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מחירי הנפט בארה"ב לשיא של  106דולר לחבית

מחיר חבית נפט מסוג ) WTIלמסירה באוגוסט( עלה ב 14% -מתחילת השנה ל 106.07 -דולר ,אך
המהמרים על המשך עליית המחירים עלולים להתאכזב .נראה שמחיר הנפט בארה"ב אינו משקף
גידול בביקוש העולמי לנפט או בעיות באספקה ,אלא בעיות הנובעות מהמעבר של שוק הנפט בצפון
אמריקה מאספקה של נפט מיובא לאספקה של נפט מהפקה מקומית .הפעלת צינורות חדשים
והרחבת כושר הזיקוק צפויים לפתוח את צוואר הבקבוק שגרם לגידול במלאי הנפט בארה"ב ,להקל
על האספקה ולהוריד את המחיר .מחיר ה 108.81 - Brent -דולר לחבית ,שאמור לשקף את
הביקוש וההיצע בעולם ,לא עלה מתחילת השנה .המרווח בין מחיר ה Brent -למחיר ה WTI -צפוי
לגדול ,אולם הוא לא ינוע סביב  20דולר כפי שהיה ,אלא יתרחב ל 8 -עד  15דולר לחבית.
הנקודה הישראלית
ההוצאה על יבוא חומרי אנרגיה ב 6 -החודשים הראשונים של  2013הסתכמה ב 27.5 -מיליארד
שקל ,ירידה של  16.4%בהשוואה לאותם החודשים ב ,2012 -לפי דוח סחר החוץ של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס :כלכלת אנרגיה – מחזור 7
 17בנובמבר 2013
 5מפגשים שבועיים ♦ בימי ראשון בשעות 13:00 – 8:30
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הרצאות על גיאופוליטיקה ,מקורות הנפט בעולם ,סחר בנפט גולמי ,גז טבעי ומוצרי נפט ,עתודות
נפט וגז ,הובלה ואחסון ,היצע הנפט ושחקני צד ההיצע ,שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים ,מחירי
הנפט והגז הטבעי בעולם ומשברי נפט ותחזיות לעתיד .כמו כן ,כולל הקורס הרצאות על מבנה
מחירי הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי API 570

החל מ8.10.13 -
 10מפגשים ● יומיים מלאים בשבוע ● במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע מתאים לצורך עיסוק בצנרת תהליכית ולהשתתפות
במבחן הסמכה למפקחי  .API 570לפי דרישה רגולטורית של המשרד להגנת הסביבה אישורים
לצנרת תהליכית יונפקו על ידי מפקח  .API 570הקורס מיועד לכל מי שעוסק או מתכוון לעסוק
בצנרת תהליכית ומעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא ,ולכל מי שמעוניין לגשת למבחן  APIולקבל
תעודה של מפקח מוסמך לצנרת .מבחן  APIלקבלת תעודת הסמכה של מפקח מוסמך לצנרת
ייערך ב– .4.12.13
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
 - 23/7/13ועדת שימושים ובדיקות
 - 31/7/13ועדת מתקנים
1/8/13

 -ועדת גפ"מ

למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
מושב האנרגיה של המכון הישראלי
לאנרגיה ולסביבה בכנס כלכליסט
28.8.13
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל תל-אביב
האם ישראל ערוכה לעבור לשימוש מסיבי
בגז טבעי? פיקוח על מחירי הגז בישראל?
נקודת קליטה נוספת ,מתי ? ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

כותרות אנרגיה
 יוזם קידוח "תמר" יקבל פיצוי
של  40מיליון שקל
)ידיעות אחרונות(4.7.13 ,
 אנלייט וקרן נוי ישלמו  157מ'
ש' על השדות הסולאריים של
סאנפאואר
)גלובס(5.7.13 ,
 נתניהו עשוי להופיע בפני בג"ץ
כדי להדוף את הטענות נגד
יצוא הגז
)דה מרקר(7.7.13 ,
 דיווח :וודסייד עצרה תשלום
של  696מ' ד' עבור "לוויתן"
)גלובס(7.7.13 ,
 תחנת הכוח דוראד תספק
חשמל בשעות השיא כבר
בסוף החודש
)גלובס(8.7.13 ,
 חסינות לזיהום
)ידיעות אחרונות(8.7.13 ,
 פגישת חירום בין ישראמקו
ודלק להצלת מכסת יצוא הגז
מ"תמר"
)כלכליסט(9.7.13 ,
 המדינה רוצה להעלות את
מחיר הולכת הדלקים לחברות
הדלק
)כלכליסט(10.7.13 ,
 מה תעשה ישראל ברווחי גז
של  300מיליארד שקל?
)דה מרקר(11.7.13 ,

עמוד 1

חיים לבנון  ,26ת.ד ,17081 .תל אביב  | 6117002טל | 03-6414271 .פקסwww.energy.org.il | 03-6427033 .

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

ת"י  6200חלק  – 1התקן תדלוק אוטומטי כללי :דרישות תפקוד
ת"י  6200חלק  – 2התקן תדלוק אוטומטי כללי :דרישות כלליות ,דרישות לעמידות בתנאי סביבה
ודרישות חשמל
מכון התקנים פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .1.8.13
 GTLו CNG -בוועדת דלקים חלופיים של המכון
טכנולוגיות גז לנוזל ) (GTLוגז טבעי דחוס ) (CNGנדונו בישיבת ועדת דלקים חלופים של המכון,
שהתקיימה ב 8-ליולי בראשות ד"ר גיל כץ.
קול קורא מס'  5/13למחקרים בתחום האנרגיה ומדעי האדמה והים ל2013 -
קול קורא של לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה והמים למחקרים בתחום האנרגיה ,מדעי
האדמה והים .המועד האחרון להגשת הצעות הוא .25.7.13

איכות הסביבה

 בטר פלייס ,הסוף :ביהמ"ש
אישר מכירת החברה לסאנרייז
תמורת  100 – 25מיליון ש'
)גלובס(11.7.13 ,
 האשפה של האחד ,החשמל
של האחר
)הארץ(11.7.13 ,
 שראל :חשיפת הדו"ח נגד יצוא
הגז תפגע ב"פתיחות הדיונים"
)דה מרקר(14.7.13 ,

חוזר מנכ"ל  -יולי  :2013מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים
המשרד להגנת הסביבה פרסם אתמול להערות הציבור טיוטת עדכון לחוזר מנכ"ל מיולי 2011
בנושא הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין האוכלוסייה .ניתן לקבל את המסמך במזכירות המכון.

 סופרגז תרכוש ממאגר תמר
גז ב 530 -מיליון שקל
)דה מרקר(14.7.13 ,

הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל
ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל ב 2010 -הסתכמו ב 2.6 -מיליארד ש',
לפי דוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם ב .11.7.13 -תעשיות הכימיקלים ,מוצרים
כימיים ומוצרי פלסטיק וגומי הובילו בהוצאות לשמירה על הסביבה.

 יוזמת חקיקה מבקשת לצמצם
את יצוא הגז ל30% -
)כלכליסט(14.7.13 ,

סרטוני הדרכה להכנת דיווח על פליטות גזי חממה
באתר המשרד להגנת הסביבה מוצגים לראשונה סרטוני הדרכה להכנת דיווח על פליטות גזי
חממה ,כולל פליטות מתהליכי תעשייה ,פליטות עקיפות מרכישת וממכירת אנרגיה ,ועוד.

קורס  :מבוא לגז טבעי
החל מ23.10.13 -
 5מפגשים בימי ד' ♦ בשעות  ♦ 13:00–8:30באולם שרייבר בבניין בית הספר
מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים בגז טבעי .הקורס כולל
הרצאות של מיטב המומחים בישראל על אספקת גז טבעי משדות הגז ,הסבת מפעלים ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

" בשורה למשק האנרגיה"? אל
תבנו על התגלית החדשה של
קידוח כריש
)ידיעות אחרונות(15.7.13 ,
 מאגר כריש שווה יותר,
השאלה היא רק כמה
)כלכליסט(15.5.13 ,

אנרגיה בינלאומית
ועידה על נפט וגז טבעי במזרח הים התיכון:
East Mediterranean Oil & Gas Conference
10 – 11 September 2013, Paphos, Cyprus
www.eastmed-og.com

•

הוועידה העולמית ה 26 -ותערוכה על גפ"מ:
26th World LP Gas Forum & 2013 AEGPL Conference
1 – 3 October 2013, London, UK
www.wplgasforum-aegpl2013.com

•

הוועידה השנתית ה 16 -על גל"ן )מגז לנוזל(:
Gas to Liquids 2013
29 - 30 October 2013, London, UK
www.gas-to-liquids.co.uk

•
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