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יצואניות הנפט חוששות מירידה במחירים
מבצע עמוד ענן השפיע על מחירי הנפט שעלו בשבוע שעבר ,אך הם שבו והתייצבו לאחר השגת
ההסכם להפסקת אש .נפט  WTIלמסירה בינואר נסחר עתה במחיר של  88.15דולר לחבית ,ונפט
מסוג  Brentלמסירה בינואר במחיר של  111.32דולר לחבית .מחירי הנפט ,ובעיקר הפרמיה של
ה Brent -מול ה ,WTI -צפויים לרדת אם יתממשו התחזיות שפורסו לאחרונה .דוח הנפט של
אופ"ק מאוקטובר צופה גידול של  800אלף ח/י בביקוש לנפט ב 2012 -וב ,2013 -ירידה של 100
אלף ח/י לעומת התחזית הקודמת .אולם התחזית השנתית של הארגון שפורסמה החודש ,צופה
שהגידול בביקוש לנפט אופ"ק יתמתן בשל חולשת הכלכלה והעלייה בהספקה ממדינות לא-אופ"ק,
בעיקר מצפון אמריקה .לפי "תרחיש ההתייחסות" בתחזית ,יסתכם הביקוש לנפט אופ"ק ב2035-
ב 34.9 -מיליון ח/י ,ירידה של  4.4מיליון ח/י מהתחזית בשנה שעברה .קרן המטבע העולמית
שפרסמה תחזית עגומה על הצמיחה בכלכלה העולמית ,התריעה מפני ירידה במחירי הנפט,
שעלולה לפגוע באיתנות הפיננסית של יצואניות רבות .כפי שמציינים עורכי כל התחזיות ,רמת אי
הוודאות גבוהה בימים אלו ,ובנוסף יש לציין כי בעתות משבר נעים מחירי הנפט בניגוד למגמה.

הודעות על ימי עיון וקורסים
השתלמות בנושא :דיגום נפט גולמי ומוצריו
24.12.12
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה ● בשעות 14:40 – 08:30
לאופן הדיגום ,בכל שרשרת האספקה ,יש השפעה על קבלת מדגם מייצג של המערך הנבדק ,אם
זה מיכל או צנרת .דגימות שאינן מבוצעות על פי התקנים הרלוונטיים והכללים המחייבים ,עלולות
לגרום לקבלת מסקנות שגויות .ההשתלמות מקנה סקירה רחבה על תהליך הדיגום ,השלכות
והצגת כלים יישומיים להבנה מעמיקה.
קהל היעד :דוגמים בחוות מכלים ומתקני ניפוק ,שמאים ,עו"ד ,מנהלי מסופים וקציני בטיחות.
לטופס הרשמה הקש כאן

השתלמות בנושא :מישוב אדים בתחנות דלק
 2מפגשים2.1.2013 ,26.12.12 :
בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה ● בשעות ●14:20 – 08:30
בהתאם להצעת תקנות חוק אוויר נקי )מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק( ,התשע"ב – ,2012
נדרשות החברות להתקין בכל תחנות התדלוק מערכות השבת אדים בהדרגה עד סוף .2015
קהל היעד :עוסקים בתחום מישוב אדים בתחנות תדלוק ומתקני ניפוק .חברות דלק ,אנשי
בטיחות ואיכות סביבה ,מעבדות חיצוניות ,נציגי הרשות להסמכת מעבדות ,נציגי המשרד להגנת
הסביבה ,רשויות מקומיות – רישוי עסקים ,מינהל הדלק ,מפקח על העבודה ,ספקי ציוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
ועדת גפ"מ – 6/12/12
ועדת דלקים אלטרנטיביים 10/12/12
ועדת ציוד סובב 27.12.12 -
הרצאה בנושא :מעקב בריאות של
מערכות סובבות
פרופ' יעקב בורטמן וד"ר רנטה קליין
אוניברסיטת בן גוריון

תזכורות על ימי עיון וקורסים
תחזית משק האנרגיה – 2013
יום עיון – 9.1.13
♦ סקירה כלכלית של תחום דלקים ואנרגיות
מתחדשות בישראל  /חן בר יוסף ♦ .סקירה
כלכלית של משק הגז הטבעי בעולם
ובישראל /אמיר פוסר ♦ .ישראל במזרח
תיכון סוער :סיכונים וסיכויים  /ד"ר גיא בכור.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
 9תעריפי החשמל יזנקו באפריל
ב10% -
)גלובס(15.11.12 ,
 9תוכנית החילוץ מתחילה:
חברת החשמל תגייס הבוקר
מיליארד שקל
)דה מרקר(15.11.12 ,
 9כיצד ניתן להרוויח מהפערים
בין שני סוגי הנפט
)גלובס(18.11.12 ,
 9כך שיכנע האוצר את S & P
לא להוריד את דירוג חברת
החשמל
)דה מרקר(15.11.12 ,
 9פרויקט הדגל של המדינה
באנרגיה סולארית יוצא לדרך
)גלובס(19.11.12 ,
 9הגז בים תטיס אוזל :רווחי
שותפויות החיפושים של דלק
צנחו ביותר מ80% -
)גלובס(19.11.12 ,
 9גדעון תדמור חסך לדלק
אנרגיה  150מיליון שקל
)כלכליסט(20.11.12 ,
 9טדי שגיא כבר השקיע 50
מיליון שקל בקידוחי נפט
)כלכליסט(20.11.12 ,
 9מנכ"ל דלק קידוחים" :אנחנו
עומדים בלוחות הזמנים ,נראה
גז במארס-אפריל"
)גלובס(20.11.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

נמל חיפה נערך לגפ"מ
בעקבות מבצע "עמוד ענן" נבחנת האפשרות לחדש את נקודת קליטת הגפ"מ בנמל חיפה ,כדי למנוע
תלות בנקודת כניסה אחת ,וליצור נקודת קליטה נוספת בצפון הארץ לגפ"מ מיובא.
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכליות( ,התשס"ח – 2007
ועדת הולכה ומתקנים של מכון האנרגיה בראשות שבי בן ארויה דנה בישיבתה האחרונה בצו ,שאמור
להיכנס לתוקף ב 1 -בינואר .2013
תקן ישראלי ת"י  1220חלק  :3מערכות גילוי אש :הוראות התקנה ודרישות כלליות
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .4.12.12

 9ההתנגדויות נדחו :שמן תחל
בקידוח ים 3-בתוך כשבוע;
האסדה יצאה לדרך
)דה מרקר(21.11.12 ,
 9טורקי הפוך
)גלובס(21.11.12 ,

תקן ישראלי ת"י  6469חלקים  2 ,1ו :3 -רכבי כביש מונעים בחשמל – מפרטי בטיחות
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .14.12.12

 9משרד האנרגיה יקדם הקמת
תשתית גז דחוס ,שתאפשר
אספקה לפניציה ומפעלים
דומים
)גלובס(22.11.12 ,

פורום יצרני חשמל פרטיים
פורום יצרני חשמל פרטיים מגז טבעי שפועל במסגרת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ,יקיים את
המפגש הבא ביום  26בדצמבר  .2012המטרה של הפורום היא קידום פעילות הענף.

 9החברה לישראל תקים תחנת
כוח תרמו-סולארית בקיבוץ
משאבי שדה
)גלובס(22.11.12 ,

איכות הסביבה

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )בקשה לרישיון עוסק באסבסט( – התשע"ג 2012
פורסם בקובץ התקנות  7181מיום .14.11.12
רישיון ראשון לחוות רוח
רשות החשמל העניקה רישיון יצור חשמל ראשון בתחום אנרגית הרוח לחוות רוח בכושר ייצור של
כ 10 -מגה-ואט .החווה תוקם ע"י חברת אפקון בשולי רמת סירין מצפון לנחל תבור ,ותכלול 11
טורבינות רוח בהספק של  850קילו-ואט ,שגובהן  44מ' וקוטר הלהבים  58מ'.

כנס של לשכת עורכי הדין בנושא :משפט ,תקשורת ואיכות הסביבה
יום חמישי ,20.12.12 ,בין השעות 19:15 – 15:30
בבית הפרקליט ,רח' דניאל פריש  ,10תל-אביב
בחינה ביקורתית של התקשורת ככלי לעיצוב ולהשפעה על מקבלי ההחלטות בתחום
איכות הסביבה בישראל.
להרשמה :במייל ,Seminars@israelbar.org.il :או בפקס02-5608209 :
יש להירשם מראש .ההשתתפות לחברי המכון ללא תשלום.

שבוע הנפט הבינלאומי  2013של מכון האנרגיה הבריטי:
International Petroleum Week 2013
18 – 20 February 2013, London, UK
www.energyinst.org/ip-week

 9ההמלצה :מתקן לגז טבעי –
בכרמל
)ידיעות אחרונות(25.11.12 ,
 9אדיסון האיטלקית – שותפה
מפעילה לרישיונות של רציו
)גלובס(26.11.12 ,
 10 9מ' ש' נזק לפאנלים
סולאריים בדרום
)גלובס(26.11.12 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה השנתית ה 2 -על אנרגיה בקפריסין:
The 2nd Cyprus Energy Forum
6 December 2012, Nicosia, Cyprus
www.imh.com.cy
ועידת הגז האירופית:
European Gas Conference
29 January – 1 February 2013, Vienna, Austria
www.europeangas-conference.com/pe

 9דירקטוריון חברת החשמל ידון
בדו"ח הביקורת; ייתכנו מסקנות
אישיות
)דה מרקר(25.11.12 ,

•

 9גבעות חידשה הפקת הנפט
ממגד 5
)דה מרקר(26.11.12 ,

•

 9תמר תספק לחברה לישראל גז
טבעי ב 4 -מיליארד דולר
)ידיעות אחרונות(27.11.12 ,

•
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