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מצטמצם המרווח בין מחיר ה BRENT -למחיר הWTI -
נפט מסוג  BRENTנסחר היום במחיר של  105.98דולר ונפט  WTIבמחיר של  98.32דולר
לחבית .המרווח בין שני הסוגים הצטמצם ל 7.66 -דולר ,לעומת שיא של  24.16דולר לחבית
באוקטובר ) 2012ר' דף אנרגיה  .(17.10.13בחודשיים האחרונים נע המרווח בטווח של 10 – 7
דולר לחבית .לפי משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAהנפט המקומי החליף את ייבוא הנפט הגולמי
מסוג  BRENTלארה"ב ,והרחבת תשתיות ההזרמה אפשרה את הרחבת משלוחי הנפט מהמערב
התיכון וחיסלה כמעט את ייבוא הנפט המתוק והקל מניגריה ,אנגולה ואלג'יריה )ירד מ 886 -אלף
ח/י ב 2010 -ל 40 -אלף ח/י במרץ( .גורמים נוספים שפעלו לצמצום המרווח הם עבודות תחזוקה
עונתיות בבתי הזיקוק באירופה ,וביטול ההיטל של  3%על ייבוא נפט גולמי לדרום קוריאה ,יבואנית
הנפט הגולמי השלישית בגודלה בעולם ,ממדינות שאין להן הסכם סחר חופשי עמה .ביטול ההיטל
הגדיל פי  8את ייבוא הנפט מהאיחוד האירופי לקוריאה .ומה בעתיד? תחזית האנרגיה לטווח קצר
של  EIAצופה שהמרווח הממוצע בין שני הסוגים ב 2013 -יהיה  13דולר וב 2014 -הוא יצטמצם ל-
 9דולר.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס  :מבוא לגז טבעי
החל מ23.10.13 -
 5מפגשים שבועיים ♦ בימי רביעי ,בשעות ♦ 13:00–8:30
באולם שרייבר ,בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים בגז טבעי .הקורס כולל
הרצאות של מיטב המומחים על הרכב גז טבעי ואסדת קידוח ,אספקת גז טבעי משדות הגז,
הסבת מפעלים לגז טבעי )לחץ נמוך וחלוקה( ,רגולציה ,ואיכות סביבה בעולם של גז טבעי,
גאולוגיה וגיאופוליטיקה ,אחסון גז טבעי ,בטיחות ,תחזוקה ,גז דחוס ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן
קורס :כלכלת אנרגיה – מחזור 7
 17בנובמבר 2013
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד • בימי ראשון בשעות 13:00 – 08:30
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בגיאופוליטיקה ,סחר בנפט גולמי ,גז טבעי ומוצרי נפט ,מקורות הנפט בעולם,
רזרבות ,הובלה ואחסון ,היצע הנפט ושחקני צד ההיצע ,שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים ,מחירי
הנפט והגז הטבעי בעולם ,משברי נפט ותחזיות לעתיד .כמו כן ,כולל הקורס הרצאות על מבנה
מחיר הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל ,ועוד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה

ועדות המכון
 - 30/6/13ועדת דלקים חלופיים
 - 17/7/13ועדת מחקרים
 - 17/7/13ישיבה משותפת של ועדת
בטיחות וכיבוי אש ,ועדת
הולכה ומתקנים וועדת גפ"מ
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
הכנס ה 2-הבינ"ל לפליטת ננו חלקיקים
מתחבורה שנערך במכון האנרגיה
כלל הרצאות ע"י טובי המומחים בדגש על
חשיבות מניעת פליטות ננו חלקיקים
מתחבורה המהוות סכנה בריאותית
לאוכלוסייה .הוצגו טכנולוגיות מתקדמות
וניסיון מוכח של הפחתת פליטות בשיעור של
לפחות .90%
המצגות מופיעות באתר מכון האנרגיה

כותרות אנרגיה
 המדינה תיתן עוד 2.4
מיליארד שקל כערבויות
לחברת החשמל
)כלכליסט(5.6.13 ,
 מה צורכי המשק עד  2040אף
אחד לא יודע .זה הכל הערכות
והסתברויות
)גלובס(6.6.13 ,
 האיחוד האירופי הציע לישראל
להתחבר לרשת הגז
האדריאטית
)כלכליסט(9.6.13 ,
 התכנית :בטר פלייס תמשיך
לפעול עד  10ביולי  -ותימכר
)ידיעות אחרונות(9.6.13 ,
 טורקיה וקפריסין מזהירות :לא
נאשר יצוא שלא דרכנו
)דה מרקר(9.6.13 ,
 וודסייד מאיימת :עסקת לוויתן
תבוטל אם לא יוחלט על יצוא
הגז עד סוף יוני
)גלובס(10.6.13 ,
 סערה באוצר :דו"ח פנימי קבע
שלא צריך לייצא את הגז -
והוסתר
)דה מרקר(10.6.13 ,
 החשש של פישר :התעשייה
תתמכר לגז זול  -ותיפגע
)דה מרקר(11.6.13 ,
 נתניהו שוקל לא לכלול את
השכנות במכסות יצוא הגז
)כלכליסט(12.6.13 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הרפורמה ברישוי עסקים
משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה פרסמו להערות הציבור את הטיוטה של המפרט האחיד,
קבוצה  – 2דלק ואנרגיה ,שמטרתו לייעל את הליכי הרישוי תוך יצירת מפרט אחיד של תנאים
ומסמכים נדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור
. http://www.mifratim.business.gov.il/recent_week
מכרזי מו"פ – משרד האנרגיה והמים
לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה והמים פרסם שלושה מכרזים לשנת  :2013השקעת קרן הזנק
בתחום אנרגיה חלופית ,מתחדשת תחליפי נפט והתייעלות אנרגטית; הצעות לפרויקט חילוף והדגמה
בתחומי אנרגיה חלופית ,מתחדשת ,חיסכון בנפט והתייעלות אנרגטית; מחקרים בתחום האנרגיה,
אנרגיה ומים ובתחומי מדעי האדמה והים.
תקן ישראלי ת"י  – 637שסתומים לגלילי גז
מכון התקנים פרסם להערות הציבור ת"י  637חלקים  2.1 ,1ו ,2.2 -גיליון תיקון  .1ניתן להגיש הערות
עד ליום .4.7.2013

איכות הסביבה
הנחיות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקע מזוהמת בשיטת SVE
אגף שפכי תעשייה ,דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור
הנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת בשיטת  .SVE – Soil Vapor Extractionניתן להגיש הערות עד
.25.6.2013
חוק רישוי ירוק
המשרד להגנת הסביבה השיק את פרויקט "חוק רישוי ירוק" .מטרת ההיתר הירוק שייושם ע"י
משרדי הסביבה הישראלי והגרמני ,לקדם את הקמתו של רישוי סביבתי משולב לתעשייה בישראל
שיתבססו על הנחיות האיחוד האירופי ולייעל את ההיתרים הקיימים לכלל היתר משולב אחד.
עמדת מכון האנרגיה כי אין להשיק את הפרויקט לפני הסדרה רגולטורית של כל ההיבטים הקשורים
לנושא ובכלל זה איחוד כל ההיתרים )רעלים ,הזרמה לים וכו'( לרישיון אחד.

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 צנרת לפי  .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 API
ולקבל תעודה של מפקח מוסמך לצנרת .תנאי סף להשתתפות בקורס הם ידיעת אנגלית טובה
)הבנה וקריאה( ורקע קודם בצנרת או בפיקוח ריתוך .כמו כן ,יש תנאי מינימום של השכלה וניסיון
להשתתפות במבחן  APIשייערך ב– 4.12.13
לטופס הרשמה הקש כאן

אנרגיה בינלאומית
Geopolitics, risk and opportunity in the oil and gas industry
15-18 July 2013, London, UK
www.energyinst.org

 ישראל לא תייצא גז לאירופה
תמורת השהיית עסקת מכירת
הטילים לסוריה?
)גלובס(12.6.13 ,
 נתניהו ולפיד תומכים בהקטנת
יצוא הגז
)ידיעות אחרונות(12.6.13 ,
 מתקן לקליטת גז עלול לסכן
את חיי התושבים באזור
אליקים
)כלכליסט(13.6.13 ,
 ישראל צריכה לשמור גז כדי
לייצר ממנו דלק לתחבורה
)דה מרקר(13.6.13 ,
 נתניהו והשרים סיכמו על יצוא
הגז :תוגדל הכמות לשוק
המקומי
)דה מרקר(16.6.13 ,
 עם הפנים לחו"ל :תשובה
מעוניין להשקיע במתקני ייצוא
הגז של קפריסין
)כלכליסט(16.6.13 ,
 דולקים אחרי המחיר
)גלובס(17.6.13 ,
 שלומי פריזט" :במצב הקיים,
לא יהיה מנוס מפיקוח על
מחירי הגז"
)דה מרקר(19.6.13 ,
 יצוא גז :הקרב עובר לזירה
הבינלאומית
)גלובס(19.6.13 ,

•

Gas to Liquids 2013
29 – 30 October 2013, London
www.gas-to-liquids.co.uk

•

Oil and Gas industry fundamentals
23-25 September 2013, London, UK
www.energyinst.org
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