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לקראת  120דולר לחבית נפט?
חבית נפט למסירה בספטמבר נסחרת עתה במחיר של  99.47דולר )( Nymex Crude Future
בניו יורק ,ובמחיר של  118.15דולר בלונדון ) .(Dated Brent Spotהשחיקה בערך הדולר מול
המטבעות האחרים בעקבות הדיונים המתמשכים על הסרת התקרה מעל חובות ארה"ב ,והירידה
במלאי הנפט הגולמי בארה"ב הניעו את המשקיעים להמר על מחיר של  120דולר לחבית עד לסוף
השנה ,לפי 'בלומברג' .עתה כבר ברור שההודעה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) (IEAעל
שחרור  60מיליון חביות מהמלאים האסטרטגיים בחודש יולי )ר' מחיר הנפט בשפל של  4חודשים,
דף אנרגיה  ,(29.6.11השפיעה על שוק הנפט לטווח קצר בלבד ,ולאחר שפג אפקט ההפתעה
המשיכו מחירי הנפט לעלות .נראה שהמשקיעים מאמינים שהסוכנות לא תנקוט בצעד דומה פעם
נוספת ,למרות רמזים ,בעיקר מבכירים בוושינגטון ,כי לא כדאי להמר על כך .הנעלם הגדול הוא
תגובת הצרכנים לעליית המחירים ,מציין 'פטרוליום אקונומיסט' ,במאמר על הביקוש העולמי לנפט.
הירחון מצביע על על המשבר באיחוד האירופי ועל סין ,שמדיניות האנרגיה שלה אינה צפויה,
וששינוי בה עשוי להשפיע על הביקוש העולמי לנפט ולגרום לירידה במחירים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
כנס .:חשמל ברשת – בין אנרגיה מתחדשת להתייעלות אנרגטית
הכנס יתקיים ביום רביעי 7 ,בספטמבר  ,2011בשעות ,15:00 – 08:30
באולם רוטשילד ,מוזיאון ארץ ישראל
בתוכנית :פאנל מרכזי בנושא המהפכה במדיניות הממשלתית לקידום התייעלות אנרגטית,
בהשתתפות מנכ"לי משרד האוצר ,משרד התעשיה ,המסחר והתעסוקה ,המשרד להגנת
הסביבה ,חברת החשמל ומכון התקנים הישראלי.
הרצאת אורח  -התייעלות אנרגטית בעולםDr. Alessandro Clerici, ABB Company - WEC :
בנוסף :דיון בנושאי מימון פרויקטים באנרגיה מתחדשת ,התייעלות אנרגטית ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

Understanding TPH

.
השתלמות – 14.9.11
מרצה :ד"ר אטול סלהוטרה ,סמנכ"ל  ,RAM GROUPטקסס ,ארה"ב.
ההשתלמות תתקיים ביום ד' 14 ,בספטמבר  ,2011בשעות ,17:00 – 08:30
באולם שרייבר ,בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה .ההשתלמות נערכת בשפה האנגלית.
ההשתלמות תעסוק במתודולוגיות מבוססות סיכון להערכת נזק סביבתי מפחמימנים שמקורם
במוצרי נפט ) ,(TPHמנגנון התפשטותם בקרקע או במים ,פירוקם הביולוגי ,רעילותם לסביבה,
ושיטות מעבדה למדידת ריכוזם .בנוסף תיבחן רגולציה רלוונטית ב 5 -מדינות בארה"ב.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ4/8/11 ,
ועדת שימושים ובדיקות6/9/11 ,

קורס :יישום -תהליך  IRBCAוניהול
אתרים מזוהמים
 13 – 12בספטמבר 2011
הקורס ייערך באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס
למדעי הנפט והאנרגיה )במשך יומיים רצופים(
המרצה :ד"ר אטול סלהוטרה ,מומחה
בינלאומי בתחום הערכת סיכונים
מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ורשות המים

לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים
יום עיון :מישוב אדים בתחנות
יום שלישי 6 ,בספטמבר ,2011
בין השעות  17:00 – 12:30באולם
שרייבר ,ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מרצה אורח:
Eng. Jose E. Rodriguez, Director
Technical Services / CARB Laison
Emco Wheaton Retail CO., USA
בין הנושאים :תקן  ,CARB 2000מערכות
מישוב אדים  Stage Iו ,Stage II -מערכות
משנה ,בדיקות תקופתיות נדרשות ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
החשמל יתייקר לחודשיים –
התעריף ייבחן מחדש בהתאם
להתפתחויות
)דה מרקר(17.7.11 ,
המדינה תרכוש גז טבעי
במרוכז לחברות הקטנות
)כלכליסט(17.7.11 ,
עמיר מקוב ,יו"ר המכון
הישראלי לאנרגיה ולסביבה:
"השר גלעד ארדן פועל
ממניעים פופוליסטיים"
)מעריב(17.7.11 ,
האוצר הסיר את התנגדותו –
והמכסות לייצור חשמל סולארי
הוגדלו
)דה מרקר(18.7.11 ,
עשור של מאבק ,וקו החשמל
לא זז מ"השכונה המסרטנת"
)הארץ(19.7.11 ,
השותפות במאגר נועה :הגז
יזרום עד יולי 2012
)כלכליסט(19.7.11 ,
מקור אנרגיה נוסף :מצוף הגז
הנוזלי מתקרב לחדרה
)כלכליסט(19.7.11 ,
כמה באמת חסכוניות
המכוניות הקטנות?
)ידיעות אחרונות(20.7.11 ,
"אין רזרבות חשמל מספיקות
אם ייפגעו תחנות כוח"
)כלכליסט(21.7.11 ,
בעקבות ההתייקרות :ירידה
בצריכת הדלק מתחילת 2011
)ידיעות אחרונות(23.7.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
הצעת חוק מס ערך מוסף )תיקון – ביטול מס ערך מוסף על הבלו( ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ מאיר שטרית ועוד  5ח"כ המבקשת לבטל את תשלום מס ערך מוסף שמשולם
על מרכיב הבלו בחישוב מחיר הדלק ,ולהשאירו רק על מרכיב מחיר הדלק.
"לא יהיה מנוס משילוב
פיקוח על מחירי הגז הטבעי
ועדת המחירים הבינמשרדית של משרדי האוצר והתשתיות הלאומיות מבקשת את עמדת הציבור
בנושא הטלת פיקוח על מחירי גז טבעי במשק הגז הטבעי .ניתן להעביר תגובות עד .11.8.11

תקן ישראלי ת"י  :26382מערכות לייצור משולב של חשמל וחום – הצהרות טכניות לתכנון,
הערכה ורכישה
מכון התקנים פרסם לביקורת הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .13.8.11
פורסמו
ניתוח השלכות הסרת הפיקוח על מחיר הסולר
מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם ב 10 -ביולי מסמך המנתח את השלכות הסרת הפיקוח על
מחיר הסולר.

איכות הסביבה
השר ארדן מבקש דיון חוזר על תחנת הכוח באשקלון
השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,מבקש מהוועדה הארצית לתכנון ולבנייה לקיים דיון חוזר באישור
המועצה להפעיל את תחנת הכוח באשקלון בגז טבעי בגיבוי פחם .המשרד דורש כי התחנה תופעל
בפחם במקרי חירום בלבד.
פרסים למצוינות סביבתית 2011
המשרד להגנת הסביבה יעניק זו השנה השלישית את פרס השר למצוינות סביבתית למתנדבים,
אישים בעלי הישגים סביבתיים יוצאי דופן ,עמותות ,רשויות ותעשייה .כספי הפרס בסך כולל של
 350,000ש' מיועדים לפעילות סביבתית לפי בחירת הזוכים .ניתן להעביר בקשות עד .28.7.11

תשובה ונובל במגעים עם
הרשות הפלסטינית למכירת גז
מ"תמר"
)גלובס(25.7.11 ,
מליאת רשות החשמל אישרה
הקצאת מכסות לייצור חשמל
סולארי ,תרמו-סולארע וביו-גז
)כלכליסט(25.7.11 ,
מהדקים חגורה :המדינה מגבילה
את מכירת הגז שנותר במאגר
ים תטיס
)דה מרקר(26.7.11 ,
הציבור מימן תחנות כוח – אך
חברת החשמל מזהירה
מהפסקות חשמל
)דה מרקר(26.7.11 ,
הטרנד הירוק התברר כהשקעה
מאכזבת
)כלכליסט(26.7.11 ,
תשובה מחכה לטלפון מקהיר
)גלובס(26.7.11 ,

ש

בטיחות במעבר לגז טבעי
20 - 21.9.11
קורס הדרכה בן יומיים ,שיתקיים בימים ב' ו-ג' 21 – 20 ,בספטמבר ,באולם שרייבר,
בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ,בשעות 16:00 – 09:00
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
הרצאות על תהליך הבעירה ,ציוד לתעשיית הגז הטבעי ,נוהלי בטיחות בתעשיית הגז ,מצבי
סיכון ונוהלים ,דרישות אוורור עבור מכשירי בעירה ותאי שטח סגורים ,עבודות צנרת ,ועוד.
למסיימי הקורס תוענק תעודה המאושרת ע"י UK Energy Training Certificate
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

אנרגיה בינלאומית
קורס בניהול ותפעול שרשרת ההספקה של נפט וגז:
• Project and operation management along oil and gas supply chains
14 – 16 September 2011, London, UK
www.energyinst.org
סדנה על מימון מיזמי אנרגיה מתחדשת :

• Renewable Energy Finance
20 – 22 September 2011, Berlin, Germany
www.euromoneytraining.com
הוועידה השנתית ה 2 -על טכנולוגיית רשתות חכמות באירופה:
• 2 Annual Smart Grid Technology – Europe Conference
15 – 16 September 2011, Amsterdam, the Netherlands
www.smartgridupdate.com/eu
nd

עמוד 1
2
עמוד 2

