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נדנדת הנפט והדולר

כותרות אנרגיה

המתאם השלילי בין שער הדולר לבין מחיר הנפט ניכר היטב בשבועיים האחרונים ,כשעלה שער
הדולר הגיבו מחירי הנפט הגולמי בירידה ,ולהיפך .בעת כתיבת שורות אלו נסחר הנפט בבורסה של
ניו יורק במחיר של  83.41דולר לחבית ,ונפט מהים הצפוני ) (Dated Brent Spotנסחר במחיר של
 84.97דולר לחבית ,עדיין בפרמיה מעל מחירי הנפט בניו יורק .התנודות בשער הדולר אינן הגורם
היחידי להתייצבות מחירי הנפט מעל  80דולר לחבית ,ותרמו לכך גם ציפיות לצעדים של הפדרל
ריזרב ופרסום נתונים של משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAעל מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ,שגדל
ב 5 -מיליון חביות ,ועל מלאי הבנזין והתזקיקים ,שירדו ב 4.4 -מיליון וב 1.6 -מיליון חביות
)בהתאמה( .למרות השחיקה בערך הדולר ,הביקוש לנפט בארה"ב ,שהיא עדיין צרכנית ויבואנית
הנפט הגדולה בעולם ,עדיין קטן ב 1.5 – 1 -מיליון ח/י מהשיא שנרשם ב 2007 -ואינו צפוי
להתאושש בקרוב בשל מצב הכלכלה.
מחירי הנפט נעו בשבועיים האחרונים בטווח של  84 – 80דולר לחבית ,ונראה כי רצועת מחירים
צרה זו ,המאכזבת את הספקולנטים ,נוחה לשחקניות הגדולות בשוק הנפט הבינלאומי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
אחריות סביבתית בעסקים – דיווח ,ניהול סיכונים ומוניטין
יום עיון – דצמבר 2010
בשיתוף עם התאחדות התעשיינים ומעלה
יום העיון מתוכנן להתקיים בחודש דצמבר  2010באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט
והאנרגיה .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 .יום העיון יעסוק בדרישות לדיווח סביבתי של חברות ציבוריות ,בהיבטים
המשפטיים של מסירת מידע ,בדירוג מעלה ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
.

טכנולוגיה והנדסת נפט

קורס – החל מינואר 2011
 7מפגשים שבועיים בימי ד' • בשעות  28 • 18:00 – 13:00שעות לימוד
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב האספקה של נפט גולמי לישראל ועד לטיפול בו,
לזיקוקו למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו .נושאי ההרצאות כוללים :מפרטי מוצרים ,תוצרים
ושימושים; תשתיות אחסון והולכה כולל תקני צנרת; אביזרי בטיחות לכיבוי אש; סוגי מכלי אחסון
ומאצרות; מתקני ניפוק ומישוב אדים; מערך הגז הטבעי -מאסדת ההפקה ועד למערכת ההולכה.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ4/11/10 ,

דפי מידע
כתבות וידיעות על אנרגיה ,איכות
מאמרים,
הסביבה ואנרגיה מתחדשת בישראל ובעולם.
לקבלת כתב העת אנא פנו למחלקת המידע
♦
מידע נוסף בנושאי אנרגיה וסביבה
באתר האינטרנט של המכון
www.energy.org.il

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים וימי עיון
המתוכננים לחודשים הקרובים
• יום עיון  :בטיחות אש במתקני גפ"מ
• יום עיון  :שימוש בגז טבעי בתעשייה
• קורס  :חוק ואנרגיה
• קורס  :מבוא לגז טבעי
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
♦
מילון אינטרנטי בעברית ובאנגלית המציע
תרגום והסברים בנושאי אנרגיה – חינם
www.hebrewenergy.com

ניצחון לתשובה :המדינה
חויבה לחשוף חלקים מהסדר
המס עם  EMGויוסי מימן
)גלובס(25.10.10 ,
לאחר הקפאה של שלושה
חודשים :אושרו  15מתקנים
סולאריים בינוניים
)דה מרקר(26.10.10 ,
צה"ל יהיה ירוק יותר
)ידיעות אחרונות(26.10.10 ,
רשות החשמל תבחן הורדה
של התעריף הסולארי; היזמים
מוחים
)דה מרקר(27.10.10 ,
חברת החשמל תמכור למפעל
שמן בחיפה קיטור ב40 -
מיליון דולר במשך  10שנים
)דה מרקר(27.10.10 ,
נשקלת הפחתה בשווי
השימוש במכוניות היברידיות
)דה מרקר(27.10.10 ,
בן אליעזר :נעודד שיתוף
פעולה בין אירופה לישראל
בתחום הקלינטק
)דה מרקר(28.10.10 ,
תחנות הכוח באגירה שאובה
ייצאו לדרך ב2011 -
בהשקעה של מאות מיליוני
דולרים" :פרויקט הנדסי
מהגדולים בתולדות ישראל"
)גלובס(28.10.10 ,
תחנת הכוח חגית תיאלץ
לעבוד על סולר
)כלכליסט(28.10.10 ,
במקום חוף דור :לנדאו הורה
ל"תמר" להקים תחנת קבלה
נוספת באשקלון
)גלובס(29.10.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים
ומשרדיים( ,התשע"א – 2010
תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה( ,התשע"א 2010 -
לוועדת הכלכלה של הכנסת את התקנות הקובעות קריטריונים
הגיש
הלאומיו
משילוב
יהיהתמנוס
שר התשתיות "לא
להספק חשמל מרבי המותר במכשירי חשמל ביתיים ומשרדיים ובמכשירי טלוויזיה ,הנמצאים במצב
פעולה או המתנה.
הבטחת הספקת הגז הטבעי לייצור חשמל
השימוש הגובר בגז טבעי לייצור חשמל בישראל מחייב נקיטת צעדים להבטחת ההספקה ,כריבוי
ספקים ,תגבור מערכת ההולכה ותשתיות ההספקה ,הקמת מאגרי אחסון ומלאי דלק חלופי בתחנות
הכוח ,אמר קונסטנטין בלוז ,סגן מנהל רשות הגז הטבעי ,בקורס לכלכלת אנרגיה של המכון.
פורסמו
תקן ישראלי ת"י  61400חלק  :12.1טורבינות רוח :מדידת ביצועי הספק של טורבינות רוח
לייצור חשמל
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .25.11.10

איכות הסביבה
הצעת חוק הגנת הסביבה )יחידה סביבתית ברשויות ציבוריות( ,התשע"א – 2010
)פ (2663/18/הצעת חוק של ח"כ דב חנין וכרמל שאמה המבקשת לחייב את הרשויות הציבוריות
להקים יחידה סביבתית מקצועית שתייעץ בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים של פעולות הרשות.
דיוני הוועדה המשותפת של הכנסת לנושא סביבה ובריאות
כריית פצלי שמן – ביום א' 14 ,בנובמבר  ,2010בשעה .10:00
זיהום הקרקע במתחם תע"ש רמת השרון – ביום ב' 29 ,בנובמבר  ,2010שעה .09:00
תקן ישראלי ת"י  14064חלק  :3מפרט דרישות והנחיות לתיקוף ולאימות הצהרות בנושא גזי
חממה
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .26.11.10
ש
מכרז פומבי  42/10לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית במפעלי תעשייה
המכרז פורסם ב 1 -בנובמבר באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק החשמל בישראל – תחזית עד 2030
מחקר חדש בוחן את שוק החשמל בישראל ומספק נתונים היסטוריים ועתידיים של הפקת חשמל,
כושר הייצור והצריכה עד .2030
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

השבוע יפורסמו תוצאות
ראשוניות של הקידוח באשדוד
)דה מרקר(31.10.10 ,
תושבי אשדוד זועמים :הקידוח
שאינו נגמר
)ידיעות אחרונות(31.10.10 ,
ההקלות ליזמי החשמל הפרטי
מושהות עד לקבלת עמדת
משרד התשתיות
)דה מרקר(1.11.10 ,
רשות החשמל לא תיעתר
לדרישת החשב הכללי :תפרסם
בעוד שבוע את תעריף החשמל
הפרטי לתחנות גדולות
)דה מרקר(1.11.10 ,
מחיר חבית נפט צנח ב,50% -
ליטר דלק בישראל ירד ב7% -
)כלכליסט(1.11.10 ,
 10חברות במכרז להקמת
התחנה הסולארית באשלים
)גלובס(1.11.10 ,
המתקן לקבלת גז נוזלי יוקם
בחדרה ולא באשקלון
)גלובס(1.11.10 ,
המדינה צפויה לאשר את הזרמת
הגז ממאגר תמר לאשקלון –
במקום לצפון
)דה מרקר(2.11.10 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון האנרגיה על ניהול סיכוני מחיר בתעשיית הנפט:
• Price risk management in the oil industry
29 November – 3 December 2010, Cambridge, UK
www.energyinst.org/training
קורס על ניהול מו"מ בהסכמי גז טבעי:

• Negotiating Gas & LNG Contracts
6 November – 9 December 2010, Paris, France
www.euromoneytraining.com
ועידה ותערוכה על ייצור הדור הבא של ביו-דלק :

• NextGenFeuls 2010
30 November – 2 December 2010, Delhi, India
www.growdieselevent.com
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

עמוד 1

עמוד 2

