י"ג סיון תשע"א 15 , ,ביוני 2011

ערב הסעודית תגדיל את תפוקת הנפט בניגוד לעמדת אופ"ק
לאחר ההודעה של ערב הסעודית על הגדלה חד צדדית של התפוקה בלפחות  500אלף ח/י החל
מחודש יולי ,ירדו מחירי הנפט בניו יורק אל מתחת ל 100 -דולר לחבית .קרטל יצואניות הנפט לא
הצליח לקבל החלטה על הגדלת מכסות התפוקה ,למרות התחזיות למחסור בנפט במחצית השנייה
של השנה ומחירי הנפט הגבוהים .התחזיות המעודכנות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ,של
אופ"ק ושל  PIWצופות מחסור בנפט בהיקף של  1.7 – 1מיליון ח/י במחצית השנייה של .2011
בישיבה שנערכה ב 8 -ביוני נחשפו חילוקי הדעות בין שתי חברות מרכזיות בארגון :ערב הסעודית
ואיראן ,והוטל ספק ביכולתו של הקרטל להשפיע על מחירי הנפט .ערב הסעודית הציעה להגדיל את
התפוקה ב 1.5 -מיליון ח/י ,אולם  5חברות תמכו בעמדה האיראנית והטילו וטו על ההצעה.
המרווח בין מחירי ה Brent -למחירי ה WTI -שוב גדל ,בעוד בניו יורק נסחר הנפט במחיר שנע
סביב  98דולר לחבית ,נסחר  Dated Brentבמחיר של  118.91דולר לחבית ,הפער הגדול ביותר
מאז חודש פברואר ,וכמה אנליסטים סבורים שמחירו מנופח .יחד עם זאת נראה שהתנודתיות
במחירי הנפט תגבר ,אך המגמה הכללית היא מגמה של עלייה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס :מדידות סטטיות ודינמיות של מוצרי נפט
.
 30 – 27ביוני 2011
הקורס יתקיים במשך  4ימים רצופים ,מ 27 -ביוני עד  30ביוני  ,2011בשעות 17:00–09:00
הקורס יועבר על ידי נציגי  ,SGSארגון עצמאי שבסיסו בז'נבה .הארגון שאינו קשור ליצרני
מכשירי מדידה ,עוסק בהדרכה ,אישור וסיוע למיזמים ולגופים העוסקים בתחום ברחבי העולם.
ההרצאות בקורס יתמקדו במדידות סטטיות ודינמיות במכלי נפט גולמי ומוצרי נפט ביבשה ובים,
כולל מדידות טמפרטורה ,נטילת דוגמאות ,החלפת והרכבת מונים ,חישובים סטטיים ,ועוד.
ההרצאות בשפה האנגלית
לטופס הרשמה הקש כאן
קורס  :יישום תהליך  IRBCAוניהול אתרים מזוהמים
 14 – 13בספטמבר 2011
.
הקורס ייערך במשך יומיים רצופים ,ימים שלישי ורביעי 14 – 13 ,בספטמבר ,2011
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
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 .התהליך כולל מרכיבים מרכזיים כאפיון האתר ,הערכת סיכונים וניהול
סיכונים ומדיניות ,לפי מסמך ההנחיות .הקורס כולל דיון במחקרים שונים ויישום התוכנה.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת דלקים אלטרנטיביים20,6,11 ,
ועדת שימושים ובדיקות5,7,11 ,
ועדת גפ"ם14,7,11 ,
הספר :נושאים נבחרים בטריבולוגיה ,שמנים
וחומרי סיכה
במחיר מיוחד לעמיתי המכון
להזמנות :טל03-6414271 .

תזכורת על ימי עיון וקורסים
כנס התייעלות אנרגטית
מתוכנן לחודש ספטמבר 2011
הכנס יתקיים באולם רוטשילד במוזיאון
ארץ ישראל
♦ ♦ ♦ ♦
קורס שמנים
מתוכנן לחודש ספטמבר 2011
המרצים בקורס :ד"ר ערן רכס ומר סת סומר
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
בסין מתעניינים בגז ישראלי
)דה מרקר(3.6.11 ,
ערבה פאוור חנכה את השדה
הסולארי הקרקעי הראשון
בישראל
)תשתיות(5.6.11 ,
המדינה אוסרת על חברת
החשמל להסכים לייקור הגז
מתמר
)דה מרקר(9.6.11 ,
לאחר חודש וחצי :הזרמת הגז
ממצרים תחודש בהדרגה
)דה מרקר(9.6.11 ,
אורמת תקים תחנת כוח בניו
זילנד ב 130 -מיליון ד'
)כלכליסט(9.6.11 ,
הצעת חוק :הטבות לחברות
הגז על חשבון הכנסות
המדינה
)דה מרקר(10.6.11 ,
הפעלת תחנת הדלק של דליה
אנרגיות נדחתה ל2014 -
)דה מרקר(10.6.11 ,
ממונה חדש יחליט היכן להקים
את מתקן קליטת הגז
)כלכליסט(12.6.11 ,
חוק ממשלתי יחייב מפעלים
בישראל לדווח כל שנה על
כמות הזיהום שפלטו
)הארץ(13.6.11 ,
ירדן הסכימה להכפלת מחיר
הגז ממצרים; הלחץ על ישראל
גובר
)גלובס(13.6.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הצעת חוק הבלו על הדלק )תיקון – הגבלת מיסוי( ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ יואל חסון ועוד  23ח"כ המבקשת למנוע שיעור מס בלתי מידתי על הדלק
כאמצעי לגיוס כספים לאוצר המדינה .מוצע ששיעור המס המרבי שיוכל שר האוצר להטיל על
הדלק לא יעלה על  ,30%כולל מע"מ ובלו.
ועדת בדיקה לאירוע דלק סילוני בנתב"ג – דוח ביניים
)דלק סילוני( בנתב"ג ב 5 -במאי  2011פרסמה דוח ביניים .ניתן
לאירוע
דס"למשילוב
יהיה מנוס
ועדת הבדיקה "לא
לקרוא את הדוח באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות.
טיוטת תקנות העברת זכויות נפט לשימוע ציבורי
הערות לשימוע יש להעביר עד ל 30.6.11 -ללשכת הממונה על ענייני נפט sklien@mni.gov.il

 12שנה לאחר גילויו :מאכר הגז
נועה יפותח
)דה מרקר(14.6.11 ,
עסקת הענק עם חברת החשמל:
השותפות בתמר נכנעו ללחצים
– והורידו את מחיר הגז
)גלובס(14.6.11 ,
המשרד להגנת הסביבה דורש:
מגבלות חדשות על הקידוחים
)ידיעות אחרונות(14.6.11 ,

קול קורא למחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה ל2011 -
לשכת המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות מבקשת לקבל הצעות למחקרים בתחום האנרגיה
פורסמו האדמה .הנושאים בתחום האנרגיה כוללים התייעלות אנרגטית ,רשתות חשמל חכמות ,תחליפים
ומדעי
לתזקיקי נפט לתחבורה ,מקורות אנרגיה מתחדשים ,ועוד .ניתן להעביר הצעות עד ל 14 -ביולי .2011

איכות הסביבה
דיון בכנסת ברישוי מתקני אנרגיה סולארית
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ביום שלישי 21 ,ביוני  ,2011בשעה  ,11:30במכסות
ורישיונות לייצור מתקנים לאנרגיה סולארית.
מדריך להטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בקבלת החלטות השקעה
המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר פרסמו מדריך להטמעת ניהול סיכונים סביבתיים
בתהליך קבלת החלטות השקעה .עם החמרת החקיקה הסביבתית והצטרפות ישראל ל-
 OECDגברה החשיבות של שיקולי סביבה ,חברה וממשל תאגידי ) (ESGבהחלטות אלו.
מילון למונחי איכות הסביבה
האקדמיה ללשון העברית אישרה את המילון למונחי איכות הסביבה הכולל כאלף מונחים עבריים
בתחומי איכות הסביבה .המילון שהוכן ע"י אנשי האקדמיה ומכון התקנים יסייע לעוסקים
בנושאים אלו .ניתן למצוא את המילון בhttp://hebrew-terms.huji.ac.il -
ש
פרס השר להגנת הסביבה למצוינות סביבתית
פרס השר למצוינות סביבתית מוענק זו השנה השלישית לגופים ואישים שגילו מצוינות בתחום
למועמדים לפרס עד  28ביולי .2011
הצעות
הסביבתית.עלניתן
העשייה
 25%בתוך
להגישבכ-
בדלק יזנק
המס

אנרגיה בינלאומית
קורס על הצלחה במו"מ על הסכמי גז טבעי וLNG -
• Negotiating Successful Gas & LNG Contracts
25 – 28 July, 2011, Paris, France
www.euromoneytraining.com/energy

♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של
MEIDATA
♦ טכנולוגיות לאחסון חשמל
המיוצר ממקורות חלופיים
מחקר חדש על שוק אחסון
החשמל המיוצר ממקורות
אנרגיה אלטרנטיביים שהיקפו
צפוי להגיע ב 2011 -ל325 -
מיליון דולר ,כ 70% -מהם
מסוללות אלקטרו כימיות.
למחקר זה ולאיתור מחקרים
נוספיםinfo@meidata.com :
או טל054-2288378 .

ועידה בינלאומית על אנרגיה סולארית באסיה:

• Solar Asia 2011
28 – 30 July, 2011, Kandy, Sri Lanka
http://www.solarasia2011.ifs.ac.lk
הוועידה ה 5 -על ארומטים ונגזרים באסיה :
• The 5 Asian Aromatics & Derivatives Conference
13 – 14 July, Singapore
www.icis.com/asianaromatics2011
th
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