כ"ח תשרי תשע"א

מחירי הנפט חצו את מחסום ה 80 -דולר לחבית; מחירי הגז הטבעי עדיין בשפל
הנפט הגולמי נסחר עתה במחיר של  83.12דולר לחבית בניו יורק ) (Nymex Crude Futureובמחיר
של  84.60דולר לחבית בלונדון ) .(Dated Brent Spotמחירי הנפט עלו בכ 7% -בתוך שבוע והעלייה
מיוחסת בעיקר למצב הדולר האמריקאי ולמאבק הבנקים המרכזיים למיתון העלייה בערך המטבעות
שלהם מולו .מחירי הנפט הגולמי בעולם נקובים בדרך כלל בדולר ,ובעקבות הירידה בערכו צריך
מחיר הנפט לעלות ,סבורים המשקיעים .ברבעון השלישי של השנה נרשמה ירידה של כ12% -
במחירו של הדולר לעומת האירו ,וירידות דומות נרשמו גם מול מטבעות אחרים.
היגיון זה אינו פועל על מחירי הגז הטבעי ) (Henry Hub Spotשצנחו בארה"ב לשפל של  3.51דולר
ל 1-מיליון  .Btuנראה שעודפי היצע ומזג אוויר חם יחסית דוחפים את מחירי הגז הטבעי כלפי מטה.
מעניין לציין את ההערה של חברת הייעוץ 'ריימונד ג'ימס' המציינת כי מספר מגדלי הקידוח הפעילים
בארה"ב עדיין גבוה ב 62% -לעומת השנה שעברה .נראה שמפיקות הגז סבורות שהשפל במחירים
המקצץ ברווחיהן ואף מסב להן הפסדים הוא זמני.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות הולכה וחלוקה של גז טבעי
קורס – 14.11.10
 6מפגשים שבועיים בימי א' •  24שעות לימוד • בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בעקבות מהפכת הגז 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.
להרשמה הקש כאן

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

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ 14/10/10
ועדת שימושים ובדיקות 26/10/10
קורס/סדנה -
בנושא:

שיטות יעילות בניהול משאבים
Best Practices in Asset Management
 19 – 18באוקטובר 2010
מלון דן פנורמה חיפה
הקורס נערך על ידי הארגון הלאומי הישראלי
להרשמהue213@iec.co.il :
טל ,04-8183355 .פקס 04-8184893

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 נובמבר ,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
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כותרות אנרגיה
ועדת ששינסקי עשויה להמליץ
על גביית תמלוגים זהים מכל
קידוחי הגז
)דה מרקר(16.9.10 ,
משרד התשתיות אסר
מאתמול על מכירת זכויות
בקידוחים
)ידיעות אחרונות(16.9.10 ,
בג"ץ אישר :קצא"א תקים מכלי
גז נוספים ליד אשקלון
)כלכליסט(19.9.10 ,
שוק פוטנציאלי לגז הישראלי:
הירדנים מחפשים ספקים
חדשים
)ידיעות אחרונות(21.9.10 ,
משרד התשתיות נערך
להקמת תחנות כוח נוספות
שיפעלו בגז
)מעריב(21.9.10 ,
קבוצת אילת-אילות זכתה
במכרז :תקים מרכז טכנולוגי
לאנרגיות מתחדשות ותתפעל
אותו
)מעריב(21.9.10 ,
אכזבה בקרב המשקיעים:
דו"ח חלקי וסתום של "גבעות
עולם" על קידוח הנפט
"מגד "5
)ידיעות אחרונות(22.9.10 ,
נובל אנרג'י :פיתוח מאגר תמר
התייקר ב 5% -ויסתכם ב3 -
מיליארד דולר
)דה מרקר(23.9.10 ,
תוכנית :טורבינות רוח בגליל
)ידיעות אחרונות(3.10.10 ,
רשות המסים נגד הטבות מס
לתעשיית תחליפי הנפט
)כלכליסט(3.10.10 ,
עמוד 1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
מדיניות הממשלה בנושא התמלוגים מגז טבעי
ח"כ אופיר אקוניס ,יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת ,סיכם את הדיון בנושא תמלוגי הגז שנערך
אתמול בהצעה לשתף את אזרחי ישראל ברווחי הגז אך להתחשב במעמד המדינה מול מדינות
משילובמשרדי האוצר והתשתיות התבקשו להציג ניירות עמדה.
אקטיבי.
רטרו
מנוס
ממיסוייהיה
זרות ולהימנע "לא
תקן ישראלי ת"י  :1921וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  1לתקן .ניתן להעביר הערות
עד  20באוקטובר .2010
פורום נשים באנרגיה
המפגש הראשון של פורום נשים באנרגיה ,המאגד את המנהלות הבכירות בענף בישראל ,נערך
פורסמובספטמבר במכון האנרגיה .הרצאת אורחת :ח"כ אורית זוארץ וסמדר בת אדם לויטן.
ב5 -
כימיקלים ומוצרים כימיים – ענף הייצוא הגדול ביותר
היקפי הייצוא הגדולים ביותר ב 2009 -היו בענף הכימיקלים והמוצרים הכימיים ) 10.4מיליארד
דולר( לפי דוח של הלמ"ס .נתון זה כולל גם את ייצוא ענף התרופות ) 4.7מיליארד דולר(.

איכות הסביבה
מפעלים ורשויות מקומיות משתתפים בהוצאות ניקוי נחל הקישון
) (28.9.10עלות ניקוי קרקעית ואפיק נחל הקישון ,שנאמדת על ידי המשרד להגנת הסביבה בכ-
 205מיליון שקל ,תמומן ע"י המפעלים ) ,(60%המדינה ורשות הניקוז ) (30%ואיגוד ערים אזור
חיפה  -ביוב ) ,(10%כך עולה מהודעת המשרד להגנת הסביבה.
חוות הרוח בגולן – פרויקט תשתית לאומית
) (21.9.10ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על מיזם חוות הרוח בגולן כפרויקט תשתית בעל
חשיבות לאומית .חוות הרוח שתוקם בצפון רמת הגולן ,כוללת  80טורבינות רוח בהספק של 2.5
מגה-וואט כ"א .הפרויקט עתיד לקום ב 2012 -כשזמן ההקמה יהיה בין חצי שנה לשנה.
היערכות לרעידות אדמה
)ש (21.9.10ועדת השרים להיערכות לרעידות אדמה אישרה הקמת מערכת התראה ארצית קצרת
מועד בפני רעידות אדמה והגדילה את התקציב לפעילות ההיערכות וההצטיידות של ועדת ההיגוי
ל 20 -מיליון שקל בשנה.
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ השוק האירופי לייצור חשמל המופק מאנרגיית הרוח – מגמות ותחזיות 2015 - 2010
♦ שוק טורבינות הרוח – ניתוח עד  :2015יכולת הייצור העולמית ,היקף שוק הציוד ונתחי השוק
בו ,המסגרת הרגולטורית וניתוח עלויות
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית

תוכנית החלוקה החדשה של
אוצרות הגז והנפט :רישיונות
יימסרו במכרזים; מכירתם
תיאסר
)דה מרקר(4.10.10 ,
"החלום של גבעות עולם עשוי
להתממש – אבל זה ייקח זמן
רב"
)דה מרקר(4.10.10 ,
ההיתר לתחנת כוח סולארית
בחוות השקמים – לא חוקי
)גלובס(4.10.10 ,
לנדאו לרשות החשמל :קדמו
המתקנים הסולאריים הגדולים
או שנעקוף סמכויות
)מעריב(4.10.10 ,
איראן תחפש גז טבעי ליד
ישראל
)ידיעות אחרונות(4.10.10 ,
במקום העלאת תמלוגים :חברות
הגז ישלמו מס לפי רווחיהן
)דה מרקר(5.10.10 ,
בעקבות הביקורת :רשות
החשמל האריכה את השימוע
להקלות הפיננסיות ליצרני
החשמל הפרטי
)דה מרקר(5.10.10 ,
היקף החשמל הסולארי גדל
ב 52 -מגה-ואט בשנה
)כלכליסט(5.10.10 ,
תוכנית האוצר לפיתוח משק
החשמל :המימון מכיס הצרכן
)כלכליסט(5.10.10 ,

סדנה של מכון האנרגיה הבריטי על תעשיית הנפט והגז:
• Overview of the International Upstream Oil and Gas Industry
4 November 2010, London, UK
www.energyinst.org/training
ועידה ותערוכה על גז מפצלים :

• World Shale Gas, Conference & Exhibition
2 – 5 November 2010, Dallas-Fort Worth, TX, USA
www.piperehabconf.com
הוועידה השנתית ה 2 -על נפט לא-קונבנציונאלי:

• Unconventional Oil 2010
11 - 12 November 2010, London, UK
www.smi-online.co.uk
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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