 1

למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
עמוד 2

