ה' חשון תשע"ב 2 ,נוב' 2011

ירידה במחירי הנפט בהשפעת המשבר באירופה וההאטה בסין
גידול של  1%עלייה בצריכת מוצרי נפט בישראל בחודשים ינואר -ספט' 2011
מחירי הנפט שעלו בחדות ב 27 -באוקטובר בהשפעת ידיעות על פתרון המשבר הפיננסי באיחוד
האירופי וצמיחה של  2.5%בכלכלת ארה"ב ברבעון השלישי ,שבו וירדו אתמול ל 92.19 -דולר
לחבית בארה"ב ) (WTI Spotול 109.26 -דולר לחבית ) (Dated Brentבלונדון .קשיים בפיתרון
המשבר הפיננסי באירופה ומידע על האטה כלכלית בסין דחפו את המחירים כלפי מטה .מחירי
הנפט מהים הצפוני ) (Brentממשיכים להפגין את חוסנם ולשמור על הפער מול מחירי הנפט
בארה"ב ,חרף מצב הכלכלה באירופה ותחזיות על ירידת הביקוש שם.
מנגד נרשמה בישראל לפי דוח מינהל הדלק והגז עלייה של  1%בצריכת מוצרי נפט ב 3 -הרבעונים
הראשונים של  .2011מנתוני הדוח עולה שבצריכת כל סוגי הבנזין נרשמה עלייה של  1%לכ2 -
מיליון טון ,וגם בצריכת הסולר לתחבורה נרשמה עליה של  ,1%לכ 2 -מיליון טון .יש לציין כי צריכת
כל סוגי המזוט ירדה ב 9 -החודשים הראשונים של השנה ב 13% -לעומת התקופה המקבילה
אשתקד ,אך בצריכת מזוט ד.ד.ג לייצור חשמל נרשמת מאז יולי עלייה משמעותית.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

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

בטיחות במעבר לגז טבעי – מחזור ב'
.
15 - 14.12.11
קורס הדרכה בן יומיים ,שיתקיים בימים ד' ו -ה' 15 – 14 ,בדצמבר ,2011
בשעות  16:00 – 09:00באודיטוריום בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.
הרצאות על תכונות הגז הטבעי ותהליך הבעירה ,הספקת הגז ,ציוד לתעשיית הגז הטבעי,
עבודות צנרת ,נוהלי בטיחות בתעשיית הגז ,מצבי סיכון ונוהלים בשעת חירום ,דרישות אוורור
עבור מכשירי בעירה ותאי שטח סגורים ,ועוד) .ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית(
למסיימי הקורס תוענק תעודה המאושרת ע"י חברת GGNI

כותרות אנרגיה
למרות המלצות טרכטנברג:
לנדאו יאריך תוקף רישיונות
הגז של תשובה
)דה מרקר(23.10.11 ,
כלל תעשיות משנה תוכניות
הפיתוח בגלל הגז המצרי
)כלכליסט(23.10.11 ,
תוכנית הצמיחה הירוקה
תתרום למשק  30מיליארד
שקל בשנה
)מעריב(24.10.11 ,
ים תטיס הפסיקה את הגיבוי
ללקוחות הגז המצרי
)דה מרקר(24.10.11 ,
הזרמת הגז ממצרים חודשה,
אך מחירי החשמל צפויים
לעלות
)כלכליסט(24.10.11 ,
יזמי החשמל הסולארי :יוזמת
הממשלה להפחתת
התעריפים – פגיעה אנושה
)גלובס(24.10.11 ,
תושבי עכו יפגינו נגד בכוונה
לקלוט את הגז ממאגר תמר
בעירם
)דה מרקר(25.10.11 ,

לתוכנית וטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת בטיחות – 6/12/11

תזכורות על ימי עיון וקורסים

קורס :יישום תהליך  IRBCAלניהול
אתרים -מזוהמים
מחזור א'29 – 28.11.11 :
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

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.

לטופס הרשמה הקש כאן

לתוכנית ולטופס הרשמה הקש כאן

משרד התשתיות :להקים שני
מתקני קליטת גז – בעכו
ובחוף דור
)כלכליסט(26.10.11 ,
במרכז כבר מרוויחים מיליון
שקל על כל  50קילוואט
)גלובס(30.10.11 ,
מחצות :ליטר בנזין יוזל
ב 7 -אג'
)ידיעות אחרונות(31.10.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
ייעוץ ופיקוח הנדסי בנושאי נפט וגז טבעי
חברת הייעוץ ) SGS - Horizon (Netherlandנבחרה במכרז שערך משרד התשתיות הלאומיות
ותספק שירותי פיקוח וייעוץ הנדסי בכל הקשור לחיפושים ,קדיחה והפקה של נפט וגז טבעי.
"לא יהיה מנוס משילוב
הצעת חוק הבלו על דלק )תיקון – הגבלת מיסוי( ,התשע"ב – 2011
הצעת חוק של ח"כ יואל חסון המבקשת לקבוע ששיעור המס המירבי שיוטל על מחיר הדלק לא
יעלה על  30%ממחירו ,אלא אם התקבל אישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת .הצעת חוק
זהה כבר הוגשה ע"י ח"כ חסון בכנסת הנוכחית.

דיון ציבורי בנושא תמ"א  37ח' – למתקני טיפול וקבלת גז טבעי
במסגרת כנס ירושלים לסביבה וטבע ב 7 -בנובמבר בבנייני האומה בירושלים יתקיים מפגש בשעות
פורסמו– 20:00בנושא שיתוף הציבור בתמ"א  37ח' – למתקני טיפול וקבלת גז טבעי מתגליות בים.
17:00
צו הגז )בטיחות ורישוי( )מכלי גפ"מ מיטלטלים( ,התשע"א – 2011
טיוטה של הצו הועברה לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

חדש באקדמיה :לימודי חיפושי
גז ונפט
)דה מרקר(31.10.11 ,
לראשונה השנה :הגז המצרי
סופק לכל לקוחותיו בישראל
)דה מרקר(1.11.11 ,
חברה איטלקית תקים את מצוף
הגז הנוזלי בחדרה
)כלכליסט(1.11.11 ,
הקרב על הגז :האם הפעם
המדינה תנצח?
)גלובס(2.11.11 ,

איכות הסביבה
תוכנית לאומית לקידום צמיחה ירוקה בישראל
הממשלה אישרה את הצעת השרים להגנת הסביבה והתמ"ת לגיבוש אסטרטגיה לאומית לצמיחה
ירוקה בישראל לשנים  .2020 – 2012צוות המנכ"לים יגיש את התוכנית ,שצפויה להניב למשק
תוספת של מיליארדי שקלים לתוצר הלאומי ,לאישור הממשלה עד מאי .2012
מתודולגיה לדירוג רמת הציות הסביבתי של חברות ציבוריות
המשרד להגנת הסביבה פרסם את המתדולוגיה לדירוג במטרה לענות על הצורך במידע נגיש על
הביצועים הסביבתיים של חברות ציבוריות ,ועל הסיכוי שלהם להפוך לסיכונים פיננסיים .פרסום
הדירוג הסביבתי של החברות הציבוריות צפוי להשפיע על שיקול הדעת של המשקיעים.
אותות הכרה למדווחים על פליטות גזי חממה
ש
המשרד להגנת הסביבה יעניק אותות הכרה לחברות שכבר נצטרפו למערך הדיווח על פליטות גזי
חממה .הטקס יתקיים ביום ג' 8 ,בנובמבר  ,2011בבית התעשיינים בתל-אביב .ההצטרפות למערך
הדיווח פתוחה בפני ארגונים וחברות מכל המגזרים במשק.

התמחות חדשה לMBA -
בניהול משאבי טבע
וסביבה
המכללה האקדמית נתניה
החל מ 10-בנובמבר 2011
יום לימודים אחד בשבוע
למידע נוסף:
1-800-225-771
09-8607833

כנס בנושא :טיפול בקרקעות מזוהמות
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
20.12.11
בשעות  14:00 – 08:30בבית חיל האוויר בהרצליה
היבטים כלכליים ומשפטיים של הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות ,השלכות הצעת
חוק על המשק הישראלי ,הרצאת מומחה על שיקום קרקעות ברחבי העולם ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

אנרגיה בינלאומית
קורס על הנהלת חשבונות בתעשיית הנפט והגז:

• Accounting for the Oil & Gas Industry
12 – 14 December 2011, London, UK
www.euromoneytraining.com
ועידה על נפט וגז בדרום-מזרח אירופה:
• 2011 South East European pil& Gas Conference
10 – 11 November 2011, Belgrade, Republic of Serbia
www.oilgasconferences.com
פורום חדש על אבטחת תשתיות מיחשוב ותקשורת:
• Oil and Gas Cyber Security Forum 2011
21 – 22 November 2011, London, UK
www.smi-online.co.uk
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