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שנה טובה לכל קוראינו
מחיר ה'ברנט' מסרב לרדת
מחירי הנפט מסוג  Dated Brent Spotהתעלמו עד היום מתחזיות המומחים ומניתוחי האנליסטים
והם נעים בטווח של  115 – 110דולר לחבית .מחירי הנפט מהים הצפוני היו אמורים לרדת ולהקטין
את המרווח בינם לבין מחיר הנפט הנסחר בניו יורק ,בשל חולשת הכלכלה האירופית וצניחת שוק
המניות ,אך בניגוד לציפיות הם שומרים בינתיים על רמתם .בארה"ב נעים מחירי הנפט סביב 87
דולר לחבית ,ועם סיום עונת הנסיעות בקיץ והמיתון בכלכלה הם צפויים לרדת .יחד עם זאת,
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה עדכנה כלפי מטה את תחזית הביקוש שלה ,וסביר להניח שמחירי
הנפט באירופה יגיבו אף הם לחולשת הכלכלה וירדו ,אולי אף ירידה משמעותית.
מחירי הגז הטבעי בארה"ב צנחו בסוף השבוע אל מתחת ל 4 -דולר ל 1 -מיליון  ,Btuלעומת לפחות
 9דולר ל 1 -מיליון  Btuבאירופה .אך פצלי הגז הפכו את ארה"ב ל"אי של גז" ,ומתרבות התחזיות
לסיום קרוב של תקופת ההיצף בשוק הגז העולמי ולעליית מחיריו בשוק האירופי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
 .קורס :יישום תהליך  IRBCAלניהול אתרים מזוהמים
מחזור א' ● 28 –29.11.11 :מחזור ב') 1.12.11 – 30.11.11 :ההרצאות באנגלית(
בשעות  17:00 – 09:00בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
המרצה :ד"ר אטול סלהוטרה ,מומחה בינלאומי בתחום ,הטמיע והתאים את התהליך בעשרות
מדינות בארה"ב ובאירופה ומסיים בימים אלו את תהליך ההטמעה גם בישראל.
הקורס יתמקד בתהליך  IRBCAובניהול יעיל כלכלית של ההתחייבויות הנובעות מאתרים
מזוהמים .מרכיבים עיקריים בתהליך כוללים :איפיון האתר ,הערכת סיכונים ,ניהול סיכונים
ומסמך ההנחיות שנכתב והותאם לישראל .כמו כן יוצגו מקרים שטופלו ויודגם יישום התוכנה.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס :שמנים
.
החל מ15.11.11 -
ששה מפגשים שבועיים בימי שלישי ,בשעות  ,17:00 – 13:15החל מ 15 -בנובמבר ,2011
בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.
הקורס כולל הרצאות על התכונות העיקריות של שמנים ומשחות סיכה ומשמעותן ,שמנים
בסיסיים למיניהם ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד ומשחות סיכה ,שמנים למנועי בנזין ודיזל ,שמנים
ימיים ותעופתיים ,תוספים לשיפור תכונות השמן ,אסטרטגיית אחזקה ,בקרת איכות אחזקה,
בדיקות למעקב אחר איכות שמנים בשימוש ,פענוח תוצאות הבדיקות ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ישיבות הוועדות יתחדשו לאחר החגים
כנס ירושלים ה 4 -לסביבה ולטבע :מהם
האתגרים הסביבתיים במשק האנרגיה?
7.11.11
בבנייני האומה ,ירושלים
הכנס השנתי של החברה להגנת הטבע
בשיתוף משרדי התשתיות והגנת הסביבה,
אוניברסיטת חיפה ,פורום האנרגיה ,ועוד.
למידע ולהרשמה:
טל057-2003030 ,03-6388688 .
www.teva.org.il/categoryID=981

תזכורות על ימי עיון וקורסים
השתלמות בנושא מגופים
מתוכננת ל13.12.11 -
באודיטוריום בבניין בית הספר
למדעי הנפט והאנרגיה
השתלמות בנושא מגופים לצנרת דלק וגז
טבעי ,שתועבר על ידי נציגי החברות
ומחו"ל.
מישראל
בתחום
המובילות
ההרצאות יתמקדו בבחירת מגופים ,חומרי
מבנה ,סוגי מגופים ,תקנים בינלאומיים,
התקנה ,תפעול ואחזקה.

כותרות אנרגיה
"קיצוץ מרווח השיווק – לא
פחות מהלאמה"
)כלכליסט(8.9.11 ,
יש צמיחה ירוקה בישראל?
) nrgמעריב(11.9.11 ,
פז דורשת מצה"ל וממינהל
הרכב הממשלתי לשלם יותר
על הדלק
)כלכליסט(11.9.11 ,
חיפה ונתניה נוספו לרשימת
המועמדות לקליטת הגז
)כלכליסט(13.9.11 ,
מוסיפים דלק למדורה
)גלובס(13.9.11 ,
שרי אריסון במגעים לרכישת
הפעילות הסולארית של צדיק
בינו
)דה מרקר(13.9.11 ,
הרמטכ"ל בתשובה לעמותת
צלול :מאגר האמוניה במפרץ
חיפה לא ימוגן; "נבחנה
עמידותו לנשק מדויק"
)גלובס(14.9.11 ,
המינהל לא דיווח על הקירבה
לחוות הגז – ומחיר המכרז
נחתך ב40% -
)דה מרקר(14.9.11 ,
הגז ימשיך לזרום :פרויקט
המצוף הימי יוצא לדרך
)מעריב(14.9.11 ,
דוראד מנהלת מגעים לקבלת
גז מקידוח תמר במקום הגז
המצרי
)כלכליסט(15.9.11 ,
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למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
גידול של  10%בצריכת החשמל בתעשייה ברבעון ה 1 -של 2011
צריכת החשמל בתעשייה ברבעון הראשון של  2011הסתכמה בכ 2.4 -מיליארד קוט"ש ,גידול של
 10%לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,לפי נתוני ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים .העלייה
משילוב כ 6% -בתפוקת התעשייה בחודשים הראשונים של השנה.
לגידול של
מיוחסתמנוס
בצריכת החשמל "לא יהיה

לנדאו יכריע על גורל רישיון צוק
תמרור בתוך שבועיים
)כלכליסט(15.9.11 ,

מבחן  API 570במכון האנרגיה
מבחן  API 570למפקחי צנרת ייערך במכון האנרגיה ב 7 -בדצמבר  .2011נציג מכון הנפט
האמריקאי יערוך את המבחן .לעומדים במבחן תוענק תעודת הסמכה של  .APIלמידע נוסף נא
לפנות למחלקת ההדרכה.

המדען הראשי של משרד
התשתיות" :לייצא את הגז
מישראל – זה דבר נורא"
)דה מרקר(18.8.11 ,

תקן ישראלי ת"י  :50001מערכות ניהול אנרגיה – דרישות והנחיות לשימוש
פורסמו
התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .7.10.11
מכון

בג"ץ קבע :חברות הדלק יעבירו
נתונים מעודכנים – מרווח
השיווק ייבחן מחדש
)דה מרקר(20.9.11 ,

תקן ישראלי ת"י  :61683מערכות פוטו-וולטאיות-ממירי הספק ,הליך למדידת נצילות
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .13.10.11

איכות הסביבה

מי מפחד מארודאן? דלק תוכל
לחפש גז בקפריסין
)גלובס(20.9.11 ,

 20חברות כבר דיווחו על פליטות גזי החממה שלהן ב2010 -
המערך הוולנטרי לדיווח ולרישום פליטות גזי חממה בישראל החל לפעול ביולי  2010ומאז הצטרפו
אליו  23חברות ,כש 20 -מתוכן כבר דיווחו על פליטות גזי החממה שלהן ב .2010 -בין החברות
שכבר דווחו :בזן ,חברת החשמל וכימיקלים לישראל.
כנס חשמל ברשת
"עד שמבנה משרדי הממשלה לא ישתנה ,לא צפויות בשורות בתחום האנרגיה המתחדשת" ,אמר
יו"ר קצא"א ,עמוס ירון ,בכנס 'חשמל ברשת' שערך מכון האנרגיה בשיתוף בנק ירושלים .ראש מטה
שר התשתיות ,סמדר בת אדם ,הדגישה את הצד החיובי בכנס שהתמקד במימון מיזמי אנרגיה
מתחדשת ובהתייעלות אנרגטית ,וציינה שכושר ייצור החשמל הירוק כבר מסתכם ב 150 -מגה-ואט.
ש
מזגנים יעילים אנרגטית
משרד התשתיות הלאומיות הקצה  10מיליון ש' להחלפת כ 10 -אלפים מזגנים ישנים למקבלי
הבטחת הכנסה .פרויקט המזגנים מצטרף למבצע החלפת הנורות שיזם המשרד.
2011יזנק בכ 25% -בתוך
על בדלק
המסשל
המשפחה הירוקה

המשרד להגנת הסביבה ,ידיעות אחרונות ואתר  Ynetעורכים תחרות בין משפחות שמנהלות אורח
חיים סביבתי .הפרס הראשון  50 -אלף שקל .תקנות התחרות באתר המשרד להגנת הסביבה.

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון האנרגיה הבריטי על סחר בינלאומי בנפט:
• Trading oil on international markets
17 – 21 October 2011, Cambridge, UK
www.energyinst.org
סמינר על הלקחים שלמדו מהאסון בפוקושימה:
• Seminar on Lesson Learned from Fukushima Accident, Nuclear Safety Assessment
and Stress Tests
17 – 21 October 2011, Vienna, Austria
http://pmdimensions.com/znppseminar
ועידה על שוק האנרגיה הסולארית בארה"ב:

• US Solar Market Insight
16 – 17 November 2011,
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