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מחירי הנפט נעים סביב  100דולר לחבית

כותרות אנרגיה

מחירי הנפט  WTIבניו יורק פרצו את מחסום ה 100 -דולר לחבית ב 3 -בפברואר ומחיר הנפט
מסוג ברנט התייקר ליותר מ 90 -דולר לחבית .פריצת מחסום ה 100 -דולר לחבית עוררה חששות
במערב מפני פגיעה בהתאוששות הכלכלית והתפתחות אינפלציה ,והביאה לפרסום גל של תחזיות
שצפו מיתון בכלכלת העולם .הסוכנות הבילאומית לאנרגיה התריעה כבר לפני חודש כי מחירי הנפט
הגבוהים מאיימים על כלכלת העולם )ר' דף אנרגיה  ,(12.1.11אך מזכ"ל אופ"ק ,עבדאללה אל-
באדרי ,אינו מוטרד ,ובראיון ל"פטרוליום אקונומיסט" טען שמחיר של  100דולר לחבית לא ישפיע
על הצמיחה ולא יפגע בהתאוששות הכלכלה העולמית .הוא יעץ לשרי האוצר של מדינות המערב
לפעול בכוחות עצמם ,אם הם מודאגים מהתפתחות אינפלציה בשל מחירי הנפט הגבוהים .לדבריו,
הכנסות מדינות ה G7 -מחבית נפט גדולות יותר מהכנסות מפיקות אופ"ק בשל המסים על הדלק.
ההפרש בין מחיר חבית נפט בניו-יורק לבין מחירה בלונדון ממשיך להיות גבוה .מחיר חבית נפט
מסוג 'ברנט' הבוקר בלונדון הוא  100.29דולר ,לעומת  87.59דולר לחבית  WTIבניו יורק.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

בהשתתפות:
מרצים אורחים:

.

הוועידה הלאומית ה 3 -לאנרגיה 2011
צמיחת משק האנרגיה בישראל אתגרים מול הזדמנויות
יום רביעי 2 ,במרץ  ,2011מלון הילטון ת"א
ד"ר עוזי לנדאו ,שר התשתיות הלאומיות ,ד"ר יובל שטייניץ ,שר האוצר,
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מנכ"ל משרדי התשתיות הלאומיות ,מנכ"ל
משרד האוצר ,מנכ"לי חברות האנרגיה ובכירי משק האנרגיה בישראל,
 ,Dr. David Wurmserלשעבר יועץ לענייני המזה"ת של סגן נשיא ארה"ב
 ,Mr. Nick Butlerלשעבר יועץ ראש ממשלת בריטניה ,סגן נשיא BP
לטופס הרשמה הקש כאן

הכנה להסמכת בודק צנרת מוסמך API 570

קורס – 9.3.11
 10מפגשים שבועיים של יום מלא ● באולם שרייבר בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
המשרד להגנת הסביבה מגבש עתה דרישה רגולטורית לאישורים של צנרת תהליכית על ידי
מפקח  .API 570הקורס מבוסס על תכנית "מפקח צנרת  "APIשל מכון הנפט האמריקאי ,והוא
מיועד לכל מי שעוסק או מתכוון לעסוק בצנרת תהליכית ומעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא,
ולכל מי שמעוניין לגשת למבחן  APIולקבל תעודה של מפקח מוסמך לצנרת.
דרישות מוקדמות :ידיעת אנגלית טובה ורקע קודם בצנרת או בפיקוח ריתוך
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועידה למניעת זיהום14.2.11 ,
ועדת דלקים אלטרנטיביים7.3.11 ,

-תערוכת ישראכם

גני התערוכה 24 - 22 ,בפברואר 2011
במסגרת התערוכה יקיים איגוד הכימיה
בהתאחדות התעשיינים  3מושבים מקצועיים:
בטיחות בגזים תעשייתיים ,קיימות בתעשיית
הכימיה הלכה למעשה וחידושים בחקיקת
רישוי של כימיקלים בעולם ובישראל.
למידע נוסףwww.industry.org.il :

תזכורות על ימי עיון וקורסים
מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות
הולכה וחלוקה של גז טבעי
קורס – 16.3.11
מחזור נוסף של הקורס  6 -מפגשים
שבועיים בימי ד'  24 -שעות לימוד – בבניין
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הרצאות על הרכב ותכונות הגז הטבעי,
תפעול מערכות גז טבעי ,הספקת גז משדה
תמר ,הקמה ותפעול של קווי חלוקה של גז
טבעי וגז טבעי מנוזל ) ,(LNGרגולציה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

הממשלה תשקיע  14מיליארד
שקל בתחליפי נפט
)כלכליסט(30.1.11 ,
אמפל צנחה ב10% -
בנאסד"ק בשל חשש להמשך
אספקת הגז
)דה מרקר(30.1.11 ,
הצעת חוק :העלאות המיסים
על הדלק יהיו בפיקוח ציבורי
)ידיעות אחרונות(30.1.11 ,
שיא חדש למחירי הדלק7.26 :
שקלים לליטר בנזין 95
)דה מרקר(31.1.11 ,
משרד התשתיות :סיכוי נמוך
שאספקת הגז ממצרים תופסק
)דה מרקר(1.2.11 ,
התוכנית של טויוטה :לשלש
את חלקן של המכוניות
ההיברידיות במכירות בישראל
)דה מרקר(1.2.11 ,
השותפות בתמר דורשות
מהמדינה ערבות להסכם עם
חברת החשמל
)כלכליסט(1.2.11 ,
רפורמה ביחידת הגז במשרד
התשתיות :כוח האדם יורחב
משמעותית
)גלובס(1.2.11 ,
נתניהו מתקפל :מחפש 2
מיליארד שקל להוזלת הדלק
)דה מרקר(3.2.11 ,
לנדאו מציע :ערבות מדינה
לחברת חשמל שתסייע למימון
תמר
)גלובס(3.2.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בתקנות התקני תדלוק אוטומטיים ובמחירי הדלק
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תקיים ביום שני 14 ,בפברואר  ,2011בשעה  ,09:00דיון בתקנות
משק הדלק )קידום התחרות( )כללים לענין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים( ,התשע"א – .2011
תדון
מליאת הוועדה בנושא מחירי הדלקים והסולר )המשך דיון(.
באותו היום בשעה
משילוב
11:30מנוס
"לא יהיה

לפחות עד סוף השבוע אין גז
ממצרים
)ידיעות אחרונות(6.2.11 ,

כינוס מועצת הנפט – מרץ 2011
הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות הודיע כי הכינוס הבא של מועצת הנפט ייערך
במחצית השנייה של חודש מרץ .בישיבה זו לא יתקיים דיון בבקשות לקבלת היתרים מוקדמים
ורישיונות שאינם מכוח זכות קדימה .ניתן להגיש בקשות לדיון במועצה עד ל 20 -בפברואר .2011

בעקבות המצב במצרים :ישראל
תשקיע  300מיליון דולר
בתשתית ליבוא גז נוזלי
)דה מרקר(6.2.11 ,

ת"י  :13187ביצועים תרמיים של בניינים – גילוי איכותי של חריגות תרמיות במעטפות של
פורסמו
בניינים – שיטת תת אדום
מכון התקנים פרסם את הצעת התקן להערות הציבור .ניתן להעביר הערות עד 26.2.11

שטייניץ מסרב להוריד את גובה
המס על הדלק
)כלכליסט(6.2.11 ,

תכנית הוועידה הלאומית לאנרגיה באתר המכוןwww.energy.org.il :

איכות הסביבה
מתודולוגיה לבחינת סיכונים מקרקעות מזוהמות IRBCA
הושלמה עבודת הצוות שפעל לגיבוש מתודולוגיה לבחינת סיכונים מקרקעות מזוהמות ,ובשבועות
הקרובים תפורסם חוברת מעודכנת בדבר המתודולגיה המקובלת בישראל .בצוות היו חברים נציגים
של המשרד להגנת הסביבה ,רשות המים ,משרד הבריאות ,התאחדות התעשיינים ,ארגוני איכות
הסביבה והמכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.
ד"ר אורי מינגלגרין ריכז את העבודה בסיוע היועץ החיצוני ד"ר אטול סלהוטרה מארה"ב ,והיא
מבוססת על תוכנית  RBCAלבחינת סיכונים המקובלת במדינות רבות בארה"ב.
המדינה תרכוש כלי רכב ירוקים
כלי הרכב החדשים שתרכוש המדינה יצטרכו לעמוד בדרישות סף של פליטות זיהום אוויר ,לפי
תנאים שגיבשו המשרד להגנת הסביבה ומנהל הרכב הממשלתי .בנוסף לתנאי הסף תקבע גם
ש
דרגת זיהום האוויר  10%מהניקוד הסופי הכולל בכל המכרזים של מנהל הרכש.

המשנה למנכ"ל חברת החשמל:
"מחיר החשמל עלול לזנק ב-
 20% - 10%בתקופה הקרובה"
)גלובס(6.2.11 ,
האוצר :תשובה מנסה להשיג
בכנסת עוד הטבות לתמר
)גלובס(7.2.11 ,
חברת החשמל ומשרד
התשתיות :לייקר מיד את מחיר
החשמל ב16% -
)גלובס(7.2.11 ,
הנורווגים מציעים לישראל :גז
נוזלי בתוך שנה בלבד
)דה מרקר(7.2.11 ,

ת"י  61400חלק  :21טורבינות רוח :מדידה והערכה של מאפייני איכות החשמל המיוצר על ידי
טורבינות רוח המחוברות לרשת חשמל ציבורית
מכון התקנים פרסם את הצעת התקן להערות הציבור .ניתן להעביר הערות עד .8.3.11
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך

השווי של שותפויות הגז והנפט
זינק ב 2 -מיליארד שקל ביום
)דה מרקר(7.2.11 ,

מידע בנושא ציוד מגן אישי
פורסמה חוברת חדשה של המוסד לבטיחות ולגהות :ציוד מגן אישי  -דגשים בבחירת ציוד להגנת
הנשימה ,השפעת החומרים המסוכנים וסוגי הציוד )חלק א'( ,מאת דוד זיו.

לנדאו :להעביר  30מיליון ש'
ליחידת חיפושי הנפט כדי למנוע
אסון אקולוגי
)גלובס(8.2.11 ,
לנדאו פנה לישי בבקשה לאשר
בדחיפות מסוף לקליטת גז נוזלי
בחדרה
)דה מרקר(8.2.11 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 4 -על תקשורת בתעשיית הנפט והגז:

• Oil & Gas Telecommunications
23 – 24 March 2011, London, UK
www.smi-online.co.uk

יד אחת מטהרת ,יש שנייה
מזהמת
)ידיעות אחרונות(8.2.11 ,

ועידה על רשתות חכמות:

• ACI Smart Grids: Vision, Strategy, Implementation
16 – 17 March 2011, London, UK
www.goingtomeet.com
ועידה ותערוכה על אנרגיית הרוח:

• EWEA2011
14 – 17 March 2011, Brussels, Belgium
www.ewec2011.info
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