י"א בסיוון תשס"ט3.6.09 ,

בניגוד לחוקי הכלכלה :מחיר הנפט  68.14דולר לחבית

מחירי הנפט עלו בחדות משפל של  32דולר לחבית אליו צנחו בחודש פברואר ל 68.14 -דולר
לחבית  dated brent spotבעת כתיבת שורות אלו .המשבר הכלכלי ,מגמת ירידה בביקוש העולמי
לנפט ,כושר תפוקה עודף ועלייה בתפוקת מדינות אופ"ק בחודש אפריל לא בלמו את העלייה
במחירים.
לפי משרד האנרגיה האמריקאי גדל כושר התפוקה העודף ל 4 -מיליון חביות נפט ליום ברבעון
הראשון של  .2009גידול בכושר התפוקה העודף )הנמצא ברובו בידי מדינות אופ"ק( מניב בדרך
כלל מחירי נפט נמוכים .גם תחזיות לירידה בביקוש ,כתחזית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה
שהקטינה במאי פעם נוספת את התחזית ל 83.2 -מיליון ח/י ,מאותתות בדרך כלל על ירידת
מחירים ,אולם המחירים ממשיכים לעלות.
בתפוקת הנפט של מדינות אופ"ק נרשמה באפריל ,לראשונה השנה ,עלייה בתפוקת הנפט למרות
שיעד הקיצוצים במכסות עדיין לא הושג .נראה שמפיקות אופ"ק אינן חוששות לחרוג מן המכסות
ולהגדיל את ההיצע בשוק הפועל בניגוד לחוקי הכלכלה.

הודעות על ימי עיון וקורסים

הודעות על קורסים וימי עיון

תוספים לדלקים
יום עיון – 15.6.09

בטיחות במשק הדלק
יום עיון – 29.6.09

יום העיון יתקיים ביום שני 15 ,ביוני 2009
בשעות ,17:00 – 13:00 :באודיטוריום
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
יום העיון יתקיים בשיתוף חברת ,Afton
מהמובילות בעולם בתחום התוספים
והטכנולוגיות לדלקים ולשמנים ,ויעסוק
במגמות בשוק העולמי של כלי רכב ושל
דלקים ,באיכויות ובמפרטי דלקים,
בטכנולוגיות של התוספים ,בשיווק ומיתוג
לתחבורה,
מעולים
דלקים
של
בהתפתחויות בתחום דלקי ביו ובתוספים
המשמשים בבתי הזיקוק להכנה של
דלקים טובים יותר.
לטופס הרשמה הקש כאן

יום העיון יתקיים ביום שני 29 ,ביוני ,2009
בשעות ,18:30 – 12:30 :באודיטוריום בבניין
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה.
יום העיון יתקיים בשיתוף המוסד לבטיחות
ולגיהות ויעסוק בתרבות ניהול הבטיחות בארגון,
גיבוש מדיניות בטיחות נכונה ,האחריות המשפטית
של הדרג הניהולי ובאמצעי הבטיחות במשק הדלק.
בהשתתפות מר יורם אלעזרי ,מפקח עבודה ראשי
במשרד התמ"ת ומומחים נוספים בתחום
הבטיחות.
יום העיון מיועד לאנשי המקצוע ,השטח והביצוע
ולדרגים הניהולים הזוטרים והבכירים.

ישיבות הועדות המקצועיות

מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות
לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדת דלקים אלטרנטיביים10/6/09 ,

בחודש יולי :2009

ועדת גפ"מ2/7/09 ,

♦ יום עיון :הוראות מכ"ר  511וציוד כיבוי אש
בחוות מכלים ובמסופי ניפוק

ועדת שימושים ובדיקות14/7/09 ,

טכנולוגיה והנדסת נפט

אוקטובר 2009
החלה ההרשמה למחזור החמישי של
הקורס המבוקש המתוכנן להיפתח בחודש
אוקטובר .2009

♦ השתלמות לענף המוסכים בנושא דלקים
ושמנים ,בשיתוף איגוד יבואני הרכב
♦ יום עיון :ביטוח כנגד סיכוני חשיפה סביבתית
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

כותרות אנרגיה
• הגזירה הראשונה יצאה לדרך:
הדלק התייקר הלילה ב35 -
אגורות לליטר
)דה מרקר(21.5.09 ,
• שר התשתיות יבקש מצה"ל
להפעיל גנרטורים בשעות שיא
העומס
)מעריב(24.5.09 ,
• חברת החשמל ביקשה להאיץ
את שיפוץ תחנות הכוח גם
בשבת ,אבל ש"ס מנעה זאת
)גלובס(25.5.09 ,
• לראשונה :האוצר שוקל לערוך
בלונדון כנס בינלאומי למימון
מיזמי אנרגיה
)דה מרקר(25.5.09 ,
• האם טעות אנוש בחברת
החשמל גרמה להפסקות
החשמל היזומות בשבוע
שעבר?
)גלובס(26.5.09 ,
• גרינפיס :המשק ירוויח 10
מיליארד שקל אם ייגמל מנפט
)(27.5.09 ,Y net
• תה"ל תקים תחנת כוח בבקעת
הירדן ב 1.3 -מיליארד שקל
)גלובס(27.5.09 ,
• בגלל הדלק :גל התייקרויות
במשק
)ידיעות אחרונות(31.5.09 ,
• תחנת הכוח חגית חוברה לגז
טבעי
)כלכליסט(31.5.09 ,

אנרגיה בכנסת ותקינה
סולר הסקה 0.1%

) (26.5.09החל מ 1-בינואר  2010תרד תכולת הגופרית בסולר להסקה שישווק בישראל מ0.2% -
ל ,0.1% -כך נמסר בישיבת הוועדה לשימושים ובדיקות של המכון.

טיוטה לתקן ישראל ת"י  :50001מערכות ניהול אנרגיה

פורסמה להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .20.6.09

• תוכנית החירום במשק החשמל
מתייקרת :חברת החשמל
תשלם עוד  80מיליון שקל
)דה מרקר(1.6.09 ,

הצעת חוק לסילוק פסולת חומרים מסוכנים ,התשס"ט – 2009

) (4.5.09הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד  3ח"כ ,המבקשת לחייב את בעלי המפעלים לסלק את
פסולת החומרים המסוכנים לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב לא יאוחר מתום  6חודשים
ממועד היווצרותה .בנוסף מוצע למנות ועדה בין-משרדית לסילוק פסולת חומרים מסוכנים.

• בטר פלייס תקים נקודות
טעינה למכוניות חשמליות
בחניונים של רשת קניוני
ישראל
)דה מרקר(1.6.09 ,

הכנס הלאומי השלישי למהנדסי בטיחות ולעוסקים בבטיחות 2009

יום שלישי 16 ,ביוני  ,2009באולם 'מונרט' אשדוד
להרשמה :לשכת המהנדסים ,טל ,03 – 5240274 .מייל:limor@aeai.org.il

חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

איכות הסביבה
תקנות המים )מניעת זיהום מים( )חוות מכלי דלק( ,התשס"ט 2009

הערות מכון האנרגיה לטיוטת התקנות הועברו למשרד להגנת הסביבה .ביום ד' 3 ,ביוני ,2009
התקיימה במכון פגישה עם נציגי המשרד להגנת הסביבה בנושא ההערות של החברות .אישור
התקנות צפוי בחודש יוני.

נוהל עבודה לשיקום קרקע ומים מזיהום

) (27.5.09רשות המים והמשרד להגנת הסביבה משתפים פעולה בהכנת נוהל עבודה לשיקום
קרקע ומים מזיהום ,נמסר בישיבת הוועדה למניעת זיהום מים ע"י דלקים של מכון האנרגיה ,בה
השתתפו בכירים מהמשרד להגנת הסביבה ומרשות המים .נציגי התעשייה העלו בישיבה את
הבעיות המתעוררות במהלך ביצוע סקרי קרקע ותוכניות לשיקום קרקע ומים.

ועדת הכלכלה תדון בתקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב בפרסומת(

מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון ב 9 -ביוני ) 2009יום הסביבה הבינלאומי( בשעה 12:00
בתקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( ,התשס"ט .2009-בישיבה
ישתתף גם השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן.

אושרה הקמת ועדת שרים להגנת הסביבה ולשינוי אקלים

) (24.5.09ממשלת ישראל אישרה הקמת ועדת שרים להגנת הסביבה ולשינוי האקלים בראשות
השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן .הוועדה תגבש תוכניות להכנת מדינת ישראל לשינוי האקלים
ולהפחתת פליטות גזי החממה ותעקוב אחר ביצוען.
חברים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות למזכירות המכון.

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 3 -של  SMIעל אחסון גז:
Gas Storage
29-30 June 2009, London, UK – www.smi-online.co.uk
ועידה ותערוכה על חולות זפת:
Oil sands and Heavy Oil Technologies Conference & Exhibition
14-16 July 2009, Calgary, Alberta – www.OilSandsTechnologies.com
פורום הנפט העולמי:
World Oil Forum
13-15 July 2009, London, UK – www.petro21.com
תערוכה בינלאומית על הזרמה ,חלוקה והנדסת חשמל:
Asean Elenex 2009
15-18 July 2009, Kuala Lumpur, Malaysia – www.allworldexhibitions.com
למידע נוסף נא לפנות למחלקת המידע של המכון.

• התעשיינים :מעבר לשימוש
בגז טבעי יחסוך למשק כ1.4 -
מיליארד שקל בשנה.
)דה מרקר(1.6.09 ,

♦
♦
♦
♦

• הביקושים צנחו ב 9% -וחברת
החשמל הפסידה  62מיליון
שקל
)דה מרקר(2.6.09 ,
•  EMGשל יוסי מימן תייקר
את מחירי הגז הטבעי שיסופקו
לישראל
)כלכליסט(2.6.09 ,

