כ"ד אייר תשע"ב 16 ,במאי 2012

מחיר הנפט ירד לשפל של  6חודשים
מגמת העלייה בשוק הנפט שינתה כיוון ומחיר הנפט הגולמי צנח לשפל של  6חודשים .בניו יורק
נסחר עתה הנפט ) (NYMEX Crude Furureבמחיר של  92.41דולר לחבית ,ובלונדון נסחר נפט
) (Dated Brent Spotבמחיר של  110.71דולר לחבית .הירידה במחירי הנפט מיוחסת לעלייה
במלאים בארה"ב ,לקשיים הכלכליים בכמה ממדינות האיחוד האירופי ולרגיעה יחסית בעימות עם
איראן .לפי דוח שוק הנפט של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה הסתכמה הספקת הנפט העולמית
בחודש אפריל ב 91 -מיליון ח/י בעוד שהצריכה הסתכמה ב 90 -מיליון ח/י ,דהיינו ,היצע הנפט
בשוק עולה על הביקוש .שר הנפט הסעודי ,עלי אל-נאימי ,שתפוקת הנפט של ארצו רשמה שיא
באפריל ,אכן הצהיר בשבוע שעבר שעל מחיר הנפט לרדת ל 100 -דולר לחבית משום שההיצע
עולה על הביקוש .נראה שמשקיעים החלו לנטוש את שוק הסחורות בכלל ואת שוק הנפט בפרט,
ולשים את מבטחם בדולר )נדנדת הנפט והדולר( .יצוין שסוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה
שהביקוש לנפט שקפא ברבעון האחרון של  2011יעלה בהדרגה במהלך  2012ויגיע לשיא בסוף
השנה ,ושצפויה עליה בקיץ בביקוש המקומי לנפט בערב הסעודית שעלולה לפגוע בייצוא הנפט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
סמינר :הבטחת איכות בשרשרת הספקת דס"ל
 31 – 30במאי 2012
בשעות  16:00 – 09:30בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הסמינר יעסוק בהבטחת איכות בשרשרת הספקת הדס"ל ,החל מנקודת היצור ,הזרמה במערכת
ההולכה הארצית ועד לנקודת הכניסה למטוס .יודגשו נושאי התחזוקה הנכונה בכל השלבים.
הסנימר נערך בשיתוף חברת  ,Air BPוההרצאות יינתנו בשפה האנגלית ע"י  3מומחים
מהחברה :סטיב אנדרסן ,מנהל איכות עולמי ,ניקוס קיאפקקיס ,מנהל בטיחות ואמינות התפעול
באזור מזרח הים התיכון ,וחנה ליץ' ,עוזרת לנושא תפעול ,בטיחות וגהות.
לטופס הרשמה הקש כאן
.
קורס :רגולציה במשק החשמל הישראלי
החל מ 13 -ביוני 2012
 5מפגשים שבועיים ● בימי רביעי בשעות ● 13:30 – 08:30
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס כולל הרצאות על סוגיות הליבה של הרגולציה במשק החשמל הישראלי והצגת כלים
יישומיים להבנה ולניתוח של הרגולציה הקיימת .במסגרת הקורס ייבחנו נושאי מדיניות ורגולציה
בתחומי הייצור ,ההולכה ,חלוקה והספקת חשמל ,יזמות פרטית במשק החשמל ,אנרגיות
מתחדשות ,איכות הסביבה ,התייעלות אנרגטית ,חברת החשמל לישראל ,סוגיות מימון ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
פורום יצרני חשמל פרטי17.5.12 ,
ישיבה – מאצרות בחוות מכלים23.5.12 ,
---------------------------------------קורס :מבוא לגז טבעי
)ר' דף (2
● נסגרה ההרשמה למחזור הראשון
● נותרו מקומות בודדים לנרשמים
למחזור השני שיחל ב 3 -ביוני .2012

תזכורות על ימי עיון וקורסים
ת לבודק צנרת לפי API 570
קורס הסמכה
ייפתח בשבוע השני של אוקטובר 2012
 10מפגשים דו  -שבועיים
במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה בתל-אביב.
תעודת הסמכה על ידי API

כותרות אנרגיה
יו"ר חברת החשמל" :רק
הפעלת רידינג במזוט תמנע
את הפסקת החשמל בקיץ"
)גלובס(7.5.12 ,
המחסור הצפוי בחשמל:
איומים לחוד ומציאות לחוד
)גלובס(7.5.12 ,
בשל משבר הגז :גנרטורים
מזהמים יספקו חשמל
)הארץ(7.5.12 ,
המדינה תעביר  150מיליון
שקל למיזם התקשורת של
חברת החשמל
)דה מרקר(8.5.12 ,
באיחור של שנתיים :ועדת
הכלכלה תדון בהרכב מועצת
הנפט
)דה מרקר(9.5.12 ,
חברת החשמל :כמות הגז
ממאגר ים תטיס שוב הופחתה
)כלכליסט(9.5.12 ,
בזכות הלחץ :הממשלה
תרחיב את מכסת המתקנים
הסולאריים על גגות
)ידיעות אחרונות(9.5.12 ,
ארץ זבת גופרית וחנקן:
האוויר בישראל יותר מזוהם
)(9.5.12 ,Y net
נציגים של המשרד להגנת
הסביבה יצטרפו למועצת
הנפט
)דה מרקר(10.5.12 ,
הכנסות הממשלה ממכירת
חשמל זינקו ב27% -
)דה מרקר(10.5.12 ,

מבחן ההסמכה יתקיים בארץ ע"י API
עמוד 1

ויהיה בשפה האנגלית.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
1

אנרגיה בכנסת ותקינה
המלצות מועצת ]הנפט
בישיבה שהתקיימה ב 2 -במאי  2012המליצה מועצת הנפט לשר האנרגיה והמים ,בין הייתר,
לסגור בצו את שטח הים לחיפושים ,ולפתוח את כל השטח היבשתי של מדינת ישראל לחיפושי נפט.
כמו כן המליצה המועצה לממונה על ענייני הנפט להכין נוהל להגשת בקשות שיכלול הליך תחרותי.
הצעת חוק הבלו על הדלק )תיקון – הגבלת מיסוי( ,התשע"ב – .2012
המבקשת לקבוע כי שר האוצר לא יטיל מס )מס ערך מוסף ומס בלו(
"לא יואל
הצעת חוק של ח"כ
חסוןמשילוב
יהיה מנוס
בשיעור העולה על  30%ממחיר הדלק ,אלא באישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת ברוב
חבריה .הצעת חוק זהה כבר הונחה בעבר על שולחן הכנסת ע"י ח"כ חסון וקבוצת חברי כנסת.
טיוטה לתקן ישראלי ת"י :61970מנשק תכנות יישומים למערכות ניהול אנרגיה );(API – EMS
חלק  :1הנחיות ודרישות כלליות ,חלק  :2מילון מונחים
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור את טיוטות התקן .ניתן להעביר הערות עד .2.6.12
פורסמו

איכות הסביבה
תקנות הנפט
המשרד להגנת הסביבה ביקש מהיועמ"ש לממשלה למנוע את כניסתן לתוקף של התקנות בנושא
חיפושי נפט )ר' דף אנרגיה  ,(2.5.12בטענה שהן נחתמו תוך התעלמות מהערות המשרד להגנת
הסביבה ומהפגיעה הסביבתית שהן עלולות לגרום.
הוראות מנהל ענייני חשמל בנושא התקנת מתקן פוטוולטאי
משרד האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור את ההוראות של מנהל ענייני החשמל בנושא
התקנת מתקן פוטוולטאי .ניתן להעביר הערות עד .14.6.12
הצעת חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב – 2012
ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בהצעת החוק ביום ג' 29 ,במאי  ,2012בשעה .10:00

מחזור שני  2012לקורס :מבוא לגז טבעי
נותרו מקומות בודדים
החל מ 3 -ביוני 2012
ש
 5מפגשים שבועיים ● ימי ראשון ● אולם שרייבר ,ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
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
25%אבתוך
יזנק בכ-
בדלק
המס על
יכות סביבה בעולם של גז טבעי ,איחסון גז טבעי ,הקמה
וחלוקה(,
נמוך
)לחץ
מפעלים לגז טבעי
ותפעול קווי חלוקת גז טבעי  ,CNG +ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

אנרגיה בינלאומית
ועידה על גז טבעי בקפריסין:
The Cyprus Natural Gas Conference
7 – 8 June 2012, Nicosia, Cyprus
www.cyprusgasconference.com
ועידה ותערוכה על אנרגיה גרעינית באירופה:
Nuclear Power Europe
12 – 14 June 2012, Cologne, Germany
www.nuclearpower-europe.com

•

•

כותרות אנרגיה
צפי להכנסות של חצי טריליון
שקל מנפט וגז
)דה מרקר(10.5.12 ,
השותפות מתחרות לראשונה:
נובל ודלק יתמודדו על רישיונות
חיפושי נפט בקפריסין
)גלובס(11.5.12 ,
יו"ר חברת החשמל מתריע:
חובותיה של הרשות הפלסטינית
הגיעו לרמות שיא
)גלובס(11.5.12 ,
שליש מהמתמודדות על הגז
הקפריסאי – בשותפות ישראלית
)דה מרקר(13.5.12 ,
שחקן חדש בחיפושי הגז
בישראל :דלק שכרה את אדיסון
האיטלקית
)כלכליסט(13.5.12 ,
הערכות :נובל בדרך החוצה
מקפריסין
)גלובס(14.5.12 ,
קרן נוי תהפוך לשותפה ב5 -
תחנות סולאריות של ערבה
פאואר
)גלובס(14.5.12 ,
פז מקימה באשדוד מכל נפט
ענקי ב 16 -מיליון דולר
)דה מרקר(14.5.12 ,
הממשלה החליטה :אם יחסר
חשמל בקיץ – תחנת רדינג
תופעל במזוט מזהם
)דה מרקר(14.5.12 ,
חברת החשמל מבקשת לממן
הבאת טורבינות גז ניידות
באמצעות עלייה של 0.5%
בתעריף
)גלובס(15.5.12 ,
תחנת הכוח של דוראד תספק
לאסם חשמל בכ 500 -מיליון
שקל
)דה מרקר(15.5.12 ,

ועידה ותערוכה על אנרגית רוח:
AWEA – Windpower 2012
3 - 6 June 2012, Atlanta, GA. USA
www.windpowerexpo.org
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