כ"ד אב תשע"א 24 ,באוג' 2011

ציפיות להמשך הירידה במחירי הנפט
הסיכויים להמשך מגמת הירידה במחירי הנפט גברו עם נפילת קדאפי שעוררה תקוות לחידוש מהיר
של ייצוא הנפט מלוב .תפוקת הנפט של לוב אינה צפויה לשוב מיד לרמה של לפני המהומות ,אך
בשוק הנפט קיים ממילא עודף היצע .תפוקת הנפט של ערב הסעודית הגיעה בחודש יולי לשיא,
ותחזית  PIWצופה עודף היצע ממוצע של  430אלף ח/י השנה ו 1 -מיליון ח/י נפט ב .2012 -לכך
נוספו גם חששות מירידה בביקוש לנפט בשל החרפת המשבר הפיננסי באירופה והתאוששות
האיטית מהמיתון הכלכלי במדינות המתועשות .ההתרעה של בנק ההשקעות 'מורגן סטנלי' בשבוע
שעבר על מיתון מתקרב בכלכלת העולם ,פגעה בכל השווקים ,כולל שוק הנפט .נראה
שהספקולנטים החלו לנטוש את ההשקעות בחוזים עתידיים ,בעיקר של נפט גולמי מסוג 'ברנט',
השומר עדיין על הפרמיה החריגה שלו )כ 24 -דולר( מול מחירי הנפט הגולמי בארה"ב .יחד עם
זאת ,אנליסטים אינם צופים התמוטטות במחירי ה'ברנט' ,ו'וול סטריט ז'ורנל' אף מצביע על אפשרות
של התפשטות המרי האזרחי למדינות אחרות במזרח התיכון בעקבות ההצלחה בצפון אפריקה,
ומציין את האירוניה בסיכוי לזינוק במחירי הנפט אם נפילת קדאפי תעורר אי שקט במדינות נוספות.

הודעות על ימי עיון וקורסים
כנס .:חשמל ברשת – בין אנרגיה מתחדשת להתייעלות אנרגטית
הכנס יתקיים ביום רביעי 14 ,בספטמבר  ,2011בשעות ,15:00 – 08:30
באולם רוטשילד ,מוזיאון ארץ ישראל
בתוכנית :פאנל מרכזי בנושא התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות ,בהשתתפות פרופ' יוג'ין
קנדל ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,סמדר בת אדם ,ר' מטה שר התשתיות הלאומיות ,אלונה
שפר–קארו ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ,אלי גליקמן ,מנכ"ל חברת החשמל.
הרצאת אורח  -התייעלות אנרגטית בעולםDr. Alessandro Clerici, ABB Company - WEC :
בנוסף :דיון בנושאי מימון פרויקטים באנרגיה מתחדשת ,התייעלות אנרגטית – הדור הבא ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

השאלות הבוערות במשק האנרגיה
.
מושב האנרגיה בוועידת העסקים של כלכליסט בחסות המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
ביום ד' 7 ,בספטמבר  ,2011בשעות ,15:30 – 12:45
במלון דייויד אינטרקונטיננטל ,ת"א
הדיון יתמקד בבעיות של משק האנרגיה בישראל ,בהשתתפות ד"ר עוזי לנדאו ,שר התשתיות
הלאומיות ומנכ"לי חברות האנרגיה הגדולות בישראל .מושב ראשון :תמורות במשק הדלק?;
הרצאה :רגולציה סביבתית בתחום האנרגיה; מושב מרכזי בנושא חברת החשמל – איך מחזירים
את היציבות למשק החשמל? ,ומושב נוסף בנושא גז טבעי  -למה הגז לא זורם?
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות6/9/11 ,
קורס בטיחות במעבר לגז טבעי
20 - 21.9.11
קורס הדרכה באנגלית 21 – 20 ,בספטמבר,
באולם שרייבר ,בבית הספר למדעי הנפט
והאנרגיה ,בשעות 16:00 – 09:00
הרצאות על תהליך הבעירה ,נוהלי בטיחות
בתעשיית הגז ,מצבי סיכון ,עבודות צנרת ,ועוד
למסיימי הקורס תוענק תעודה המאושרת ע"י :
GGNI Global Gas Networks Initiative
לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים
לתשומת לבכם שינוי מועד !!!!

קורס :יישום תהליך  IRBCAוניהול
אתרים מזוהמים
הקורס שהיה אמור להתקיים בספטמבר
נדחה לפי בקשת המרצה ויתקיים בחודש
נובמבר .2011
הודעה על התאריך החדש בימים הקרובים
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
דיווח :ישראל ולבנון הסכימו
למשא ומתן על הגבול הימי
)דה מרקר(14.8.11 ,
טבע עוברת לגז :תקים תחנת
כוח פרטית בתוך המפעל
ברמת חובב
)גלובס(16.8.11 ,
יו"ר רשות החשמל פורש;
ועדת האיתור טרם התכנסה
)גלובס(16.8.11 ,
חברות הדלק מזהירות :אם
יפגעו בנו ,רכבים ממשלתיים
ישלמו יותר
)כלכליסט(17.8.11 ,
משרד התמ"ת והמשרד
להגנת הסביבה יקצו 151
מיליון שקל להפחתת פליטות
גזי חממה
)דה מרקר(17.8.11 ,
השלב השני במיסוי הירוק על
כלי רכב :דרגות זיהום
מחמירות יותר והקלות לרכבי
דיזל
)דה מרקר(17.8.11 ,
הפער בין מחיר הבנזין בענף
הליסינג לנהגים פרטיים יוגבל
ל 15 -אגורות
)דה מרקר(17.8.11 ,
ושוב :מס הבנזין צפוי להתייקר
)ידיעות אחרונות(18.8.11 ,
חברות הדלק מקוות שצניחת
מחירי הנפט תציל אותן
)כלכליסט(18.8.11 ,
אנלייט במו"מ להקמת
פרויקטים סולאריים בשקעה
של  800מ' ש'
)דה מרקר(19.8.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
מועצת הנפט תתכנס במחצית השנייה של חודש ספטמבר 2011
הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות הודיע כי במחצית השנייה של חודש ספטמבר
תתכנס מועצת הנפט .ניתן להגיש בקשות לדיון במועצה עד  28באוגוסט .2011
"לא יהיה מנוס משילוב
מלגות לסטודנטים ללימודים בתחום האנרגיה
משרד התשתיות הלאומיות יעניק מלגות בהיקף של  10אלף ש' בשנה לסטודנטים לתואר ראשון
בהנדסת חשמל – זרם חזק ומתח גבוה ,ובהיקף של  50אלף ש' בשנה לסטודנטים לתואר שני
בהנדסת גז טבעי ונפט ,הנדסת אנרגיה ,כלכלת אנרגיה ומדיניות אנרגיה.

מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בתחומי הרגולציה על זכויות נפט
משרד התשתיות הלאומיות פרסם ב 21.8.11 -מכרז לשירותי ייעוץ שיכללו ביצוע הערכה על
פורסמו הגז הטבעי והנפט במים הכלכליים של ישראל .מידע נוסף באתר המשרד.
כמויות
הסכמים גנריים לרכישת חשמל – לשימוע ציבורי
פורסמו  2הסכמים עם יצרן חשמל פרטי במתקן  PVבינוני .ניתן להעביר הערות עד ל.28.8.11 -

עלייה של  4.4%במספר כלי
הרכב על כבישי ישראל ב2010 -
)דה מרקר(19.8.11 ,
תוך חצי שנה 20% :מתצרוכת
החשמל באילת ובערבה יוצרו
באמצעות אנרגיה סולארית
)מעריב(21.8.11 ,
חברת החשמל :הדו"ח החיובי
לא מצליח לטשטש את הבעיות
)כלכליסט(23.8.11 ,

איכות הסביבה
 151מיליון שקל למימון מיזמים להפחתת פליטות גזי חממה
המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת יעניקו בשנים  2012 – 2011מענקים בהיקף של 151
מיליון שקל למימון מיזמים להפחתת פליטות גזי חממה ,מתוכם יוענקו  40מיליון שקל ע"י המדען
הראשי במשרד התמ"ת למימון טכנולוגיות ישראליות חדשניות .מידע נוסף באתרי שני המשרדים.
ת"י  :4640שימושים תרמיים של תת-הקרקע ,חלקים 4 – 1
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .1.9.11

קורס :שמנים
מחזור נוסף יחל ב 2 -בנובמבר 2011
ש
 6מפגשים שבועיים בשעות  17:00 – 13:15בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
הרצאות על שמנים בסיסיים ותוספים ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד ומשחות סיכה ,שמני מנוע
אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת איכות אחזקה ,בדיקות שוטפות ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך

יום עיון :מישוב אדים בתחנות

יום שלישי 6 ,בספטמבר  ,2011בין השעות ,17:00 – 12:30באולם שרייבר,
מרצה אורח:
Eng. Jose E. Rodriguez, Director, CARB Laison Emco Wheaton Retail Co. USA
לטופס הרשמה הקש כאן

אנרגיה בינלאומית
קורס של מכון האנרגיה הבריטי על דלק סילוני:

• Aviation Jet Fuel
4 – 6 October 2011, London, UK
www.energyinst.org
הוועידה השנתית ה 30 -של אגוד כלכלני האנרגיה בצפון אמריקה:
• 30 USAEE/IAEE North American Conference
9 – 12 October 2011, Washington, D.C. USA
www.usaee.org
th

הפורום על אנרגיה אירופית בעתיד:

• EFEF 2011: European Future Energy Forum
10 – 12 October 2011, Geneva, Switzerland
www.EuropeanFutureEnergyForum.com
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