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מחירי הנפט :המפתח שוב בידי אופ"ק
שרי אופ"ק צפויים להיפגש מחר בווינה בפעם ה 161 -ולקבוע את מדיניות המחירים של הארגון.
כמה חברות בקרטל כאיראן וכאלג'יריה ,אינן מרוצות מרמת מחירי הנפט שאינם נקובים יותר
בשלוש ספרות .נפט מסוג  Dated Brent Spotנסחר היום במחיר של  97.38דולר לחבית,
ונפט  NYMEX Crude Futureבמחיר של  83.05דולר לחבית .איראן מאשימה את ערב הסעודית
וטוענת שתפוקת הנפט שלה גדולה מדי וגורמת ל"חוסר יציבות בשוק" .כלכלת העולם מתקשה
להתאושש ומנגד נמצאת תפוקת הנפט של אופ"ק בשיא .בחודש מאי גדלה תפוקת הנפט של אופ"ק
ל 31.8 -מיליון ח/י ,לפי רויטרס.
ומי יחליף את מזכ"ל אופ"ק ,עבדאללה אל באדרי? האם תצליח ריאד להבטיח את בחירת המועמד
שלה ,מג'יד אל-מוניף ,או שתיאלץ להסכים לפשרה ואל-באדרי ייבחר לתקופת כהונה נוספת? עם
תום המאבקים וכיפופי הידיים יתקבלו מחר ההחלטות של שרי אופ"ק ,והן ישפיעו ללא ספק על
מחירי הנפט בחודשים הבאים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס :הסמכה לבודק צנרת לפי API 570
ייפתח בשבוע השני של אוקטובר 2012
 10מפגשים דו שבועיים בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ● תעודת הסמכה על ידי API
הקורס מבוסס על תכנית 'מפקח צנרת  'API 570של מכון הנפט האמריקאי ,והתקנים API 570
ו .PR 574 -לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה יאושרו צינורות מסוג זה רק ע"י מפקחים
מוסמכים ,ומטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע לצורך עיסוק בצנרת תהליכית והשתתפות
במבחן הסמכה למפקחי  .API 570תנאי סף :ידע באנגלית ורקע קודם בצנרת או בפיקוח ריתוך.
מבחן ההסמכה יתקיים בארץ ע"י  APIויהיה בשפה האנגלית.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
קורס מבוא לגז טבעי
מחזור חמישי של הקורס מתוכנן להיפתח בנובמבר 2012
 5מפגשים שבועיים באולם שרייבר ,ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה

כותרות אנרגיה
 9ענק אך צפוי :חב' החשמל
הפסידה  1.5מיליארד שקל
ברבעון הראשון
)גלובס(31.5.12 ,
 9שליש מתגלית הגז אפרודיטה
נמצא בשטח פלאג'ק; המניה
מאבדת 7%
)דה מרקר(3.6.12 ,
 9מובארק זוכה מבישול חוזה
הגז עם ישראל; ירדן הסכימה
לשלם יותר על הגז ומצרים
הגבירה את הזרם
)כלכליסט(3.6.12 ,
 9בגלל בצורת החשמל :רדינג
יופעל במזוט כבר ביולי
)מעריב(4.6.12 ,
 9עוד הבטחה לגז טבעי:
פוטנציאל לכמות גדולה
ממערב לחוף חיפה
)ידיעות אחרונות(4.6.12 ,

התרומה של הגז הטבעי לסל הדלקים הישראלי צפויה לגדול בשנים הבאות ,ומטרת הקורס היא
לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים לשימוש בגז טבעי .הקורס כולל הרצאות של
מיטב המומחים על הספקת גז טבעי משדות הגז ,פצחן מימני וחיבור בז"ן לגז טבעי ,הסבה של
מפעלים לגז טבעי )לחץ נמוך וחלוקה( ,איכות סביבה בעולם של גז טבעי ,אחסון גז טבעי ,הקמה
ותפעול קווי חלוקת גז טבעי  ,CNG +ועוד.

 9עמותת צלול לחברת שמן:
הציגו ביטחונות לטיפול באסון
סביבתי
)גלובס(4.6.12 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

 9ניסוי חדש עשוי להוזיל הבנזין
ב 50 -אג' לליטר
)דה מרקר(4.6.12 ,

ועדות המכון
ועדת מחקרים – 26/6/12
ועדת שימושים ובדיקות – 2/7/12
ועדת גפ"מ – 5/7/12
ועדה למניעת זיהום – 16/7/12

תזכורות על ימי עיון וקורסים
ימי עיון המתוכננים לחודשים הקרובים:
● גיאופוליטיקה של המזרח התיכון
● הפקת אנרגיה מפסולת
● רעידות אדמה
● השתלמות :דיגום תזקיקי נפט גולמי

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

 9הוועדה לבחינת משק הגז
דוחה את פרסום המלצותיה
)כלכליסט(4.6.12 ,
 9יוסי רוזן מונה לתפקיד יו"ר
המכון הישראלי לאנרגיה
ולסביבה
)גלובס(5.6.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

היערכות למחסור בחשמל בקיץ
רשות החשמל השלימה  16הסדרות המאפשרות הפחתת ביקושים בשעות השיא וחסכון לצרכנים
בעלויות החשמל .בין היתר יוכלו צרכנים בעלי מונה רציף המחויבים בתעו"ז )מעל  40אלף קוט"ש(
להקטין את צריכת החשמל בשעות השיא תמורת תגמול כספי נאות ,וצרכנים ביתיים יוכלו להצטרף
להסדר באמצעות "מאגד" שהוא יזם פרטי בעל מומחיות בתחום הפחתת ביקושים.
תקן ישראלי ת"י  :6236תחנות תדלוק לרכבים בגז טבעי דחוס
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הצבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד 29.6.12
תקן ישראלי ת"י  62052חלק  11וחלק  :21ציוד למניית חשמל )זרם חילופין( :דרישות כלליות,
בדיקות ותנאי בדיקה – ציוד מנייה וציוד לבקרת תעריף ועומסים
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הצבור טיוטות לתקנים .ניתן להעביר הערות עד .6.7.12

איכות הסביבה
הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות ,התשע"א – 2011
מליאת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת החלה השבוע בדיוני הכנה לקריאה שנייה ושלישית
של הצעת החוק.
יוחמרו בדיקות זיהום האוויר בטסט השנתי
החל מספטמבר  2012ייבדקו כל כלי הרכב המונעים בבנזין ובסולר וששנת ייצורם לפני  1995באופן
מחמיר יותר ,לאחר שהשר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,חתם על תקנות המתאימות את הבדיקות
לתקנים האירופאים המתקדמים ביותר.
קול קורא להגשת הצעות מחקר למשרד להגנת הסביבה ל2012 -
המשרד להגנת הסביבה פונה לצבור החוקרים בבקשה להגיש הצעות מחקר בנושאים סביבתיים.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא .22.7.12
ערכי יעד וסביבה של מתילן כלוריד
הצוות המשותף למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הבריאות ,שבחן מחדש את ערכי היעד והסביבה
של החומר ,פרסם להערות הציבור את המלצותיו .יישום ההמלצות ידרוש את תיקון תקנות אוויר נקי
)ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה( התשע"א  .2011 -ניתן להעביר הערות עד .15.7.12
טיוטת הוראות לחישוב פליטות לסביבה PRTR
המשרד להגנת הסביבה פרסם באתר האינטרנט שלו לעיון ולהתייחסות הצבור את טיוטת ההוראות
לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות .ניתן להעביר הערות עד .15.6.12

הוועידה הבינלאומית ה 25 -על גפ"מ:
25th World LP Gas Forum
11 – 13 September 2012, Bali, Indonesia
www.wlpgas2012.com
הוועידה השנתית ה 5 -על הפקת אנרגיה מפסולת:
Energy from waste 2012
17 - 18 September 2012, London, UK
www.smi-online.co.uk/2012energy-waste.asp

 9הממשלה תכריע עד הקיץ
הבא באילו ארבעה חופים
ייקלט הגז
)דה מרקר(7.6.12 ,
 9מנכ"ל רה"מ פועל לקיצור
הליכי אישור מתקנים לקבלת
גז טבעי ממאגרים ימיים
)גלובס(7.6.12 ,
 9המקדח קרס וחיפושי הגז
בשמשון הופסקו
)כלכליסט(7.6.12 ,
 9המשרד להגנת הסביבה אינו
ערוך לטיפול באירועי ריח; ציוד
בשווי מיליוני שקלים מושבת,
כי אין מי שיפעילו
)הארץ(10.6.12 ,
 9ראש האופוזיציה שלי
יחימוביץ' " :הממשלה נכנעת
ללחצי טייקוני הגז"
)דה מרקר(10.6.12 ,
 9המדינה תכפה על חברת
החשמל לקצר בחצי את
ההסכם עם תמר
)כלכליסט(10.6.12 ,
 9ראש הממשלה" :תגליות הגז
שייכות לעם ישראל"
)דה מרקר(11.6.12 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס על הסכמי הנדסה ,רכש ובנייה בתעשיית האנרגיה:
Energy Industry EPC Contracts
17 – 19 July 2012, London, UK
www.euromoneytraining.com

 9עיריית ת"א תטפל בזיהום של
תע"ש – ותבנה יחידות דיור
)הארץ(5.6.12 ,

•

•

 9תסריט האימים של רדינג:
מאות מכליות יתדלקו את
התחנה במזוט
)גלובס(11.6.12 ,
 9בנק סיני במגעים למימון חוות
טורבינות רוח ברמת הגולן
ב 25 -מ' ד'
)גלובס(12.6.12 ,

•
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