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חג חירות שמח לכל קוראינו

מחירי הנפט בשיא של  30חודשים
הנפט נסחר בניו יורק במחיר של  108.16דולר לחבית ) NYMEXלמסירה במאי( ואילו בלונדון
המריא המחיר ל 121.81 -דולר לחבית ) .(Brent Spotפער מחירי ה Spot -בין לונדון לבין ניו-יורק
ירד מהשיא של  19.54דולר לחבית שנרשם בפברואר ,והפרמיה של ה'ברנט' היא עתה כ 13 -דולר.
החששות מהפרעות בהספקת הנפט בשל חוסר היציבות במזרח התיכון ובצפון אפריקה ,מאיצים
את העליות במחירי הנפט .לגורמי סיכון אלו נוספו השבוע הבחירות בניגריה )המפיקה כ 2 -מיליון
ח/י( שעלולות לגרום למהומות שיפגעו בייצוא הנפט ,כפי שארע ב .2007 -הרגישות של ה'ברנט'
לגורמים אלו גבוהה יותר ,ומשקיפים מעריכים שמחירו יתייצב סביב  115דולר לחבית ,כאשר
'פרמיית הפחד' נאמדת ב 15 -דולר לחבית .מנגד גוברת הדאגה מהשפעת מחירי הנפט הגבוהים
על כלכלת העולם ,ומשקיפים מציינים עלייה מתונה מהצפוי בביקוש לבנזין בארה"ב בחודש מרץ
בשל מחיריו הגבוהים ,ועלייה באינפלציה במדינות האיחוד האירופי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
טכנולוגיה והנדסת נפט  -מחזור ו'
.
קורס  -החל מ25.5.11 -
 6מפגשים שבועיים בימי ד' ● בשעות  28 ● 18:00 – 13:00שעות לימוד
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל ועד לטיפול בו,
לזיקוקו למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו .הרצאות על תהליכי הזיקוק ,מפרטי מוצרים ,תוספים
ושימושים ,תשתיות אחסון והולכה ,כולל מכלי אחסון ,סוגי מאצרות ומתקני ניפוק ומישוב אדים.
בנוסף ,הרצאות על מערך הגז הטבעי – מאסדת ההפקה ועד למערכת ההולכה.
לטופס הרשמה הקש כאן
תכנון מערכי שאיבת דלק ממי תהום היבטים תיאורטיים ומעשיים
יום עיון – 16.5.11
.
יום העיון יתקיים ביום שני 16 ,במאי  ,2011בשעות ,15:00 – 08:30
באולם נופים במוזיאון ארץ ישראל ,רח' חיים לבנון  ,2רמת אביב
יום העיון הנערך בשיתוף עם רשות המים ,יעסוק בהתנהגות דלק חופשי בתת הקרקע ובמי
התהום ,ובאמצעים הקיימים לסילוקו היעיל .ביום העיון ישתתף ד"ר דון לונדי ,מומחה בינלאומי
בעל  25שנות ניסיון בתחום של הערכה וסילוק של דלק חופשי בתת הקרקע ,שסייע בכתיבת תקן
שתי הרצאות יינתנו באנגלית
).API Interactive LNAPL Guide (2004
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת שימושים ובדיקות3.5.11 ,
ועדה למניעת זיהום מקורות מים מדלקים5.5.11 ,

מישוב אדים במתקנים
יום עיון – 12.4.11
בשעות  12:00 – 9:00באודיטוריום בבניין
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הרצאות בנושא אחזקה ותפעול של מערכות
מישוב אדים במתקנים ,מסלולי שדרוג לעמידה
בתקן  ,Ta Luftועוד .ההרצאות יינתנו בשפה
האנגלית ע"י נציגי חברת Jordan
לטופס הרשמה הקש כאן

תזכורת על ימי עיון וקורסים
הכנה להסמכת בודק צנרת מוסמך
לפי API 570
הקורס יחל ב27.4.11 -
 10מפגשים שבועיים של יום מלא ● באולם
שרייבר בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
לטופס הרשמה הקש כאן
●●●
קורס :מדידות סטטיות ודינמיות של
מוצרי נפט
מתוכנן לסוף חודש יוני 2011
בהנחיית גוף בינלאומי •  4ימים רצופים
בשעות 17:00–09:00
למידע נוסף נא לפנות לקרן

כותרות אנרגיה
נתניהו הורה לגבש תוכנית
לפתיחת שוק הגז הטבעי
לתחרות
)דה מרקר(27.3.11 ,
מחבלים ניסו לפגוע בצינור של
 :EMGהגז הופסק לשעה
)גלובס(28.3.11 ,
אריסון שוקלת לצרף את
תשובה לתחנת הכוח באשדוד
)דה מרקר(29.3.11 ,
מאבק בענף הסולארי:
החברות הקטנות דורשות
מכסות התקנה נוספת על גגות
)גלובס(29.3.11 ,
מכתשים מצטרפת לצרכנים
הגדולים של גז טבעי
)גלובס(29.3.11 ,
ישראמקו משלימה את המימון
לתמר :בנק נטיקסיס מצטרף
)כלכליסט(29.3.11 ,
חוק ששינסקי עבר ברוב של
 78מול  2מתנגדים; שטייניץ:
הכנסת התעלתה על עצמה
)דה מרקר(30.3.11 ,
חברת הייעוץ  :NASIהיקף
הגז בקידוח לוויתן הוא
בהתאם להערכות של נובל
)גלובס(30.3.11 ,
רשמית :משרד התשתיות
יתכנן את מתקן קליטת הגז
)(30.3.11 ,Y Net
מחיר הבנזין שובר שיא נוסף:
יעלה ל 7.39 -שקלים לליטר
)דה מרקר(31.3.11 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
הצעת חוק קרן לאומית למשאבי טבע ופיתוח המשק והחברה ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ שלי יחימוביץ ועוד  8ח"כ ,המבקשת להסדיר את הקמתה של קרן לאומית
לניהול ולחלוקה של הכנסות המדינה ממשאבי טבע מתכלים .מוצע כי כספי הקרן ינוהלו על ידי בנק
להשקעות
משילובטווח.
מנוסארוכות
ישראל וישמשו "לא יהיה

הכנסות מהגז ב – 2020 -רק 5
מיליארד שקל
)דה מרקר(31.3.11 ,

הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ,התשע"א – 2011
הצעת חוק של ח"כ רוברט אילטוב ועוד  2ח"כ ,המבקשת לקבוע יעדים לאומיים מחייבים לייצור
חשמל בישראל ממקורות אנרגיה מתחדשים ,ולקבוע לוח זמנים ליישומם.

צריכת החשמל זינקה ב6.3% -
ב2010 -
)דה מרקר(3.4.11 ,

תקן ישראלי ת"י  :62548דרישות התקנה ובטיחות עבור מערכות פוטו-וולטאיות )(PV
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד  27באפריל .2011
פורסמו
תיקון לתקנות משק החשמל למתקני קוגנרציה
משרד התשתיות הלאומיות פרסם להתייחסות הציבור טיוטת תיקון לתקנות משק החשמל למתקני
קוגנרציה .ניתן להעביר הערות עד  28באפריל .2011

המשרד להגנת הסביבה :ייצור
חשמל סולארי כדאי למשק
)דה מרקר(3.4.11 ,

איכות הסביבה
הכנסת אישרה את חוק אכיפה סביבתית ואת החוק למניעת מפגעי אסבסט
חוק אכיפה סביבתית )ר' דף אנרגיה  (23.3.11אושר במליאת הכנסת וייכנס לתוקף בתחילת
אוגוסט  .2011הכנסת אישרה גם את החוק למניעת מפגעי אסבסט האוסר על שימוש חדש בו.
תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( ,התש"ע – 2010
ועדת הפנים והסביבה של הכנסת אישרה את נוסח התקנות מכוח סעיף  6לחוק אוויר נקי ,התשס"ח
–  ,2008המגדיר  3סוגים של ערכי איכות אוויר :ערכי יעד ,ערכי סביבה וערכי התרעה.
דיון ציבורי פתוח בהצעת הרוויזיה לתקן לבנייה בת-קיימא
מכון התקנים הישראלי יקיים ב 13 -באפריל  2011דיון ציבורי פתוח בהצעת הרוויזיה לתקן לבנייה
בת-קיימא .טפסים לאישור השתתפות ולהצגת הערות באתר מכון התקנים.
ש
ניהול מערכות אנרגיה ISO/FDIS 50001
טיוטה סופית פורסמה להערות הציבור בקרב המדינות החברות בוועדת התקינה .ISO/PC 242

היום :האוצר ינסה למנוע הקצאת
 500מגה-ואט לחשמל סולארי
)כלכליסט(3.4.11 ,
הנפט יחכה :הופסק הקידוח
באתר לוויתן
)ידיעות אחרונות(3.4.11 ,
הפסד לאוצר :אושר ייצור עוד
 500מגה-ואט חשמל סולארי
)כלכליסט(4.4.11 ,
דלק ונובל טוענות :כמות הגז
במאגר נועה – מחצית מזו
שעליה דיווחנו
)דה מרקר(4.4.11 ,
"נתקן את התקלה בלוויתן
ונמשיך להעמיק את הקידוח"
)דה מרקר(5.4.11 ,
שטייניץ עירער על הפשרת
המכסות הסולאריות
)דה מרקר(5.4.11 ,

בכ 25% -בתוך
בדלק יזנק
ספר חדש:המס על
בטריבולוגיה ,שמנים וחומרי סיכה
נבחרים
נושאים
לראשונה בשפה העברית ,ספר שנכתב ונערך על ידי טובי המומחים לנושאים אלו
בישראל .מחיר מיוחד לעמיתי המכון .להזמנות :אביבה ,טל03-6414271 .

אנרגיה בינלאומית
ועידה על אצות וביומסה באירופה:

• European Algae Biomass 2011
27- 28 April 2011, London, UK
www.cleantechinvestor.com
ועידה על שירותים והספקה לתעשיית האנרגיה הגרעינית:
• Nuclear Services and Supply Chain
11 – 12 May 2011, London, UK
www.smi-online.co.uk
הוועידה ה 3 -על תפיסה ואחסון של פחמן:
rd

•3

Carbon & Storage Summit
18 – 19 May 2011, Bari, Italy
www.papermakerswiki.com
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