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נפט זול  -גז יקר
הירידה במחירי הנפט מטעה את בעלי הזיכרון הקצר הסבורים שהנפט הפך להיות זול .צניחה של
 30דולר במחיר של נפט  Dated Brent Spotבתוך כמה חודשים עשויה לעורר אשליות ,אך
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) (IEAמתריעה ש"מחירי הנפט עדיין גבוהים במונחים היסטוריים".
השוק מוצף בנפט אולם כרגיל יש איומים על ההספקה .מרכז בלפר באוניברסיטת הרווארד מצביע
על מקור הספקה חדש שאינו זוכה לתשומת הלב הראויה :נפט לא-קונבנציונאלי מצפון אמריקה.
המרכז צופה גידול של  49מיליון ח/י בתפוקת הנפט עד  ,2020התפתחות שעשויה לשנות את כללי
המשחק בשוק הנפט העולמי.
מנגד עלו מחירי הגז הטבעי בארה"ב וגז  Henry Hub Spotנסחר במחיר של  2.87דולר ל1 -
מיליון  BTUלעומת  1.98דולר בחודש מרץ )ר' דף אנרגיה  .(21.3.12למרות הזינוק במחיר ,הגז
האמריקאי עדיין זול ,בעיקר לעומת מחיריו באירופה ובמזרח הרחוק .פער המחירים צפוי להפוך
את ארה"ב ליצואנית גז נוזלי ,אף שהוויכוח בנושא בארה"ב עדיין לא הוכרע .אם אכן תתחיל
ארה"ב לייצא ,צפוי מחיר הגז הטבעי בשוק המקומי לעלות והזול יהפוך ליקר.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס כלכלת אנרגיה – מחזור 6
 21באוקטובר 2012
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד • בימי ראשון בשעות 17:00 – 13:00
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בגיאופוליטיקה ,אופ"ק ונפט ,סחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט ,שווקים עתידיים,
נטרול סיכונים ,אופציות על מחיר הנפט ,מחירי הנפט והגז הטבעי בעולם ,משברי נפט ותחזיות
לעתיד .כמו כן כולל הקורס הרצאות בנושא מבנה מחירי הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל
והשלכותיהן על כלכלת המדינה ,ועוד.
לתכנית וטופס הרשמה הקש כאן
קורס מבוא לגז טבעי
מחזור חמישי של הקורס מתוכנן להיפתח בדצמבר 2012
 5מפגשים שבועיים באולם שרייבר ,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 הספקת 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 ,אחסון גז טבעי ,הקמה
ותפעול קווי חלוקת גז טבעי  ,CNG +ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ועדות המכון
ועדה למניעת זיהום – 16/7/12
ועדת גפ"מ 2/8/12 -
מבחן ריענון לבודקי צנרת לפי API 570
מכון האנרגיה עורך מבחן ריענון בדצ' 2012
לבודקי צנרת שהוכשרו והוסמכו במסגרת קורס
שערך מכון האנרגיה ומשרד התמ"ת

למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
ימי עיון המתוכננים לחודשים הקרובים:
● גיאופוליטיקה של המזרח התיכון
● קורס רגולציה במשק החשמל בישראל
● הפקת אנרגיה מפסולת
● רעידות אדמה
● השתלמות :דיגום תזקיקי נפט גולמי
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כ"א תמוז תשע"ב |  11ביולי 2012

כותרות אנרגיה
 9היזמים מהר תבור ושפרעם
מציגים :כך נגמול את העולם
מנפט
)דה מרקר(1.7.12 ,
 9הממשלה ביטלה את הנחת
המס והבנזין הוזל רק ב16 -
אגורות
)כלכליסט(1.7.12 ,
 9ישראמקו :התגלו סימני גז
טבעי משמעותיים בקידוח
"שמשון"
)גלובס(1.7.12 ,
 9מאבק על פרויקט תעש –
רשות המים :תוכנית ענק
אושרה בלי פתרון לזיהום
)הארץ(2.7.12 ,
 9לקראת הפעלת רידינג במזוט:
חברת החשמל עורכת פגישות
עם תושבים
)גלובס(2.7.12 ,
 9מתקני קליטת הגז – באזור
זיכרון ,חדרה ועמק חפר
)דה מרקר(2.7.11 ,
 9חברת החשמל :יהיו הפסקות
חשמל – ואל תתקשרו אלינו
)דה מרקר(3.7.12 ,
 9בג"ץ לממשלה :הגישו לוח
זמנים לאישור תוכנית לאומית
להפחתת זיהום
)דה מרקר(3.7.12 ,
 9כיל משקיעה  1.2מיליארד
שקל בתחנת כוח בגז טבעי
בסדום
)גלובס(3.7.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

מענקים למפעלים הפועלים להסבה לגז טבעי
הוועדה המשותפת לרשות הגז במשרד האנרגיה והמים ומשרדי התמ"ת והאוצר אישרה למפעלים
הפועלים להסבה לגז טבעי מענקים בסך כולל של  1מיליון שקל .הסך הכולל של המענקים המיועדים
לחלוקה לצרכנים שצריכתם עולה על  100אלף ממ"ק גז טבעי בשנה הוא הוא  120מיליון שקל.
עדכון הסכם למתן שירותי הולכת גז טבעי לצרכנים
רשות הגז הטבעי מקיימת הליך שימוע לעדכון הסכם שירותי הולכת גז טבעי לצרכנים במערכת
ההולכה כפי שפורסם ב .2007-ניתן להציג עמדות בכתב עד ל.2.9.12 -
תחנות כוח פרטיות יגויסו לייצור חשמל בקיץ
לפי הסדר חריג שקבעה רשות החשמל מחשש למחסור בחשמל ,תוכל חברת החשמל להזרים גז
טבעי לתחנות כוח פרטיות המושבתות בשל מחסור בגז ,ולנצל את כושר הייצור שלה בדלקים אחרים.

" 9מימון קידוחי נפט גדול על
השוק המקומי"
)כלכליסט(3.7.12 ,
 9מתקני קליטת הגז שוב
מתקרבים לחוף הכרמל
)כלכליסט(4.7.12 ,
 9הצעה :קרן הכנסות הגז תוקם
כשיצטברו  2מיליארד ש'
)דה מרקר(3.7.12 ,

הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות ,התשע"ב – 2012

 9המועצה לתכנון אישרה 5
חלופות למתקן הגז
)גלובס(4.7.12 ,

מליאת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת מסיימת את הדיון בפרק ג' שעוסק בטיפול
בקרקעות .הוועדה מתחילה לדון בפרק ד' שעוסק בהקמת קרן ממשלתית לשיקום קרקעות במימון
של היטלים ומסים על שימוש בחומרים מסוכנים וצריכת דלקים .המכון הגיש את עמדתו בנושאים
השונים .מידע נוסף ניתן לקבל במכון.

 9ים תטיס החלה לספק גז
מנועה
)כלכליסט(5.7.12 ,

ערכי יעד וסביבה של מתילן כלוריד

 9מבוכה בכנס אנרגיה
בקפריסין :השגריר הישראלי
סולק לדרישת שר לבנוני
)גלובס(5.7.12 ,

איכות הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב 8 -ביולי טיוטה סופית של המלצות הצוות המשותף למשרד להגנת
הסביבה ולמשרד הבריאות לבחינה מחדש של ערכי היעד והסביבה למתילן כלוריד .ניתן להעביר
הערות עד .15.7.12
ספרים מקצועיים בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
נפט ומוצריו
ספר חדש המגיש לקורא תמונה מקיפה ומקצועית של נושא הנפט ומוצרי הנפט ,החל מנפט גולמי
ובתי זיקוק ועד לגפ"מ ,סוגי דלק שונים לרכב ולתעופה ,היבטי בטיחות ,איכות הסביבה ,ועוד.
 16פרקים ●  415עמודים ● רשימה של מקורות ביבליוגרפיים ● אינדקס בעברית ובאנגלית
●♦●
נושאים נבחרים בטריבולוגיה ,שמנים וחומרי סיכה
לראשונה בשפה העברית ,ספר שנכתב על ידי טובי המומחים לנושאים אלו בישראל.
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
להזמנות :טל ,03-6414271 .מיילinfo@energy.org.il :

אנרגיה בינלאומית
ועידה ותערוכה בנושא אנרגיה:
The Energy Event
11 – 12 September 2012, Birmingham, UK
www.theenergyevent.com

•

Introduction to Shale Gas
8 – 9 August 2012, Huston, TX, USA
www.emi.org

•

 9הסולר חוזר לפיקוח :ועדת
המחירים מגבילה המחיר
)גלובס(5.7.12 ,
 9האיומים השפיעו :נובל אנרג'י
הסכימה לפיקוח סביבתי
)ידיעות אחרונות(8.7.12 ,
 9בכיר בחברת החשמל :נודיע
על הפסקות חשמל בהודעות
טקסט ובאינטרנט
)דה מרקר(9.7.12 ,
 9הפצצה של רשות הגז :תמר
תחלק את הגז באופן שוויוני
)גלובס(9.7.12 ,

קורס מבוא לגז טבעי מפצלים:

ועידה על אנרגיה מתחדשת בגרמניה ובאחוד האירופי:
Renewable Energy 2012
27 – 29 August 2012, Berlin, Germany
www.renewables-conference.com

•
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