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 :EIAצפויה ירידה מתונה במחירי הנפט

המחיר הממוצע של חבית נפט ) (Brent spotאשתקד היה  112דולר לחבית ,ב 2013 -הוא צפוי
לרדת ל 109-דולר לחבית ,וב 2014-ל 101-דולר לחבית ,כך צופה התחזית לטווח קצר של מינהל
המידע של משרד האנרגיה האמריקאי ) .(EIAהתחזית צופה שהמחיר הממוצע של  WTI spotירד
ל 92 -דולר לחבית ב ,2014 -עם הפעלת צינורות חדשים שיוזילו את עלויות ההזרמה לבתי
הזיקוק .תפוקת הנפט העולמית צפויה לגדול ב 1.1 -מיליון ח/י ב 2013 -וב 2 -מיליון ח/י ב,2014 -
כשמרבית הגידול בתפוקה יגיע מצפון אמריקה .הביקוש העולמי לנפט צפוי לגדול בתקופת
התחזית ,אך הגידול בתפוקה צפוי ליצור היצע גדול מהביקוש .מחירי הנפט עדיין רחוקים ממחיר
התחזית שהוא מחיר ממוצע .נפט  Brent spotנסחר עתה במחיר של  117.34דולר לחבית,
ובארה"ב נסחר ה WTI -במחיר של  96.75דולר לחבית .באשר למחיר הגז הטבעי )(Henry Hub
בארה"ב ,שצנח ב 2012 -ל 2.75 -דולר ל 1 -מיליון ) BTUבממוצע( צופה התחזית עליה ל3.53 -
דולר ב 2013 -ול 3.84 -דולר ל 1 -מיליון  BTUב .2014 -ספק אם מפיקי הגז בצפון אמריקה
ימצאו נחמה בתחזית זו.

הודעות על ימי עיון וקורסים
מועד חדש !

הוועידה הלאומית ה V -לאנרגיה 2013
משק האנרגיה בישראל אתגרים והזדמנויות
●  22באפריל  ● 2013מלון הילטון תל-אביב ●
הוועידה המרכזית של משק האנרגיה בישראל ,בהשתתפות שרי ממשלה ,חברי כנסת ,בכירי ענף
האנרגיה בישראל ,אנשי אקדמיה ומרצים ואורחים מחו"ל .על סדר היום בוועידה :גז טבעי כחול
לבן ,איך מנהלים רגולציה ,תחבורה  – 2020תחליפי נפט וגז ,משקיעים בעתיד – פיתוח ומימון
השקעות במשק האנרגיה ,בטחון האנרגיה ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

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,
לעיבודו בבתי הזיקוק למוצרי נפט ,להולכתו ולאחסונו .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 שהם בעלי ידע מוקדם בנושא.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ועדות המכון
 - 3/3/13הוועדה למניעת זיהום
 - 4/3/13ועדת בטיחות וכיבוי אש
 – 7/3/13ועדת גפ"מ
 – 11/3/13ועדת שימושים ובדיקות
 – 18/3/13ועדת מחקרים
למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

קורסים
קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי
API 570
החל מ9.4.13 -
 10ימים מלאים ● ● 21.5.13 – 9.4.13
בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בת"א
הקורס יקנה למשתתפים ידע מתאים לצורך
עיסוק בצנרת תהליכית ולהשתתפות במבחן
הסמכה למפקחי .API 570
לטופס הרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
 הממשלה מתעכבת – וכניסת
האוסטרלים למאגר לוויתן
תידחה
)דה מרקר(7.2.13 ,
 האצ'יסון רוצה גם חשמל:
במגעים עם תהל לשותפות
בכוכב הירדן
)דה מרקר(7.2.13 ,
 דיני המס והסביבה תקפים
מחוץ למים הטריטוריאליים
)דה מרקר(7.2.13 ,
 איום על תמר ולוויתן? ארה"ב
אישרה לייצא  8מיליון טונה גז
טבעי בשנה
)דה מרקר(10.2.13 ,
 מודיעין ,אדירה והקרן הקנדית
לא הגיעו להסכמות והקידוח
ב"גבריאלה" מתרחק
)גלובס(11.2.13 ,
 שיכון ובינוי תרכוש שלושה
מיזמים סולאריים ב900 -
מיליון שקל
)גלובס(11.2.13 ,
 תקנות קרינה מחמירות ייקרו
את חשמול הרכבת
)דה מרקר(11.2.13 ,
 הנחת המיסוי על סולר של
חברת החשמל תבוטל
)כלכליסט(11.2.13 ,
 רפורמת השקשוקה של חברת
החשמל
)דה מרקר(12.2.13 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

מפרט לדלקים בשעת חירום
ועדת שימושים ובדיקות של המכון בראשות משה בוסאני דנה בהמלצות למנהל מינהל הדלק לקביעת
מפרט דלקים בשעת חירום ,שיגדיל את כמות וזמינות המוצרים ויאפשר אספקה מהירה בזמן מחסור.
תעריפי הפיקדונות על מכלי גפ"מ
משרד האנרגיה והמים פרסם לשימוע תעריפי פיקדונות על מכלי גפ"מ וכללי החזרה לצרכנים ,במטרה
להסדיר תעריפים קבועים ושווים בין כלל חברות הגז .ניתן להעביר התייחסויות עד ל 3 -במרץ .2013
תקן ישראלי ת"י  - 6200התקן תדלוק אוטומטי כללי :חלק  :1דרישות תפקוד ,חלק  :2דרישות
כלליות ,דרישות ,חלק  :3דרישות התקנה
מכון התקנים פרסם להערות הצבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר התייחסויות עד  6במרץ .2013

 המשרד להגנת הסביבה מתנגד
לתוכנית להקמת תעלת הימים
שמקדם הבנק העולמי
)גלובס(13.2.13 ,
 המטרה הבאה על הכוונת של
נתניהו :צינור גז עם טורקיה
)כלכליסט(13.2.13 ,
 הוועד לא רוצה תחרות –
וחברת החשמל תפצה את עידן
עופר ב 10 -מיליון שקל לחודש
)דה מרקר(12.2.13 ,

איכות הסביבה
איכות הסביבה וחשיבה מגדרית בפורום נשים באנרגיה
במפגש של פורום נשים באנרגיה שנערך ב 13-בפברואר  2013הרצו חברות הפורום ,ד"ר רות דגן,
עו"ד ,על תכניות אכיפה בתחום איכות הסביבה ,ותת-אלוף )מיל (.גילה כליפי –אמיר ,על הטמעת
החשיבה המגדרית .הפורום מאגד מנהלות בכירות במשק האנרגיה והסביבה ופועל במסגרת המכון.
 8רישיונות קבועים לייצור חשמל סולארי
מליאת רשות החשמל הודיעה על הענקת  8רישיונות קבועים למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה
סולארית .לפי הודעת הרשות עומד עתה כושר ייצור החשמל הסולארי בישראל על כ 250-מגה-ואט.
תעלת הימים עלולה לסכן את ים המלח
המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא מתנגד לתכנית הבנק העולמי להזרמת מים מותפלים לים
המלח מחשש לפגיעה בים .המשרד מציע לבצע פיילוט שיבחן קודם לכן את ההשלכות האקולוגיות
של המיזם.

כנס :סביבה 2050

כלכלה  /סביבה  /חברה – מגמות ואתגרים
יום ג' 12 ,במרץ  ● 2013מלון הילטון ,תל-אביב
על אתגרי הרגולציה הסביבתית בישראל ובמדינות ה ,OECD -תקשורת סביבתית –
מה חדש? ,הבחירות המוניציפליות  – 2013סדר יום סביבתי ,ועוד.
www.sviva2030.co.il

 הירדנים במשא ומתן לרכישת
גז מתמר
)דה מרקר(14.2.13 ,
 הקידוח בגבריאלה מתרחק:
מפעילת האסדה דורשת 21
מיליון דולר – עוד היום
)דה מרקר(14.2.13 ,
 חברות בטורקיה פתחו במגעים
ראשוניים לרכישת גז מתמר
)גלובס(15.2.13 ,
 טורקיה" :צינור גז עם ישראל?
רק לאחר שתמלא התנאים של
ארדואן"
)כלכליסט(17.3.13 ,
 חברת החשמל :עלויות החשמל
יעלו במאות מילוני ש' אם לא
יונח צינור גז שני מתמר
)דה מרקר(17.2.13 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 6 -על תקשורת בתעשיית הנפט והגז:
Oil and Gas Telecommunication
20 – 21 March 2013, London, UK
www.oilandgastelecomms.com

•

 בפסח :החשמל מתייקר
ב10% -
)ידיעות אחרונות(17.2.13 ,

ועידה על ייעול השימוש באנרגיה:
Energy Efficiency 2013
19 March 2013, London, UK
www.environmental-finance.com/events

•

 סערה בשוק הגז" :הממונה על
ההגבלים מנציח את המונופול
של תשובה
)דה מרקר(19.2.13 ,

קורס על ההיבטים הטכנולוגיים והמסחריים בחיפושים והפקה של נפט וגז:

• Exploration and production of oil and gas: Technical and commercial perspectives
9 –11 April 2013, London, UK
www.energyinst.org
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