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נדנדת המחירים :הנפט ̤ירד  -הגז יעלה
במחירי הנפט לא נרשם שינוי משמעותי בשבועיים האחרונים והם נעו סביב המחירים שצוינו ב'דף
אנרגיה' האחרון מ  .8.5.13 -נפט  WTIנסחר אתמול במחיר של  96.87דולר לחבית ,ונפט
 BRENTבמחיר של  105.05דולר לחבית .על רקע יציבות המחירים סיפקה התחזית של פאולו
סקרוני ,מנכ"ל חברת הנפט והגז האיטלקית 'אני' ,חומר למחשבה .הוא צופה שמחירי הנפט ירדו
בשנים הקרובות ,ומבסס את תחזיתו על שתי תופעות חריגות בשוק האנרגיה העולמי שנגרמו בשל
מהפכת הפצלים האמריקאית .מחיר  1מיליון  BTUהוא  4דולר לגז טבעי בהנרי האב בלואיזיאנה,
 15דולר אם מדובר ב  LNG -המיובא לאסיה ,ו  16 -דולר אם מתייחסים לתכולת האנרגיה של נפט
גולמי אמריקאי .הוא מאמין שבמשך הזמן יקטינו כוחות השוק את הפערים החריגים האלו,
והתוצאה תהיה מחירי נפט נמוכים יותר ומחירי גז גבוהים יותר .במחירי הגז הטבעי בארה"ב כבר
נרשמה עלייה ,בעקבות ההיתר לייצא גז נוזלי שהעניק משרד האנרגיה של ארה"ב ל Freeport -
 .LNGמחיר הגז הטבעי בארה"ב ) (NYMEXעלה ל  4.15 -דולר ל  1 -מיליון  ,BTUלמרות
שהמשרד ציין שההיתר אינו גורף וכל בקשה להיתר יצוא תיבחן בנפרד לאור הנסיבות.

הודעות על ימי עיון וקורסים
יום עיון :פליטות ננו-חלקיקים מתחבורה
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והטכניון
10.6.13
ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית
בשעות  ,17:30 – 08:30באודיטוריום בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
יום עיון על הבעיות ,הפתרונות וההשלכות של פליטות ננו -חלקיקים מתחבורה ,בהשתתפות
מומחים מהמשרד להגנת הסביבה; מהאקדמיה :הטכניון ,אוניברסיטת באר שבעUniversity of ,
 Applied Sciences, Biel, Switzerlandומומחים זרים נוספים .חברי הוועדה המארגנת הם :ד"ר
ליאוניד טרטקובסקי ,יו"ר ,מהטכניון ,פרופ' יאן צ'רבינסקי מהאוניברסיטה למדעים יישומיים,
בבייל ,שוויץ ,ומר אמיר זלצברג מהמשרד להגנת הסביבה.
לטופס הרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
 האוצר דחה בשלוש שנים את
הטיפול בפליטת גזי החממה
)הארץ(12.5.13 ,
 צה"ל לא פינה מפגע אסבסט
מבסיס בבאר שבע למרות
שקיבל צו מהמדינה
)הארץ(12.5.13 ,
 חברת החשמל רוצה לייבא
עוד מכלית גז
)דה מרקר( 12.5.13 ,
 המכון לתכנון כלכלי מזהיר:
יצוא הגז יגרום לאובדן של
 119מיליארד דולר למשק
)דה מרקר( 13.5.13 ,
 חברת החשמל רוכשת גנרטור
משומש – במחיר משולש
)דה מרקר( 13.5.13 ,

קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי API 570
החל מ 8.10.13 -
 10מפגשים ● יומיים מלאים בשבוע ● במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע מתאים לצורך עיסוק בצנרת תהליכית ולהשתתפות
במבחן הסמכה למפקחי  .API 570לפי דרישה רגולטורית של המשרד להגנת הסביבה אישורים
לצנרת תהליכית יונפקו על ידי מפקח  .API 570הקורס מיועד לכל מי שעוסק או מתכוון לעסוק
בצנרת תהליכית ומעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא ,ולכל מי שמעוניין לגשת למבחן  APIולקבל
תעודה של מפקח מוסמך לצנרת .תנאי סף להשתתפות בקורס הם ידיעת אנגלית טובה )הבנה
וקריאה( ורקע קודם בצנרת או בפיקוח ריתוך .כמו כן יש תנאי מינימום של השכלה וניסיון
להשתתפות במבחן  APIשייערך ב– 4.12.13
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון

תזכורות קורסים וימי עיון

 – 27/5/13ועדת הולכה ומתקנים

בקרוב:

 - 29/5/13סיור פורום נשים באנרגיה בבזן

● קורס מבוא לגז טבעי

 – 30/5/13ועדת מחקרים

● יום עיון על רעידות אדמה

 ויכוחים וצעקות בדיון בכנסת
על יצוא הגז" :דופקים אותנו"
)גלובס( 14.5.13 ,
 סימנים לתגלית גז נוספת מול
חופי ישראל ,בקידוח "כריש"
)הארץ(16.5.13 ,
 רשות החשמל תגביל יצרני
חשמל פרטי – מחשש
לריכוזיות
)דה מרקר( 16.5.13 ,
 היום :החשמל שוב מתייקר
)ידיעות אחרונות(16.5.13 ,

 - 13/6/13ועדת גפ"מ
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה
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כותרות אנרגיה
אנרגיה בכנסת ותקינה
תקנות התחרות במשק הגפ"מ
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב  13.5.13 -את הארכת תוקף סעיפים 17א' ו 17-ב' לחוק ההסדרים
במשק העוסקים בקידום התחרות במשק הגפ"מ .כמו כן נמסר כי הצוות הבינמשרדי לקידום התחרות
שהוקם בעקבות מסקנות ועדת טרכנטנברג ,צפוי להגיש את המלצותיו בקרוב.
בשוק הגפ"מ̤̈ ,
עדכוני תקינה בוועדת שימושים ובדיקות
בישיבת ועדת שימושים ובדיקות של המכון בראשות משה בוסאני ,שהתקיימה ב  ,13.5.13 -נדונו
עדכוני תקינה שונים ,כולל הצעת ת"י לדלקים ביולוגים מוצקים ,גיליון תיקון לת"י  – 100קרוסין ,ת"י
 107חלק –  2סולר להסקה והכנת תקן לתחזוקת דס"ל .כמו כן ניתנה הרצאה על איכות סולר
לתחבורה לפי סקר שערכה חברת התוספים 'אינפיניום' שכלל מדינות רבות בעולם ,בתוכן ישראל.
שימוע :קביעת הסדרים תעריפיים ליצירת תנאים לתחרות
הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל פרסמה להתייחסות הציבור הצעת החלטה בנושא קביעת
הסדרים תעריפיים ליצירת תנאים לתחרות .ניתן להעביר התייחסויות בכתב עד .2.6.13

 נתניהו התערב – והקיצוץ
המתוכנן בתוכנית הלאומית
לתחליפי דלקים צומצם
)גלובס( 16.5.13 ,
 המדינה תדרוש מכיל תמלוגים
גבוהים על נפט
)ידיעות אחרונות(19.5.13 ,
 חודש קידוח "ים  "3של שמן;
תקציבו גדל ב  22 -מיליון דולר
נוספים
)גלובס( 20.5.13 ,
 בזן מבקשת להעמיד ערבויות
של  135מיליון ד' לכאו"ל
)גלובס( 20.5.13 ,

איכות הסביבה
הנחיות לדיגום קרקע מזוהמת ולסקרי גז קרקע פאסיביים
בישיבת הוועדה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים של המכון בהשתתפות גיא רשף וד"ר יעל
מייסון ,שהתקיימה ב  ,9.5.13 -הוצגו הערות התעשייה להנחיות המשרד להגנת הסביבה בנושא
חפירה ודיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ,והערות התעשייה להנחיות בנושא סקרי
גז קרקע פאסיביים .המשרד סיכם עם התעשייה ,במעמד הוועדה ,כי יבחן את הערות התעשייה
בכובד ראש ויטמיע כל הערה שתימצא לאחר בחינתו המחודשת קבילה מקצועית ,בהנחיות
המעודכנות שיופצו לשני מסמכי ההערות.

 תשובה :יצוא הגז יכניס למדינה
 100מיליארד דולר
)דה מרקר( 20.5.13 ,

הצעת חוק להפחתת הפליטה של גזי חממה ,התשע"ג – 2013
הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד  9ח"כ המבקשת לקבוע יעדים להפחתת הפליטות של גזי החממה:
קיצוץ של לפחות  25%עד  2020ושל  50%לפחות עד ) 2050ביחס לשנת .(2000
 – 22.5.13יום המגוון הבינלאומי 2013
יום המגוון הבינלאומי מצוין היום ברחבי העולם .הנושא המוביל השנה הוא מגוון ביולוגי ומים ,לכבוד
שנת המים הבינלאומית עליה הכריז האו"ם.

המלצות לשיטות גישור
חדש על המדף !
השוואת פוטנציאליים – מניעת סיכוני חשמל סטטי בעת פריקת מכליות דלק למכלים
המלצות מעשיות – מעודכן לאפריל 2013
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

לרכישה נא לפנות למזכירות המכון

אנרגיה בינלאומית
הפורום האירופי של הפקת גז טבעי:
European Gas Production Forum
4 – 6 June 2013, Dusseldorf, Germany
www.egpfe.com

•

תערוכה על גז ונפט בצפון אמריקה:
Gas & Oil EXPO North America 2013
11– 13 June 2013, Calgary, Canada
www.gasandoilexpo.com
הוועידה האסיאתית ה  3 -על קיימות ,אנרגיה וסביבה:
ACSEE – The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment
6 – 9 June 2013, Osaka, Japan
www.acsee.iafor.org

•

•
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