ג' אדר ב תשע"א  9 ,במרץ 2011

מחירי הנפט הגולמי שוברים שיאים
נפט גולמי  WTI Cushing Spotנסחר בניו יורק במחיר של  105.02דולר לחבית ,המחיר הגבוה
ביותר זה שנתיים וחצי .מאז פרצו המהומות בלוב ב 15 -בפברואר עלה מחיר הנפט בניו יורק ב-
 ,23%ולפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית ) (IEAנרשמה ירידה של כ 1 -מיליון ח/י בהספקת הנפט
מלוב .החששות מפני התרחבות המהומות למדינות נוספות במזרח התיכון הניבו תחזיות
המתריעות מפני מגמה ארוכת טווח של עליה במחיר הנפט וצופות מחיר של  270 – 230דולר
לחבית .יחד עם זאת ,רמות המלאי במדינות המפותחות גבוהות והמחירים עלולים לשנות כיוון אם
 IEAתמליץ על הוצאת נפט מהמלאים האסטרטגיים .בארה"ב כבר פנו כבר כתריסר סנטורים
לנשיא בדרישה לשחרר נפט מהמלאי האסטרטגי )כ 727 -מיליון חביות( כדי להביא לירידת מחירי
הנפט והבנזין .מחירי הנפט הגבוהים עלולים לפגוע בצמיחה הכלכלית ,ולגרום לירידה בביקוש
לנפט .שבועון הנפט  PIWמצביע על הירידה החדה בתחושת הביטחון הכלכלי של אזרחי ארה"ב
לפי סקר 'גאלופ' האחרון ,ומציין שירידה בביקוש ,גידול בתפוקת אופ"ק ומימוש רווחים של
משקיעים עשויים להפוך את המגמה ,אף שמרבית הסימנים מצביעים על המשך עליית המחירים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
הטמעת חוק חופש המידע בחברות הממשלתיות ובחברות האנרגיה
יום עיון 17.3.11
יום העיון ,שנערך בשיתוף התאחדות התעשיינים ,יתקיים ביום חמישי 17 ,במרס ,2011
בשעות  16:00 – 08:30באודיטוריום בבנין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
יום העיון נועד לעדכן את החברות בנושא תקנות חופש המידע המחייבות את הרשויות הציבוריות
לפרסם מיוזמתן מידע על איכות הסביבה באתרי האינטרנט שלהן .בין המרצים :פרופ' אריאל
בנדור ,השר מיכאל איתן ,ח"כ יואל חסון ,השופטת דליה דורנר ,מר דורון כהן ,פרופ' ערן ויגודה-
גדות ,עו"ד אריה נייגר ,עו"ד גליה שגיא ,עו"ד משה נגבי ,ד"ר איתן זילביגר ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן
.

הכנה להסמכת בודק צנרת מוסמך API 570

הקורס יחל ב27.4.11 -
שינוי במועד תחילת הקורס
 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.
הקורס והמבחן הסופי לקבלת תעודת הסמכה מהממונה יהיו בשפה העברית
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדה למניעת זיהום14,3,11 ,

 סדנת IPPC 15 – 14במרץ 2011
בבית התאחדות התעשיינים ,רח' המרד  ,29ת"א.
הסדנה תעסוק בשימוש בהנחיות  IPPCעל מנת
להיענות לדרישות חוק אוויר נקי להוצאת היתר
פליטה ,עם כניסת חוק אוויר נקי לתוקף.
מרבית ההרצאות יערכו בשפה האנגלית
להרשמה :טל03-5198857.8 .
chemical@industry.org.il

תזכורות על ימי עיון וקורסים
חידושים בתחום הפוטו-וולטאי
יום עיון – 21.3.11
באודיטוריום של ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בשעות .17:00 – 13:00
יום העיון יעסוק בחידושים האחרונים בתחום
הפוטו-וולטאים מבחינת תכנון המערכות
ובחירת הציוד המתאים.
למידע נוסף אנא פנו למזכירות

כותרות אנרגיה
עוטף עזה יהפוך למרכז
התעשייה הסולארית בישראל
)גלובס(24.2.11 ,
חברה קוריאנית זכתה
בפרויקט הענק להרחבת
תחנות כוח המופעלות בגז
טבעי; ההיקף הכולל3.5 :
מיליארד ש'
)גלובס(24.2.11 ,
נורה אדומה :הכנסת אישרה
המשך מכירת תאורה בזבזנית
)ידיעות אחרונות(24.2.11 ,
חברת  EMGצפויה להודיע
על דחייה באספקת הגז
המצרי בכמה ימים
)דה מרקר(27.2.11 ,
קרן קלינטק חדשה בהיקף של
יותר ממיליארד דולר תשקיע
בישראל
)דה מרקר(27.2.11 ,
החשב הכללי בוחן :ערבות
בסך  2מיליארד דולר לחוזה
הגז של חברת החשמל
)דה מרקר(28.2.11 ,
הבנזין לשיא חדש :יעלה
מהלילה  7.30שקל לליטר
)כלכליסט(28.2.11 ,
יוסי מימן" :התחייבות מצרים
לעמוד בהסכמים הבינלאומיים
כוללת את עסקת הגז עם
ישראל"
)דה מרקר(1.3.11 ,
יוזמה פלסטינית :תחנת כוח
שתופעל בגז מתמר
)גלובס(1.3.11 ,
הרומן של משרד התשתיות
עם הרכב החשמלי
)גלובס(1.3.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
הצעת חוק הבלו על דלק )תיקון – הגבלת שיעור הבלו על דלק ואישור הכנסת להעלאת שיעור
הבלו( ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ עמיר פרץ המבקשת לקבוע מחיר מירבי לצרכן של  6.68שקלים לליטר בשנת
משילוב האוצר בקבלת אישור של הכנסת על הטלת מס הבלו על הדלק,
מנוסאת שר
לחייב
מוצעיהיה
 .2011בנוסף "לא
או על העלאת שיעורו.
ת"י  61851חלק  :22מערכות טעינה בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי :עמדת טעינה בזרם חילופין
לרכב חשמלי
מכון התקנים פרסם את התקן להערות הציבור .ניתן להעביר הערות עד  25במרץ .2011
ת"י  2302חלק  :1חומרים ותכשירים מסוכנים :מיון ,סימון ואריזה
פורסמו 2302חלק  :2חומרים ותכשירים מסוכנים :הובלה – מיון ,סימון ואריזה
ת"י
מכון התקנים פרסם את התקן להערות הציבור .ניתן להעביר הערות עד  3במאי .2011
יצא לאור הספר  :נושאים נבחרים בטריבולוגיה ,שמנים וחומרי סיכה
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה .לרכישה :אביבה03-641-4271 ,

איכות הסביבה
תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( התש"ע – 2010
מליאת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תדון ביום שני 14 ,במרץ  ,2011בשעה ,12:00
בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר(.
היערכות ליישום חובת הדיווח הסביבתי של החברות הנסחרות בבורסה
השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,פנה לחברות "ת"א  "100בדרישה להיערך ליישום דיווחים
סביבתיים בתשקיפים הקרובים )החל מ 2 -מרץ  (2011בהתאם לתיקון בחוק ניירות ערך שיזם
המשרד .לפי החוק על החברות לדווח בכל תשקיף על הסוגיות הסביבתיות הנוגעות לפעילותן.
רוויזיה לתקן ישראלי  5281לבנייה בת קיימה
המשרד להגנת הסביבה מזמין את הציבור להגיש את הערותיו לתקן המחליף את התקן הקיים
ש
בנושא בנייה ירוקה .טיוטת התקן )באנגלית( מתפרסמת באתר האינטרנט של מכון התקנים.
מפעילי קווי דלק יחויבו לשקם קרקע שזוהמה
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב 28 -בפברואר את התקנות החדשות של המשרד להגנת
הסביבה ,המטילות את האחריות לשיקום קרקע שזוהמה כתוצאה מדליפות קווי דלק שבאחריותם
בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
על בעלי ומחזיקיהמס
קוויעלדלק.
יום עיון :מישוב אדים במתקנים
יתקיים ביום שלישי 12 ,באפריל  ,2011בשעות ,16:00 – 13:00
בחדר הישיבות של המכון .נא לאשר השתתפות במזכירות המכון

בטר פלייס תשלם על נקודות
טעינה לפחות  1.27מיליארד ד'
)כלכליסט(1.3.11 ,
ענקית הנפט מארה"ב מתעניינת
בקידוח דלית
)כלכליסט(2.3.11 ,
יצחק תשובה" :מתחייב שהגז
מתמר יגיע למשק ב"2013 -
)דה מרקר(3.3.11 ,
אייל גבאי רומז :במידת הצורך,
הממשלה תתערב במחירי הגז
)כלכליסט(3.3.11 ,
גורמים המעורבים במו"מ בין
דלק לחברת חשמל :תשובה
דורש העלאה במחיר הגז
)גלובס(4.3.11 ,
ארה"ב התבקשה לסייע בחידוש
הזרמת הגז ממצרים לישראל
)דה מרקר(4.3.11 ,
תקלה באסדה מול אשקלון
ניתקה את ישראל מכל מקורות
הגז
)דה מרקר(6.3.11 ,
תשובה מבקש מרה"מ :פטור
ל 10 -שנים ממס
)כלכליסט(6.3.11 ,
כמות הגז בשמשון גדולה
ב 50% -מההערכה הקודמת
)כלכליסט(7.3.11 ,
גבעות עולם :אפשר להפיק
כ 800 -חביות ביום
)ידיעות אחרונות(7.3.11 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 25 -על גז טבעי:

• Gastech

תניהו פנה לאבו-מאזן לחדש
המו"מ לפיתוח שדות הגז הטבעי
)גלובס(7.3.11 ,

21 – 24 March 2011, Amsterdam, The Netherlands
www.gastech.co.uk
ועידה על סחר בינלאומי בפחם:

• Coaltrans
31 March – 1 April 2011, Geneva, Switzerland
www.coaltrans.com
הוועידה השנתית ה 4 -על שוק הנפט הגולמי:

• Crude Oil Markets
12 – 13 May 2011, London, UK
www.crudeoilmarkets.platts.com

עמוד 1
2
עמוד 2

