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מחירי הנפט בשפל של  4חודשים
בעקבות ההודעה של סוכנות האנרגיה הבינלאומית ) (IEAעל שחרור של  60מיליון חביות נפט
מהמלאים האסטרטגיים ) 2מיליון חביות ביום( החל מחודש יולי ,נרשמה תוך כמה ימים ירידה של
כ 7% -במחירי הנפט .בעת כתיבת שורות אלו נסחר בניו יורק נפט ) (NYMEX Crude future
למסירה באוגוסט במחיר של  92.99דולר לחבית ,ובלונדון ממשיך נפט  Dated Brent Spotלשמור
על המרווח שלו ונסחר ב 108.32 -דולר לחבית .התגובה הנחרצת של  IEAלהימנעות אופ"ק
מהחלטה על הגדלת הספקת הנפט )ר' דף אנרגיה  (15.6.11תזרים לשוק נפט מהסוגים
המבוקשים וצפויה להביא לירידת מחירים ,לפחות למשך החודש הקרוב .פעמיים בלבד הוחלט
בעבר על הוצאת נפט מהמלאים האסטרטגיים ,ונראה שההחלטה של  IEAהתקבלה בעיקר בשל
חששות מעלייה נוספת במחירי הנפט ,ופגיעה בכלכלת העולם בשל כך .הסוכנות התריעה עוד
בפברואר כי הוצאות המדינות המפותחות על נפט מסתכמות ב 4.7% -מהתוצר הגולמי.
עדיין מוקדם לקבוע אם הצעד של סוכנות האנרגיה יצליח למתן את העליות במחירי הנפט גם
בטווח הרחוק ,אך סביר להניח שהתנודות החדות במחיריו תמשכנה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס  :יישום תהליך  IRBCAוניהול אתרים מזוהמים
.
 14 – 13בספטמבר 2011
הקורס ייערך במשך יומיים רצופים ,ימים שלישי ורביעי 14 – 13 ,בספטמבר ,2011
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
המרצה :ד"ר אטול סלהוטרה ,מומחה בינלאומי בתחום הערכת הסיכונים
הקורס יתמקד בתהליך ה IRBCA -ויציג את מסמך ההנחיות והיישום לניהול יעיל של
ההתחייבויות הקשורות לאתרים מזוהמים .התהליך כולל מרכיבים מרכזיים כאפיון האתר,
הערכת סיכונים וניהול סיכונים ומדיניות ,לפי מסמך ההנחיות .הקורס כולל את יישום התוכנה.
לטופס הרשמה הקש כאן
קורס שמנים
מתוכנן ל 2 -בנובמבר 2011
.
 5מפגשים שבועיים –  20שעות לימוד – בשעות 17:00 – 13:00
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בנושא השמנים ,כולל שמנים בסיסיים ותוספים ,שמני תעשייה ,נוזלי עיבוד
ומשחות סיכה ,שמני מנוע אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת איכות אחזקה ,בדיקות
שוטפות ,פענוח תוצאות בדיקה ,ועוד.
מספר המקומות מוגבל
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות5/7/11 ,
ועדת גפ"מ14/7/11 ,
ועדת דלקים אלטרנטיביים26/7/11 ,

כנס רכב ירוק וחכם
6.7.11
 ,CleanTech 2011גני התערוכה ,תל-אביב
בשעות 13:00 – 10:00
להרשמה :ענבל ,טל052-3698920 .
מיילle.inbal@gmail.com :

תזכורת על ימי עיון וקורסים
כנס התייעלות אנרגטית
מתוכנן לחודש ספטמבר 2011
הכנס יתקיים באולם רוטשילד במוזיאון
ארץ ישראל
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה
●●●
קורס בודקים מוסמכים לניטור
סביבתי תעסוקתי של המוסד לבטיחות
ולגיהות ייפתח בתחילת 2012
למידע נוסףwww.osh.org.il :

כותרות אנרגיה
התרחיש של פיקוד העורף:
כושר ייצור החשמל יירד
במלחמה ב40% -
)הארץ(17.6.11 ,
מלחמת המשרדים :מי יפקח
על הזיהומים של קידוחי הנפט
והגז
)ידיעות אחרונות(19.6.11 ,
המדינה מתנגדת לפיקוח
סביבתי על קידוחי גז ונפט
)כלכליסט(20.6.11 ,
מחלוקת בין קנדל למשרד
התשתיות על המכסות
הסולאריות
)דה מרקר(22.6.11 ,
עלייה ברכישת מכוניות ירוקות
ב 2010 -הובילה לירידה
בתשלום המס הממוצע
)דה מרקר(22.6.11 ,
חברת החשמל מחדשת את
המגעים לרכישת גז מתמר
)כלכליסט(22.6.11 ,
אורמת תקים בניו זילנד תחנת
כוח בעלות של  200מיליון
דולר
)כלכליסט(22.6.11 ,
נגד מונופול לאגסי :תתאפשר
טעינה ביתית של רכב חשמלי
)ידיעות אחרונות(23.6.11 ,
גבעות מגבירה את קצב
הפקת הנפט במגד  5ל800 -
חביות ביום
)כלכליסט(23.6.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

תכנית לייצור דלקי תחבורה מגז טבעי בישראל
בישיבת ועדת דלקים אלטרנטיביים של המכון שנערכה ב 20 -ביוני ,הציג יו"ר הוועדה ,ד"ר גיל כץ,
תכנית להקמת מתקן  GTLבישראל ,שינצל גז טבעי לייצור  2מיליון טון בנזין וסולר בשנה .צוין כי
בעשור הקרוב צפוי היקף יצור דלקים סינטטיים מגז טבעי בעולם לגדול משמעותית.
מימון למיזמי התייעלות אנרגטית
הועבר למשרד התשתיות הלאומיות למימון מיזמי התייעלות אנרגטית,
יהיהשקל
מיליון
מנוס משילוב
תקציב של "161לא
שיתמקדו במגזר הביתי ,לפי תוכנית המשרד.
תקן ישראלי ת"י  :14065גזי חממה – דרישות לגופי תיקוף ואימות של גזי חממה לשימוש
עבור הסמכה או עבור צורות אחרות של הכרה
מכון התקנים פרסם להערות הציבור את טיוטת התקן .ניתן להעביר הערות עד 15.7.11
טיוטה לתקן ישראלי ת"י  61000חלק  – 2.14תאימות אלקטרומגנטית :סביבה – מתחי יתר
פורסמו
ברשתות ציבוריות לחלוקת חשמל
מכון התקנים פרסם להערות הציבור את טיוטת התקן .ניתן להעביר הערות עד 15.7.11

איכות הסביבה
הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון – העדפת רכבים ידידותיים לסביבה( ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה המבקשת לחייב את הגופים שחוק חובת המכרזים חל עליהם,
להעדיף במכרזים לרכישת ולהשכרת כלי רכב ,כאלו שהוכרו כידידותיים לסביבה ,כך ש30% -
מהם יהיו "ירוקים" .כמו-כן מוצע לקבוע דרגת זיהום מרבית לכל הרכבים הנרכשים או מושכרים.
תיאסר אחסנת חומרים מסוכנים באתר הפסולת אפעה
בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הודיע השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,כי
פסולת חומרים מסוכנים דינה כחומרים מסוכנים ועליה להיות מטופלת רק ברמת חובב.
אושרו תקנות לגביית היטל כספי בגין הזרמת שפכים לים
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה את התקנות המטילות על גופים בעלי היתר
הזרמה לים לשלם היטל כספי ,המבוסס על סוג וכמות המזהמים המוזרמים לים .גובה ההיטל
עלול להגיע למיליוני שקלים .התקנות יכנסו לתוקף ב 1 -באוקטובר .2011
ש

משרד התשתיות אישר את
חידוש העבודות בלוויתן
)דה מרקר(26.6.11 ,
מנכ"ל אדומים" :ההשקעה
בפרויקט סולארי מניבה תשואה
של  15%על ההון העצמי –
באפס סיכון"
)דה מרקר(26.6.11 ,
שימו גז :הדלק למכוניות יגיע
מהקידוחים בתמר ובלוויתן
)ידיעות אחרונות(26.6.11 ,
אחרי ששינסקי :הקרב על מחירי
הגז הטבעי בישראל מתחיל
)כלכליסט(26.6.11 ,
נמשך המאמץ לנקות את כתמי
השמן במפרץ אילת
)הארץ(26.6.11 ,
הייעוץ לפקוח על מחירי הגז
הטבעי יוצא למכרז
)כלכליסט(27.6.11 ,
הקלה משמעותית למשקיעים
במיזם התקשורת של חברת
החשמל 65% :פריסה ב7 -
שנים
)גלובס(28.6.11 ,

פורסמו  3מכרזים פומביים של המשרד להגנת הסביבה
מכרז פומבי  - 11/11לבחירת ספק לביצוע בקרת נתוני ניטור אוויר
מכרז פומבי  - 12/11לרכישת שירותי ייעוץ לבדיקת בקשות לקבלת תמיכה לפרויקטים
חממה
25%גזי
פליטות
בתוך
להפחתת בכ-
המס על בדלק יזנק
מכרז פומבי  - 14/11לקבלת שירותי ייעוץ מקצועי לבחינת ההשלכות הסביבתיות בפעילות
חיפוש ,קידוח והפקת נפט וגז בים.
מידע נוסף ומסמכי המכרזים באתר המשרד להגנת הסביבה – www.sviva.gov.il

אנרגיה בינלאומית
קורס על סיכונים והזדמנויות בתעשיית הנפט והגז:
• Geopolitics, risk and opportunity in the oil and gas industry
18 – 21 July, 2011, London, UK
www.energyinst.org
ועידה ותערוכה על גז טבעי:

• Gas Conference Paris 2011
14 – 15 September, 2011, Paris, France
www.expogaz-expo.com
ועידה על רשתות חשמל חכמות:

• Smart grids: vision, strategy, implementation
21 – 22 September, London, UK
www.acius.net
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