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מחירי הנפט הגיבו לתקיפה בסוריה

מחיר נפט מסוג  WTIהגיב בעלייה לידיעות על התקיפה בסוריה והמתיחות הגוברת במזרח התיכון
והוא נסחר במחיר של  95.76דולר לחבית .העלייה במחיר ה Brent -היתה בינתיים מתונה יותר
והוא נסחר במחיר של  104.39דולר לחבית .הפרמיה של ה Brent -הצטמצמה ל 8.63 -דולר
לחבית ,הפער הקטן ביותר בין שני הסוגים מאז סוף  .2011חוסר היציבות במדינות המזרח התיכון
וצפון אפריקה הופך לגורם העיקרי בשיקולי ההשקעה של חברות הנפט ,לפי  ,MEESונראה
שהכוונה היא לחילוקי הדעות בערב הסעודית על מדיניות הנפט ,עליהם מדווח 'וול סטריט ז'ורנל'.
הממלכה ,מפיקת הנפט היחידה שבכוחה לספק עוד נפט בהתראה קצרה במקרה של הפרעות
בהספקה ,מתלבטת אם להגדיל את כושר תפוקת הנפט שלה ל 15 -מיליון ח/י עד ,2020
בהשקעה של  100מיליארד דולר ,כדי לשמור על מעמדה המיוחד בשוק הנפט.
הנקודה הישראלית
ברבעון הראשון של  2013נרשמה ירידה של  18%לעומת הרבעון המקביל אשתקד בצריכת מוצרי נפט
בישראל ,ל 2,742 -אלפי טון ,לפי דוח מנהל הדלק והגז .צריכת כל סוגי המזוט ירדה ב.33% -

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

בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והטכניון
ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית
10.6.13
בשעות  ,16:30 – 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 :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 בעלי ידע מוקדם בנושא.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון

תזכורות קורסים וימי עיון

 - 9/5/13ועדה למניעת זיהום

קורס הכנה להסמכת בודק צנרת
לפי API 570
החל מ8.10.13 -
 10מפגשים ● יומיים בשבוע ● במכון
הישראלי לאנרגיה ולסביבה
הקורס מכין את המשתתפים לבחינה
של  APIשתיערך ב– 4.12.13
לטופס הרשמה הקש כאן

 - 13/5/13ועדת שימושים ובדיקות
 - 23/5/13ועדת גפ"מ
 – 27/5/13ועדת הולכה ומתקנים
 – 30/5/13ועדת מחקרים
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

כותרות אנרגיה
 חוק ההסדרים לא יכלול הקמת
רשות אנרגיה מאוחדת
)ידיעות אחרונות(25.4.13 ,
 האוצר מציע  40מיליון שקל
למעסיקים כדי לעודד עובדים
לוותר על רכב פרטי
)דה מרקר(25.4.13 ,
 בשל מחסור בחשמל :חברת
החשמל מחפשת בדחיפות
טורבינות ב 200 -מיליון ד'
)דה מרקר(28.4.13 ,
 מחיר הדלק ממשיך לצנוח
)גלובס(29.4.13 ,
 הבנקים מתנתקים מחברת
החשמל; בדרך לרכישת
חשמל פרטי במאות מיליונים
)דה מרקר(29.4.13 ,
 ריקי כהן מסבסדת את יצרני
החשמל הפרטי
)גלובס(1.5.13 ,
 מי צריך בית זיקוק בישראל?
)דה מרקר(1.5.13 ,
 השותפות בלוויתן מפתיעות:
כמות הגז במאגר גדלה ב-
11%
)דה מרקר(1.5.13 ,
 מחכים לגז הטבעי? רשות הגז
מבקשת לייקר את תעריף
הולכת הגז ב4% -
)דה מרקר(1.5.13 ,
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כותרות אנרגיה

אנרגיה בכנסת ותקינה
דיון בכנסת – עתודות הגז הטבעי
ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בנושא עתודות הגז הטבעי למשק הישראלי ביום שני,13.5.13 ,
בשעה  .11:30בישיבה ישתתף ח"כ סילבן שלום ,שר האנרגיה והמים.
דלק  GTLבישראל ובעולם
ד"ר גיל כץ ,יו"ר ועדת דלקים חלופיים של המכון ,הרצה בישיבת הוועדה שהתקיימה ב 5.5.13 -על
המרה והטמעה של בתי הזיקוק ליצור דלקים סינטטיים מגז טבעי ,ועל מפעלי  GTLבעולם ב.2013 -

 ההכרעה על ייצוא הגז :בעוד
כשבועיים
)מעריב(1.5.13 ,
" הפרטת משק החשמל היא
טעות"
)מעריב(2.5.13 ,
 המדינה תמליץ להחזיר את
תחנת הכוח העתידית
באשקלון להפעלה פחמית
)גלובס(7.5.13 ,

עדכון תעריף הולכת הגז
רשות הגז הטבעי תקיים שימוע בנושא עדכון תעריף ההולכה .יש להגיש התייחסות עד .22.5.13
החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב – 2012
המשרד להגנת הסביבה פרסם באתר נוהל להגשת בקשה להכרה בחברה כגוף יישום מוכר.

 אישור תקדימי :מתקן התפלה
יספק חשמל לשכנו ללא צורך
ברישיון
)גלובס(7.5.13 ,

איכות הסביבה
הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות ,התשע"ב – 2012
ההצעה עלתה לדיון בתחילת השבוע בוועדת שרים לחקיקה על מנת להחיל עליה דין רציפות
ולהעבירה לכנסת להמשך הליך החקיקה .בוועדה הוחלט כי המשך הטיפול בהצעה יעשה לאחר
הסכמה בין כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר .יובהר כי להערכת מומחים ,נוסח הצעת החוק אינו
מאוזן ואינו נותן מענה לסוגית הטיפול.
הנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה ולהגשת מידע משלים
אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך הנחיות משולבות להגשת
בקשה להיתר פליטה ולהגשת מידע משלים .ניתן להעביר הערות בכתב למסמך עד .16.5.13
אושרו תקנות חוק אוויר נקי
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה ביום  1.5.13את תקנות החוק לתקופה של  5שנים,
ולגבי חומרים שנדרש להם עדכון לתקופה של  3שנים )עד לתאריך .(1.3.16

המלצות לשיטות גישור
חדש על המדף !
השוואת פוטנציאליים – מניעת סיכוני חשמל סטטי בעת פריקת מכליות דלק למכלים
המלצות מעשיות – מעודכן לאפריל 2013
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 למרות הזרמת הגז מתמר:
רשות החשמל החליטה להעלות
את התעריף ב6.3% -
)דה מרקר(7.5.13 ,
 משרד הביטחון ביטל את מכרז
הדלק הגדול ימים ספורים
לאחר סגירתו
)דה מרקר(7.5.13 ,
 המדינה מתנערת מהתכנית
הלאומית שתפחית את גזי
החממה עד סוף העשור
)הארץ(8.5.13 ,
 30 שנה לאחר שנסגר :זיהום
חמור במפעל תעש בתל אביב
)הארץ(8.5.13 ,

לרכישה נא לפנות למזכירות המכון

אנרגיה בינלאומית
קורס על טכניקות ואסטרטגיות במו"מ על הסכמי אנרגיה
Energy Negotiation Skills Masterclass
10 – 11 June 2013, London, UK
www.euromoneytraining.com
ועידה על מימון מיזמי אנרגיה מתחדשת:

ועידה בנושא אנרגיה סולארית:

REFF - Renewable Energy Finance Forum
25– 26 June 2013, New York, USA
www.reffwallstreet.com
Intersolar North America
8 – 11 July 2013, San Francisco, USA
www.intersolar.us

•

•

•

חיים לבנון  ,26ת.ד ,17081 .תל אביב  | 61170טל | 03-6414271 .פקסwww.energy.org.il | 03-6427033 .

עמוד 2

