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מחירי הנפט בעולם ממשיכים לרדת
בישראל :מחירי הדלק הגבוהים משפיעים על הצריכה?
הציפיות להמשך הירידה במחירי הנפט )ר' גיליון קודם( התממשו והמחירים המשיכו לגלוש במורד.
מחיר הנפט הגולמי  NYMEXלמסירה באוקטובר ירד אתמול בניו יורק ל 83.73 -דולר לחבית,
ומחיר  Dated Brent Spotבלונדון ירד ל 110.08 -דולר לחבית .הכניסה המחודשת של נפט לובי
לשוק וכמויות נוספות של נפט מערב הסעודית צפויות להגדיל את היצע הנפט וללחוץ על המחירים
כלפי מטה ,לפחות בטווח הקצר .יחד עם זאת ,יש הצופים עדיין עודף ביקוש לקראת סוף השנה ,אם
אופ"ק לא יגדיל את מכסות התפוקה .בישראל ,השפעת המיסוי על מחירי הדלק לצרכן גדולה יותר
מהשפעת התנודות במחירי הנפט בעולם ,וייתכן שמחירי הדלק הגבוהים משפיעים על הצריכה .לפי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נרשם ב 2010 -גידול של  4.4%במספר כלי הרכב בישראל ושל
 2.3%בנסועה )קילומטראז'( .צריכת דלקי התחבורה בישראל היתה אמורה לגדול ,אולם לפי נתוני
מינהל הדלק והגז לא נרשם אשתקד שינוי משמעותי בצריכת הבנזין והסולר .ב 7 -החודשים
הראשונים של  2011גדלה צריכת הבנזין ב 1% -ואילו בצריכת הסולר לתחבורה לא נרשם שינוי.

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 ,ראש מטה משרד התשתיות ,אלונה
שפר–קארו ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ,אורי פז ,מנכ"ל בנק ירושלים ,ועוד.
הרצאת אורח  -התייעלות אנרגטית בעולםDr. Alessandro Clerici, ABB Company - WEC :
בנוסף :דיון בנושאי מימון פרויקטים באנרגיה מתחדשת ,התייעלות אנרגטית – הדור הבא ,ועוד.
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 .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 ביהס 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

ישיבות הועדות המקצועיות
ישיבות הוועדות יתחדשו לאחר החגים
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
קורס :שמנים
מחזור נוסף יחל ב 15 -בנובמבר 2011
 6מפגשים שבועיים בשעות 17:00 – 13:15
בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.
הרצאות על שמנים בסיסיים ותוספים ,שמני
תעשייה ,נוזלי עיבוד ומשחות סיכה ,שמני
מנוע אוטומטיביים ,ימיים ותעופתיים ,בקרת
איכות אחזקה ,בדיקות שוטפות ,פיענוח
תוצאות בדיקה ,ועוד.

כותרות אנרגיה
יו"ר רשות הגז ימונה ליו"ר
הזמני של רשות החשמל
)דה מרקר(28.8.11 ,
משפחת עופר תמכור חשמל
לבזן ב 2 -מיליארד שקל
)דה מרקר(28.8.11 ,
"איירין בדרך לתחנות הדלק
בישראל :מחיר הדלק צפוי
לעלות בגלל נזקי הסופה
)גלובס(29.8.11 ,
לנדאו בוחן מחדש הקמת
תחנת כוח גרעינית בישראל
)כלכליסט(28.8.11 ,
נשיא חברת הקידוח ATP
מדבר" :הקידוח בישראל הוא
הזדמנות אדירה עבורנו"
)ידיעות אחרונות(29.8.11 ,
משבר הדלק הסילוני:
האשמים התנדפו
)כלכליסט(30.8.11 ,
מרווח השיווק שגובות חברות
הדלק ייחתך ב25% -
)דה מרקר(31.8.11 ,
עסקת הגז של תמר וחברת
החשמל לקראת חתימה;
המחיר הבסיסי 5.5 :דולר
ליחידת חום
)גלובס(31.8.11 ,
רשות החשמל בלי יו"ר:
היועמ"ש עיכב את המינוי
הזמני כדי לבדוק ניגוד עניינים
)גלובס(31.8.11 ,
לנדאו מייבש את שטייניץ :לא
יחתום על הורדת מרווח
השיווק
)כלכליסט(31.8.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
מכרז פומבי  49/11להגשת הצעות לפרויקטים של חלוץ והדגמה
המשרד התשתיות הלאומיות פרסם מכרז להגשת הצעות לפרויקטים של הדגמה בשני תחומים:
תחליפי נפט לתחבורה ואנרגיה מתחדשת שלא בתחום התחבורה .המשרד ישתתף בעד 50%
כשתקרת כל מענק היא  1.5מיליון שקל .הגשת הצעות עד .9.10.11
שייבחרו,משילוב
יקטים יהיה מנוס
מתקציב הפרו "לא
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק()תיקון( ,התשע"א2011-
הצו פורסם בקובץ התקנות  7030מיום  1.9.11ונכנס לתוקף בתאריך זה.
מפגש פורום הנשים באנרגיה
העלאת מחירי הדלק הניעה את מחאת הציבור ,אמר ח"כ יואל חסון ,אורח מפגש פורום הנשים
באנרגיה שנערך במכון ב .5.9.11 -הפורום מאגד את המנהלות הבכירות במשק האנרגיה בישראל.
פורסמו
התוכנית לגריטת כלי רכב ישנים תופסק זמנית
המשרד להגנת הסביבה הודיע על הפסקה זמנית של התוכנית בתום שנה וחצי של פעילות וגריטת
יותר מ 18 -אלף כלי רכב ישנים .התוכנית תשוב לפעול בתחילת  2012ותימשך עד למיצוי התקציב.

איכות הסביבה
הצעת תקנות החומרים המסוכנים )פסולת מסוכנת( ,התשע"א2011-
המשרד להגנת הסביבה העביר לתגובה את הצעת התקנות ,שעניינה הסדרת הסיווג של פסולת
מסוכנת מכוח חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג  .1993התקנות יחליפו את תקנות רישוי עסקים
)סילוק פסולת חומרים מסוכנים( ,התשנ"א .1990-ניתן להעביר התייחסות למשרד עד .30.9.11
קול קורא להגשת הצעות מחקר למשרד להגנת הסביבה ל2011 -
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר עבור המדענית הראשית של
המשרד ל 2011 -בנושאים סביבתיים כלליים ,בהפקת אנרגיה מביומסה ,בבנייה ירוקה ובהיבטי
סביבה בפיתוח תחליפי דלק לתחבורה .מועד אחרון להגשת הצעות.20.9.11 :
תקנות הבטיחות בעבודה–ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים,
ש
התשע"א.2011-
התקנות פורסמו בקובץ התקנות  7028מיום  29.8.11והן נכנסות לתוקף תוך  60יום מתאריך
פרסומן .התקנות מחליפות את תקנות הפיקוח על העבודה מ 1990 -שבוטלו .באתר המוסד
לבטיחות ולגיהות פורסם דף מידע בנושא המפרט את השינויים בתקנות

סכנה מתחת לאדמה
)ידיעות אחרונות(31.8.11 ,
שטייניץ לא ביטל הפעימה:
ליטר בנזין יתייקר באוקטובר
ב 10 -אג'
)כלכליסט(4.9.11 ,
דוח משרד התשתיות בפרשת
הדלק בנתב"ג :לזיהום היו כמה
מקורות
)דה מרקר(4.9.11 ,
דור אלון מזהירה" :חלק מתחנות
הדלק ייסגרו"
)ידיעות אחרונות(5.9.11 ,
סונול :מס הדלק עלה ב30% -
תוך  4שנים
)גלובס(6.9.11 ,
היועצת המשפטית של רשות
החשמל צפויה להתמנות
לממלאת המקום של היו"ר
הפורש
)גלובס(6.9.11 ,
האיום מתממש :חברות הדלק
קיצצו הנחות לחברי מועדונים
)ידיעות אחרונות(6.9.11 ,

המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
כנס בנושא :קווי חשמל ארוכים וחיבור מערכות חשמל בין מדינות :צרכים אסטרטגיים,
השפעות סביבתיות וחברתיות  -מלון דן ת"א 27 ,באוקטובר 2011
להרשמה , instyle@instyle-evens.co.il :טל03-6426616 .

אנרגיה בינלאומית
הוועידה האירופית השנתית ה 7 -על שיווק ואנרגיה ירוקה:
• 7 European Conference – Green Power & Marketing
6 – 7 October 2011, Zurich, Switzerland
www.greenpowermarketing.org
th

הוועידה השנתית ה 5 -על אנרגיה סולארית טרמית באירופה:
• 5 European Solar Thermal Energy Conference - estec 2011
20 – 21 October 2011, Marseille, France
www.estec2011.org
th

סדנה של מכון האנרגיה הבריטי על הנדסה ותכנון של תחנות דלק:
• Filling Stations Design and Engineering
26 October 2011, London, UK
www.energyinst.org
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