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מחירי הנפט שוב במגמת עלייה
לאחר שצנחו בחדות בסוף חודש יוני שבו מחירי הנפט הגולמי בעולם לעלות .מחיר נפט גולמי מסוג
 Dated Brent Spotשמחירו צנח בסוף חודש יוני לפחות מ 90 -דולר לחבית ,עלה ל116.03 -
דולר ,ובבורסה של ניו יורק נסחר הנפט במחיר של  96.16דולר לחבית .הפער בין המחיר בלונדון
למחיר בניו יורק התרחב לכ 20 -דולר לחבית ,והפרמיה של ה Brent -משקפת את הרגישות
הגבוהה יותר של השווקים באירופה ובים התיכון למתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון יחסית
לשוק האמריקאי .נראה שהמשבר הכלכלי באירופה נדחק בינתיים לקרן זווית .בנוסף לגורם
הפוליטי תרמו לעליית המחירים גם נתונים על ירידה של  70אלף ח/י בתפוקת אופ"ק בחודש יולי,
ירידה במלאי הנפט הגולמי והתזקיקים במדינות ה OECD -וניצני התאוששות בכלכלת ארה"ב.
מגמה הפוכה נרשמת במחירי הגז הטבעי בארה"ב שנעים סביב  2.80 - 2.70דולר ל 1 -מיליון
 .BTUיצוא גז טבעי נוזלי מארה"ב החל באמצעות מסוף ה LNG -היחיד שהותר לו בינתיים לייצא,
ואם יגדלו כמויות הייצוא צפויה גם השפעה על מחיר הגז בשוק המקומי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
הוועידה הכלכלית המרכזית של כלכליסט 2012
ישראל במבחן כלכלי
הדרמות ,הדילמות וההכרעות הצפויות לקראת הסערה הכלכלית המתקרבת
11.9.12
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,תל-אביב
בצל המשבר הכלכלי תעסוק הוועידה בשאלות הבוערות שעל סדר היום ,ותתמקד במצב הגיאו-
פוליטי-כלכלי .מושב האנרגיה בחסות המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה יתמקד בסוגיות הבוערות
במשק האנרגיה הישראלי .בהשתתפות שרים ,חברי כנסת ובכירי משק האנרגיה בישראל.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה
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 שימושים ובדיקות – 10/9/12

השתלמות בדיגום 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 גפ"מ 6/9/12 -
ועדת מחקרים – 23/10/12

ד' באלול תשע"ב | 22באוגוסט 2012

כותרות אנרגיה
 9גם לאחר שקוצצה ב,70% -
התכנית הלאומית להפחתת
זיהום אוויר לא אושרה
)דה מרקר(9.8.12 ,
 9דלק מתנגדת להקמת צנרת
הגז בידי המדינה" :תעכב
פיתוח לוויתן"
)דה מרקר(9.8.12 ,
 9האם תיפתר תעלומת חולות
תמר?
)גלובס(10.8.12 ,
 9תעריף החשמל יעלה בכ8% -
כבר ב2013 -
)כלכליסט(12.8.12 ,
 9השותפות במירה :הקידוח
טרם הגיע לשכבת המטרה
)מעריב(13.8.12 ,
 9אפקט מירה :אם לא יימצא גז
בקידוח ,מכסת היצוא לענף
עלולה לקטון
)כלכליסט(13.8.12 ,
 9אפי איתם רוצה לחפש נפט
בגולן
)ידיעות אחרונות(13.8.12 ,
 9קריסה במחיר הנפט הגולמי
הובילה את בזן להפסד של
 100מיליון דולר
)דה מרקר(14.8.12 ,
 9לוויתן בחירייה
)דה מרקר(15.8.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

שימוע בנושא הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מתמר
מועצת רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים יוצאת בשימוע לקבלת עמדות הציבור בנושא
הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז הטבעי משדה תמר .לפי ההסדרה המוצעת יקבלו מפעלי תעשייה
קטנים ובינוניים את כל הקיבולת לה הם זקוקים ,וצרכנים גדולים יתחלקו באופן יחסי בכמות שהזמינו.
הצעת חוק המים )תיקון מס'  ,(25התשע"ב – 2012
מליאת ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בהצעת חוק המים ביום שני ,10.9.12 ,בשעה .13:00
מענק של  70מיליון שקלים לייצור חשמל מפסולת
המשרד להגנת הסביבה מציע ליזמים תמיכה כספית בסכום כולל של  70מיליון ש' להקמת מתקנים
להפקת אנרגיה ירוקה מפסולת אורגנית .מדובר במתקנים מתקדמים הפועלים בשיטת העיכול
האנאירובי שיוקמו תוך  3שנים.

 9משרד התמ"ת בתקנות
חדשות :מפעלים מזהמים לא
יקבלו מענקים ממרכז
ההשקעות
)גלובס(16.8.12 ,
 9תוכנית מתאר חדשה לבתי
הזיקוק בחיפה מרחיבה את
שטחם פי ארבעה
)הארץ(16.8.12 ,
 9חוק הקרקעות המזוהמות:
המדינה זיהמה ועכשיו
מחפשים מי שינקה
)כלכליסט(16.8.12 ,

איכות הסביבה
המשרד להגנת הסביבה מתנגד להקמת מתקן לייצוא גז בקרבה מסוכנת לציבור
המשרד להגנת הסביבה הודיע כי לפי בדיקות ראשוניות שערך נדרש מרחק מינימאלי של כמה
קילומטרים בין מתקן לייצוא גז לבין אוכלוסייה אזרחית ,וכי לא יאפשר הקמת מתקן לייצוא גז
בקרבה מסוכנת בין המתקן לבין אוכלוסייה אזרחית.

" 9צריך לבחון מחדש את
התמלוגים ממשאבי הטבע"
)כלכליסט(16.8.12 ,

מכרז לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה
המשרד להגנת הסביבה פרסם מכרז פומבי מס'  15/12לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על
הסביבה ומסמכים סביבתיים .ניתן להגיש הצעות עד .19.9.12
חוק אוויר נקי :חיפה תחילה

 9בג"צ פסק :חברות הגז ישלמו
תמלוגים לפי חוק ששינסקי
)ידיעות אחרונות(16.8.12 ,
 9בנק ישראל :לא להגביל את
יצוא הגז
)גלובס(17.8.12 ,

חוק אוויר נקי שנכנס לתוקף ב 1 -בינואר  2012ייושם תחילה בנמל חיפה ,לפי פרסום ב'המטען'.
קורס :כלכלת אנרגיה – מחזור 6
 21באוקטובר 2012
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד • בימי ראשון בשעות 13:00 – 08:30
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה

 9כפל הקנס של חברות הגז
)כלכליסט(19.8.12 ,

הקורס יתמקד בגיאופוליטיקה ,סחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט ,שווקים עתידיים,
נטרול סיכונים ,מחירי הנפט והגז הטבעי בעולם ,משברי נפט ותחזיות לעתיד .כמו כן
כולל הקורס הרצאות על מבנה מחירי הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

 9ישראל במקום השלישי בעולם
בגובה מחירי הדלק
)כלכליסט(20.8.12 ,

אנרגיה בינלאומית

 9חשש :קידוח הנפט יפגע
בדגים
)ידיעות אחרונות(20.8.12 ,

קורס על חלוקה ואספקה:
Supply and distribution: organization, operations and economics
24 – 27 September 2012, London, UK
www.energyinst.org
ועידה על ניהול סיכוני בטיחות במגזר החשמל:
Managing process safety hazards in the power utilities sector
25 September 2012, London, UK
www.energyinst.org
התערוכה הבינלאומית ה 13 -על אנרגיה מתחדשת :
RENEXPO 2012
27 – 30 September 2012, Ausburg, Germany
www.renexpo.de

•

•

 9מפעילת קידוח שמשון הגישה
בקשה להקפאת הליכים
בארה"ב
)דה מרקר(20.8.12 ,

•
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