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ירידה במחירי הנפט

יתכן שתחזית  EIAעל ירידה מתונה במחירי הנפט )ר' כותרת דף אנרגיה  (20.2.13החלה
להתממש כבר בשבועיים האחרונים .מחיר נפט  Brentלמסירה בעוד חודש ירד ל 110.42 -דולר
לחבית ממחיר של  117.34דולר לחבית בעת פרסום דף אנרגיה לפני שבועיים ,ומחיר נפט WTI
למסירה בעוד חודש ירד ל 90.44 -דולר לחבית מ 96.75 -דולר לחבית .דוח הנפט החודשי של
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) (IEAמצביע על הקשר שהיה קיים בעבר בין כושר התפוקה העודף
של מדינות אופ"ק לבין מחיר הנפט .בשנת  2008ירד כושר התפוקה העודף של אופ"ק אל מתחת
ל 1.5 -מיליון ח/י ואז הרקיעו מחירי הנפט לשחקים ,אולם עד לאחרונה לא גרם כושר התפוקה
העודף של אופ"ק ,הנאמד עתה בכ 4.5 -מיליון ח/י ,לירידה במחירי ה .Brent -הגברת תפוקת
הנפט של ערב הסעודית והנפט הלא-קונבנציונאלי מצפון אמריקה הגדילו את כושר התפוקה העודף
של אופ"ק ,ולפי  IEAמשקף ניתוק הקשר בין מחיר הנפט לכושר התפוקה העודף של אופ"ק את
השינויים הדרמטיים במפת אזורי ההיצע והביקוש של שוק הנפט העולמי ,כולל השינויים הפוליטיים
במדינות המייצאות.

הודעות על ימי עיון וקורסים
מועד חדש !

הוועידה הלאומית ה V -לאנרגיה 2013
משק האנרגיה בישראל אתגרים והזדמנויות
●  22באפריל  ● 2013מלון הילטון תל-אביב ●
הוועידה המרכזית של משק האנרגיה בישראל ,בהשתתפות שרי ממשלה ,חברי כנסת ,בכירי ענף
האנרגיה בישראל ,אנשי אקדמיה ,מרצים ואורחים מחו"ל .על סדר היום בוועידה :גז טבעי כחול
לבן ,איך מנהלים רגולציה ,תחבורה  – 2020תחליפי נפט וגז ,משקיעים בעתיד – פיתוח ומימון
השקעות במשק האנרגיה ,בטחון האנרגיה ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

קורס :טכנולוגיה והנדסת נפט

החל מ22.5.13 -
 6מפגשים שבועיים בימי ד' ●  28שעות לימוד ● 26.6.13 – 22.5.13
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב הייבוא של נפט גולמי לישראל ועד לטיפול בו,
עיבודו בבתי הזיקוק למוצרי נפט ,הולכתו ואחסונו .הרצאות על הרכב הנפט הגולמי ,בנזין ,דס"ל
וסולר ,מבנה בית הזיקוק ,השפעות על הסביבה ,צינורות ,מתקני ניפוק ואחסון ,ועוד.
לראשונה כולל הקורס גם הרצאות בנושא מערך הגז הטבעי בישראל וגז טבעי מונזל.
הקורס מיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה שהם בעלי ידע מוקדם בנושא.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
 – 7/3/13ועדת גפ"מ
 – 11/3/13ועדת שימושים ובדיקות
 – 18/3/13ועדת מחקרים
 - 4/4/13ועדת הולכה ומתקנים
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

קורסים
קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי
API 570
החל מ9.4.13 -
 10ימים מלאים ● ● 21.5.13 – 9.4.13
בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בת"א
הקורס יקנה למשתתפים ידע מתאים לצורך
עיסוק בצנרת תהליכית ולהשתתפות במבחן
הסמכה למפקחי .API 570
לטופס הרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
 וודסייד תשקיע ב2013 -
מיליארד דולר בפיתוח לוויתן
)דה מרקר(24.2.13 ,
 זיהום הדלק הסילוני :משרד
התחבורה מתנער מפיצוי
חברות התעופה
)דה מרקר(25.2.13 ,
 המדינה אחראית לפצות
אסדות קידוח שייפגעו
מפעולות איבה
)גלובס(26.2.13 ,
 פוטנציאל הגז של לבנון :כמו
הכמות שהתגלתה עד כה
בישראל
)גלובס(26.2.13 ,
 גזפרום תקבל בלעדיות במו"מ
ליצוא גז מתמר
)דה מרקר(27.2.13 ,
 גוליבר אנרג'י החלה בחיפוש
אחר אורניום ליד ים המלח,
ומנייתה זינקה ב19% -
)דה מרקר(27.2.13 ,
 יצחק תשובה השלים את
מכירת כל עתודות הגז
ממאגר תמר
)כלכליסט(27.2.13 ,
 משרד התחבורה בוחן את
ייבוא המכונית החשמלית
העירונית
)כלכליסט(27.2.13 ,
 על הכוונת של עיריית תל-
אביב :אוטובוסים מזהמים
)כלכליסט(3.3.13 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

מניעת סיכוני חשמל סטטי בעת פריקת מכליות דלק
בעקבות השינויים בתחיקה מאז  ,2009מתכנן המכון לפרסם בקרוב עדכון להמלצות המעשיות
לשיטות גישור :השוואת פוטנציאלים – מניעת סיכוני חשמל סטטי בעת פריקת מכליות דלק למכלים.
ועדת בטיחות וכיבוי אש
בישיבה שנערכה ב 4.3.13 -דנה ועדת בטיחות וכיבוי אש של המכון בראשות ד"ר דוד זיו ,בין היתר,
בהצעת נוהל לפריקת מכליות כביש בתחנות תדלוק – פיצול  /חלוקת תאים .כמו כן הוצגו שילוט
אזהרה בנושא ניפוח צמיגים נכון ונדונה היערכות עתידית לשימוש בדלקים חלופיים.
הפחתת תעריפים מובטחים ליצרני חשמל סולארי
רשות החשמל הודיעה אתמול על הפחתת התעריפים המובטחים ליזמים בהקמת מתקני  PVבינוניים
ל 57.2 -אג' לקוט"ש לעומת התעריף הנוכחי של  96.3אג' לקוט"ש .לפי הודעת הרשות יניב העדכון
חסכון של חצי מיליארד שקל לצרכני החשמל בישראל.

איכות הסביבה
טיפול בקרקעות מזוהמות
בישיבת הוועדה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים של המכון בראשות גב' שרה אלחנני ,שנערכה
ב ,3.3.13 -הציגה ד"ר יעל מייסון את המצב כיום בטיפול בקרקעות מזוהמות ,וחב' סונול הציגה את
היערכותה בתחום איכות הסביבה .בישיבה הקרובה יתקיים דיון בנהלים שהוצא לגביהם עדכון על
ידי המשרד להגנת הסביבה.
הוצאות התעשייה לשמירה על הסביבה ב 2.6 :2010 -מיליארד דולר
ההוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה ב 2010 -הסתכמו בכ 2.6 -מיליארד שקל ,ומתוכן היוו
ההוצאות על הגנת איכות האוויר ) (39%והטיפול בשפכים ) (28%את רוב ההוצאות ,כך עולה
מסקר הוצאות לשמירה על הסביבה בתעשייה של הלמ"ס ,שפורסם אתמול.
צמצום זיהום אוויר מתחבורה בירושלים
עיריית ירושלים מציגה להערות הצבור את תכניתה לצמצום זיהום האוויר מתחבורה בעיר .ניתן
לקרוא את התכנית באתר האינטרנט של העירייה ,ולהעביר הערות בכתב עד .24.3.13

 חברת החשמל מעכבת
אפשרות של צריכה עצמית
ע"י יצרני חשמל סולארי
)גלובס(4.3.13 ,
 חברת החשמל לוחצת לאשר
לה את האופציה לרכישת גז
מתמר
)כלכליסט(4.3.13 ,
 אנלייט השלימה את הסגירה
הפיננסית לפרויקט הפוטו-
וולטאי הגדול בישראל בהיקף
של  500מיליון שקל
)דה מרקר(5.3.13 ,
 רגע האמת של לוויתן
)גלובס(6.3.13 ,
 יצוא הגז :החלון ייסגר כבר
ב2015 -
)גלובס(6.3.13 ,
 תעריפי החשמל הסולארי
בשטחים קוצצו ,למרות לחצים
פוליטיים כבדים
)דה מרקר(6.3.13 ,

קורס הסמכה למטרולוג ) 1נפח וזרימה(
החל מ 22 -במאי 2013
 7מפגשים בכיתה מס'  6בבניין המכון לאנרגיה ולסביבה
הקורס שיתמקד במדי דלק ,בתחנות תדלוק ובמכליות כביש ,מהווה הכנה למבחן
סיום ,כאשר העומדים בדרישות המבחן והמועסקים על ידי מבדקות מאושרות יקבלו
כתב הסמכה מהמפקח על המשקולות ,המידות והסטנדרטים במשרד התמ"ת.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

אנרגיה בינלאומית
ועידה על גז טבעי במזרח הים התיכון:
Eastern Mediterranean Gas Conference
8 – 10 April 2013, Nicosia, Cyprus
www.EMGasConference.com

•

קורס על היבטי סחר בזיקוק נפט:
Commercial @ Trading Aspects of Oil Resining
15 – 18 April 2013, London, UK
www.euromoneytraining.com/energy_cal

•

ועידה בינלאומית ותערוכה על ביומסה:

• International Biomass Conference & Expo

8 –10 April 2013, Minneapolis, MN, USA
www.biomassaconference.com
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