י' באייר תשע"ב 2 ,במאי 2012

פרדוקס ישראלי :מחירי הדלק עולים וגם הצריכה
עלייה של  29%בצריכת מוצרי נפט בינואר-מרץ 2012
בצריכת כל סוגי הבנזין והסולר לתחבורה נרשמה בחודשים ינואר-מרץ  2012עלייה של  3%לעומת
החודשיים המקבילים אשתקד ,לפי דוח הצריכה של מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים.
צריכת כל סוגי הבנזין ב 3-החודשים הראשונים של השנה הסתכמה ב 654 -אלף טון ,וצריכת
הסולר לתחבורה ב 672 -אלף טון .נראה שהנהג הישראלי לא מושפע ממחירי הדלק הגבוהים,
בניגוד לעמיתיו באיחוד האירופי ובצפון אמריקה .מנתוני הדוח עולה שבצריכת כל מוצרי הנפט
נרשמה עלייה של  29%ל 3.35 -מיליון טון .העלייה נגרמה גם בשל גידול של  46%בצריכת כל סוגי
המזוט ,ובעיקר במזוט דל גופרית לייצור חשמל .צריכת כל סוגי המזוט הסתכמה ב 627 -אלף טון.
מחירי הנפט הגולמי בעולם התייצבו ברמות הגבוהות ,כשבניו יורק נסחר NYMEX Crude Future
במחיר של  104.94דולר לחבית ,ובלונדון נפט מסוג  Dated Brent Spotבמחיר של  119.95דולר
לחבית .בתפוקת הנפט של אופ"ק נרשם במרץ גידול של  1%ל 31.405 -מיליון ח/י ,ובמצב
הגיאופוליטי יש רגיעה יחסית ,אך מחירי הנפט אינם יורדים.

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.
לטופס הרשמה הקש כאן
.
קורס :מבוא לגז 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 הספקת 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.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
ועדת גפ"מ3.5.12 ,
ועדה למניעת זיהום14.5.12 ,
פורום יצרני חשמל פרטי17.5.12 ,
ישיבה  -מאצרות בחוות מכלים23.5.12 ,
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
סמינר :הבטחת איכות בשרשרת
ת
הספקת דס"ל
31 - 30.5.12
הרצאות של מומחי חברת Air BP
הסמינר יתקיים באודיטוריום ,בניין ביה"ס
למדעי הנפט והאנרגיה
על השפעות תנאי זיקוק קשים ותכולת
גופרית נמוכה על דלקי תעופה ומוספים.
ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית.
לטופס הרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
השותפות בתמר יחכרו מדלק
ונובל את אסדת ים תטיס
תמורת  380מיליון דולר
)דה מרקר(19.4.12 ,
זוכי מכרז אשלים" :אנחנו לא
מתאבדים"
)דה מרקר(19.4.12 ,
משרד האנרגיה מבקש
מהממשלה להכריע :מי ינותק
מחשמל בקיץ הקרוב
)דה מרקר(22.4.12 ,
תכנית לנדאו :משק החשמל
יעבור למתכונת חירום בקיץ
)כלכליסט(22.4.12 ,
על סדר היום :מזהמות ולא
משלמות .תת אכיפה ,קנסות
נמוכים ותובעת אחת
)כלכליסט(22.4.12 ,
דליפת דלק בבסיס חיל אוויר
פגעה במושב סמוך
)ידיעות אחרונות(22.4.12 ,
המצרים סוגרים את הגז
)כלכליסט(23.4.12 ,
ישראל :לביטול הסכם הגז אין
קשר להסכם השלום עם
מצרים
)הארץ(23.4.12 ,
מימון פיתוח תמר :הכדור
עובר לרשות החשמל ולממונה
על ההגבלים העסקיים
)גלובס(23.4.12 ,
הנזק למשק משעה אחת של
הפסקת חשמל 641 :מיליון
שקל
)דה מרקר(23.4.12 ,
עמוד 1
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

]
 60.1%בהוצאה על ייבוא חומרי אנרגיה לישראל
עלייה של
ההוצאה על ייבוא חומרי אנרגיה )נפט גולמי ,תזקיקים ופחם( בחודשים ינואר– מרץ  2012הסתכמה
ב 17 -מיליארד  ,₪עלייה של  60.1%לעומת החודשים המקבילים אשתקד ,כך עולה מדו"ח הלמ"ס
על הייבוא והייצוא .העלייה מיוחסת לשינויים שנרשמו במחירי חומרי אנרגיה בעולם.

חברת חיפושי הנפט של נחמה
בדרך לבורסה
)דה מרקר(23.4.12 ,

היערכות למחסור בחשמל
משילוב פרסמה הבהרה בנושא התנאים לפעילות יצרנית פרטית שאינה
מנוס חשמל
ציבורים –
הרשות לשירותים
"לא יהיה
דו-דלקית במצב של מחסור כללי באספקת גז טבעי .כמו כן החליטה הרשות על הרחבת שעות
הפעלה של גנראטורים עצמיים ב .2012 -ההחלטות באתר הרשותwww.pua.gov.il :

שערוריית הגז המצרי :המדינה
מתנערת ,הצרכנים והחוסכים
שילמו את המחיר
)גלובס(23.4.12 ,

קול קורא למחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה
לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה והמים פרסמה ב 25.4.12 -קול קורא למחקרים בתחום
האנרגיה ומדעי האדמה .המועד האחרון לגשת הצעות 5 :ביולי .2012

משבר הגז המצרי :הממשלה
מנסה למזער נזקים
)כלכליסט(24.4.12 ,

פורסמו

חברת החשמל במו"מ לרכישת
מכוניות חשמליות מבטר פלייס
)דה מרקר(24.4.12 ,

איכות הסביבה
תקנות הנפט )הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה( ,התשע"ב – 2012
שר האנרגיה והמים ,ד"ר עוזי לנדאו ,חתם על תקנות הנפט החדשות ,לפיהן תדון הוועדה
המחוזית הרלוואנטית בבקשה ,ותוכל לדרוש ,בהתאם לשיקול דעתה ,מסמך סביבתי הנוגע לכל
קידוח .כמו כן הופרדו השלב הזמני של קידוח חיפוש והשלב הקבוע של קידוח הפקה.
קול קורא בנושא כונניות חומרים מסוכנים
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא בנושא כוננויות חומרים מסוכנים ברשויות מקומיות
מרוחקות ל .2012 -המועד האחרון להגשת בקשות .20.5.12 :הקולות הקוראים הקודמים לשנת
 2012כבר אינם בתוקף.
הממשלה עוברת לירוק
במכרז לרכישת מחשבים של מינהל הרכש הממשלתי הוטמעו דרישות של יעילות אנרגטית,
הצפויות לחסוך כ 900 -אלף שקל בשנה .בנוסף ,נבחר ספק לנייר ממוחזר למשרדי הממשלה.
ש

נפט ומוצריו

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 :

אנרגיה בינלאומית
הוועידה והתערוכה הגדולה בבריטניה בנושא אנרגיה מתחדשת:
All – Energy 2012
23 – 24 May 2012, Aberdeen, UK
www.all-energy.co.uk
הוועידה הבינלאומית ה 2 -על סביבה וחדשנות בתעשייה:
)2nd International Conference on Environment and Industrial Innovation (ICEII
2 – 3 June 2012, Hong Kong, Hong Kong
www.iceii.org

•

ישראל אוסרת לייצא פסולת
מסוכנת למיחזור באירופה
)הארץ(25.4.12 ,
חברת החשמל מחפשת בעולם
גז ב 800 -מיליון דולר
)דה מרקר(25.4.12 ,
ביטול הסכם הגז :בכיר בלשכת
נתניהו שוגר לקהיר בבהילות
ערב החג
)דה מרקר(29.4.12 ,
נפט לפני סביבה :קידוחים יפעלו
ללא פיקוח של ועדות התכנון
)ידיעות אחרונות(29.4.12 ,
סיכויי הישראלים לזכות
ברישיונות חיפושי גז בקפריסין
גוברים :חברות גדולות לא
יתמודדו
)גלובס(30.4.12 ,
מיסוי ירוק  :2האוצר משפר את
תנאי המס לרוכשי כלי רכב
חשמליים והיברידיים
)גלובס(30.4.12 ,
נתניהו ביטל את ההנחה בבלו,
והבנזין יוזל ב 14 -אגורות בלבד
)כלכליסט(30.4.12 ,

•

תערוכה על אנרגיה סולארית:
Inter Solar
13 - 15 June 2012, Munich, Germany
www.intersolar.de

•
2
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