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מגמת העלייה במחירי הנפט צפויה להימשך
התחזיות האחרונות של 'ג'י ,פי .מורגן'' ,גולדמן סאקס' ו'מורגן סטנלי' ,צופות שמחירי הנפט בטווח
הבינוני יעלו ל 130 -דולר לחבית .בנקאי ההשקעות שעדכנו בשבוע שעבר את התחזיות כלפי
מעלה ,ציינו את מגבלות ההספקה ואת הגידול בביקוש ,בעיקר במדינות המתפתחות ,כגורמים
שיובילו לעליית מחירי הנפט .מנהלים בכירים בתעשיית האנרגיה סבורים אף הם שמגמת העלייה
במחירי הנפט צפויה להימשך .לפי סקר שערכה חברת הייעוץ ,KMPG Global Energy Institute
צופים  64%מהמנהלים בחברות האנרגיה הבינלאומיות שהתנודתיות במחירי הנפט תימשך,
ושמחיר הנפט בבורסה של ניו-יורק יעלה השנה על  121דולר לחבית 32% .מהמנהלים צופים
שמחירי הנפט ינועו בטווח של  130 – 121דולר לחבית .הסקר הקיף  550מנהלים.
המפתח נמצא כרגיל בידי שרי אופ"ק ,המתוכננים להיפגש ב 8 -ביוני ולהחליט אם לשנות את
מכסות התפוקה של חברות הארגון .שרי הנפט של ערב הסעודית ושל איראן כבר הצהירו שהקרטל
ימלא את חובתו ויסייע לשמור על האיזון בשוק הנפט ,אך קשה לדעת אם ההצהרות אכן מבשרות
על החלטה להגדיל את היצע הנפט לשוק במטרה להוריד ,או לפחות למתן ,את עליות המחירים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

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
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 ,שאינו קשור ליצרני מכשירי
מדידה ,העוסק בהדרכה ,אישור ,סיוע 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

ישיבות הועדות המקצועיות
2.6.11

 -ועדת גפ"מ

אנו מודיעים בצער על פטירתו של
שמואל קלמפנר ז"ל
מנכ"ל המכון לאנרגיה ולסביבה
2006 - 1991

ומשתתפים בצער המשפחה

תזכורת על ימי עיון וקורסים
קורס הכשרת ממונה אנרגיה
של מכון התקנים החל מ14.6.11 -
 22מפגשים אחת לשבוע .מוכר כימי כשירות
לממונה בטיחות מטעם המפקח.
למידע נוסףtraining2@sii.org.il :
טל03-6465091 ,03-6465085 .
●●●
התייעלות אנרגטית  -כנס
הכנס נדחה לחודש ספטמבר 2011
למידע נוסף נא לפנות לקרן

כותרות אנרגיה
תשובה ונובל שינו את דעתם:
שוקלים לפתח את מאגר נועה
הסמוך לרצועת עזה
)גלובס(19.5.11 ,
כאוס בענף הסולארי :אזלה
המכסה הסולארית לגגות
)דה מרקר(19.5.11 ,
מבוכה בממשלה :בוטל המכרז
הראשון לתחנות סולאריות
)דה מרקר(20.5.11 ,
בדרך למונופול? רשות
ההגבלים עוקבת אחר
שותפות ים תטיס
)כלכליסט(23.5.11 ,
המדינה :כיל תשקם את ים
המלח בהיקף של עד 7
מיליארד שקל
)גלובס(24.5.11 ,
במשרד התשתיות שוקלים
להכריז על הגז מוצר "בר
פיקוח"
)ידיעות אחרונות(25.5.11 ,
משרד האוצר נגד הגדלת
הסבסוד לענף הסולארי:
"העלות של סבסוד הענף
הסולארי – כפולה
מהתועלת שלו למשק"
)דה מרקר(25.5.11 ,
סך הבקשות למתקנים
סולאריים בינוניים – פי
ארבעה מהמכסה
)דה מרקר(25.5.11 ,
בממשלה שוקלים להטיל
מגבלות על שותפויות הגז
)כלכליסט(25.5.11 ,
משרד התשתיות מנע אישור
להקמת תחנת כוח של תשובה
)דה מרקר(26.5.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

דיון בכנסת במרווחי השיווק בשוק הדלקים
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ביום שני 6 ,ביוני  ,2011בשעה  ,12:00במרווחי השיווק
בשוק הדלקים.
הצעת חוק הבטחת תנאים בהתקשרות המדינה לרכישת גז טבעי המופק בישראל )תיקוני
חקיקה( ,התשע"א – 2011
רגב
המבקשת לתקן את חוק הנפט ואת חוק משק הגז הטבעי ,במטרה
מירימנוס משילוב
ח"כיהיה
הצעת חוק של "לא
להבטיח כי תנאי הספקת הגז למשק הישראלי בהתאם להנחיית שר האוצר לא יהיו פחותים
מהתנאים הטובים והמיטיבים בהם פועלים בישראל ספקי גז זרים.
מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות בפורום נשים באנרגיה
מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ,מר שאול צמח ,היה המרצה האורח במפגש פורום נשים
באנרגיה שנערך במכון .הפורום מאגד את המנהלות הבכירות שעוסקות באנרגיה ובסביבה
בישראל .עוד הרצו חברת הפורום ד"ר אור גולדפרב ,כלכלנית ראשית במנהל הדלק ,ומר יעקב
פורסמו
סופרין ,ראש אגף תפעול בתש"ן.

איכות הסביבה
תזכיר חוק הגנת הסביבה )מרשם פליטות והעברות לסביבה(
המשרד להגנת הסביבה הפיץ הצעת חוק ממשלתית שתחייב את התעשייה בישראל לדווח על
הכמות השנתית של מזהמים ופסולת הנוצרים על ידי המפעל .מוצע לפרסם את המידע במרשם
פליטות מזהמים והעברות של פסולת ומזהמים ) (PRTRבאתר האינטרנט של המשרד.
מרכז ידע לגיבוש מדיניות להיערכות ישראל לשינוי אקלים
המשרד להגנת הסביבה הקים מרכז ידע להיערכות מדינת ישראל לשינויי אקלים .אוניברסיטת
חיפה תרכז את עבודת המרכז בהנחיית המשרד ובמימונו ,בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א,
הטכניון ומוסד שמואל נאמן.
ת"י  5282חלק  Aוחלק  :Bדירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה :בנייני משרדים
מכון התקנים פרסם להערות הציבור את טיוטת התקן .ניתן להעביר הערות עד  18ביוני .2011
ש
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ הפקת חשמל מבוצת טיהור מי שופכין
מחקר חדש הסוקר את המגמות בתעשיית הפקת חשמל מבוצת טיהור מי שופכין בשווקים
מי השופכין וכולל תחזית להפקת אנרגיה עד .2020
בוצת
בדלקאת
מנתח
העיקריים.
בתוך
ניהול25%
יזנק בכ-
המחקר על
המס
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית השנייה של  SMIעל ביו-גז:

• Biogas 2011

שותפות לוויתן לא קיבלו אישור
לשיווק גז משותף; רציו תיאלץ
להתחרות בדלק
)דה מרקר(26.5.11 ,
מחיר שיקום האתרים המזוהמים
בישראל 4 :מיליארד שקלים
)הארץ(27.5.11 ,
משרד התשתיות עוצר את
עבודות הפיתוח בלוויתן עד
לבירור התקלות בקידוח
)גלובס(30.5.11 ,
כחלון רוצה לעודד את כניסת
חברת החשמל לענף התקשורת:
בוחן מול האוצר מתן חופש
רגולטורי לחברה לטווח של שנה
)דה מרקר(30.5.11 ,
בחברות הדלק הופתעו
מההחלטה להחזיר הפיקוח על
מחירי הסולר
)ידיעות אחרונות(30.5.11 ,
דיווח :הזרמת הגז המצרי
תתעכב שבועיים נוספים
)כלכליסט(31.5.11 ,
תקנות חדשות ימגרו מסחר
לא הוגן ברישיונות הנפט והגז
)כלכליסט(31.5.11 ,
הממשלה שוקלת להגביל את
פעילות החשמל של תשובה
)דה מרקר(31.5.11 ,
 EMGשוקלת לתבוע את
ממשלת מצרים
)דה מרקר(31.5.11 ,
האקדמיה למדעים" :פוטנציאל
הגז והנפט בארץ – גדול
מהמשוער"
)ידיעות אחרונות(31.5.11 ,

13 – 14 June, 2011, London, UK
www.biogas-event.com
הוועידה השנתית ה 10 -על תעשיית הפחם והחשמל בדרום אפריקה:
• Coaltrans South Africa
21 – 22 June, 2011, Johannesburg, South Africa
www.coaltrans.com/SouthAfrica
קורס על הסכמי הנדסה ,רכישה ובנייה בתעשיית האנרגיה:
• Energy Industry EPC Contracts
18 – 20 July, London, UK
www.euromoneytraining.com/energy
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