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גידול של  25.2%בהוצאה של ישראל על ייבוא חומרי אנרגיה
נדנדת הדולר והנפט :הנפט ירד – הדולר עלה
ההוצאה של מדינת ישראל על ייבוא חומרי אנרגיה )נפט גולמי ,תזקיקים ופחם( ב 4 -החודשים
הראשונים של השנה )ינואר – אפריל  (2011הסתכמה ב 4.4 -מיליארד דולר ,גידול של 25.2%
לעומת החודשים המקבילים אשתקד ,לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .הגידול בהוצאה על
הייבוא ,שנובע בעיקר מעלייה במחיר חומרי האנרגיה בעולם ,גרם לעלייה חדה בגירעון המסחרי של
ישראל .הגירעון המסחרי ב 4 -החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב 1.2 -מיליארד דולר
בממוצע לחודש 14.8 ,מיליארד דולר במונחים שנתיים ,לעומת  7.8מיליארד דולר בכל שנת .2010
בינתיים ממשיכים מחירי הנפט הגולמי בעולם לשקף את התנודות בערך הדולר )ר' נדנדת הדולר
והנפט :הנפט בשיא – הדולר בשפל ,בגיליון קודם( .בתגובה לעלייה שנרשמה בערך הדולר מול
מטבעות אחרים ירדו מחירי הנפט הגולמי בארה"ב אל מתחת ל 100 -דולר לחבית ,אך יש לציין
שנפט גולמי מסוג  Dated Brent Spotנסחר היום במחיר של  111.25דולר לחבית .נראה שנדנדת
הדולר והנפט תמשיך לנוע בטווח הקצר ,אך לטווח רחוק צפוי המשך של עלייה במחירים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
טכנולוגיה והנדסת נפט  -מחזור ו'
.
קורס  -החל מ25.5.11 -
 6מפגשים שבועיים בימי ד' ● בשעות  28 ● 18:00 – 13:00שעות לימוד
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל ועד לטיפול בו,
לזיקוקו למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו .הרצאות על תהליכי הזיקוק ,מפרטי מוצרים ,תוספים
ושימושים ,תשתיות אחסון והולכה ,כולל מכלי אחסון ,סוגי מאצרות ,מתקני ניפוק ומישוב אדים.
בנוסף ,הרצאות על מערך הגז הטבעי – מאסדת ההפקה ועד למערכת ההולכה.
לטופס הרשמה הקש כאן

הכנה להסמכת בודק צנרת מוסמך API 570
.
הקורס יחל ב5.6.11 -
 10מפגשים שבועיים של יום מלא ● באולם שרייבר בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
המשרד להגנת הסביבה מגבש תהליך הסמכה של מפקח על בדיקות צנרת דלק לפי .API 570
הקורס מבוסס על תכנית "מפקח צנרת  "APIשל מכון הנפט האמריקאי ,והוא מיועד לכל מי
שעוסק או מתכוון לעסוק בצנרת תהליכית ומעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא ,ולכל מי שמעוניין
לגשת למבחן  APIולקבל תעודה של מפקח מוסמך לצנרת.
הקורס והמבחן הסופי לקבלת תעודת הסמכה מהממונה יהיו בשפה העברית
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
 - 23.5.11ועדת מחקרים
 - 2.6.11ועדת גפ"ם

התייעלות אנרגטית
כנס -
12.7.11
בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות ,ד"ר עוזי
לנדאו ,ד"ר אלסנדרו קלריסי ABB ,איטליה
באולם רוטשילד במוזיאון ארץ ישראל ,ת"א
למידע נוסף נא לפנות לקרן

תזכורת על ימי עיון וקורסים
קורס :מדידות סטטיות ודינמיות של
מוצרי נפט
 30 – 27ביוני 2011
בהנחיית נציגי  4 • SGSימים רצופים
בשעות 17:00–09:00
לטופס הרשמה הקש כאן
●●●
השתלמות בנושא מגופים
בהשתתפות מומחים מחו"ל
מתוכננת לחודש ספטמבר 2011

כותרות אנרגיה
תחליף לגז מצרי :בז"ן תרכוש
גז מים תטיס
)ידיעות אחרונות(5.5.11 ,
חשש מזיהום דלק כלל ארצי;
כל הטיסות הושבתו
)הארץ(6.5.11 ,
בכיר בחיל הים" :סדרה של
איומים באזור תמר"
)גלובס(6.5.11 ,
ניקוי הדלק לא ינקה מאחריות
)דה מרקר(8.5.11 ,
מחיר הבנזין צפוי לרדת עם
צניחת מחירי הדלק בעולם
)מעריב(8.5.11 ,
יחודש השימוש בדלק שנחשב
כמזוהם
)הארץ(8.5.11 ,
"נמשיך למכור גז לישראל; על
המחיר אולי נתווכח"
)דה מרקר(9.5.11 ,
הדילמה של ענף התעופה:
להשתמש בדלק מזוהם – או
להמתין שבועות
)דה מרקר(9.5.11 ,
הדלק עיכב הטיסות לאילת
)ישראל היום(9.5.11 ,
תעשיית הפחמים בגדה
מזהמת את האוויר עד חדרה
)הארץ(11.5.11 ,
תדלוק המטוסים חודש לכמה
שעות ,עד ששוב התגלה
זיהום
)הארץ(11.5.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
דיון בכנסת בהשלכות הפסקת אספקת הגז ממצרים
ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ביום שלישי 31 ,במאי  ,2011בשעה  ,12:00בהשלכות הפסקת
אספקת הגז ממצרים.
הסרת זיהומים עדינים ולחות מדלק
המרצה האורח בישיבת ועדת שימושים ובדיקות של המכון ב 17 -במאי היה פיט דופרסן ,מנהל
מאלברטה ,קנדה ,שהרצה על הסרת זיהומים עדינים ולחות בנוזלים
,EPT
מנוס משילוב
בחברתיהיה
הטכנולוגיה "לא
שונים כולל דלק.
ת"י  60079חלק  – 32אטמוספירות נפיצות :סיכוני חשמל סטטי
מכון התקנים הישראלי הוציא תקן חדש )מחליף את ת"י  ,(1069העוסק בסיכוני חשמל סטטי
ובאמצעי המנע הנדרשים .ניתן לקרוא את תקציר התקן והסברים באתר המוסד לבטיחות ולגיהות.
פורסמו
ספר חדש :נושאים נבחרים בטריבולוגיה ,שמנים וחומרי סיכה ,להזמנות :טל03-6414271 .

איכות הסביבה

כותרות אנרגיה
מחפשים את האשמים בזיהום
הדלק הסילוני :למי יגישו חברות
התעופה חשבון על נזקיהן
ממשבר הדלק?
)כלכליסט(11.5.11 ,
שבועיים לאחר הפיצוץ :אספקת
הגז ממצרים לישראל עדיין לא
חודשה
)מעריב(11.5.11 ,
"המשק ירוויח מהחשמל
הסולארי – גם אם הצרכנים
ישלמו יותר"
)דה מרקר(12.5.11 ,
בקרוב בישראל? ירדן הסכימה
להעלאת מחיר הגז המצרי
)גלובס(13.5.11 ,

הצעת חוק הגנת הסביבה )מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה ולהעברתם(,התשע"א2011-
הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד  7ח"כ המבקשת ליצור מרשם לאומי פומבי ,נגיש וברור שיכלול מידע
על שחרור כימיקלים לסביבה והעברתם בה .מוצע להקים אתר אינטרנט של המרשם הפומבי שיציג
את המידע המצטבר במערכת.

רש"ת :הדלק תקין .חברות
התעופה :ההודעה בעייתית
)דה מרקר(13.5.11 ,

הצעת חוק החברות הממשלתיות )תיקון-חובת דיווח חברתי-סביבתי( ,התשע"א 2011 -
הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד  2ח"כ המבקשת להרחיב את חובת הדיווח ולעודד חברות
ממשלתיות לגלות אחריות חברתית-סביבתית ולפעול לקידום נושאים אלה.

חברות התעופה לא סומכות על
נתב"ג :משלחת זרה באה
לפקח על איכות הדלק
)הארץ(15.1.11 ,

אירוע "להתעורר לחיים ירוקים" במכון התקנים
במסגרת שבוע האיכות הלאומי פותח מכון התקנים את שעריו לקהל הרחב ב 25 -במאי .2011
המטרה היא לתרום למבקרים ידע מקצועי ,לימודי וחווייתי בנושאי איכות ,אקולוגיה ואיכות הסביבה.

עידן החשמליות יוצא לדרך
)ידיעות אחרונות(15.1.11 ,

ש
פרסום רשימת מפעלי מחזור והשבה באתר המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה מתכוון לפרסם רשימה של מפעלי מחזור והשבה באתר האינטרנט שלו .על
מנת להופיע ברשימה יש להגיש בקשה עד ל.26.5.11 -

תקלה טכנית בקידוח לוויתן 2
הפילה את מניות השותפות
)דה מרקר(16.5.11 ,

המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
הכנס השנתי של האגודה הישראלית להנדסה כימית –  16ביוני 2011
נושא הכנס :תגלית הגז הטבעי – מנוע צמיחה לתעשייה הכימית?
למידע נוסףwww.IIChE.org.il :

ים תטיס שילשה את מחיר הגז
שתמכור לנייר חדרה
)דה מרקר(17.5.11 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס של  EIעל טכניקות מו"מ בתעשיית הנפט והגז:
• Negotiating Techniques for the Oil and Gas Industry
28 – 30 June, 2011, London, UK
www.energyinst.org/training
הוועידה השנתית ה 2 -של  SMIעל היתכנות רשת חכמה בעתיד:
• Realisation of the Future smat grid 2011
27 – 28 June, 2011, London, UK
www.futuresmartgrid.net
הוועידה השנתית ה 10 -של  IASTEDעל מערכות חשמל ואנרגיה
)• Power and Energy Systems (EuroPES 2011
22 – 24 June 2011, Crete, Gteece
http://www.iasted.org
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