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מחירי הנפט :תנודות חדות במגמת ירידה
חולשת השווקים הפיננסיים בעולם והמשבר הכלכלי ביוון המאיים על האיחוד האירופי ,הם הגורמים
העיקריים לתנודות החדות ולירידה במחירי הנפט בשבועיים האחרונים .לגורמים אלו נוספו
היחלשות הביקוש העולמי ,ירידה במרווחי הזיקוק ,עלייה גדולה מהצפוי במלאים בארה"ב והסיכוי
לחידוש ייצוא הנפט מלוב ,שלחצו אף הם על המחירים כלפי מטה .מחיר הנפט הגולמי בארה"ב ירד
אתמול ל 77.61 -דולר לחבית ) ,(WTI Cushing Spotובלונדון נסחר הנפט במחיר של 100.97
דולר לחבית ) .(Dated Brent Spotמעניין לציין שהירידה במחיר בשני צדי האוקיינוס היתה בהיקף
דומה ,אך השוק צופה עתיד שונה לשני הסוגים .בסוף ספטמבר נסחר  WTIלהספקה בדצמבר
 2019ב 92 -דולר לחבית ,בעוד שמחיר חבית 'ברנט' להספקה בסוף  2019היה  88.40דולר.
משקיפים מעריכים שהתנודות החדות והירידה במחירי הנפט ביחד עם אי-הוודאות כבר הניעו כמה
משקיעים לנטוש את שוק הסחורות בכלל ואת שוק הנפט בפרט .מחירי הגז הטבעי בארה"ב כבר
הוכיחו שלאחר כל נקודת שפל עלולה להגיע נקודת שפל עמוקה יותר .מחירי הגז הטבעי בארה"ב
נעים עתה סביב  3.60דולר ל 1 -מיליון .BTU

הודעות על ימי עיון וקורסים
 .קורס :יישום תהליך  IRBCAלניהול אתרים מזוהמים
מחזור א' ● 28 –29.11.11 :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 בתחום ,הטמיע והתאים את התהליך בעשרות
מדינות בארה"ב ובאירופה ומסיים בימים אלו את תהליך ההטמעה גם בישראל.
הקורס יתמקד בתהליך  IRBCAובניהול יעיל כלכלית של ההתחייבויות הנובעות מאתרים
מזוהמים .מרכיבים עיקריים בתהליך כוללים :איפיון האתר ,הערכת סיכונים ,ניהול סיכונים
ומסמך ההנחיות שנכתב והותאם לישראל .כמו כן יוצגו מקרים שטופלו ויודגם יישום התוכנה.
לטופס הרשמה הקש כאן

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

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת בטיחות 21/11/11 -

יום עיון להצגת תקן חדש
ת"י  60079חלק 32
אטמוספירות נפיצות :סיכוני חשמל סטטי
יום א' ,6.11.11 ,בין השעות 15:30 – 09:00
מכון התקנים הישראלי עורך יום עיון להצגת
התקן החדש בפני גורמי אכיפה בישראל.
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,אך מחייבת
הרשמה מראש.
להרשמה ולמידע נוסף:
טלtraining2@sii.org.il ,03-6465085 .

תזכורות על ימי עיון וקורסים
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.

כותרות אנרגיה
"ישראל חייבת להתיר לייצא גז
אם ברצונה להבטיח את
הביטחון האנרגטי שלה"
)גלובס(23.9.11 ,
ועדת טרכטנברג  -ענף הדלק:
להחזיר את הפיקוח על הסולר
– ולהקים תחנות דלק פרטיות
)דה מרקר(25.9.11 ,
הפסקת ההזרמה של הגז
המצרי הביאה לכשל שוק
בענף
)דה מרקר(25.9.11 ,
חברת החשמל תובעת את
 EMGשל יוסי מימן
)ידיעות אחרונות(25.9.11 ,
תעלומת הערך המוסף של
אריסון בעסקה למכירת פז
סולאר
)דה מרקר(26.9.11 ,
"המפתח לביטחון אנרגיה –
גיוון מקורות האספקה"
)גלובס(26.9.11 ,
חברה איטלקית תקים מתקן
ליבוא גז
)גלובס(27.9.11 ,
פריצקי" :היה לי ברור שביום
שאין מובארק אין גז ,וזה היה
ברור גם לגופים ממשלתיים"
)גלובס(28.9.11 ,
סוף לשמועות :נובל אנרג'י
משנה את התוכניות לאסדות
הקידוח בישראל
)דה מרקר(29.9.11 ,
אפריקה במגעים עם תה"ל
לרכישת  40%מפרויקט כוכב
הירדן
)דה מרקר(3.10.11 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
פיקוח על מחיר הסולר
שר התשתיות הלאומיות ,ד"ר עוזי לנדאו ,החליט להשיב את הפיקוח על מחיר הסולר .המשרד פנה
ליו"ר ועדת המחירים באוצר כדי לכנס את הוועדה לשם החלת חוק הפיקוח על המחירים.
"לא יהיה מנוס משילוב
תקן ישראלי ת"י  :579מערכות סולאריות לחמום מים  -חלק  :4תכן ,התקנה ובדיקה;
חלק  :5מערכות מרכזיות בבניינים; חלק  :6מערכות מאולצות דירתיות;
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור הצעות רוויזיה לחלקים  ,5 ,4ו 6 -של התקן .ניתן
להעביר הערות עד  27באוקטובר .2011

מלגות לביצוע מחקר לתואר שני
משרד התשתיות הלאומיות מעניק מלגות בהיקף של  50אלף ש' למהנדסים ,כימאים ופיסיקאים
פורסמו
שיבצעו מחקר לתואר שני בתחום האנרגיה הגרעינית .ניתן להגיש בקשות למשרד עד .1.11.2011
מכרז להכנת תכנית מתאר למשק הגפ"מ לאזור הדרום והמרכז
משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז פומבי ) .(30/11ניתן להגיש הצעות עד .3.11.2011

חברת החשמל :נתבע
מיליארדים מהקרטל הזר
שסיפק לנו ציוד
)גלובס(3.10.11 ,
דש איפקס מנסה להקים קרן
בורסאית לחיפושי גז ונפט
)דה מרקר(3.10.11 ,
חשש ברשות המים :הדלק
שדלף מצינור קצא"א עלול
לגרום לזיהום מקורות מים
)הארץ(3.10.11 ,
בשל הורדת מרווח השיווק :סונול
תצמצם מספר עובדיה ב300 -
)גלובס(4.10.11 ,

איכות הסביבה
איך לתכנן אנרגיה סולארית מבלי לפגוע בסביבה?
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקיים ב 7 -בנובמבר  2011בשעה  11:15ישיבה במסגרת
כנס ירושלים לסביבה וטבע .הישיבה תתקיים בבנייני האומה בירושלים.
תחרות בינלאומית בנושא טכנולוגיות ירוקות ורעיונות חדשניים
במסגרת שבוע היזמות בישראל )בין התאריכים  (13 – 19/11/2011תקיים אוניברסיטת תל-אביב
בשיתוף 'ארנסט אנד יאנג' את  .Global Clean Tech Open IDEAS Competitionניתן להגיש
רעיונות עד  .9.10.11למידע נוסףilcleantech@gmail.com :
מכרז לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית
משרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז פומבי ) (48/11לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות
ש
אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכי אנרגיה .ניתן להגיש הצעות עד .10.11.2011

 25%בתוך
התמחות יזנק בכ-
המס על בדלק
 MBAבניהול משאבי טבע וסביבה
חדשה ל-
המכללה האקדמית נתניה
החל מ 10 -בנובמבר  ● 2011יום לימודים אחד בשבוע ● 19:00 – 08:30
למידע נוסף09-8607813 ,1-800-225-771 ,09-8607833 :

ראש עיריית עכו" :לא קבלנו פנייה
להקמת חוות גז – ואנחנו
מתנגדים לה"
)דה מרקר(4.10.11 ,

חדש על המדף:

בעיניים פקוחות
ספרו של צבי זמיר
ראש המוסד מתריע :האם
ישראל מקשיבה?
צבי זמיר ,ראש המוסד
לשעבר ,מנתח את הכשלים
המודיעיניים והמנהיגותיים
לפני מלחמת יום הכיפורים.

אנרגיה בינלאומית
סמינר על אנרגיה בביה"ס למינהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד:
• Global Energy Seminar
6 – 9 November 2011, Harvard Business School, Boston, USA
www.exed.hbs.edu/programs
ועידה על הנזלת גז טבעי:

• Gas to Liquids 2011
25 – 26 October 2011, London, UK
www.smi-online.co.uk/events
הוועידה השנתית ה 6-על אחסון אנרגיה מתחדשת:
• 6 International Renewable Energy Storage Conference & Exhibition
28 – 30 November 2011, Berlin, Germany
www.eurosolar.org
th
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