כ' שבט תשע"א

תחזית  :EIAהמשך מגמת העלייה במחירי הנפט ב 2011 -וב2012 -
המחיר הממוצע ב 93 :2011 -דולר לחבית; ב 99 :2012 -דולר לחבית
תחזית האנרגיה לטווח קצר של משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAשפורסמה החודש צופה
שהמחיר הממוצע של חבית נפט  WTIב 2011 -יהיה  93דולר ,עלייה של  14דולר לעומת המחיר
הממוצע ב .2010 -העלייה במחירי הנפט תימשך גם ב ,2012 -והמחיר הממוצע לחבית נפט WTI
ב 2012 -יהיה  99דולר .התחזית מבוססת על ההנחה ששיעור הגידול הריאלי בתוצר הגולמי של
ארה"ב יהיה  2.2%ב 2011 -ו 2.9% -ב ,2012 -בעוד ששיעור הגידול בתוצר הגולמי העולמי
בשנים אלו יהיה  3.3%ו) 3.7% -בהתאמה( .התחזית צופה גידול של  1.4מיליון ח/י בביקוש
העולמי לנפט ב ,2011 -ושל  1.6מיליון ח/י ב .2012 -ב 2010 -גדל הביקוש העולמי לנפט ב2.2 -
מיליון ח/י לעומת השנה הקודמת ,והסתכם ב 86.6 -מיליון ח/י בממוצע.
בעת כתיבת שורות אלו נסחר נפט גולמי  WTI Cushing Spotבמחיר של  87.96דולר לחבית,
ואילו מחיר הנפט הגולמי  Dated Brent Spotעלה ל 97.26 -דולר לחבית והוא נסחר בפרמייה
משמעותית לעומת הנפט האמריקאי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

Understanding TPH

השתלמות – 6.2.11
מרצה :ד"ר אתול סלהוטרה ,סמנכ"ל  ,RAM GROUPטקסס ,ארה"ב
ההשתלמות תתקיים ביום א' 6 ,בפברואר  ,2011בשעות  ,17:00 – 08:30באולם שרייבר,
בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה .ההשתלמות נערכת בשפה האנגלית.
ההשתלמות תעסוק במתודולוגיות מבוססות סיכון להערכת נזק סביבתי מפחמימנים שמקורם
במוצרי נפט ) ,(TPHמנגנון התפשטותם בקרקע או במים ,פירוקם הביולוגי ,רעילותם לסביבה,
ושיטות מעבדיות למדידת ריכוזם .בנוסף תיבחן רגולציה רלוונטית ב 5 -מדינות בארה"ב.
לטופס הרשמה הקש כאן
.
מבוא לגז טבעי – תפעול מערכות הולכה וחלוקה של גז טבעי
קורס – 16.3.11
 6מפגשים שבועיים בימי ד' •  24שעות לימוד • בבניין ביה"ס ללימודי הנפט והאנרגיה
בעקבות מהפכת הגז הטבעי בישראל והמעבר לשימוש בגז טבעי לייצור חשמל מציע המכון
מחזור נוסף של הקורס ,הכולל הרצאות על הרכב ותכונות הגז הטבעי ,טכנולוגיות קידוח והפקה,
הספקת גז משדה תמר ,תפעול מערכות גז טבעי ,רגולציה ,בטיחות ותחזוקה של מערכות גז טבעי,
השפעת הגז הטבעי על איכות הסביבה ,הנעת כלי רכב בגז טבעי ,בטיחות ותחזוקה של מערכות גז
טבעי ,הקמה ותפעול של קווי חלוקה של גז טבעי וגז טבעי מנוזל ) ,(LNGועוד.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

ישיבות הועדות המקצועיות
 – 9/2/11ועדת הולכה ומתקנים

הוועידה -הלאומית לאנרגיה 2011
צמיחת משק האנרגיה בישראל
אתגרים מול הזדמנויות
• ביום רביעי 2 ,במרץ • 2011
• בשעות • 16:30 – 08:30
• במלון הילטון ,תל-אביב •
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורס הכנה להסמכת בודק צנרת מוסמך
API 570
מתוכנן לחודש מרץ 2011
 10פגישות שבועיות • יום מלא בשבוע
הקורס המיועד לכל מי שעוסק או מתכוון
לעסוק בצנרת תהליכית ומעוניין להרחיב את
ידיעותיו בנושא ,יקנה ידע מתאים לצורך
עיסוק בצנרת תהליכית ,והשתתפות במבחן
הסמכה למפקחי .API 570
דרישות :ידע באנגלית ורקע קודם בצנרת
למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון
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כותרות אנרגיה
"דלק הציעה לקפריסין להקים
ביחד מתקן להנזלת גז בדרום
האי"
)דה מרקר(13.1.11 ,
מכרז אשלים יימשך – אף
שנותרה בו רק מתמודדת
אחת
)דה מרקר(13.1.11 ,
נתניהו שוקל :דחיית מיסוי
מאגר תמר בשנה נוספת
)כלכליסט(13.1.11 ,
הממשלה החליטה :מזהמי
קרקעות יחויבו לשקמן
)דה מרקר(17.11.11 ,
נציג בנק ישראל ייצא לארה"ב
ללמוד על קרנות להשקעת
רווחי גז
)דה מרקר(17.11.11 ,
החברה לישראל לשותפות
תמר :התחייבו לחוזה הגז עד
פברואר
)כלכליסט(17.1.11 ,
דו קרב בכנסת :מי ידון
באישור ההמלצות של ועדת
ששינסקי
)ידיעות אחרונות(17.1.11 ,
נתניהו אימץ את המלצות
ועדת ששינסקי במלואן
)דה מרקר(19.11.11 ,
בשל לחץ הקצינים :צה"ל
מוותר על מערכת שחוסכת
 14%מצריכת הדלק
)דה מרקר(19.1.11 ,
המערכה של יזמי הגז
הסתיימה :ההכרעה עוברת
לכנסת
)גלובס(19.1.11 ,
עמוד 1
1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
חוק משק הדלק ,התשע"א – 2011
) (24.1.11שר התשתיות הלאומיות הניח על שולחן ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק
משק הדלק .מטרת החוק הינה הסדרת מכלול הפעילות במשק הדלק ,בעיקר בהיבטים המשקיים,
משילובמתאימה .החוק יבטל את פרק ה' לחוק ההסדרים במשק.
ורגולציה
תוך קביעת משטר
רישוי מנוס
"לא יהיה
תקנות משק הדלק )קידום התחרות()כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים(,
התשע"א2011 -
) (23.1.11טיוטת תקנות עדכניות בנושא דלקן אוניברסלי הועברה לוועדת הכלכלה של הכנסת.
התקנות המוצעות מחייבות את חברות הדלק המשווקות דלק באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים
להתקין ולמכור דלק באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים כללים בלבד.
פורסמו 5852חלק  – 1תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי
.ת"י
דיזל :דרישות איכות
שר התמ"ת שוקל להכריז רשמיות על התקן הישראלי .ניתן להעביר הערות לממונה על התקינה
במשרד עד ליום  6בפברואר .2010

איכות הסביבה
אושר החוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א 2011 -
) (19.1.10מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של המשרד להגנת
הסביבה ,המטיל אחריות ישירה על היצרנים והיבואנים לאסוף ולמחזר את פסולת האריזות של
מוצריהם .היעדים שנקבעו בחוק ייכנסו לתוקף ב 1 -ביולי .2011
התייעלות אנרגטית במוסדות ציבוריים
) (18.1.11ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת
החוק המחייב התייעלות אנרגטית בכל מוסדות הציבור במדינה .לפי הצעת החוק ,תחויב הממשלה
להכין תוכנית רב שנתית המגדירה יעדי חסכון באנרגיה במגזר הציבורי.
דוח חדש בנושא תחזוקה בטוחה של EU – OSHA
ש
הדוח פורסם במסגרת הקמפיין השנתי של הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה למקומות
עבודה בטוחים .ניתן לקרוא את הדוח המכיל מידע רב ומקרי מבחן ,באתר המוסד לבטיחות ולגהות
תזכיר חוק מניעת מפגעי מזיקים תברואיים
המשרד להגנת הסביבה הפיץ למשרדי הממשלה את נוסח תזכיר החוק ,המסדיר את דרכי הטיפול,
ומטרדים בתוך
יזנק בכ25% -
על בדלק
מפגעים
המסשל
המניעה וההדברה
הנגרמים ע"י מזיקים תברואיים .כמו כן מסדיר החוק את
רישוי המדבירים ואת רישום תכשירי ההדברה התברואיים.

תוכנית הוועידה הלאומית לאנרגיה באתר המכוןwww.energy.org.il :

ישראמקו מאיימת :נייקר את הגז
ללקוחותינו
)דה מרקר(20.1.11 ,
"הכנסות המדינה לא ישתנו
משמעותית בשנים הקרובות"
)דה מרקר(20.1.11 ,
מנכ"ל דלק לנשיא קפריסין" :הגז
שלנו יוכל להוביל את פיתוח
כלכלת האי"
)דה מרקר(23.1.11 ,
היזמים דרשו הטבות ,ומשרד
התשתיות עצר התחנות
הסולאריות
)דה מרקר(23.1.11 ,
תשובה הפסיד לבזן במכרז
לאספקת דלק באסדת לוויתן
)כלכליסט(23.1.11 ,
צה"ל ירוק 45 :מערכות
סולאריות יוקמו על גגות מבני
צבא ב 30 -מיליון שקל
)גלובס(24.1.11 ,
המס על דלק בישראל – 26%
יותר מאשר באירופה
)דה מרקר(24.1.11 ,
שוק רמלה לוד מגיע לאחד העם:
גלוב תשקיע  4.2מ' ד' בקידוח
אופק
)גלובס(25.1.10 ,
מחאת הדלק לא נרגעת :שיירה
עיכבה אתמול את התנועה
בכביש 1
)דה מרקר(25.1.10 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 4 -של  Plattsעל אחסון נפט באירופה:

• European Oil Storage
10 – 11 March 2011, Amsterdam, The Netherlands
www.oilstorage.platts.com
הוועידה השנתית ה 4 -של  SMIעל גז לא קונבנציונאלי:

• Unconventional Gas 2011
16 – 17 March 2011, London, UK
www.smi-online.co.uk
הוועידה השנתית ה 8 -על ניהול כלכלי וסביבתי של פסולת:

• PPP in Waste
7 – 8 March 2011, Lonson, UK
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