| כ"ז סיוון תשע"ג 5 ,ביוני 2013
מחיר הנפט :נמוך ,יותר נמוך ,הכי נמוך?
מחירי הנפט המשיכו לגלוש במורד בשבועיים האחרונים .נפט מסוג  BRENTנסחר אתמול במחיר
של  101.98דולר לחבית ונפט ) WTIשניהם למסירה בעוד חודש( נסחר במחיר של  93.16דולר
לחבית ,לעומת  105.05דולר ו 96.87 -דולר לחבית )בהתאמה( בעת פרסום דף אנרגיה ב.22.5 -
היכן תיעצר הירידה במחירי הנפט? משרד האנרגיה האמריקאי והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה
צופים שהגידול בביקוש לנפט ב 2013 -יהיה מתון ,כ 800 -אלף ח/י ,ומנגד גדל ההיצע ואין מחסור
בנפט .ערב הסעודית ,המפיקה הגדולה באופ"ק ,הצהירה בעבר פעמים רבות שלדעתה  100דולר
לחבית הוא מחיר הוגן הן למפיקות הנפט והן לצרכניות ,אך היצע של נפט מצפון אמריקה ומאזורים
חדשים עלול לאיים על המחיר .לפי 'פטרוליום אקונומיסט' עלתה עלות ההפקה של חבית נפט
שולית ל 98.50 -דולר ,והאינפלציה בעלויות ההפקה תמתן את העליות במחירי הנפט .יש נפט
נוסף אך הוא לא יציף את השווקים כי במחיר של  100דולר לחבית ספק אם כדאי להפיקו .לפי
תחזית זו ,השוק יתאזן סביב מחיר של  100דולר לחבית ,למעט תסריטי אימה של הפסקת ייצוא
הנפט מאיראן או מעיראק ,או מאחת המפיקות האחרות במזרח התיכון הבלתי יציב.

הודעות על ימי עיון וקורסים
יום עיון :פליטות ננו-חלקיקים מתחבורה

בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והטכניון
ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית
10.6.13
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

קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי API 570

החל מ8.10.13 -
 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
 - 13/6/13ועדת גפ"מ
 - 30/6/13ועדת דלקים חלופיים
 - 17/7/13ועדת מחקרים
 - 17/7/13ישיבה משותפת של ועדת
בטיחות וכיבוי אש ,ועדת
הולכה ומתקנים וועדת גפ"מ
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

תזכורות קורסים וימי עיון
הרצאה :איזון עבודה משפחה
Work Life Balance
15.7.13
ההרצאה תתקיים ביום שני 15 ,ביולי ,2013
בשעה  ,14:00במכון האנרגיה והסביבה
המרצה :ד"ר גלית דשא ,מנכ"ל שדולת
הנשים בישראל
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

כותרות אנרגיה
 משרד האנרגיה יוריד את
מכסת יצוא הגז מ53% -
ל40% -
)כלכליסט(22.5.13 ,
 נובל אנרג'י :שווי מאגר כריש
 2 – 1.5מיליארד שקל
)דה מרקר(23.5.13 ,
 עובדי הזיקוק והלוגיסטיקה של
פז הצטרפו להסתדרות
)דה מרקר(23.5.13 ,
 שותפויות הגז שילמו רק שליש
מהתמלוגים למדינה
)ידיעות אחרונות(23.5.13 ,
 לייצא פחות גז ,לשמור יותר
למשק
)(Markerweek, 24.5.13
 אמש :הפגנות מול ביתם של
נתניהו והשר שלום במחאה
על יצוא הגז
)מעריב(26.5.13 ,
 עובדי חברת החשמל שוב
מאיימים לא לחבר מתחרה
לרשת החשמל
)דה מרקר(26.5.13 ,
 הפקס לא הגיע – וחברת
החשמל זיהמה  400טונות של
קרקע בסולר
)דה מרקר(26.5.13 ,
 בטר פלייס נשארה עם קופה
ריקה – והתחייבויות במאות
מיליוני דולרים
)דה מרקר(27.5.13 ,
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כותרות אנרגיה

אנרגיה בכנסת ותקינה
הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תקיים ביום חמישי ,6.6.13 ,בשעה  ,10:30דיון שלישי ואחרון
לקראת אישור הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית .שני הדיונים הקודמים התקיימו ב .3.6 -וב– .4.6
פורום נשים באנרגיה סייר בבזן
פורום נשים באנרגיה של המכון ,המאגד את המנהלות הבכירות במשק האנרגיה והסביבה בישראל,
ערך סיור במתקני בז"ן ,לפי הזמנה ובהדרכה של חברת הפורום ,לימור פשר כהן.
מדידת יציבות תרמית של סולר
בישיבת ועדת המחקרים של המכון בראשות יו"ר ד"ר יוספה בן אשר שנערכה ב ,30.5.13 -הרצו ד"ר
שרון פרל אולשוונג וד"ר נפתלי ברודסקי מבזן על מדידת יציבות תרמית של סולר .בנוסף ,דווחו שני
המרצים על השתתפותם בכנס של מכון האנרגיה הבריטי ,שהתמקד השנה בנושא הדלק הסילוני
וריכוז  FAMEבדלק סילוני.

איכות הסביבה
חדש! מעבדת המכון מרחיבה פעילות בתחום איכות הסביבה
המעבדה של המכון הרחיבה את ההסמכות שלה בתחום איכות הסביבה .המעבדה מוסמכת מעתה
גם לבדיקת  ,VOCחומרים נדיפים בקרקע לפי שיטת בדיקה  ,EPA 8260וגם לבדיקת ,SVOC
חומרים חצי נדיפים בקרקע לפי שיטת .EPA 8270
הנחיות חדשות למתקני ייצור פוטו-וולטאים
מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים פרסם הנחיות חדשות הנוגעות לכיוון המהפכים
)ממירים( המותקנים במתקנים פוטו-וולטאים .ניתן לקרוא את ההנחיות באתר המשרד.
 - 5.6.13יום איכות הסביבה העולמי 2013
כמדי שנה מציינים היום בישראל וברחבי העולם את יום איכות הסביבה העולמי ,במטרה לקדם את
השמירה על הסביבה.

קורס  :מבוא לגז טבעי
החל מ23.10.13 -
 5מפגשים בימי ד' ♦ בשעות  ♦ 13:00–8:30באולם שרייבר בבניין בית הספר
מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים בגז טבעי .הקורס
כולל הרצאות של מיטב המומחים על אספקת גז טבעי משדות הגז ,הסבת מפעלים לגז
טבעי )לחץ נמוך וחלוקה( ,איכות הסביבה בעולם של גז טבעי ,פצחן מימני וחיבור בז"ן לגז
טבעי ,אחסון גז טבעי ,בטיחות ורגולציה ,גז דחוס ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

 השר עמיר פרץ" :נעשה הכול
כדי שעידן הירוק המתחזה
ייפסק; חברות יצטרכו להציג
הוכחות"
)גלובס(30.5.13 ,
 המדינה לא קבעה את המס על
יצוא גז – ועלולה להסתפק
בפירורים
)דה מרקר(2.6.13 ,
 תעריף המים לצרכנים יירד
בהדרגה ב 5% -מתחילת
2014
)דה מרקר(2.6.13 ,
 תוכנית באוצר :להעלות שוב את
מחיר הדלק והמע"מ
)מעריב(2.6.13 ,

 חלוץ התעשייה הסולארית
וממשלת קוויבק הצטרפו למרוץ
לרכישת בטר פלייס
)דה מרקר(3.6.13 ,

•

•

הוועידה האירופית לסחר בפחם:
European Coal Trade Summit
11 – 12 September 2013, Cologne, Germany
www.acieu.co.uk

 מחלוקת באוצר על סוגיית
היקפי הגז הטבעי שיותרו
לייצוא
)כלכליסט(28.5.13 ,

 הממונה על ההגבלים מאשר
ללוויתן לנהל מגעים לייצוא גז
לטורקיה ולירדן
)גלובס(3.6.13 ,

אנרגיה בינלאומית
סדנה על יסודות הטיפול בחלודה בתעשיית הנפט :
Corrosion Management Essentials
2 – 3 July 2013, Aberdeen, Scotland
www.energyinst.org
קונגרס האנרגיה העולמי ה:22-
nd
22 World Energy Congress
13– 17 October 2013, Daegu, Korea
www.daegu2013.kr

 ישראמקו החלה בניסיון לאתר
מפעילת אסדה לרישיונות דניאל
ושמשון
)דה מרקר(28.5.13 ,

 גז ב 5 -מיליארד דולר טבע בים
של עזה
)כלכליסט(3.6.13 ,
 פישר :ההכנסות ממיסוי גז יגיעו
ל 2.9 -מיליארד דולר עד 2017
)גלובס(4.6.13 ,

•
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עמוד 2

