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מחירי הנפט :פחד גבהים
הפער בין מחיר  Brentלמחיר  WTIהגיע לשיא
נפט מסוג  NEMEX Crude Futureנסחר אתמול בניו יורק במחיר של  91.96דולר ,ונפט מסוג
 Dated Brent Spotבמחיר של  116.02דולר לחבית .המרווח בין שני הסוגים 24.16 ,דולר
לחבית ,הוא הרחב ביותר זה שנה .מורגן סטנלי צופים שהמרווח יצטמצם לאחר חידוש ההפקה
בכמה שדות נפט בים הצפוני עם השלמת עבודות התחזוקה ,אך ההודעה של האיחוד האירופי על
החמרת הסנקציות על איראן והמתיחות במזרח התיכון עלולות לסכל תחזית זו .דבריו של נגיד בנק
ישראל ,סטנלי פישר ,שאמר שהעולם קרוב מאוד למיתון ,צוטטו ע"י כלי התקשורת ברחבי העולם,
והוסיפו לחששות שהובעו בוועידה השנתית של קרן המטבע העולמית ) .(IMFהצהרות אלו
המשקפות את המיתון בכלכלת העולם לא השפיעו על מחירי הנפט ,ולפי נתוני 'בלומברג' מספר
הסוחרים המהמרים על עלייה במחירי הנפט עולה על מספר מהמרי ה.short -
מחיר הגז הטבעי בארה"ב  Henry Hubהתאושש והוא נסחר אתמול במחיר של  3.33דולר ל1 -
מיליון  ,BTUלעומת  2.80 – 2.70דולר ל 1 -מיליון  BTUבסוף חודש אוגוסט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
הוועידה השנתית למימון תאגידי 2012
די .סי .פייננס בשיתוף המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 12בנובמבר  ,2012מלון סיטי טאואר ,רמת גן
פתרונות מימון מגוונים ,מימון למגזרים השונים ,מצוקת האשראי ,גיוסי הון ,מיזוגים ורכישות ,ועוד
מושב מיוחד בנושא מימון חיפוש ופיתוח מאגרי נפט ,בהנחיית יוסי רוזן ,יו"ר המכון הישראלי
לאנרגיה ולסביבה ,בשעות  ,13:00 – 12:15בהשתתפות שאול צמח ,מנכ"ל משרד האנרגיה
והמים ,איתי רפל ,אנליסט תחום תשתיות ואנרגיה ,מעלות  ,S&Pמרים גז ,מנהלת מח' מימון
פרויקטים ,בנק הפועלים ,וד"ר שלומי פריזט ,כלכלן ראשי רשות ההגבלים העסקיים.
הנחה מיוחדת לחברי המכון – יש להקליד קוד רישום 63 -
למידע נוסף ולהרשמה הקש כאן
קורס :רגולציה במשק החשמל הישראלי
 7בנובמבר 2012
 5מפגשים שבועיים ● בימי רביעי בשעות ● 13:30 – 08:30
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס כולל הרצאות על סוגיות הליבה של הרגולציה במשק החשמל הישראלי והצגת כלים יישומיים
להבנה ולניתוח של הרגולציה הקיימת .במסגרת הקורס ייבחנו נושאי מדיניות ורגולציה בתחומי
הייצור ,ההולכה ,חלוקה והספקת חשמל ,יזמות פרטית במשק החשמל ,אנרגיות מתחדשות ,איכות
הסביבה ,התייעלות אנרגטית ,חברת החשמל לישראל ,סוגיות מימון ,ועוד
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדת הולכה ומתקנים – 31/10/12

השתלמות :דיגום נפט גולמי ומוצריו
24.12.12
ההשתלמות כוללת סקירה רחבה של תהליך
הדיגום ,ההשלכות והצגת כלים יישומיים
להבנה מעמיקה של תהליך דיגום נפט גולמי
ומוצרי נפט.

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון

למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ועדת מחקרים – 23/10/12
ועדת גפ"מ – 1/11/12

כותרות אנרגיה
 9המכונית החשמלית מזיקה
לסביבה לא פחות ממכוניות
רגילות
)הארץ(9.10.12 ,
 9הרפורמה בחברת החשמל
תידחה בפעם התשיעית
)דה מרקר(10.10.12 ,
 9חוזה חברת החשמל לגז נוזלי
התייקר ב10% -
) 9כלכליסט(10.10.12 ,
 9ארדן מקדם החלטת ממשלה
שתסדיר תמלוגים ממשאבי
טבע
)כלכליסט(10.10.12 ,
 9גבעות מתכוננת :שכרה מיכל
אחסון שיכול להכיל עד 300
אלף חביות נפט
)כלכליסט(11.10.12 ,
 9רשות החשמל אישרה לחברת
החשמל לייבא גז לתחנות
הכוח
)דה מרקר(12.10.12 ,
 9בטר פלייס במצוקת מזומנים:
ביקשה מבעליה  150מיליון
דולר
)דה מרקר(12.10.12 ,
 9נובל :הסתברות של 25%
לנפט בלוויתן
)דה מרקר(14.10.12 ,
 9נובל אנרג'י לא מצליחה
לסתום את הדליפה בקידוח
לוויתן 2
)ידיעות אחרונות(14.10.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

סקר היתכנות להטמעת תחליפי נפט מבוססי גז טבעי
משרד האנרגיה והמים פרסם את הדוח המסכם של סקר ההיתכנות להטמעת תחליפי נפט מבוססי גז
טבעי במערך התחבורה בישראל .ניתן להגיש התייחסויות עד ליום ד' 31 ,באוקטובר .2012
הפחתת תעריפים מובטחים למערכות  PVגדולות
רשות החשמל הודיעה אתמול על הפחתת התעריפים המובטחים ליזמים בהקמת מערכות אנרגיה
סולארית ) (PVגדולות ל 66 -אג' לקוט"ש לתקופה של  20שנה .עדכון התעריפים נדרש בשל ירידה
חדה בעלויות ההתקנה של מערכות אלו ,ובעקבותיו יפחית מנהל מקרקעי ישראל את שומות הקרקע.
מכרז על ייעוץ בנושאי מדיניות גז ונפט
מכרז  38/12של משרד האנרגיה והמים בנושא ייעוץ בענייני מדיניות נפט וגז ורגולציה בישראל.
המועד האחרון להגשת הצעות 29 :באוקטובר .2012

איכות הסביבה
תמיכה בהפחתת פליטת גזי חממה
במסגרת המקצה השני של תכנית המענקים למיזמי הפחתת פליטות גזי חממה יוקצו  97מיליון שקל
)מתוכם  29.5מיליון ש' למגזר התעשייתי ,מסחרי עסקי( ,ולתמיכה בהתקנת טכנולוגיה ישראלית
שתורמת להפחתת הפליטות .הגשת בקשות עד ל.31.10.12 -

 9חיזוק להגנה על אסדות הגז
בים :אלתא תספק לחיל הים
מכ"מים חדישים לספינות
)גלובס(15.10.12 ,
 9דוראד תחתום על הסכם
לרכישת גז מתמר ב4 -
מיליארד דולר למשך  15שנה
)גלובס(15.10.12 ,
 9אנליסטים על הפקת נפט
בלוויתן" :זו הרפתקה רחוקה
ומעורפלת"
)דה מרקר(15.10.12 ,
 9דוראל חתמה על הסכמים עם
כ 30 -קיבוצים להקמת מתקנים
סולאריים
)מעריב(15.10.12 ,

מחקר בנושא חשיפה למזהמים סביבתיים באוכלוסייה הכללית
תוצאות מחקר בנושא חשיפת הציבור למזהמים סביבתיים ,שנערך ביוזמת משרד הבריאות בשיטת
ניטור ביולוגי ,פורסמו באתר המשרד ביחד עם המלצות.

 9הפניקס נסוגה ממימון תחנת
כוח בשל בעלות תשובה על
ספקי גז
)דה מרקר(16.10.12 ,
 9ארדן יכריז :תל-אביב מזוהמת
)ידיעות אחרונות(16.10.12 ,

 – G & O Israelועידת שולחנות עגולים  -גז ונפט 2012
ביזפורטל בשיתוף 'מידע כנסים'
 19בנובמבר  ● 2012מלון דייויד אינטרקונטיננטל ת"א ● 16:30 – 08:30
הוועידה תיפתח בהצגה מהירה של כל החברות הפועלות בתחום ולאחר מכן יתקיים
רצף שולחנות עגולים לדיון על הנושאים הבוערים העומדים בדרכה של ישראל
לעצמאות אנרגטית .בהשתתפות :ד"ר עוזי לנדאו ,שר האנרגיה והמים ,שאול צמח,
מנכ"ל משרד האנרגיה והמים ,ד"ר דוד גילה ,מנכ"ל רשות ההגבלים ,אלי גליקמן,
מנכ"ל חברת החשמל ,ובכירי משק האנרגיה בישראל.
לאתר הוועידה הקש כאן

חדש על המדף:

שקר הנפט

אנרגיה בינלאומית
קורס חדש על ניהול אסטרטגי של נכסי נפט וגז וחברות:
Strategic management of oil and gas assets and companies
29 – 31 October 2012, London, UK
www.energyinst.org
ועידה ותערוכה על חשמל ואנרגיה מתחדשת באפריקה :
Power – Gen Africa
6 – 8 November 2012, Johannesburg, South Africa
www.powergenafrica.com
ועידה על עתיד הביו-גז באירופה :
The future world of biogas Europe 2012
21 – 22 November 2012, London, UK
www.wplgroup.com

•

•

משבר מחירי הנפט
2012 – 2002
השקרים ,האמיתות ,והפתרונות
מאת :מוטי קופרברג
יש להגדיר מחיר גג לחבית נפט
ויש להגן עליו ,טוען המחבר,
הסוקר את כישלון המדינות
הצרכניות ,הגופים הבינלאומיים
וסוכנויות האנרגיה ,בהבטחת
מחירי נפט הוגנים.

•
עמוד 2
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