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מחירי הנפט משקפים ציפיות לצמיחה כלכלית
מחירי הנפט הגולמי ממשיכים להתעלם מהנתונים הכלכליים ונעים עתה סביב  70דולר לחבית.
תחזית הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) (IEAצופה שהביקוש העולמי לנפט ב 2013 -יגיע ל87.90 -
מיליון חביות ליום ,ירידה של  7%מהתחזית הקודמת שפורסמה ביולי אשתקד .אולם התחזית
שפורסמה אתמול לא השפיעה על מחירי הנפט ,שדווקא עלו בניו יורק ב 3.37% -ל 71.49 -דולר
לחבית .גם נתונים על כושר התפוקה העודף של מדינות אופ"ק ועל גידול במלאים נדחקו הצידה מול
הציפיות להתאוששות כלכלית מהירה ולצניחה בערך הדולר.
הגידול בכושר התפוקה העודף בעולם ,בעיקר בערב הסעודית ,לרמה הנאמדת ב 4 -עד  6מיליון
חביות נפט ליום ,ממתן את השפעת הסיכון הפוליטי על המחירים .כושר התפוקה העודף יוכל לספק
את הביקוש במקרה של הפרעות בהספקת הנפט מעיראק ,מניגריה או מאיראן ,אך השוק מתעלם
והמחירים משקפים ציפיות .נראה שגם בטווח הקרוב תהיה ההשפעה של הציפיות לשינויים בשער
הדולר וליציאה מהירה מהמשבר הכלכלי גדולה יותר מתחזיות ומנתונים כלכליים על היצע וביקוש.

הודעות על ימי עיון וקורסים
אמצעי כיבוי אש בחוות מיכלים ובמסופי ניפוק
יום עיון – 15.7.09
ביום רביעי 15 ,ביולי  2009בשעות18:30 – 12:30 :
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
ביום העיון יוצגו ההנחיות המעודכנות של מפקח כבאות ראשי בהוראת מכ"ר מס'  – 511אמצעי
כיבוי בחוות מכלים ,תוך לימוד עקרונות ה ,NFPA 11 -המהווה בסיס להוראה זו והכרת סוגי
המכלים ומערכות הכיבוי בקצף הקיימות במתקנים.
מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות
לטופס הרשמה הקש כאן

דלקים ושמנים
השתלמות – 27.7.09
ביום שני  27ביולי  2009בשעות17:30 - 12:30 :
באודיטוריום בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מטרת ההשתלמות היא הקניית מיומנות בנושאי החומרים :בנזין ,סולר ,שמני מנוע ,שמני
ממסרה ,נוזל בלמים ונוזלי קירור למערכות צינון .ההשתלמות כוללת הרצאות על דלקי תחבורה,
תוספים ,מושגי יסוד בסיכה ,סיווג שמנים לפי צמיגות ולפי רמות ביצוע ,התועלות שניתן לקבל
מבדיקות מעבדתיות לחומרים אלו ,ועוד .בשיתוף עם איגוד יבואני הרכב בישראל.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ

2/7/09 -

ועדת שימושים ובדיקות 14/7/09 -
ועדה למניעת זיהום מקורות
20/7/09
מים ע"י דלקים -

♦
דפי מידע  – 331יוני 2009
גיליון יוני של הרבעון הכולל ידיעות ,מאמרים
וכתבות בנושאי אנרגיה וסביבה ,הופיע ונשלח
למנויים.
להזמנות נא לפנות למחלקת המידע

פרסומי המכון
מנהלי אבטחה ,מונחה משטרה
מתוכנן ל -ספטמבר 2009
בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי אריאל
 23מפגשים שבועיים –  190שעות לימוד
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
קורס ייחודי לעובדי הביטחון בחברות
האנרגיה והכימיקלים .תעודות הסמכה.
הנחה לחברי המכון

♦
טכנולוגיה והנדסת נפט אוקטובר 2009
החלה ההרשמה למחזור החמישי של
הקורס שמתוכנן ל -אוקטובר 2009

כותרות אנרגיה
תאגיד ענק הודי במגעים
לרכישת טכנולוגיה ישראלית
לאנרגיה ירוקה
)דה מרקר(21.6.09 ,
גם הם ירוקים :המובטלים יעברו
קורסי הכשרה סביבתיים
)ידיעות אחרונות(21.6.09 ,
 HSBCיממן תחנת כוח של
דנקנר ומימן ביוון
)ידיעות אחרונות(21.6.09 ,
רנו תחשוף בספטמבר את
המכונית החשמלית שתשווק
בשיתוף בטר פלייס
)גלובס(22.6.09 ,
הולכים על ירוק :פרויקט תחנת
הכוח ההידרואלקטרית הוכרז
כתשתית לאומית;
במיזם יושקעו כמיליארד שקל
)דה מרקר(23.6.09 ,
חברת הגז הממשלתית תיאלץ
להשקיע עוד  50מיליון שקל
במיגון הצינור הימי
)גלובס(23.6.09 ,
פרח גדול בערבה :היום יושק
מגדל להפקת אנרגיה סולארית
ירוקה
)מעריב(24.6.09 ,
הנשיא הירוק הראשון של
ארה"ב נותן דחיפה נוספת
לאורמת
)דה מרקר(28.6.09 ,
להטעין את הרכב בבית :חניון
ראשון למכונית חשמלית
)ידיעות אחרונות(28.6.09 ,
עוזי לנדאו" :תעריפי החשמל
בישראל נמוכים; זה לא יכול
להימשך הרבה זמן"
)גלובס(29.6.09 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה
מכרז להפעלת מתקן LNG
ועדת המכרזים הבין משרדית להקמה ולהפעלת מתקן גז טבעי מעובה )גט"ם( הודיעה על פרסום
מסמכי שלב המיון המוקדם למכרז .המתקן המתוכנן יעבד לא פחות מ 4 -מיליארד ממ"ק גז טבעי
בשנה .ניתן לעיין במסמכים באתר משרד התשתיות.
הערה :הודעת הוועדה מתייחסת לגט"ן )גז טבעי נוזלי( אך לפי האקדמיה ללשון עברית התרגום
הנכון ל Liquefied Natural Gas -הוא גט"מ  :גז טבעי מעובה.
כללי בטיחות בתחנות הדלק
כ 7,400 -אירועים של שריפה נרשמים מדי שנה בתחנות הדלק בארה"ב )בממוצע אחת מכל 13תחנות
דלק( לפי המוסד לבטיחות ולגיהות ,שפרסם באתר האינטרנט שלו את כללי הבטיחות בתחנות הדלק.
הפרסום כולל סיכונים אופייניים של מוצרי דלק ,כללי בטיחות בקבלת דלק ,טיפים לתדלוק בטיחותי,
כללי בטיחות בעבודות תחזוקה ,ועודwww.osh.org.il .

נשר בוחנת הרחבת תחנת
הכוח הפרטית ברמלה
)גלובס(29.6.09 ,
מסתמן :צינור בין ים סוף לים
המלח – כפיילוט לתעלת הימים
)דה מרקר(29.6.09 ,
בפעם החמישית :הרפורמה
בחברת החשמל תידחה בעוד
חצי שנה
)דה מרקר(29.6.09 ,
בקרוב :קניון ירוק ראשון
בישראל
)ידיעות אחרונות(29.6.09 ,

טיוטה לתקן ישראלי ת"י  4018חלק  :1צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים:
סדרה מטרית  -צינורות
פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד ליום  27ביולי .2009

"הקו הירוק" של צה"ל
)ידיעות אחרונות(29.6.09 ,

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

השר ארדן :צה"ל הוא אחד
המזהמים הגדולים בישראל
) (30.6.09 ,Y net

איכות הסביבה
ועדת מנכ"לים בנושא היערכות ישראל לשינוי אקלים
הישיבה הראשונה של ועדת מנכ"לי משרדי הממשלה בנושא היערכות ישראל לשינויי האקלים,
תתקיים היום 1 ,ביולי  .2009בכוונת הממשלה לגבש נייר עמדה עד סוף אוקטובר .2009
הפחתת תכולת הגופרית בגפ"מ לרכב מנועי
המשרד להגנת הסביבה פנה למכון התקנים בבקשה לשנות את תקן  5202כך שתכולת המרקפטן
בגפ"מ ,המכיל גופרית ,תוגבל ל 20 -מ"ג לליטר .השינוי יאפשר תדלוק בגפ"מ של כלי רכב העונים
לתקן יורו  .5בכלי רכב אלו יש מערכות הרגישות לדלק המכיל יותר מ 10 -מ"ג לליטר גופרית.
משלחת ה OECD -לנושא מדיניות סביבתית ביקרה בישראל
) (25.6.09במסגרת תהליך ההצטרפות של ישראל לארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח )(OECD
ביקרה בארץ משלחת של הארגון ,כדי להתרשם ממדיניות ישראל בנושאים סביבתיים.
הצעת חוק המכרזים )תיקון – העדפת טובין ממוחזרים( ,התשס"ט 2009 -
) (22.6.09הצעת חוק של ח"כ חנין ,הורוביץ ופינס-פז ,המבקשת לקבוע מסגרת חוזית שתחייב את
משרדי הממשלה ויחידות הסמך להעדיף במכרזים מוצרים ממוחזרים ,כמוצרי הדפסה מתכלים.

מחירי הבנזין מתייקרים הלילה:
מחיר ליטר דלק צפוי להגיע ל-
 6.29שקלים
)ידיעות אחרונות(30.6.09 ,
מנכ"ל משרד התשתיות
לשעבר" :אני מרחם על יזמי
החשמל הפרטי"
)דה מרקר(1.7.09 ,
המכרז למתקן ההתפלה בשורק
נדחה שוב – לספטמבר
)דה מרקר(1.7.09 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה האירופית ה 24 -על אנרגיה סולארית:
24th European Photovoltaic Solar Energy Congerence & Exhibition
21 – 24 September 2009, Hamburg, Germany – www.photovoltaic-conference.com/



הסימפוזיון ה 11-על תאי דלק:
Grove Fuel Cell Symposium - Building on Fuel Cells
22- 24 September 2009, London, UK – www.grovefuelcell.com/



הוועידה הבינלאומית ה 24 -על גז טבעי:
24th World Gas Conference: Reviewing the Strategies for Natural Gas
5 – 9 October 2009, Buenos Aires, Argentina – www.wgc2009.com



ועידה של  SMIעל נפט לא קונבנציונאלי:
Unconventional Oil
14 – 15 October 2009, London, UK – www.smi-online.co.uk
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.
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