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מחירי הנפט :רע לצרכנים ורע למפיקים
נפט מסוג  NEMEX Crude Futureנסחרות במחיר של  08.10דולר לחבית ,לעומת  17.12דולר
לחבית בעת פרסום 'דף אנרגיה' הקודם לפני שבועיים .מחיר נפט מסוג  Dated Brent Spotירד
בתקופה זו ל 778.18 -דולר מ 772.86 -דולר לחבית .המחיר הזול לכאורה של  778דולר לחבית
נפט מאיים גם על מפיקות הנפט וגם על צרכניות הנפט .מפיקות אופ"ק חוששות מפגיעה שתגרום
לקריסת מחירים ,בשל הביקוש החלש ממילא של הצרכניות במערב ,והצרכניות חוששות מנזק
נוסף לכלכלה הפגיעה .כלכלת סין ,הקטר שמשך את רכבת הביקוש העולמי לנפט ,מתקררת,
תכיפות האיומים על איראן ירדה ,היצע הנפט עונה על הביקוש אולם המחירים עדיין גבוהים .נראה
שסוחרי הנפט תורמים לביקוש כי הם קונים בכל מצב .תגובתם לידיעות על סימנים להתאוששות
היא הוראת קנייה ,אך גם לידיעות על מיתון וקשיים כלכליים הם מגיבים בהוראת קנייה ,מתוך
צפייה להזרמת סכומי כסף נוספים למשק שיותירו את הרבית ברמה נמוכה ואת ההשקעה
בסחורות ובנפט כחלופה המועדפת .מחיר הגז הטבעי  Henry Hubבארה"ב עדיין במגמת עלייה,
 0.40דולר ל 7-מיליון  BTUלעומת  0.00דולר לפני שבועיים ו 6.08 -דולר בסוף אוגוסט.

הודעות על ימי עיון וקורסים
הוועידה השנתית למימון תאגידי 2132
די 4סי 4פייננס בשיתוף המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
 32בנובמבר  ,2132מלון סיטי טאואר ,רמת גן
פתרונות מימון מגוונים ,מימון למגזרים השונים ,מצוקת האשראי ,גיוסי הון ,מיזוגים ורכישות ,ועוד
מושב מיוחד בנושא מימון חיפוש ופיתוח מאגרי נפט ,בהנחיית יוסי רוזן ,יו"ר המכון הישראלי
לאנרגיה ולסביבה ,בשעות  ,31:11 – 32:31בהשתתפות שאול צמח ,מנכ"ל משרד האנרגיה
והמים ,איתי רפל ,אנליסט תחום תשתיות ואנרגיה ,מעלות  ,S&Pמרים גז ,מנהלת מח' מימון
פרויקטים ,בנק הפועלים ,וד"ר שלומי פריזט ,כלכלן ראשי רשות ההגבלים העסקיים.
ללא תשלום לחברי המכון – יש להקליד קוד רישום 31 -
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
קורס :רגולציה במשק החשמל הישראלי
 7בנובמבר 2132
 1מפגשים שבועיים ● בימי רביעי בשעות ● 31:11 – 13:11
באולם שרייבר ,בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקור ס 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 ,ה תייעלות אנרגטית ,חברת החשמל לישראל ,סוגיות מימון ,ועוד

לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון
ועדת גפ"מ – 7177176
ועדת שימושים ובדיקות 76177176
יום עיון :דלקים אלטרנטיביים
3.43431
המכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה  ,כרמיאל
להרשמה :טל10-00137.0 4

תזכורות על ימי עיון וקורסים
השתלמות :דיגום נפט גולמי ומוצריו
2.432432
ההשתלמות כוללת סקירה רחבה של תהליך
הדיגום ,ההשלכות והצגת כלים יישומיים
להבנה מעמיקה של תהליך דיגום נפט גולמי
ומוצרי נפט.
לתוכנית וטופס הרשמה הקש כאן

כותרות אנרגיה
 משרד הביטחון דורש 0
מיליארד שקל מכספי תמלוגי
הגז
(דה מרקר)23431432 ,
 אחרי האכזבה בקידוח
"מירה" :גם ב"שרה" אין כמות
גז משמעותית
(ידיעות אחרונות)23431432 ,
 הקרב על מאגר לוויתן :וודסייד
האוסטרלית הגישה הצעה לפי
שווי של  1.8מיליארד דולר
(גלובס)22431432 ,
 המניות של השותפות בקידוחי
מירה ושרה צנחו בעשרות
אחוזים
(דה מרקר)22431432 ,
 סימנס נוטשת את השוק
הסולארי בעולם :תמכור את
חלקה בפרויקטים בישראל
(גלובס)21431432 ,
 הקרב על לוויתן :בכירי וודסייד
נפגשו עם נתניהו ,דלק ורציו
זינקו בכ2% -
(דה מרקר)21431432 ,
" לנפט פוטנציאל גדול יותר
מהגז להיות המשאב הלאומי
של ישראל"
(דה מרקר)21431432 ,
 קרן הגז איבדה  18מיליון שקל
בשל איחור של שנה בהקמתה
(כלכליסט)2.431432 ,
 תשובה יוכל להגדיל את
הזרמת הגז מתמר ב68% -
(כלכליסט)2.431432 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

בעלי רישיונות חיפושים יחויבו בהגשת ערבויות ביצוע
בעלי רישיונות לחיפושי גז טבעי ונפט ובעלי חזקות יחויבו לראשונה בהגשת ערבויות ביצוע להבטחת
העמידה בתוכניות העבודה .לרישיונות חדשים ביבשה תידרש ערבות של  78%מעלות העבודה.
עוד צעד לפיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל
ועדת המחירים המשותפת למשרדי האנרגיה והאוצר החליטה להמליץ לשרים להחיל פיקוח על משק
הגז ברמה של דיווח על רווחיו ת ומחירים .חובת הדיווח תחול על שותפויות גז טבעי שביום 7.1.76
מכרו גז טבעי או החזיקו בחוזים חתומים למכירה .המועד הראשון לדיווח הוא  7בפברואר .6870
מכרז פומבי  – .1/32הזמנה לקבלת הצעות בנושא שמירה תכנונית :בקרה ,בדיקה ,יעוץ ומעקב
תכנוני על מערכת הגז הטבעי4
פורסם על ידי משרד האנרגיה והמים ביום  .64.78.76ניתן להגיש הצעות עד יום .61.77.76

הגנה סביבתית למשאבי הים התיכון
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקיים ב 8-בנובמבר  6876ישיבה במסגרת כנס ירושלים
של החברה להגנת הטבע בנושא .הדיון יעסוק ברגולציה הנדרשת להגנה על הים לאור ריבוי
השימושים במשאבי הים התיכון.
מכרז מקדים להקמת מתקן להפקת חשמל מפסולת
המשרד להגנת הסביבה והחשב הכללי פרסמו מכרז מקדים להקמת מתקן במרכז הארץ להפקת
חשמל מפסולת .המתקן יוקם לפי מודל  BOTלתקופה של  68שנה ,והוא מתוכנן לקלוט  7,888טון
פסולת ביום החל משנת .6872

הוועידה ה .-על גילוי סביבתי נאות ובטיחות סביבתית:
Environmental Due Diligence
14 – 15 November 2012, Paris, France
www.webs-event.com

 שותפות תמר יגדילו את תפוקת
המאגר ב68% -
(דה מרקר)2.431432 ,
 במקום להוזיל את הדלק
מייצאים את הגז
(דה מרקר)21431432 ,

 המשרד להגנת הסביבה :לבחון
מחדש את דוח צמח
(גלובס)20431432 ,
 עיריית חיפה דורשת עוד 11
מיליון שקל מבתי הזיקוק
(דה מרקר)20431432 ,

לטופס הרשמה הקש כאן

קורס על חוזים למכירת נפט וגז :
Petroleum Sales Contracts
3 – 5 December 2012, London, UK
www.euromoneytraining.com

 קרן תמלוגי הגז לא תממן את
הוצאות האבטחה של חיל הים
(דה מרקר)2.431432 ,

 ההבדל החשבונאי בין כישלון
קידוח מירה לכישלון קידוח שרה
(דה מרקר)21431432 ,

 – G & O Israelועידת שולחנות עגולים  -גז ונפט 2132
ביזפורטל בשיתוף 'מידע כנסים'
 30בנובמבר  ● 2132מלון דייויד אינטרקונטיננטל ת"א ● 33:11 – 13:11
הוועידה תיפתח בהצגה מהירה של כל החברות הפועלות בתחום ולאחר מכן יתקיים
רצף שולחנות עגולים לדיון על הנושאים הבוערים העומדים בדרכה של ישראל
לעצמאות אנרגטית .בהשתתפות :ד"ר עוזי לנדאו ,שר האנרגיה והמים ,שאול צמח,
מנכ"ל משרד האנרגיה והמים ,ובכירי משק האנרגיה♦ .ללא תשלום לחברי המכון♦
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

קורס על הערכות ואומדני סיכון של נכסי נפט וגז:
Valuation and risk analysis of oil and gas assets
13 – 15 November 2012, London, UK
www.energyinst.org

 החלופות להקמת מתקני גז
יבשתיים :סמוך לפוריידיס או
ליד קבוץ המעפיל
(הארץ)2.431432 ,
 החברה להגנת הטבע :זיהום
בים עלול לשתק את המדינה
(הארץ)2.431432 ,

איכות הסביבה

אנרגיה בינלאומית

" הגילוי" של משרד האנרגיה:
רישיון החיפוש גולש לתוך שטח
מצרים
(גלובס)2.431432 ,

•

•

אדירה אנרגיה תונפק בתל
אביב לפי שווי של  788מיליון
שקל
(דה מרקר)11431432 ,
ספר חדש על המדף:

שקר הנפט

•

משבר מחירי הנפט
2132 – 2112
מאת :מוטי קופרברג
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