י' אב תשע"א,

מחירי הנפט צנחו לשפל של  8חודשים
צפויה עלייה במחירי הLNG -
מחירי הנפט בניו-יורק נעים סביב  80דולר לחבית לאחר הורדת דרוג האשראי של ארה"ב ,שגרמה
למפולת בשוקי ההון בעולם .תחזיות לירידה חדה בביקוש העולמי לנפט בשל הסיכויים הגוברים
למיתון חריף בכלכלת ארה"ב ולמשבר מוניטרי במדינות האיחוד האירופי ,גרמו לצניחת מחירי
הנפט .יחד עם זאת שומר הנפט מסוג  Dated Brent Spotעל הפרמיה החריגה שלו מול מחירי
הנפט בארה"ב ,והוא נסחר עתה בלונדון במחיר של  104.30דולר לחבית .תחזיות כלכליות על
היצע וביקוש שהחלו להשפיע על מחירי הנפט ,צפויות להשפיע גם על מחירי ה .LNG -הביקוש
העולמי ל LNG -יוכפל בעשור הקרוב ,אך כושר הייצור צפוי לגדול רק ב 55 -מיליון טון עד ,2015
לפי חברת הייעוץ 'טרי-זן' ,שבסיסה בסינגפור .הביקוש ל LNG -גדל בקצב מואץ יותר מההיצע
וכתוצאה מכך צפויים מחירי ה LNG -לעלות באירופה ובאסיה ,לפי חברת הייעוץ הצופה גידול של
 75%בייבוא  LNGלבריטניה וגידול של  30%בייבוא להודו ב .2011 -אחרים צופים את ביטול
ההצמדה למחירי הנפט בהסכמי הספקת גז טבעי בעקבות השינויים במבנה שוק הגז האירופי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
כנס .:חשמל ברשת – בין אנרגיה מתחדשת להתייעלות אנרגטית
הכנס יתקיים ביום רביעי 14 ,בספטמבר  ,2011בשעות ,15:00 – 08:30
באולם רוטשילד ,מוזיאון ארץ ישראל שינוי בתאריך!!!
בתוכנית :פאנל מרכזי בנושא המהפכה במדיניות הממשלתית לקידום התייעלות אנרגטית,
בהשתתפות פרופ' יוג'ין קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,אלונה שפר–קארו ,מנכ"ל
המשרד להגנת הסביבה ,אורי פז ,מנכ"ל בנק ירושלים ,אלי גליקמן ,מנכ"ל חברת החשמל ,ועוד.
הרצאת אורח  -התייעלות אנרגטית בעולםDr. Alessandro Clerici, ABB Company - WEC :
בנוסף :דיון בנושאי מימון פרויקטים באנרגיה מתחדשת ,התייעלות אנרגטית ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
.

השאלות הבוערות במשק האנרגיה
7.9.11

מושב המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה בוועידת העסקים של כלכליסט,
ביום ד' 7 ,בספטמבר  ,2011בשעות  ,16:00 – 13:00במלון דייויד אינטקונטיננטל ,ת"א
הדיון יתמקד בבעיות של משק האנרגיה בישראל ,בהשתתפות בכירי משרד האוצר ומשרד
התשתיות הלאומיות ומנכ"לי חברות האנרגיה הגדולות בישראל .מושב ראשון בנושא משק
הדלק – כמה יעלה ליטר? .מושב מרכזי בנושא חברת החשמל – איך מחזירים את היציבות
למשק החשמל? ,ומושב נוסף בנושא גז טבעי  -למה הגז לא זורם?
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות6/9/11 ,
קורס בטיחות במעבר לגז טבעי
20 - 21.9.11
קורס הדרכה באנגלית 21 – 20 ,בספטמבר,
באולם שרייבר ,בבית הספר למדעי הנפט
והאנרגיה ,בשעות 16:00 – 09:00
הרצאות על תהליך הבעירה ,נוהלי בטיחות
בתעשיית הגז ,מצבי סיכון ,עבודות צנרת ,ועוד
למסיימי הקורס תוענק תעודה המאושרת ע"י :
GGNI Global Gas Networks Initiative
לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים
Understanding TPH
השתלמות – 14.9.11
ביום ד' 14 ,בספטמבר  ,2011בשעות
 ,17:00 – 08:30באולם שרייבר ,בביה"ס
למדעי הנפט מרצה :ד"ר אטול סלהוטרה,
סמנכ"ל  ,RAM GROUPטקסס ,ארה"ב.
מתודולוגיות מבוססות סיכון להערכת נזק
סביבתי מפחמימנים שמקורם במוצרי נפט
) ,(TPHמנגנון התפשטותם בקרקע או
במים ,רגולציה רלוונטית בארה"ב ,ועוד.
ההשתלמות נערכת בשפה האנגלית.
לטופס הרשמה הקש כאן
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כותרות אנרגיה
דיווחים על ניסיון נוסף לפוצץ
את צינור הגז לישראל
)דה מרקר(31.7.11 ,
הכנסות נובל היכו את
התחזיות בעקבות פיצוץ צינור
הגז ממצרים
)דה מרקר(31.7.11 ,
כולם בעד ייעול אנרגטי ,עדיף
באופן תיאורטי
)גלובס(1.8.11 ,
הממשלה הפחיתה את המס
ברגע האחרון – ועצרה את
ייקור הדלק
)דה מרקר(1.8.11 ,
שר התשתיות הנחה להסב
את תחנת הכוח בחדרה
מפחם לגז
)כלכליסט(1.8.11 ,
קרב על ההתפלה" :האוצר
דורש לו"ז בלתי אפשרי"
)גלובס(2.8.11 ,
כך ניצלו חברות הדלק ברגע
האחרון מהורדת מרווח
השיווק
)כלכליסט(2.8.11 ,
חברות הדלק" :מבצעים
יבוטלו ,מתדלקים יפוטרו"
)ידיעות אחרונות(2.8.11 ,
ארדן מקדם השבוע :הצבעה
על חוק לטיהור קרקעות
מזוהמות בעלות של 8
מיליארד ש'
)גלובס(3.8.11 ,
רון-טל לממשלה :נהלו דיאלוג
עם מצרים לחידוש אספקת
הגז
)דה מרקר(7.8.11 ,
עמוד 1
1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
דלקן אוניברסלי
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את התקנות להנהגת התקן תדלוק אחיד ,שיחליף את ההתקנים
האוטומטיים הקיימים ויאפשר תדלוק בחברות דלק שונות.
"לא יהיה מנוס משילוב
קביעת פיקדונות על מיכלי גפ"מ
בעקבות העברת הפיקוח על דמי הפיקדון שגובים ספקי הגז ממשרד התמ"ת למשרד התשתיות
הלאומיות ,פרסם משרד התשתיות טיוטה לתעריפים חדשים .ניתן להעביר הערות עד .14.8.11

תעריפי מתקנים פוטו-וולטאים גדולים
רשות החשמל פרסמה שימוע לקראת קביעת ההסדרה התעריפית למתקנים פוטו-וולוטאים גדולים,
וממליצה על תעריף בסיס של  99אג' לקוט"ש .ניתן להעביר התייחסות עד .11.8.11
פורסמו
ת"י  :5663מתקנים לאחסון גז פחמימני מעובה )גפ"מ( בצובר ולמילויו במכלים מיטלטלים
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .1ניתן להעביר הערות עד
 26באוגוסט .2011

איכות הסביבה

חברת החשמל העבירה 350
מיליון שקל מתקציב הפיתוח
לרכש סולר
)דה מרקר(7.8.11 ,
הממשלה החליטה :תעריף
החשמל יתייקר בכ10% -
)הארץ(8.8.11 ,
יו"ר רשות החשמל מתגונן" :אין
זמן נוח לגזירות .ייקור החשמל
מחויב המציאות"
)דה מרקר(9.8.11 ,
השר ארדן לשרגא ברוש :אל
תשתמש בעליית מחיר החשמל
כתירוץ להעלאות מחירים
)דה מרקר(9.8.11 ,

אושר בקריאה ראשונה :חוק זיהום קרקעות
אושר בקריאה ראשונה החוק הקובע הגדרה לקרקעות מזוהמות והסדרים למניעת זיהומן ,ניקיון
קרקעות מזוהמות ,הסדרת מימון ויידוע רוכשים על קיומן .לפי החוק המוצע האחראי לזיהום הקרקע
יחויב בשיקומה ,וכמו-כן תוקם קרן ייעודית לשיקום שתמומן על ידי העוסקים בחומרים מזוהמים.
ניטור רציף בארובות
אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה ל"נוהל ניטור רציף בארובות – חלק א,
דרישה לניטור" .מועד סופי להעברת הערות 17 :באוגוסט .2011
תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )פטור מרישיון ומהיתר( התשע"א 2011 -
החוק למניעת מפגעי אסבסט וקובץ ראשון של תקנות נכנסו לתוקף ב 4 -באוגוסט .2011
ש
ת"י  :5097פליטה ממקורות נייחים ,חלקים 26.1 ,26 ,25.1 ,7.4 ,5 ,3 ,18
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטות לתקנים אלו .ניתן להעביר הערות עד ליום
 24באוגוסט .2011
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
מישוב אדים בתחנות
יום עיון:

יום שלישי 6 ,בספטמבר  ,2011בין השעות ,17:00 – 12:30באולם שרייבר,
מרצה אורח:
Eng. Jose E. Rodriguez, Director, CARB Laison Emco Wheaton Retail Co. USA
לטופס הרשמה הקש כאן

אנרגיה בינלאומית
ועידה בינלאומית בנושא :LNG

• LNGgc – LNG Global Congress
26 – 29 September 2011, London, UK
www.ormaglobalevents.com
ועידה בינלאומית על אנרגיה סולארית:

• Solar Power International 2011
17 – 20 October 2011, Dallas, Tx. USA
www.solarpowerinternational.com
הוועידה השנתית ה 2 -על תזקיקים בינוניים:
nd

• Platt's 2

Annual Middle Distilates
3 – 4 November 2011, Hamburg, Germany
www.middledistillates.platts.com
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