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כותרות אנרגיה

מחירי הנפט לאן?
התחזיות השונות על מחירי הנפט ב 2010 -משקפות אי ודאות וטווח המחירים שלהן רחב מאוד.
תחזית מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAמנובמבר צופה שהמחיר הממוצע של
חבית נפט בשנה הבאה יהיה  78.13דולר ,עלייה של  7דולר לעומת התחזית מהחודש הקודם.
התחזית מניחה עלייה של  1.9%בתמ"ג האמריקאי ב .2010 -בסקר שערך שבועון הנפט 'פטרוליום
אינטליג'נס וויקלי' בין  16אנליסטים ידועים ,חברות ייעוץ וברוקרים ,נעו התחזיות בין  58דולר
לחבית )תחזית של אנרג'י סיר( ל 90 -דולר לחבית )תחזית של גולדמן סאקס( .האנליסטים הצופים
עלייה במחיר ב 2010 -מסתמכים בעיקר על איתותים חיוביים להתאוששות מהמיתון הכלכלי
העולמי .מנגד טוענים המומחים שצופים מחירים נמוכים יותר )דויטשה בנק –  65דולר לחבית ,ג'י.
פי .מורגן –  68.75דולר לחבית( שהנפט מתומחר כבר עתה ביתר ,ומצביעים על סחר ספקולטיבי
שאינו מבוסס על עקרונות כלכליים של היצע וביקוש .למתקשים לבחור בתחזית שתוכח כנכונה:
הממוצע של כל התחזיות ,כולל תחזית  ,EIAהוא מחיר של  72.63דולר לחבית.

הודעות על ימי עיון וקורסים
רכבים מונעים באנרגיות חלופיות – אופציה אמיתית?
יום עיון – 21.12.09
ביום שני 21 ,בדצמבר  2009בשעות 17:00 – 09:00
באודיטוריום רוטשילד במוזיאון ארץ ישראל ,תל-אביב
פיתוח טכנולוגיות ומערכות הובלה שיספקו תשתיות ושירותי תחבורה יעילים ,בטוחים ונקיים הם
צורך חיוני לקיום אנושי בר קיימא .יום העיון כולל הרצאות על זיהום אוויר מתחבורה ושינוי
אקלים ,מגמות בהינע היברידי ,המכונית החשמלית ,שיטות לחישוב המאזן הסביבתי של אמצעי
תחבורה ,רפורמת המיסוי הירוק ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

הגנה קתודית של צנרת ומתקני דלק
יום עיון – 11.1.2010
ביום שני 11 ,בינואר  ,2010בשעות 18:00 – 13:00
באודיטוריום בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מכלים וצינורות שטמונים בקרקע ללא הגנה כלשהיא יגיעו לידי כשל ודליפה תוך שנים ספורות
לאתר התקנתם .החוק הישראלי מחייב להתקין ולתחזק הגנה קתודית משלימה על מתקני דלק
ויישומו המיטבי עשוי למנוע את הדליפה הבאה .יום העיון יעסוק בתחזוקה השוטפת של ההגנה
הקתודית ובהתמודדות בתחום לאור האתגרים שמציבה הרכבת הקלה.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים בחודשים הבאים:

ועדת גפ"מ3/12/09 ,
ועדת ציוד -
סובב7/1/2010 ,

הכינוס השנתי לאנרגיה 2009
 24בדצמבר ,2009
בשעות 16:30 – 08:30
במלון "השרון" הרצליה פיתוח
להרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים
שראמקו שבבעלות קובי מימן מ
טל 03-5240274 .שלוחה 6
מיילyonatan@aeai.org.il :

♦ קורס כלכלת נפט
♦ קורס טכנולוגיה והנדסת נפט
♦ קורס שמנים
♦ קורס הסמכה למטרולוג 1
להרשמה מוקדמת נא לפנות למח' הדרכה

קבוצת דורי שוב מסרבת
להזרים הון לתחנת הכוח של
דוראד
)דה מרקר(22.11.09 ,
חשש :המתקן לקליטת הגז
מקידוח תמר יגרום לזיהום
)ידיעות אחרונות(22.11.09 ,
המהפכה הסולרית מתפשטת:
ביג ואמות בוחנות התקנת
מערכות סולאריות על גגות
נכסיהן
)דה מרקר(23.11.09 ,
פישר" :ההשקעה בהפחתת
גזי החממה – טובה לכלכלה"
)ידיעות אחרונות(23.11.09 ,
כך משרד התשתיות מייקר
את מחירי הדלק ללא הצדקה
)גלובס(23.11.09 ,
לקראת החורף :גז הבישול
הביתי מתייקר ב10% - 5% -
)ידיעות אחרונות(24.11.09 ,
דודי וייסמן" :הדלק הוא עוד
מוצר על המדף של
הסופרמרקט"
)דה מרקר(24.11.09 ,
משרד התשתיות מעונין
בהגדלת הפקת הגז מקידוח
"תמר"
)גלובס(24.11.09 ,
יו"ר רשות הגז" :ההשקעות
במשק הגז הטבעי יגיעו
בשנים הקרובות ל4 -
מיליארד דולר"
)גלובס(25.11.09 ,
פסק דין תקדימי :מפעל מזהם
יועבר ממקומו
)מעריב(25.11.09 ,

אתר המכון שודרג ועודכן

www.energy.org.il
עוד מידע ,עוד חדשות ,עוד כתבות.
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

אנרגיה גרעינית בישראל חלופה לאנרגיה פוסילית
יש להיערך לשילוב אנרגיה גרעינית בסל מקורות האנרגיה של ישראל בטווח הרחוק ,כך עולה
משילובהאנרגיה בו נבחן נושא האנרגיה הגרעינית מהיבטים שונים.
שערך מכון
העיוןיהיה מנוס
מהדיונים ביום "לא
השימוש באנרגיה גרעינית יוביל להפחתה משמעותית בכמות הפליטות ,ובטווח הרחוק אין לישראל
מקורות אנרגיה אחרים להסתמך עליהם.
תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז(,
התשס"ט 2009
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול את התקנות הבאות להסדיר את הספקת הגפ"מ לספקים
ולצרכנים .התקנות האמורות לסייע לקידום התחרות בשוק הגז ,מחייבות את בית הזיקוק למכור גז
רק לספקים מאושרים ,ולהגיש דוח חודשי למינהל על הזמנות וחלוקת הגז.
תקן ישראלי ת"י  158חלק  – 2מתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ( :התקנה של צנרת
ואביזרים
פורסמה טיוטה לגיליון תיקון מס'  .2ניתן להעביר הערות עד ל25.12.09 -

איכות הסביבה
מפגש של נציגי ישראל לוועידת קופנהגן
גלעד ארדן ,השר להגנת הסביבה ,אמר במפגש של נציגי ישראל לוועידת קופנהגן כי ימליץ על
קביעת יעד הפחתה של  37%מפליטות גזי החממה ב .2030 -במפגש בו השתתף גם נציג המכון
טענו נציגי משק האנרגיה כי יש לקבוע את יעד ההפחתה בצורה אחראית ,המבוססת על היכולות
האנרגטיות של ישראל בעתיד.
תת ועדת המנכ"לים לתחום האנרגיה והמים בראשות שלמה ולד ,המדען הראשי במשרד
התשתיות ,נמצאת בשלבים האחרונים של השלמת מסמך בנושא.
תיקון חוק רישוי עסקים ויישום מסקנות ועדת הבר
בדיון שהתקיים אתמול בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הוצע להרחיב את אחריות נושאי
המשרה בקשר לעמידת החברות בהוראות החוק .בשל התנגדות נציגי המכון הוחלט לקיים דיון
נוסף בין היועצים המשפטיים של הוועדה ושל משרדי המשפטים והתעשייה ,תוך בחינה השוואתית
למקובל בעולם.
הצעת החוק למניעת מפגעי אסבסט
השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,הציג ב 23 -בנובמבר בכנסת את הצעת החוק למניעת מפגעי
אסבסט .ההצעה עברה קריאה ראשונה והועברה להמשך עבודה בוועדות הכנסת .חברים
המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות למזכירות הוועדה.
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון  EMIעל יסודות דלקי ביו:
Biofuel Fundamentals
15 - 16 December 2009, Huoston, Tx. USA
www.energyinstitution.org

y

ועידה על שוק ה LNG -העולמי:
World LNG Markets
10 – 11 February 2010, London, UK
www.acius.net
שבוע הנפט הבינלאומי של מכון האנרגיה הבריטי:
IP Week: International Petroleum Week 2010
15 – 17 February 2010, London, UK
www.ipweek.co.uk
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

y

y

כיל מציגה את הרווח הגדול
מבין השחקניות בתחום
האשלג
)כלכליסט(25.11.09 ,
מכרז תחנות הכוח
הסולאריות בנגב יידחה
בשלושה חודשים
)דה מרקר(25.11.09 ,
תע"א במגעים לרכישת
חברה בתחום אנרגיית
הרוח במאות מיליונים
)דה מרקר(30.11.09 ,
דלק החלה בקידוח הנפט
בצפון ים המלח -אך עשויה
לאבד את רישיון הקידוח
מול ראשון לציון
)דה מרקר(30.11.09 ,
כור גרעיני למטרות שלום
)גלובס(30.11.09 ,
"לא יהיה מנוס משילוב
אנרגיה גרעינית בישראל"
)(30.11.09 ,Y net
ערבה פאואר תקים תחנת
כוח סולארית בקיבוץ שובל
)כלכליסט(1.12.09 ,
♦ ♦ ♦ ♦

מחקרי אנרגיה
מחקרים חדשים בתחום
האנרגיה הירוקה
והקלינטק
 – Meidataלמידע עסקי
• דוח אנרגיית רוח
הדוח מספק תיאור של
תעשיית אנרגיית הרוח
וסוקר את  5השווקים
המרכזיים
)נובמבר(2009 ,
•ניתוח עסקאות בשוק
האנרגיה הגרעינית
נתונים וניתוח מגמות בשוק
האנרגיה הגרעינית .מעודכן
לרבעון שלישי .2009
)נובמבר(2009 ,
למחקרים אלו ולאיתור
מחקרים נוספים:
054
טל- 2288378 .
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