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המהומות בלוב הזניקו את מחירי הנפט בעולם

כותרות אנרגיה

בעת כתיבת שורות אלו נסחר בלונדון נפט  Dated Brent Spotבמחיר של  106.70דולר לחבית,
ואילו בארה"ב נסחר נפט  WTI Cushing Spotבמחיר של  93.57דולר לחבית .החששות מאי
היציבות במזרח התיכון בכלל ובלוב בפרט הקפיצו את מחירי הנפט ,שגם קודם לכן היו גבוהים.
הפער בין מחירי הנפט בלונדון לבין מחירי הנפט בניו יורק משקף את דעת השוק על סיכויי
ההתאוששות הכלכלית בארה"ב ואת המלאי הגבוה יחסית של נפט בקושינג .הפער הצטמצם בימים
האחרונים ,אך יש לציין כי הנפט להספקה עתידית לטווח קצר נסחר במחיר נמוך יותר מהמחיר
להספקה לטווח רחוק ) (Contangoואיחסון הנפט בקושינג עשוי להניב רווחים נאים.
כמה אנליסטים סבורים שעליית מחירי הנפט הינה חלק ממגמה כללית של עליית מחירי הסחורות
בעולם ,ואכן מחירי מרבית הסחורות ,מנחושת וברזל ועד לכותנה ולקפה ,נמצאים בשיא .עליות
המחירים נעצרו ב 2008 -בשל המשבר הפיננסי אך עתה שבו והתחדשו .שטפונות ובצורת האיצו
את עליית מחירי המזון ,וגידול של  27%בייבוא נפט לסין האיץ את עליית מחירי הנפט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

בהשתתפות:
מרצים אורחים:
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הוועידה הלאומית ה 3 -לאנרגיה 2011
צמיחת משק האנרגיה בישראל אתגרים מול הזדמנויות
יום רביעי 2 ,במרץ  ,2011מלון הילטון ת"א
ד"ר יובל שטייניץ ,שר האוצר ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מנכ"ל משרדי
התשתיות הלאומיות ,מנכ"ל משרד האוצר ,מנכ"לי חברות האנרגיה ,מנהלי
ובכירי משק האנרגיה בישראל.
 ,Dr. David Wurmserלשעבר יועץ לענייני המזה"ת של סגן נשיא ארה"ב
 ,Mr. Nick Butlerלשעבר יועץ ראש ממשלת בריטניה ,סגן נשיא BP
לטופס הרשמה הקש כאן

הכנה להסמכת בודק צנרת מוסמך API 570

קורס – 9.3.11
 10מפגשים שבועיים של יום מלא ● באולם שרייבר בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
המשרד להגנת הסביבה מגבש עתה דרישה רגולטורית לאישורים של צנרת תהליכית על ידי
מפקח  .API 570הקורס 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
ועדת דלקים אלטרנטיביים7.3.11 ,
ועדת שימושים ובדיקות9.3.11 ,

חידושים בתחום הפוטו-וולטאי
יום עיון – 21.3.11
יום העיון יתקיים ביום שני 21 ,במארס ,2011
באודיטוריום של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בשעות .17:00 – 13:00
המרצים :ד"ר אברהם ארביב ,ד"ר דאוג רובי,
מר מייק גרין ,פרופ' יוסי רוזנווקס וד"ר דורון
שמילוביץ מאוניברסיטת תל-אביב.
למידע נוסף אנא פנו למזכירות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
הטמעת חוק חופש המידע בחברות
הממשלתיות ובחברות האנרגיה
יום עיון 17.3.11
בשיתוף התאחדות התעשיינים
ביום חמישי 17 ,במרס  ,2011באודיטוריום
של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
בין המשתתפים :פרופ' אריאל בנדור ,השר
מיכאל איתן ,ח"כ יואל חסון ,השופטת דליה
דורנר ,מר דורון כהן ,פרופ' ערן ויגודה-גדות,
עו"ד משה נגבי ,עו"ד גליה שגיא ,ועוד.
יום העיון הוא ללא תשלום
לתוכנית הכנס הקש כאן

נובל אנרג'י :המכירות בישראל
גדלו ב14% -
)דה מרקר(13.2.11 ,
ייקור הבנזין ב 2011 -בוטל
אך הסולר נשכח
)דה מרקר(13.2.11 ,
משרד האוצר הקפיא את
הקמת תחנות הכוח
הסולאריות
)דה מרקר(14.2.11 ,
שותפות תמר רוצות לפתוח
את ההסכם עם חברת
החשמל
)דה מרקר(14.2.11 ,
"הורדת התעריף תפגע
ביציבות משק החשמל"
)מעריב(14.2.11 ,
מסלול חדש בטכניון :לימודי גז
טבעי ונפט
)דה מרקר(15.2.11 ,
הגז הטבעי נכנס גם לתוכניות
הלימודים של משרד החינוך
)דה מרקר(15.2.11 ,
הממונה על התקציבים באוצר:
"הדלק ימשיך לעלות"
)גלובס(15.2.11 ,
מה מחפש ג'ורג' סורוס בעמק
החולה ומול חופי ישראל?
)כלכליסט(15.2.11 ,
מומחה עולמי לשוק הגז
מנמיך את הציפיות של
שותפות לוויתן" :ישראל
תתקשה מאוד לייצא גז
לאירופה"
)כלכליסט(15.2.11 ,
עמוד 1
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
הצעת חוק הבלו על הדלק )תיקון-הגברת הפיקוח על שיעור הבלו( ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של  34חברי כנסת המבקשת לתקן את חוק הבלו באמצעות שינוי אחד בלבד ,שיקבע כי
שינוי בשיעור הבלו ייכנס לתוקף רק לאחר אישורו בוועדת הכספים ,ולאחר שניתנה אפשרות לחברי
ולקיים
הכנסת לדרוש את
דיון בנושא במליאת הכנסת.
משילוב
ביטולומנוס
"לא יהיה
הצעת חוק הכנסות המדינה ממשאבי טבע מתכלים )תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011 -
הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד  7ח"כ המבקשת להוסיף פרק לחוק הנפט ,ולקבוע שהכנסות
המדינה ממשאבי טבע מתכלים יופקדו בקרן שתוקם לשם כך ,כדי להבטיח את העתיד הכלכלי של
תושבי ישראל בדורות הבאים .בנוסף ,מוצע להגדיל את תקבולי המדינה מהכנסות אלו.
ת"י  5198מכלי גז )למעט גפ"מ( מאלומיניום ללא תפר למילוי חוזר – תכן ,מבנה ובדיקות
פורסמו
התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .15.3.11
מכון

תכנית הוועידה הלאומית לאנרגיה באתר המכוןwww.energy.org.il :

איכות הסביבה
תקנות המים )מניעת זיהום מים( )קווי דלק( )תיקון( ,התש"ע – 2009
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בתקנות ביום שני 28 ,בפברואר  ,2011בשעה .11:30
הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות
בישיבת הוועדה למניעת זיהום מקורות מים ע"י דלקים של המכון נמסר כי המשרד להגנת הסביבה
פועל לקידום הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות ,שהורדה מסדר היום בזמנו בוועדת שרים לענייני
חקיקה עד לקבלת הערות מהגורמים הרלבנטיים.
אתר חדש להטמנת פסולת אסבסט צמנט
תא חדש להטמנת פסולת אסבסט צמנט נפתח באתר "לגמון" בגליל המערבי .בתא הוקמו כל
התשתיות המתאימות לקליטת אסבסט צמנט והוא מאושר לקליטת פסולת זו בלבד.
ש
♦ ♦ ♦ ♦
מחקרי אנרגיה ירוקה של MEIDATA
♦ שוק לכידת הפחמן ואחסונו – 2021 - 2011
) .(Carbon Capture and Storage Sequestration – CCSניתוח צמיחת השוק עד .2021
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
♦ שוק המודולים הפוטו-וולטאיים עד  – 2020יעילות גבוהה יותר של המודול ותעריפי ההזנה
משמעותיים ביותר לצמיחת התעשייה
מחקר חדש המנתח את צמיחת שוק המודולים הפוטו-וולטאיים עם תחזית עד ל.2020 -
למחקר זה ולאיתור מחקרים נוספים info@meidata.com :או טל054-2288378 .

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 10 -של תעשיית הנפט והגז בטורקיה:

• Turoge 2011
16 – 17 March 2011, Ankara, Turkey
www.turoge.com
ועידה על יעילות אנרגטית בעסקים:

נתניהו" :חיבור צינור הגז לצפון
הוא יום ברכה"
)כלכליסט(15.2.11 ,
חברת החשמל נערכת לחכירת
אוניה ליבוא גז נוזלי
)דה מרקר(16.2.11 ,
כלמוביל פתחה חזית מול אגסי:
תשתמש בעמדות טעינה
מתחרות
)כלכליסט(16.2.11 ,
סמי ועידן עופר שוקלים להנפיק
חברת ספינות קידוח לפי יותר
ממיליארד דולר
)גלובס(17.2.11 ,
גם יוסי מימן לא יודע מתי
תחודש אספקת הגז המצרי
לישראל
)כלכליסט(17.2.11 ,
גבעות עולם :מאגר מגד  5יזרים
כ 1,000 -חביות נפט ביום
)דה מרקר(20.2.11 ,
צדיק בינו מוכר את פז סולאר
לחברת החשמל הגדולה
באירופה
)דה מרקר(20.2.11 ,
דלק ביקשה לעכב את ההצבעה
– אך השרים אישרו את חוק
ששינסקי
)דה מרקר(21.2.11 ,
"ספק אם הגז ממצרים ימשיך
לזרום ללא הפרעה"
)כלכליסט(21.2.11 ,
מימן נכנס לענף הסולארי
בישראל בהשקעה של חצי
מיליארד שקל
)דה מרקר(22.2.11 ,
רשות החשמל אישרה 40%
מהמכסה הסולארית
)דה מרקר(22.2.11 ,

• Energy Effifiency for Business
11 – 12 April 2011, London, UK
www.smi-online.co.uk
הוועידה השנתית ה 2 -על דלק לספינות באירופה:

• European Bunker Fuel
14 – 15April 2011, Rotterdam, The Netherlads
www.europeanbunker.platts.com

עמוד 1
2
עמוד 2

