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מחירי הנפט הגבוהים מעוררים דאגה
שפל חדש במחירי הגז הטבעי בארה"ב 1.88 :דולר
נפט גולמי מסוג  Dated Brent Spotנסחר היום בלונדון במחיר של  118.86דולר לחבית ,ובניו
יורק במחיר של  104.42דולר לחבית )  - NYMEX Crude Futureלמסירה במאי( .מחירי הנפט
הגבוהים מאז תחילת ) 2012המחיר הממוצע של חבית נפט בארה"ב ב 3 -החודשים האחרונים
הוא  101.80דולר( מהווים סיכון רציני להתאוששות הכלכלה העולמית ,התריעה לאחרונה הסוכנות
הבינלאומית לאנרגיה ) .(IEAהנשיא אובמה הציג אתמול תכנית להגברת הפיקוח הפדראלי על
הסחר בשוק הנפט במטרה להקטין את הספקולציות .מחירי הנפט הגבוהים ובעקבותיהם מחירי
הדלק ,היו גורם מרכזי בעלייה באינפלציה שנרשמה בחודש מרץ בישראל לאחר  3חודשים של
יציבות ,והם צפויים גם להשפיע על תוצאות הבחירות לנשיאות בארה"ב ובצרפת.
בינתיים מוכיחים מחירי הגז הטבעי בארה"ב כי צניחתם לפני שבועיים למחיר שהוא מתחת ל2 -
דולר ל 1 -מיליון  BTUאינה מקרית .הגז הטבעי נסחר עתה בארה"ב במחיר של  1.88דולר
) (Henry Hub Spotונראה שצניחת המחירים הביאה להחלטה להתחיל בייצוא גז נוזלי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
יום עיון :שיטות מדידה לגז טבעי
יום שני 7 ,במאי  ,2012בשעות 14:00 – 09:00
באודיטוריום בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בעקבות החלטת הממשלה לחסוך באנרגיה ,החלו מפעלים רבים בתהליך הסבה לשימוש בגז
טבעי כתחליף לדלקים הקיימים .יום העיון כולל הרצאות על מגוון נושאים :הגז הטבעי ותכונותיו,
שיטות ואמצעי מדידת ספיקת גז וגז טבעי ,תיקון נפח ) (Volume Correctorואביזרים וציוד
נלווה .ההרצאות יועברו ע"י נציג חברת  ELSTERמהמובילות בעולם בתחום הגז הטבעי.
להזמנה וטופס הרשמה הקש כאן
.
קורס :גז טבעי
ייפתח ב 22 -במאי 2012
 5מפגשים שבועיים באולם 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 אספקת 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 ,איחסון גז טבעי,
הקמה ותפעול קווי חלוקת גז טבעי  ,CNG +ועוד.
לתכנית וטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וכנסים
סמינר :סינון דס"ל
31 - 30.5.12
השתתפות נציג חברת Air BP
הסמינר יתקיים בביה"ס למדעי הנפט
והאנרגיה בשעות 14:00 -09:00
הרצאות על השפעות תנאי זיקוק קשים
ותכולת גופרית נמוכה על סיכות דלקי
תעופה ,מוספים לדלקי תעופה ודלקים
צבאיים ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

ועדות מקצועיות
ת
ועדת מחקרים23.4.12 ,
ועדת בטיחות וכיבוי אש24.4.12 ,
ועדת גפ"מ3.5.12 ,
ועדה למניעת זיהום14.5.12 ,

כותרות אנרגיה
עכו ירדה מרשימת האתרים
להקמת מתקן לקליטת גז
טבעי
)כלכליסט(4.4.12 ,
"מודל קליפורניה" יוצא לדרך:
הנחה בחשבון החשמל
בתמורה לחיסכון בצריכה
)דה מרקר(4.4.12 ,
טורבינות רוח לייצור חשמל
יוקמו בישראל למרות החשש
שיפגעו בציפורים ובעטלפים
)הארץ(4.4.12 ,
המיזם של חברת החשמל
תקוע ,והממשלה שוקלת
לפרוש סיבים אופטיים
במערכת הביוב
)דה מרקר(5.4.12 ,
ועדת צמח 50% :מהגז מתמר
ולוויתן יישמרו לצורכי המשק
הישראלי – השאר יופנה ליצוא
)גלובס(6.4.12 ,
המכונית החשמלית נוסעת –
אבל פוגשת נהגים עם רגליים
קרות
)דה מרקר(9.4.12 ,
משרד האנרגיה מקדם
החמרה בעונשים על מזהמי
מקורות מים
)הארץ(10.4.12 ,
הפתרון של הוועד למצוקת
חברת החשמל :הנפקה
בבורסה
)דה מרקר(10.4.12 ,
מתנת חג לתשובה :אושרה
הגדלת תחנות הכוח של דלק
ב20% -
)דה מרקר(10.4.12 ,
עמוד 1
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אנרגיה בכנסת ותקינה
דוח ביניים של ]
הוועדה הבינמשרדית בנושא משק הגז הטבעי בישראל
דוח הביניים של הוועדה הבינמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי פורסם
לשימוע ציבורי .ניתן לקרוא את הדוח ואת ניירות העמדה שהועברו לוועדה באתר האינטרנט של
משרד האנרגיה והמים .יש להעביר התייחסויות עד  6במאי  .2012התייחסות המשרד להגנת
הסביבה לדוח הביניים פורסמה באתר המשרד.

הדלק
שיווק
מרווח
דוח הצוות לבחינת
משילוב
מנוס
"לא יהיה
מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים פרסם את דוח הצוות לבחינת מרווח השיווק ,שהועבר
לחברות שיווק הדלק .הדוח גובש בעקבות הוראת בג"ץ לבחינה חוזרת של הנושא .על החברות
להעביר את תגובותיהן עד ל.26.4.12 -
טכנולוגיה חדשה לניקוי בוצה במכלים
בישיבת ועדת הולכה ומתקנים של המכון בראשות שבי בן ארויה הוצג הדיקנטר ,מכשיר הפועל
בשיטה חדשה המציגה פתרון טכנולוגי למחזור הבוצה במתקן שקולט את הפסולת ,מסנן אותה
פורסמו
ומפריד את חלקיה .התהליך מצמצם את כמויות הפסולת ואת עלויות הטיפול בה.

כותרות אנרגיה
הממשלה מכשירה את הקרקע
לפיצול מאגר לוויתן בין
השותפות
)דה מרקר(11.4.12 ,
לקוחות מאגר תמר זועמים:
"אינטרסים עומדים מאחורי
החלטת רשות ההגבלים להקפיא
את חוזי הגז
)דה מרקר(11.4.12 ,
בזן עשויה לעכב השקה של
מתקן חדש בשל מחסור בגז
)כלכליסט(11.4.12 ,
נכשל ניסיון ההנפקה של חברת
סרייטסורס הישראלית-
אמריקנית
)גלובס(16.4.12 ,

איכות הסביבה
תקנות למניעת מפגעים )זיהום אוויר מכלי רכב( )תיקון( ,התשע"א 2012 -
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תדון בתקנות ביום שלישי 1 ,במאי  ,2012בשעה .11:00
הצעת חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"א – 2012
ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בהצעת החוק ביום שלישי 1 ,במאי  ,2012בשעה .10:00

לוויתן  :2התקלה התרחשה לפני
שנה ,הטיפול לא הסתיים
)ידיעות אחרונות(16.4.12 ,

ת"י  5097חלק  :7.6פליטה ממקורות נייחים :קביעת ריכוז המסה של תחמוצות חנקן – שיטת
ייחוס נהורנות כימית
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לחלק זה .ניתן להעביר הערות עד .15.5.12

הגז הטבעי בשוק הרכב –
הבטחה לא ממומשת
)גלובס(17.4.12 ,

שעת כדור הארץ  22.4.12 -בשעה 20:00
 22ערים בישראל יציינו ב 22 -באפריל את שעת כדור הארץ ,שתתקיים כחלק מיום כדור הארץ
הבינלאומי .כיבוי האור לשעה נעשה במטרה להגביר את המודעות לסביבה ולחיסכון באנרגיה.

"מתקני הגז צריכים לקום רק
בים .עדיף שהתקלות יקרו שם"
)דה מרקר(17.4.12 ,

נפט ומוצריו

דלק ונובל מאשרות :מאגר הלווין
ים תטיס יספק גז כבר ביולי
)דה מרקר(17.4.12 ,

ש

עורך מקצועי :משה רבייב
ספר חדש המגיש לקורא תמונה מקיפה ומקצועית של נושא הנפט ומוצרי הנפט ,החל מנפט גולמי
ובתי זיקוק ועד לגפ"מ ,סוגי דלק שונים לרכב ולתעופה ,מוספים ,ביטומן ,קורוזיה ומיקרוביולוגיה
הסביבה והפחתת מזהמים ממנועים ,ועוד.
איכות
בטיחות,
היבטי
 25%בתוך
יזנק בכ-
על בדלק
במוצרי הדלק ,המס
 16פרקים ●  415עמודים ● רשימה של מקורות ביבליוגרפיים ● אינדקס בעברית ובאנגלית
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
להזמנות :טל ,03-6414271 .מיילinfo@energy.org.il :

האם הקיצוץ בסולל מסמן את
סוף החלום הסולארי?
)כלכליסט(17.4.12 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 20 -על שילוב מגזר החשמל:
Integrating the Power Sector
12 – 14 June 2012, Cologne, Germany
www.powergeneurope.com

•

הקונגרס העולמי ה 6 -של חברות נפט ממלכתיות:
National Oil Companies Congress
18 – 22 June 2012, London, UK
www.worldnationaloilcongress.com

רשות הגז :חברת החשמל
תרכוש גז נוזלי במשך ארבע
שנים לפחות
)דה מרקר(17.4.12 ,

•

משה שחל ינסה לקנות את
חובות דלק אנרגיה
)כלכליסט(17.4.12 ,
נובל אנרג'י :הגז מקידוח תמר –
כבר באפריל 2013
)ידיעות אחרונות(17.4.12 ,

הוועידה השנתית ה 6 -על איחסון גז טבעי:
Gas Storage 2012
25 - 26 June 2012, London, UK
www.smi-online.co.uk/2012gasstorage.asp

•
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