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נמשכת מגמת הירידה במחירי הנפט
מחירי הנפט צנחו בחודש האחרון בכ 15% -והשוק בשל לירידה נוספת במחירים .עם היצע גדול,
ביקוש חלש ,מו"מ להסדר במחלוקת עם איראן ותחזית עגומה לכלכלה העולמית ,צפויה מגמת
הירידה להימשך .חבית נפט מסוג  Dated Brent Spotנסחרת היום במחיר של  106.66דולר,
וחבית נפט מסוג  Nymex Crude Futureבמחיר של  90.76דולר .נראה שארה"ב וערב הסעודית,
שעשו ככל שביכולתן כדי להוריד את המחירים באמצעות הצהרות ונאומים הצליחו במשימה .יתרה
מכך ,בארה"ב רווחות שמועות על שחרור נפט מהמלאי האסטרטגי כדי להוריד את מחירי הנפט
ובעקבותיהם את מחירי הבנזין לצרכן לפני הבחירות לנשיאות.
לפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) ,(IEAברמת המחירים הנוכחית יסתכמו הכנסות הנפט של
מדינות אופ"ק בשנת  2012ב 1.2 -טריליון דולר ,עלייה של  140מיליון דולר לעומת השנה שעברה,
ויתכן שמפיקות אופ"ק שבעות רצון מרמת מחירים זו המרגיעה את הצרכניות .הסוחרים שהתבצרו
בעמדה 'דובית' ממתינים עתה לפרישת יוון מהאיחוד האירופי ,לשחרור נפט מהמלאי האסטרטגי
בארה"ב ולהאטה נוספת בכלכלת סין ,כדי להפיק רווחים נוספים.

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס :רגולציה במשק החשמל הישראלי
החל מ 13 -ביוני 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

כותרות אנרגיה
 9המדינה תגדיל את היקף הגז
הטבעי המותר לייצוא לחו"ל
)כלכליסט(17.5.12 ,
 9חוזה הגז של חברת החשמל
עם תמר עשוי להיפתח למשא
ומתן מחודש
)דה מרקר(20.5.12 ,
 9אייל רוזנר ימונה לראש
התוכנית הלאומית להפחתת
התלות בנפט
)דה מרקר(20.5.12 ,
 9מימן במגעים להחכרת צנרת
הגז לישראמקו
)כלכליסט(21.5.12 ,
 9האוצר סיכל את ניסיון משרד
האנרגיה לשלוט במשק המים
)דה מרקר(21.5.12 ,

קורס :הסמכה לבודק צנרת לפי API 570
ייפתח בשבוע השני של אוקטובר 2012
 10מפגשים דו שבועיים בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ● תעודת הסמכה על ידי API
הקורס מבוסס על תכנית 'מפקח צנרת  'API 570של מכון הנפט האמריקאי ,והתקנים API 570
ו .PR 574 -לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה יאושרו צינורות מסוג זה רק ע"י מפקחים
מוסמכים ,ומטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע לצורך עיסוק בצנרת תהליכית והשתתפות
במבחן הסמכה למפקחי  .API 570תנאי סף :ידע באנגלית ורקע קודם בצנרת או בפיקוח ריתוך.
מבחן ההסמכה יתקיים בארץ ע"י  APIויהיה בשפה האנגלית.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ועדות המכון
ועד גפ"מ 7/6/12 -
ועדת שימושים ובדיקות – 2/7/12

קורס :מבוא לגז טבעי
נסגרה ההרשמה למחזור הראשון והשני
של הקורס .החלה ההרשמה למחזור
השלישי שייפתח בנובמבר.

תזכורות על ימי עיון וקורסים
ימי עיון המתוכננים לחודשים הקרובים:
● גיאופוליטיקה של המזרח התיכון
● הפקת אנרגיה מפסולת
● רעידות אדמה
● השתלמות :דיגום תזקיקי נפט גולמי
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

 9המדינה נגד מונופול הגז :כל
החוזים של תמר ייפתחו
)דה מרקר(21.5.12 ,
 9הרשות לחשמל מתנגדת
להסכם הגז של חברת
החשמל" :הסכם חברת
החשמל עם תמר יטיל עוד
עלויות על הצרכנים"
)כלכליסט(22.5.12 ,
 9המתווך הסודי של נמרודי
בעסקת הגז עם השווייצים:
אלוף במיל' עמוס ירון
)דה מרקר(22.5.12 ,
 9גבעות עולם קיבלה אישור
ל 3 -קידוחים
)ידיעות אחרונות(22.5.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הנעת כלי רכב בגז טבעי בישראל
משרד האנרגיה והמים הודיע על אישור תקן ישראלי להנעת כלי רכב בגז טבעי .לאחר השלמת הליכי
התקינה לתחנות תדלוק בגז טבעי דחוס ) (CNGועדכון תמ"א  18יתאפשר תדלוק בגז טבעי בישראל.
שימוע בנושא הסכם הגז
הרשות לשירותים ציבורים – חשמל פרסמה להתייחסות הציבור מסמך לשימוע בנושא הסכם הגז.
ניתן להעביר התייחסות בכתב לרשות עד  4ביוני .2012
מכרז של משרד האנרגיה והמים
פורסם באתר המשרד מכרז פומבי  6/12לקבלת שירותים בנושא אבחון אנרגטי לאיתור הפוטנציאל
של שימור אנרגיה במערכות אוויר דחוס .ניתן להגיש הצעות עד  1ביולי .2012

איכות הסביבה
דיון בכנסת בהפקת נפט מפצלי שמן
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תדון ביום שלישי 19 ,ביוני  ,2012בשעה  ,10:00בהפקת
נפט מפצלי שמן בחבל עדולם.
מעבר למזוט 1%
מזוט רב גופרתי ) (1.4%לסוגיו יבוטל ויישארו רק סוגי מזוט שתכולת הגופרית בהם לא תעלה על
 ,1%כך עולה מדיוני ועדת שימושים ובדיקות של המכון בראשות משה בוסאני ,שנערכה ב-
 .21.5.12עדכון נוסף עליו דווח הוא אימוץ תקן חדש לדלק סילוני.
חסכתם – הרווחתם
מבצע של רשות החשמל וחברת החשמל המציע הנחה של עד  20%לצרכנים שיחסכו בחשמל
בחודשי הקיץ )יוני  -ספטמבר( .ההרשמה עד ל 1 -ביולי באתרי רשות החשמל וחברת החשמל.

נפט ומוצריו

 9הממשלה במסר לתמר :נפקח
על רווחי חברות הגז
)דה מרקר(23.5.12 ,
 9חיל הים דורש מיליארדי
שקלים להגנה על אסדות הגז
בים התיכון
)גלובס(24.5.12 ,
 9מנכ"ל חברת החשמל נגד
הרגולטורים" :פתיחת הסכם
הגז מול שותפות תמר עלולה
לפוצץ אותו"
)כלכליסט(24.5.12 ,
 9פז ובזן יתמודדו על מכירת
דלק לרשות ב 2.5 -מיליארד
שקל בשנה
)דה מרקר(24.5.12 ,

 8 9מיליון דולר הלכו לפח :גלוב
אקספלוריישן נטשה את קידוח
אופק 1
)כלכליסט(28.5.12 ,

אנרגיה בינלאומית

ועידה על אחסון אנרגיה ברשת:
Grid-Scale Energy Storage
25 – 26 June 2012, London, UK
www.gridscale-energystorage.com

 9רווחי הגז יממנו את הנזק
מרעידת אדמה
)ידיעות אחרונות(23.5.12 ,

 9בג"ץ דחה את העתירה נגד
ההסכם עם כיל בעניין קציר
המלח
)דה מרקר(28.5.12 ,

עורך מקצועי :משה רבייב
ספר חדש המגיש לקורא תמונה מקיפה ומקצועית של נושא הנפט ומוצרי הנפט ,החל מנפט גולמי
ובתי זיקוק ועד להיבטי בטיחות ,איכות הסביבה והפחתת מזהמים ממנועים ,ועוד.
 16פרקים ●  415עמודים ● רשימה של מקורות ביבליוגרפיים ● אינדקס בעברית ובאנגלית
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
להזמנות :טל ,03-6414271 .מיילinfo@energy.org.il :

קורס על טכניקות מו"מ בתעשיית הנפט והגז:
Negotiating techniques for the oil and gas industry
26 – 28 June 2012, London, UK
www.energyinst.org

 9עסקת הענק בגז שוב נתקעה
)גלובס(23.5.12 ,

•

 9פז מאריכה את הסכם הדלק
עם הרשות הפלשתינאית
בשנתיים
)גלובס(29.5.12 ,

•

קורס על סחר בסחורות:
Commodity Trading
9 – 13 July, 2012, Amsterdam, Netherlands
www.euromoneytrainig.com

•
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