י"א ניסן תשע"ב 3 ,באפריל 2011

חג חירות שמח
שיא חדש בפער בין מחירי הנפט למחירי הגז בארה"ב
הפער בין מחירי הנפט הגולמי לבין מחירי הגז הטבעי בארה"ב הגיע לשיא ברבעון הראשון של
השנה .בעבר היה קיים קשר בין המחירים וחבית נפט גולמי נסחרה )מאז  (1990בבורסה של
ניו יורק במחיר גבוה פי  11ממחיר  1מיליון  BTUגז טבעי .הפער בין המחירים החל לגדול ב-
 2009עם גילוי עתודות גדולות של פצלי גז ,וב 27 -במרץ הגיע לשיא של פי  ,48.6לפי 'וול
סטריט ז'ורנל' .המחיר הממוצע של גז טבעי בארה"ב צנח ברבעון הראשון ב 28.9% -ל2.12 -
דולר ל 1 -מיליון  ,BTUהמחיר הנמוך ביותר בעשור האחרון ,ואילו המחיר הממוצע של חבית
נפט גולמי עלה ב 4.2% -ל 103.02 -דולר .הפער הרחב בין המחירים גורם לחוסר איזון בשוק
האנרגיה האמריקאי ,אך משקיעים שהימרו על חזרה לתבנית ההיסטורית התאכזבו עד כה.
יתרה מכך ,מחיר הגז הטבעי ממשיך לרדת וצנח בסוף מרץ לשפל היסטורי של  1.98דולר
) (Henry Hub Spotבעוד נפט גולמי  WTIנסחר במחיר של  103.02דולר לחבית.

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 Correctorאביזרים וציוד
נלווה .ההרצאות יועברו ע"י נציג חברת  ELSTERמהמובילות בעולם בתחום הגז הטבעי.
להזמנה וטופס הרשמה הקש כאן
.
קורס :גז טבעי
ייפתח בחודש מאי 2012
 5מפגשים שבועיים באולם שרייבר ,בניין 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 אספקת 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.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

תזכורות על ימי עיון וכנסים
דיני הנזיקין כרגולציה סביבתית של
קידוחי גז ונפט בים
כנס 18.4.12 -
שולחן עגול של התוכנית למשפט ולסביבה
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א,
בשעות 12:00 – 9:00
להרשמהtamara.lev@gmail.com :

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים וימי עיון בחודשים הקרובים:
ת
● השתלמות בנושא גזי קרקע
בהדרכת Dr. Atul M. Salhotra
● קורס כלכלת אנרגיה
● סמינר בנושא סינון דס"ל
בהשתתפות נציג חברת AIR BP
מתוכנן ל 30 -במאי 2012

כותרות אנרגיה
הקידוח בלוויתן הופסק
מסיבות טכניות ,וחודש
)ידיעות אחרונות(22.3.12 ,
חילוקי דעות בין רשות המים
לוועדה של המשרד להגנת
הסביבה על מתקני ההתפלה
)הארץ(23.3.12 ,
ישראמקו מעדכנת את אומדני
הרזרבות ב"תמר" :גדלו
ב12% -
)דה מרקר(23.3.12 ,
נתניהו :העשירים ישלמו יותר
על חשמל
)גלובס(26.3.12 ,
השרים אישרו את חוק משק
הדלק – בנוסח שמיטיב עם פז
)דה מרקר(26.3.12 ,
המשרד להגנת הסביבה
מאיים לקנוס את נובל אנרג'י
)ידיעות אחרונות(26.3.12 ,
בזן :ירידת מרווחי הזיקוק
איפסה את הרווח התפעולי
)כלכליסט(27.3.12 ,
הרווח של סונול ודלק ישראל
מתחנות התדלוק 0 :שקלים
)כלכליסט(27.3.12 ,
מומחים יוצאים נגד המיזם
לטיהור קרקעית נחל הקישון
)הארץ(28.3.12 ,
נתניהו שוקל להתערב שוב
כדי למנוע ייקור חד בבנזין
)ידיעות אחרונות(29.3.12 ,
ההסתמכות על ספק גז יחיד
דחפה לייקור החשמל
ב8.9% -
)כלכליסט(29.3.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
הצעת חוק יבוא ]רכבים עם תוסף דלק גמיש ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ עינת וילף המבקשת לחייב את היבואנים לייבא כלי רכב שמונעים ע"י סוגי דלק
שונים שאינם בנזין ,לרבות הנעה באמצעות גז טבעי ,ביו-דיזל ,מתנול ואתנול ,במטרה להקטין את
תלות ישראל ביבוא נפט.
אושר שימוש בתחליב סולר למשאיות
משילובצו המתיר את השימוש בתחליב סולר )תערובת של סולר ,84%
אישרה
הכנסת
ועדת הכלכלה של
מנוס
"לא יהיה
מים ותוספים  (16%לתדלוק כלי רכב .הדלק החדש מיועד בעיקר למשאיות ישנות והוא צפוי
להפחית את פליטות החלקיקים ותחמוצות החנקן.
הקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי
משרד התמ"ת מזמין את הציבור להביע עמדות בנושא הקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי לשוק
המקומי בישראל .ניתן להעביר התייחסות בכתב למייל  ammonia@moital.gov.ilעד .19.4.12
פורסמו
המועד להגשת עמדות בעניין גישת צד שלישי לאניית גט"ן מגזזת נדחה ל 18 -באפריל .2012

איכות הסביבה
תקן ישראלי ת"י  5097חלק  25.3וחלק  :25.4פליטה ממקורות נייחים :קביעת ריכוז המסה
של כלל הפחמן האורגני הגזי בריכוזים נמוכים בגזי ארובה
מכון התקנים פרסם לבקורת הציבור טיוטות לשני חלקי התקן .ניתן להעביר הערות עד .26.4.12

כותרות אנרגיה
נתניהו צמצם את העלייה במחיר
הדלק ל 5 -אגורות
)כלכליסט(1.4.12 ,
יוזמה בעקבות המחסור הצפוי
בקיץ :היזמים הסולאריים יוכלו
להקים מערכות קטנות תמורת
"תעריף כלכלי"
)גלובס(2.4.12 ,
רון טל" :אנחנו נאבקים עם קושי
תזרימי משמעותי"
)גלובס(2.4.12 ,
בחברת החשמל חוששים:
נחטוף תביעות מצרכנים
)ידיעות אחרונות(2.4.12 ,
הממונה על ההגבלים העסקיים
עוצר את חוזי הגז של השותפות
במאגר תמר
)דה מרקר(3.4.12 ,

מפגש הסברה למצטרפים למערך הוולנטרי לדיווח על פליטות גזי חממה
מפגש הסברה בנושא מנגנון הדיווח ושיטות יישומו יתקיים ביום ב' 23 ,באפריל  ,2012בשעות
 ,11:30 – 9:30בקריית הממשלה בתל-אביב ,שד' מנחם בגין .125
קול קורא לפרויקטים לחיסכון במים במפעלי תעשייה
רשות המים פרסמה קול קורא לתמיכה בהיקף של  65%או  250אלף ש' לפרויקטים של חסכון
במים במפעלי תעשייה .הגשת בקשות עד ל 5.7.12 -למייל.www.water.gov.il :

נפט ומוצריו

ש
עורך מקצועי :משה רבייב
יצא לאור ספר רחב יריעה שנכתב על ידי מיטב המומחים במדעי הנפט בישראל .הספר מגיש
לקורא תמונה מקיפה של נושא הנפט ומוצרי הנפט .פרקי הספר כוללים מידע מקצועי רב על :נפט
גולמי ובתי זיקוק ,גפ"מ ,בנזין לרכב ולתעופה ,מוספים ,קרוסין ,סולר ומזוט ,ביטומן ,קורוזיה
ומיקרוביולוגיה במוצרי הדלק ,היבטי בטיחות ,איכות הסביבה והפחתת מזהמים ממנועים ,ועוד.
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
 16פרקים ●  415עמודים ● רשימה של מקורות ביבליוגרפיים ● אינדקס בעברית ובאנגלית
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
להזמנות :טל ,03-6414271 .מיילinfo@energy.org.il :

אנרגיה בינלאומית
הוועידה ה 25 -של ארגון הגז העולמי:
th

IGU 25 International Gas Conference
4 – 8 June 2012, Kuala Lumpur, Malaysia
www.wgc2012.com

•

הוועידה השנתית ה 3 -על זיקוק ופטרוכימיה:

• IRPC 2012
12 – 14 June 2012, Milan, Italy
www.gulfpub.com/IRPC
הוועידה השנתית ה 3 -על הרשת החכמה:

• Realisation of the Future Smart Grid
6 - 8 June 2012, London, UK
www.smi-online.co.uk/future-smart-grid.asp
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