| ל' ניסן תשע"ג 10 ,באפריל 2013

מחירי הנפט מדשדשים

מחירי הנפט ממשיכים לדשדש ברמות שפל יחסית לשנה האחרונה .בניו יורק נסחר נפט מסוג WTI
למסירה בעוד חודש במחיר של  93.56דולר לחבית ,ובלונדון נסחר ה Brent -במחיר של 105.06
דולר לחבית .הפרמיה של ה Brent -הצטמצמה ל 11.50 -דולר ,אך לפי תחזית  EIAתעמוד
הפרמיה ב 2013 -על  16דולר ,וב 2014 -על  9דולר .בעוד שבארה"ב מייחסים המשקיפים את
הדשדוש במחירי הנפט לנתוני תעסוקה מאכזבים ולעליה במלאים ,מצביעים בלונדון על המצב
הכלכלי והירידה בשער היורו כגורמים לצניחת מחיר ה ,Brent -הנסחר עתה ב.Contango -
מעניין לציין את הנתונים על תפוקת הנפט של אופ"ק בחודש מרץ ,שפורסמו בשבועון הנפט
 .MEESבחודש מרץ ירדה תפוקת הנפט של אופ"ק ב 14 -אלף ח/י לעומת פברואר והסתכמה ב-
 30.39מיליון ח/י ,אך לעומת מרץ  2012יש ירידה של  1.15מיליון ח/י בתפוקת הנפט של חברות
הארגון .הגורמים לירידה המשמעותית בתפוקה ,לפי  ,MEESהם המצב הכלכלי העגום בעולם
ותחרות ממקורות הספקה אחרים ,כולל נפט פצלים מארה"ב .מחיר גז טבעי בבורסה של ניו יורק
ממשיך לעלות והוא נסחר עתה במחיר של  4.09דולר ל 1 -מיליון .BTU

הודעות על ימי עיון וקורסים
הוועידה הלאומית ה V -לאנרגיה 2013

משק האנרגיה בישראל אתגרים והזדמנויות
●●●  22באפריל  ● 2013מלון הילטון תל-אביב ● ●●●16:00 – 8:30
הוועידה המרכזית של משק האנרגיה בישראל ,במעמד שר האנרגיה והמים ,ח"כ סילבן שלום,
והשר להגנת הסביבה ,ח"כ עמיר פרץ ,חברי כנסת ובכירי ענף האנרגיה בישראל .בין המושבים
בוועידה :הרגולציה במשק האנרגיה – בין הרצוי למצוי ,גז טבעי כחול לבן – בדרך לעצמאות
אנרגטית ,תחבורה  – 2025נוסעים לעתיד ירוק יותר ,משקיעים בעתיד ,אסטרטגיה ובטחון במשק
האנרגיה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס :טכנולוגיה והנדסת נפט

החל מ22.5.13 -
 6מפגשים שבועיים בימי ד' ●  28שעות לימוד ● 26.6.13 – 22.5.13
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב הייבוא של נפט גולמי לישראל ועד לטיפול בו,
עיבודו בבתי הזיקוק למוצרי נפט ,הולכתו ואחסונו .הרצאות על הרכב הנפט הגולמי ,בנזין ,דס"ל
וסולר ,מבנה בית הזיקוק ,השפעות על הסביבה ,צינורות ,מתקני ניפוק ואחסון ,ועוד.
לראשונה כולל הקורס גם הרצאות בנושא מערך הגז הטבעי בישראל וגז טבעי מונזל.
הקורס מיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה שהם בעלי ידע מוקדם בנושא.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
 - 5/5/13ועדת דלקים אלטרנטיביים
 - 9/5/13ועדה למניעת זיהום
 - 13/5/13ועדת שימושים ובדיקות
 - 23/5/13ועדת גפ"מ
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

קורסים
קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי
API 570
בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בת"א
נדחה ל 8 -באוקטובר 2013

כותרות אנרגיה
 חשש להפסקות חשמל בקיץ
עקב תקלה בתחנת כוח
)דה מרקר(27.3.13 ,
 עמיר פרץ נגד יצחק תשובה:
"לשמור על עתודות הגז
הטבעי"
)דה מרקר(27.3.13 ,
 תושבי יקנעם דורשים לבטל
הקמת מתקן גז בסמוך
לבתיהם
)הארץ(28.3.13 ,
 מיום ראשון :מאגר "תמר"
יתחיל להזרים גז למשק
)גלובס(28.3.13 ,
 תור הגז של המשק הישראלי
)דה מרקר(29.3.13 ,
 הגז מתמר הגיע לאשדוד –
וללקוחות
)דה מרקר(2.4.13 ,
 סופת האבק החמורה בשנים
האחרונות גרמה לזיהום אוויר
קיצוני ברחבי הארץ
)הארץ(2.4.13 ,
 ההנחות שעליהן התבססה
הוועדה שהמליצה לייצא גז
אינן אקטואליות
)דה מרקר(3.4.13 ,
 נס הגז הטבעי של ענקיות
התעשייה הישראלית
)דה מרקר(3.4.13 ,

הבחינה של  APIתיערך ב– 4.12.13
לטופס הרשמה הקש כאן
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כותרות אנרגיה

אנרגיה בכנסת ותקינה
הנחיות לרשויות המקומיות בשעת חירום
המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה של הנחיות לרשויות המקומיות לשעת חירום,
הכוללות התייחסות לעניין שפכי תעשייה לדלקים וקרקעות מזוהמות .ניתן להעביר הערות למכון
האנרגיה עד ל ,22.4.13 -ולמשרד להגנת הסביבה עד ל.1.5.13 -
תקן ישראלי ת"י  :764זרנוקים לגז פחמימני מעובה )גפ"ם( בפזה גזית
מכון התקנים פרסם להערות הצבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .21.4.13

 יש עוד מכשולים בדרך
לעצמאות אנרגטית
)כלכליסט(3.4.13 ,
 החרם הערבי מגיע ל"לוויתן":
ענקית האנרגיה של עשויה
למכור את אחזקותיה בוודסייד
)גלובס(4.4.13 ,
 האם המחלה ההולנדית בדרך
לישראל?
)כלכליסט(4.4.13 ,

תקן ישראלי ת"י  61400חלק  :11טורבינות רוח :שיטות למדידת רעש אקוסטי
מכון התקנים פרסם להערות הצבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .24.4.13

 ארגוני הסביבה חוששים
ממחטף באישור יצוא הגז
)דה מרקר(7.4.13 ,

איכות הסביבה
אחריות נזיקית וביטוח לנזקים סביבתיים מקידוחי נפט וגז בים
נייר מדיניות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א הממליץ ,בין היתר ,לאמץ הסדר של
אחריות לנזקי הקידוחים הימיים ,שיכלול הטלת אחריות חמורה על האחראים לנזק ,וכן להגדיר
נאמנים למשאבי הטבע ,שיוכלו לתבוע בגין נזק לסביבה.

 הישג לאורמת :תשתתף
בהקמת תחנת כוח באינדונזיה
ב 1.5 -מיליארד דולר
)דה מרקר(7.4.13 ,

בג"ץ אימץ את עיקרון "המזהם משלם"
בג"ץ דחה את העתירה שהגישה חברת איתנית נגד חוקיותו של סעיף  74לחוק למניעת מפגעי
אסבסט ,וקבע כי תשתתף במחצית עלות פינוי פסולת האסבסט מהגליל עד לסכום של  150מיליון
שקל .פסה"ד התקדימי קבע שהחברה היתה מודעת לסכנות הבריאותיות בשימוש באסבסט.

הסכנות של תמר
) כלכליסט(7.4.13 ,

פינוי מיכל האמוניה ממפרץ חיפה
השר להגנת הסביבה ,עמיר פרץ ,הצהיר בעת ביקור במפרץ חיפה ב 7 -באפריל כי בכוונתו לפעול
לפינוי מיכל האמוניה ממפרץ חיפה ,ובמקביל לקדם הקמת מפעל לייצור אמוניה באזור הנגב.

 מנכ"ל נובל יגיע לישראל
לקדם יצוא הגז
)גלובס(8.4.13 ,
 סילבן שלום וטוני בליר דנו
במאגר הגז מול עזה
)דה מרקר(8.4.13 ,

קורס הסמכה למטרולוג ) 1נפח וזרימה(
החל מ 22 -במאי 2013
 7מפגשים בכיתה מס'  6בבניין המכון לאנרגיה ולסביבה
הקורס שיתמקד במדי דלק ,בתחנות תדלוק ובמכליות כביש ,מהווה הכנה למבחן
סיום ,כאשר העומדים בדרישות המבחן והמועסקים על ידי מבדקות מאושרות יקבלו
כתב הסמכה מהמפקח על המשקולות ,המידות והסטנדרטים במשרד התמ"ת.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

אנרגיה בינלאומית
הוועידה העולמית ה 7 -של חברות הנפט הממלכתיות:
World National Oil Companies Congress
19 – 20 June 2013, London, UK
www.terrapinn.com/nocs13
קורס על עקרונות כלכלת מקרו למגזר הנפט ,הגז והאנרגיה:
Principles of Macroeconomics for the Oil, Gas & Energy sector
11– 14 June 2013, Paris, France
www.euromoneytraining.com
ועידה ותערוכה של איגוד חברות הנפט האוסטרליות:
APPEA Conference and Exhibition 2013
26 – 29 May 2013, Brisbane, Australia
www.appeaconference.com.au
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