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מחירי הנפט שינו כיוון
נפט מסוג  ,Dated Brent Spotשמחירו צנח לפני כחודש לפחות מ 90 -דולר לחבית ,נסחר היום
במחיר של  105.19דולר לחבית ,אולי בהשפעת הזינוק במחירים בבורסת הסחורות בה רושמים
מחירי החיטה והתירס שיאים חדשים .במקביל נרשמו עליות במחירי הנפט גם בניו יורק ,שם נסחר
 Nymex Crude Futureבמחיר של  88.61דולר לחבית ,לעומת כ 80 -דולר לחבית לפני חודש.
אולם לפי התחזית האחרונה של מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAמחירי הנפט
אינם צפויים לשבור שיאים חדשים .המינהל צופה שהמחיר הממוצע של נפט מסוג 'ברנט' יהיה
 106דולר לחבית ב ,2012 -ו 98 -דולר לחבית ב .2013 -המחיר הממוצע של נפט  WTIבמחצית
השנייה של השנה יהיה  88דולר לחבית ,והוא יתייצב ברמה זו ב .2013 -נראה שאופ"ק ,ובעיקר
ערב הסעודית ,ימשיכו במאמצים לייצב את מחיר הנפט סביב  100דולר לחבית .האם יצליחו?
האתגר אינו קל ,מול המתיחות עם איראן )החרם האירופי על הייבוא מאיראן נכנס לתוקף בתחילת
החודש( והאביב הערבי במזרח התיכון ,מחד ,והמשבר הכלכלי באיחוד האירופי לו נוספה האטה
בכלכלת סין ,מאידך.

הודעות על ימי עיון וקורסים
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
הקורס יתמקד בגיאופוליטיקה ,אופ"ק ונפט ,סחר בנפט גולמי ובמוצרי נפט ,שווקים עתידיים,
נטרול סיכונים ,אופציות על מחיר הנפט ,מחירי הנפט והגז הטבעי בעולם ,משברי נפט ותחזיות
לעתיד .כמו כן כולל הקורס הרצאות בנושא מבנה מחירי הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל
והשלכותיהן על כלכלת המדינה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

קורס :רגולציה במשק החשמל הישראלי
מתוכנן החל מ 7 -בנובמבר 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
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ועדות המכון
ועדת גפ"מ 2/8/12 -
קורס התייעלות אנרגטית "להלכה
ולמעשה" – החל מיום א'14.10.12. ,
קורס של מכון התקנים הישראלי9 ,
מפגשים ,אחת לשבוע ,במרכז ההדרכה
במכון התקנים ,בשעות .20:30–16:30
להרשמה :טל03-6465085 .
דוא"לtraining2@sii.org.il :

תזכורות על ימי עיון וקורסים
מבחן ריענון לבודקי צנרת לפי API 570
מכון האנרגיה יערוך מבחן ריענון בחודש
דצמבר  2012לבודקי צנרת שהוכשרו
והוסמכו במסגרת קורס שערכו מכון
האנרגיה ומשרד התמ"ת.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ו' באב תשע"ב | 25ביולי 2012

כותרות אנרגיה
 9חיל הים ירכוש ב 3 -מיליארד
שקל  4ספינות חדשות להגנת
שדות הגז
)ידיעות אחרונות(12.7.12 ,
 9דליפת דלק באזור נמל חיפה
מעוררת חשש לזיהום מי
תהום
)כלכליסט(12.7.12 ,
 9חברת החשמל נערכת לשרב
הכבד ,ייתכנו הפסקות חשמל
יזומות
)דה מרקר(15.7.12 ,
 9הוויכוח על הפעלת רדינג
במזוט מגיע לכנסת
)דה מרקר(15.7.12 ,
 9חברת החשמל מרגיעה :לא
צפויות הפסקות חשמל יזומות
)גלובס(16.7.12 ,
 9ליתר בטחון :התנפלות על
חנויות המספקות גנרטורים
)ידיעות אחרונות(16.7.12 ,
 9רזרבת החשמל אתמול –
כמעט פי שניים מהתחזית
)דה מרקר(16.7.12 ,
 9ניצחון לארגוני הסביבה :ועדת
השרים לחקיקה אישרה בחינה
מחדש של תוכניות ישנות
לבנייה על החוף
)דה מרקר(16.7.12 ,
 9רשות החשמל נגד הממשלה:
היעדים לייצור חשמל
באנרגיות מתחדשות בלתי
ניתנים להשגה
)גלובס(17.7.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הצעת חוק הגנה על עתודות הגז למען עצמאות אנרגטית לישראל ,התשע"ב 2012 -
הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד עשרה ח"כ שמטרתה להבטיח כי מאגרי הגז של ישראל ישמשו
ויישמרו לצרכים של מדינת ישראל למשך  50שנה .שר האנרגיה והמים יעריך את העתודות ואת
הצריכה החזויה ויקבע הוראות שיבטיחו שהכמות הדרושה לישראל תישמר.
הצעת חוק הנפט )תיקון – הבטחת אנרגיה לישראל והגבלת ייצוא( ,התשע"ב – (2012
הצעת חוק של ח"כ שלי יחימוביץ' ועוד שני ח"כ המבקשת לתקן את חוק הנפט כדי להבטיח שבעלי
החזקות יעמידו לרשות המשק והציבור בישראל את משאבי האנרגיה הדרושים לו מן המאגרים.
מלגות לסטודנטים ללימודים בחו"ל
משרד האנרגיה והמים מרחיב את פרויקט המלגות לתארים מתקדמים בתחום האנרגיה ,ויסייע גם
לסטודנטים המעוניינים ללמוד באוניברסיטאות בחו"ל בתחומי מדע והנדסה של נפט וגז.

איכות הסביבה
הצעת חוק הגנת הסביבה )שימוש מושכל במשאבי הטבע – הפחתת מתח עודף ברשת החשמל
במבני ציבור( ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה-הכהן ועוד  4ח"כ המבקשת לקדם חיסכון באנרגיה ע"י הפחתת
המתח העודף ברשת החשמל .מוצע לשלב מערכות להפחתת המתח העודף במבני ציבור קיימים
ולחייב התקנת מערכות במבני ציבור חדשים ,אם יוכח חיסכון של יותר מ 5%-בצריכת חשמל.
בקרוב :הקמת מתקנים סולאריים בינוניים בהספק של  81מגה-ואט
הקמה מואצת של מתקני ייצור חשמל בינוניים צפויה להתחיל בקרוב לאחר שרשות החשמל אישרה
סגירה פיננסית ל 68-מתקנים סולאריים בינוניים בהספק כולל של  81מגה-ואט.

יום עיון להצגת נושאי המחקר ונהלי ההגשה יערך ב .2.8.12 -מידע נוסף באתר .ISERD

קורס מבוא לגז טבעי

 9העבודות בקידוח "מירה"
מתחילות לתת גז
)גלובס(18.7.12 ,
 9נדחתה תביעת פיצוי נגד
הנחת צינור גז
)כלכליסט(19.7.12 ,

 9נחתם החוזה המתוקן :חברת
החשמל תרכוש גז מתמר
בכ 20 -מיליארד דולר
)דה מרקר(23.7.12 ,

אנרגיה בינלאומית

הוועידה ה 27 -על אנרגיה פוטו-וולטאית באיחוד האירופי:
27th EU PVSEC
24 – 28 September 2012, Frankfurt, Germany
www.photovoltaic-conference.com

 9הממשלה נמנעת מפיקוח על
מחיר הגז – אך החוק כבר
מחייב זאת
)דה מרקר(18.7.12 ,

 9קשיים בהקמה של תחנת
הכוח דליה :התנגדות במשרד
האוצר לתוכנית המימון
)גלובס(23.7.12 ,

מחזור חמישי של הקורס מתוכנן להיפתח בדצמבר 2012
 5מפגשים שבועיים באולם שרייבר ,ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
התרומה של הגז הטבעי לסל הדלקים הישראלי צפויה לגדול בשנים הבאות ,ומטרת
הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים לשימוש בגז טבעי.
הרצאות של מיטב המומחים ,מהספקה ואחסון ועד להסבת מפעלים לגז טבעי.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

קורס על יסודות תעשיית הנפט והגז:
Oil and gas industry fundamentals
18 – 20 September 2012, London, UK
www.energyinst.org

 9שיא צריכת החשמל נשבר:
 1,680מגה-ואט
)דה מרקר(18.7.12 ,

 9מחיר הבנזין צפוי להתייקר
ב 35 -אגורות לליטר בחודש
אוגוסט
)כלכליסט(22.7.12 ,

קול קורא למחקרי הסביבה של האיחוד האירופי ISERD – 2013

קורס על ניהול התפעול של מיזמי נפט וגז:
Oil & gas project and operations management
11 – 13 September 2012, London, UK
www.energyinst.org

 9אושר הסכם חברת החשמל
עם תמר :מנגנון ההתייקרות
בוטל
)גלובס(18.7.12 ,

•

•

•
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