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חג חירות אביבי ושמח
מחירי הנפט :הכלכלה והביקוש
מחירי הנפט התייצבו בשבועיים האחרונים ברמה נמוכה יחסית לשנה האחרונה ,שנעה סביב 110
דולר לחבית נפט מסוג  Dated Brent Spotו 93 -דולר לחבית  .WTIהבורסות ברחבי העולם
הגיבו בירידות לידיעות על חבילת החילוץ שבמסגרתה יוטל מס על פיקדונות בבנקים בקפריסין,
והתגובה בשוק הנפט היתה דומה .מחירי הנפט תיקנו אתמול ועלו בכ 1-דולר לחבית ,אולם
הביקוש החלש לנפט צפוי ללחוץ על המחירים כלפי מטה .סוכנות האנרגיה הבינלאומית )(IEA
מציינת בדוח שוק הנפט של חודש מרץ שמצב הכלכלה הגלובאלית תומך בתחזית הביקוש לנפט
שלה ,שצופה ביקוש של  90.6מיליון ח/י ב ,2013 -גידול של  820אלף ח/י ) (0.9%בלבד ,לעומת
גידול של  1.4מיליון ח/י בממוצע בשנים שבהן לא היה מיתון בכלכלה .בניגוד למגמת מחירי הנפט
נרשמת בארה"ב עלייה מתונה במחירי הגז הטבעי ,והוא נסחר בניו יורק ) (NYMEXבמחיר של
 3.88דולר 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 ●●●
הוועידה המרכזית של משק האנרגיה בישראל ,בהשתתפות שרי ממשלה ,חברי כנסת ,בכירי ענף
האנרגיה בישראל ,מרצים ואורחים מחו"ל .על סדר היום בוועידה :גז טבעי כחול לבן ,איך מנהלים
רגולציה ,תחבורה  – 2020תחליפי נפט וגז ,משקיעים בעתיד – פיתוח ומימון השקעות במשק
האנרגיה ,בטחון האנרגיה ,ועוד.
לטופס ההרשמה 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
 - 4/4/13ועדת גפ"מ
 - 8/4/13ועדת הולכה ומתקנים
 - 9/5/13ועדה למניעת זיהום
 - 13/5/13ועדת שימושים ובדיקות
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

קורסים
קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי
API 570
בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בת"א
נדחה לאוקטובר 2013
על מועדי השיעורים תתפרסם הודעה

כותרות אנרגיה
 עתודות הגז של ישראל גדלות:
מתקרבות לרמה שתאפשר
יצוא
)גלובס(7.3.13 ,
 לוקר" :ייקור החשמל ב10% -
הוא שערורייה ,לרוקן חשבון
הנאמנות של חברת החשמל"
)דה מרקר(10.3.13 ,
 תעריף החשמל מעמיד במבחן
את הבטחתו של לפיד
)כלכליסט(11.3.13 ,
 בזכות תמר :ההתייקרות
בתעריף החשמל תהיה
פחותה מהצפוי
)גלובס(12.3.13 ,
 שר החוץ הבריטי ביקר
באסדת הקידוח של מאגר
לוויתן
)דה מרקר(13.3.13 ,
 ישראל ביתנו לוחצת על
נתניהו :קביעת תעריף
החשמל תעבור לידי
הפוליטיקאים
)דה מרקר(13.3.13 ,
 מי ישלם את מחיר הרפורמה
בחברת החשמל
)גלובס(13.3.13 ,
 רשות החשמל שוקלת לדחות
תוכנית חירום כדי למתן את
עליית תעריף החשמל
)כלכליסט(13.3.13 ,

הבחינה של  APIתיערך ב– 4.12.13
לטופס הרשמה הקש כאן
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כותרות אנרגיה
אנרגיה בכנסת ותקינה
הערכת השפעות רגולציה )(RIA
האגף לממשל וחברה במשרד ראש הממשלה פרסם לתגובות הציבור טיוטת מדריך שגובשה בשיתוף
עם משרד התמ"ת ,לתורת הערכת השפעות רגולציה .מטרת המדריך היא ליצור שפה וכלים עבור
הרגולטורים בישראל כדי לשפר את תהליך קבלת ההחלטות בתחום .ניתן להעביר הערות עד .7.4.13
מפרטי חירום לדלקים
סוכם בישיבת ועדת שימושים ובדיקות של המכון בראשות משה בוסאני ,שנערכה ב ,11.3.13 -על
הכנת מפרט לדלקים בשעת חירום ,במטרה להגדיל את זמינות המוצרים ולאפשר אספקה מהירה.
בישיבה השתתפו גם חן בר יוסף ,מנהל מינהל הדלק ,ופרופ' ערן שר.
תקן ישראלי ת"י  61400חלק  :26.1טורבינות רוח :זמינות מבוססת זמן למערכות טורבינות
רוח לייצור חשמל
מכון התקנים פרסם להערות הצבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .30.3.13

איכות הסביבה
מתודולוגיה לדירוג סביבתי של חברות ציבוריות
המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור מסמך מעודכן על המתודולוגיה לדירוג רמת הציות
הסביבתי של חברות ציבוריות וחברות שהנפיקו אג"ח נסחר .ניתן להעביר הערות עד .7.4.13
הסיור בתחנת הכוח חגית
עד לסוף השנה יגדל כושר הייצור של תחנת הכוח חגית המופעלת בגז טבעי מ MW 1,200 -ל-
 ,MW 1,400כ 13.5% -מכושר ייצור החשמל של ישראל ,כך עולה מסיור שערכה ב 7.3.13 -ועדת
הגפ"מ של המכון ,בראשות אילן מירון ,בתחנת הכוח .באתר יופעלו  6יח' יצור טורבינות גז במחזור
משולב.

יעוץ מסובסד לחיסכון באנרגיה בעסקים קטנים ובינוניים
המשרד להגנת הסביבה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת הקימו "סיירת חיסכון"
שתסייע לעסקים קטנים ובינוניים בביצוע צעדי התייעלות אנרגטית .הסיירות יפעלו בעסקים בהם
צריכת האנרגיה מהווה מרכיב משמעותי בפעילות העסק.

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

 לנדאו לשותפות בתמר :אל
תחתמו על הסכמי יצוא גז
)ידיעות אחרונות(13.3.13 ,
 הטרנד הלוהט – התייעלות
)דה מרקר(14.3.13 ,
 המכרז החשאי של משרד
הביטחון :אספקת דלק מיובא
לכלי הרכב של צה"ל בעשרות
מיליוני שקלים
)דה מרקר(14.3.13 ,
 מגעים חשאיים בין ישראל
לבריטיש גז ,בעלת הזכויות
במאגר הפלסטיני
)גלובס(14.3.13 ,
 השותפות בתמר בוחנות
פתרון להגדלת התפוקה
מהמאגר ב10% -
)דה מרקר(17.3.13 ,
 שותפות "לוויתן" פנו לממונה
על ההגבלים בבקשה לפטור
מהסדר כובל לצורך יצוא הגז
)גלובס(18.3.13 ,
 הממשלה תקים "כוח משימה"
לגז הטבעי
)ידיעות אחרונות(18.3.13 ,
 לפיד הסכים ליצוא הגז אך לא
התחייב לכמויות
)דה מרקר(19.3.13 ,
 הקידוח מתעכב ועלות הקידוח
בשמן תגדל ב 90 -מיליון ש'
)דה מרקר(19.3.13 ,

קורס על פצלי גז ומקורות נפט לא קונבנציונאלי:
• Shale gas and other unconventional petroleum resources
15 – 17 April 2013, London, UK
www.energyinst.org
הוועידה השנתית ה 42 -על אנרגיה סולארית:
• Solar 2013
16 – 20 April 2013, Baltimore, Maryland, U.S.A
www.ases.org/solar2013
הוועידה השנתית ה 12 -על פחם – דרום אפריקה:
עמוד 2
• Coaltrans Southern Africa
7 – 8 May 2013, Sun City, South Africa
www.coaltrans.com
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 רשות החשמל מאשרת :הסבת
תחנת הכוח בחדרה לגז יקרה
מדי
)גלובס(19.3.13 ,

