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הכלכלה מכה במחירי הנפט
נעצרה העלייה בצריכת בנזין וסולר בישראל
דיווחים משתי צרכניות הנפט הגדולות בעולם ,ארה"ב וסין ,מושכות את מחירי הנפט כלפי מעלה או
מטה .בסין נרשמה בחודש יוני ירידה של  10%ביבוא הנפט נטו ועלייה בתוצר ,ובארה"ב נרשמה
עלייה בלתי צפויה בשיעור האבטלה .בניו יורק נעים מחירי הנפט סביב  96דולר לחבית ,ואילו
בלונדון נסחר הנפט ) (Dated Brent Spotבמחיר של  117.50דולר לחבית .יחד עם זאת יש לציין
שמחיר הנפט בבורסה של ניו יורק עדיין גבוה ב 27% -לעומת מחירו לפני שנה ,ושרוב האנליסטים
צופים שמגמת העלייה במחירי הנפט תימשך .ייתכן שמחירי הדלק הגבוהים החלו להשפיע גם על
הביקוש לדלק בישראל .לפי דוח הצריכה של מינהל הדלק והגז לא נרשם שינוי בצריכת הבנזין
והסולר לתחבורה ב 5 -החודשים הראשונים של  ,2011לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.
)ב 2010 -נרשם גידול של  5%בצריכת הבנזין לעומת השנה הקודמת ,ושיעור הגידול הממוצע
בעשור האחרון הוא כ .(3% -גם בצריכת כל מוצרי הדלק לא נרשם שינוי ב 5 -החודשים הראשונים
של  2011והיא הסתכמה ב 4.3 -מיליון טון ,בדומה לצריכה בחודשים ינואר – מאי .2010

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס  :יישום תהליך  IRBCAוניהול אתרים מזוהמים
.
 13 – 12בספטמבר 2011
הקורס ייערך במשך יומיים רצופים ,ימים ב' וג' 13 – 12 ,בספטמבר ,2011
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה .הקורס נערך בשפה האנגלית
המרצה :ד"ר אטול סלהוטרה ,מומחה בינלאומי בתחום הערכת הסיכונים
הקורס יתמקד בתהליך ה IRBCA -ויציג את מסמך ההנחיות והיישום לניהול יעיל של ההתחייבויות
הקשורות לאתרים מזוהמים .הקורס כולל מאיפיון אתרים ועד הערכת סיכונים ויישום התוכנה.
הקורס מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ורשות המים.
לטופס הרשמה הקש כאן

Understanding TPH
השתלמות – 14.9.11
.
מרצה :ד"ר אטול סלהוטרה ,סמנכ"ל  ,RAM GROUPטקסס ,ארה"ב.
ההשתלמות תתקיים ביום ד' 14 ,בספטמבר  ,2011בשעות ,17:00 – 08:30
באולם שרייבר ,בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה .ההשתלמות נערכת בשפה האנגלית.
ההשתלמות תעסוק במתודולוגיות מבוססות סיכון להערכת נזק סביבתי מפחמימנים שמקורם
במוצרי נפט ) ,(TPHמנגנון התפשטותם בקרקע או במים ,פירוקם הביולוגי ,רעילותם לסביבה,
ושיטות מעבדה למדידת ריכוזם .בנוסף תיבחן רגולציה רלוונטית ב 5 -מדינות בארה"ב.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת דלקים אלטרנטיביים26/7/11 ,
ועדת גפ"מ4/8/11 ,
ועדת שימושים ובדיקות 6/9/11
מתוכננים לחודשים הקרובים
● כנס התייעלות אנרגטית
● יום עיון :כיבוי שריפות במכלים גדולים
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

תזכורת על ימי עיון וקורסים
קורס שמנים
מתוכנן ל 2 -בנובמבר 2011
 6מפגשים שבועיים –  20שעות לימוד
בשעות 17:00 – 13:00
בבניין ביה"ס למדי הנפט והאנרגיה
הרצאות בנושאי שמנים ,כולל שמנים
בסיסיים ,שמני תעשייה ותוספים ,שמני
מנוע אוטומטיביים ,ימיים ,תעופתיים ,ועוד.

כותרות אנרגיה
תעריפי החשמל עלולים
להתייקר ב20% -
)הארץ(30.6.11 ,
מאות אלפי ליטרים של דלק
זיהמו את נחל צין
)ידיעות אחרונות(30.6.11 ,
המדינה תקבע מחיר מקסימלי
להולכת גז
)כלכליסט(30.6.11 ,
סופרים תגליות – ונערכים
לשוק תחרותי
)דה מרקר(3.7.11 ,
עימות חם :ארדן ולנדאו נגד
הקטנת המכסות הסולאריות
)ידיעות אחרונות(3.7.11 ,
הזרמת הגז ממצרים הופסקה
שוב – הפעם בשל מים בצינור
)כלכליסט(4.7.11 ,
הממשלה בוחנת חזרה לייצור
חשמל בסולר במקום גז
לשנתיים
)דה מרקר(5.7.11 ,
אפקט הגז המצרי :חברת
החשמל מבקשת מהמדינה
 2מיליארד ש'
)כלכליסט(5.7.11 ,
ארדן נגד שטייניץ" :האוצר
הונה אותנו; נחדש המאבק
בתחנת הכוח באשקלון"
)גלובס(6.7.11 ,
נדחתה ההכרעה על הדלק
שבו תופעל תחנת הכוח
באשקלון
)דה מרקר(6.7.11 ,
עמוד 1
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הצעת חוק הגז )בטיחות ורישוי( )תיקון – תדירות בדיקת מתקן גז( ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ יואל חסון המבקשת לחייב את ספקי הגז לערוך בדיקה של תקינות ובטיחות
מתקני הגז לפחות אחת לשנה ,וזאת כדי להבטיח אספקת גז בטוחה ולמנוע תאונות.
הצעת חוק החומרים המסוכנים )תיקון-פרטי התקשרות למרכז רעלים( ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ אורי מקלב ומשה גפני המבקשת להוסיף לאזהרות המופיעות על אריזות מכלי
המכון הארצי למידע על הרעלות ,כדי לאפשר קבלת מידע מידי
הטלפון של
משילוב
מספריהיה מנוס
הרעלים את "לא
אודות הטיפול המומלץ.
תקן ישראלי ת"י  158חלק  :1מתקנים לגזים פחמימניים מעובים )גפ"מ( :מאגרים
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .1ניתן להעביר הערות עד .28.7.11
ת"י  61730חלק  – 1מתן כשירות לבטיחות של מודל פוטו-וולטאי :דרישות מבנה
ת"י  61730חלק  – 2מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי :דרישות לבדיקות
פורסמוהתקנים פרסם להערות הציבור את טיוטת התקנים .ניתן להעביר הערות עד .26.7.11
מכון

איכות הסביבה
תקנות חדשות בנושא חשיפת עובדים לחומרים מסוכנים ולקרינה מייננת
שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,שלום שמחון ,חתם על תקנות חדשות המחייבות עריכת סקר
מקדים במקום העבודה ,שיכלול זיהוי והערכה של הגורמים המזיקים ,לפני ביצוע ניטור סביבתי.
כמו כן הוספו  9גורמים חדשים לרשימת הגורמים שיש לבצע בגינם בדיקות סביבתיות.
נוהל ניטור רציף בארובות – חלק ב' :הבטחת איכות
המשרד להגנת הסביבה הפיץ להערות הציבור את נוהל ניטור רציף בארובות – חלק ב',
המתבסס על התקן האירופי  .EN 14181על מערכות חדשות תחול דרישת התאמה לתקן
אירופי  .EN 15267-3ניתן להעביר הערות לאגף איכות אוויר במשרד עד .21.7.11
 350מיליון שקל להפרדת פסולת במקור
המשרד להגנת הסביבה מעניק  350מיליון שקל לתמיכות כספיות בהפרדת פסולת במקור ל31-
רשויות מקומיות שנכנסו לתהליך הפרדת פסולת במקור .רשימת הרשויות  -באתר המשרד.
ש
פורסמו ברשומות :תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( ,התשע"א – 2011
התקנות פורסמו בקובץ התקנות  7002מיום  31במאי .2011

חברת החשמל מחפשת שותף
לתחנה באשקלון
)כלכליסט(6.7.11 ,
יו"ר חברה ממשלתית רכשה
בחשאי קרקע להקמת מתקן
לקליטת הגז מתמר
)דה מרקר(10.7.11 ,
משרד התשתיות והאוצר
מחפשים פשרה בעניין המכסות
הסולאריות
)דה מרקר(10.7.11 ,
חשש בישראל :לבנון תנסה
"לגנוב" גז
)ידיעות אחרונות(10.7.11 ,
למדינה יש דרך לבטל את עליית
תעריף החשמל ב20% -
)כלכליסט(10.7.11 ,
קו הגבול שדורשת לבנון לא פוגע
ברישיונות שחילקה ישראל
)דה מרקר(11.7.11 ,
דוח קק"ל :קידוח הנפט בשפלת
יהודה עלול לזהם את הסביבה
בגזים רעילים
)הארץ(11.7.11 ,
ממזהם לריאה ירוקה :הקישון
ישוקם ב 220 -מיליון שקל
)גלובס(11.7.11 ,

יום עיון :מישוב אדים
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
ביום ג' 6 ,בספטמבר  ,2011בשעות  ,17:00 – 12:30בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מרצה אורחMr. Jose Rodriguez, Emco Wheaton Retail Co., USA :
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

אנרגיה בינלאומית
קורס על ניתוח כלכלי ,מימון ומודלים לאנרגיה מתחדשת:
• Economic Analysis, Financing & Modeling for Renewal Energy
19 – 23 September, 2011, London, UK
www.euromoneytraining.com/ENERGY
הוועידה השנתית ה 4 -על ייצור אנרגיה מפסולת:

• Energy from Waste 2011
19 – 20 September, 2011, London, UK
www.waste-energy.net
קורס על מגמות בתעשיית האנרגיה:

• Future Energy Trends
7 – 9 September, London, UK
www.euromoneytraining.com/energy
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