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מחירי הנפט מדשדשים
 IEAשוב מתריעה נגד התחממות האקלים
בעת כתיבת שורות אלו נסחר נפט  WTIבניו יורק במחיר של  101.26דולר לחבית )למסירה
באוגוסט( ונפט מסוג  Brentנסחר במחיר של  104.92דולר לחבית .כפי שציינו בדף האנרגיה
הקודם ,המרווח בין שני הסוגים ממשיך להצטמצם .איתותים על התאוששות הכלכלה בארה"ב
עוררו את תקוות המשקיעים לגידול בביקוש לנפט וסייעו לעליית מחיריו שם .המשקיעים אינם
מושפעים מדוח חדש של סוכנות האנרגיה הבינלאומית ) (IEAשפורסם השבוע ושמתריע שוב נגד
סכנות התחממות האקלים .הדוח קובע שפליטות הפחמן הדו-חמצני בעולם גדלו ב 2012 -ב-
 ,1.4%ושאנו רחוקים מהשגת היעד של הגבלת התחממות האקלים לפחות מ 2-מעלות בשנה.
הירידה בפליטות בארה"ב היא זמנית בשל המעבר לגז טבעי זול ,קובעת  IEAהצופה שעם עליית
מחירו ל 5 -דולר ל 1 -מיליון  BTUיגדל הביקוש לפחם ובמקביל יגדלו גם הפליטות .תקווה מסוימת
מעורר דוח נוסף של הסוכנות שפורסם השבוע ושצופה שהביקוש העולמי לגז טבעי יגדל ב16% -
עד .2018

הודעות על ימי עיון וקורסים
קורס  :מבוא לגז טבעי
החל מ23.10.13 -
 5מפגשים שבועיים ♦ בימי רביעי ,בשעות ♦ 13:00–8:30
באולם שרייבר ,בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים בגז טבעי .הקורס כולל
הרצאות של מיטב המומחים על הרכב גז טבעי ואסדת קידוח ,אספקת גז טבעי משדות הגז,
הסבת מפעלים לגז טבעי )לחץ נמוך וחלוקה( ,רגולציה ,ואיכות סביבה בעולם של גז טבעי,
גאולוגיה וגיאופוליטיקה ,אחסון גז טבעי ,בטיחות ,תחזוקה ,גז דחוס ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן
קורס :כלכלת אנרגיה – מחזור 7
 17בנובמבר 2013
 5מפגשים שבועיים •  20שעות לימוד • בימי ראשון בשעות 13:00 – 08:30
באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
הקורס יתמקד בגיאופוליטיקה ,סחר בנפט גולמי ,גז טבעי ומוצרי נפט ,מקורות הנפט בעולם,
רזרבות ,הובלה ואחסון ,היצע הנפט ושחקני צד ההיצע ,שווקים עתידיים ,נטרול סיכונים ,מחירי
הנפט והגז הטבעי בעולם ,משברי נפט ותחזיות לעתיד .כמו כן ,כולל הקורס הרצאות על מבנה
מחיר הדלק בישראל ,תגליות הגז בישראל ,ועוד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה

ועדות המכון
 - 8/7/13ועדת דלקים חלופיים
 - 17/7/13ועדת מחקרים
 - 17/7/13ישיבה משותפת של הועדות:
בטיחות וכיבוי אש ,הולכה
ומתקנים וגפ"מ
 - 23/7/13ועדת שימושים ובדיקות
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
בקרוב:
 השתלמות בנושא תחנות תדלוק בגז
טבעי )(CNG

כותרות אנרגיה
 הממשלה מקדמת תחרות
בענף הדלק :תוכל לאלץ
חברות גדולות למכור תחנות
)גלובס(20.6.13 ,
 בעולם דואגים לאן ילכו
הכנסות הגז ופחות מוטרדים
מהיצוא
)כלכליסט(20.6.13 ,
 ישראל תשמור  60%מעתודות
הגז שלה" :רוצים למלא את
הקופה במיליארדי שקלים"
)גלובס(20.6.13 ,
 עזריאלי ימכור לתנובה גז
טבעי דחוס ב 70 -מיליון שקל
)דה מרקר(23.6.13 ,
 מתחילים ב .40% -מכאן
והלאה זה יכול רק לעלות
)כלכליסט(23.6.13 ,
" תוודאו שתקבלו החזר חברתי
מקסימלי על ההשקעה בגז"
)כלכליסט(23.6.13 ,
 ח"כ כבל" :אלה שהחליטו על
יצוא הגז הם אותם אנשים
שגרמו לגירעון"
)גלובס(23.6.13 ,
 שותפות הגז לא ייהנו מהטבות
חוק עידוד השקעות הון
)ידיעות אחרונות(23.6.13 ,
 הממשלה החליטה שגם
מדינות שכנות ייכללו במכסת
יצוא הגז
)כלכליסט(24.6.13 ,

 מושב האנרגיה בוועידת כלכליסט
שיערך ב ,28.8.13 -מלון דיוויד
אינטרקונטיננטל
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

פורום מנכ"לים ויו"רים בהשתתפות שר האנרגיה והמים ,מר סילבן שלום
בפורום שכינס מכון האנרגיה הציג השר סילבן שלום את מדיניות משרד האנרגיה והמים .משתתפי
הפורום העלו לדיון נושאים שונים כגון :רגולציה מידתית ,הצורך במאגר אסטרטגי ותשתיות של גז
טבעי ,איזון בין הרפורמות השונות בתחום האנרגיה ועוד.
נוהל  /המלצות מעשיות פריקת מכליות כביש בתחנות תדלוק – פיצול  /חלוקת תאים
הסתיים כתיבת נוהל  /המלצות מעשיות ייעודי לנושא .מטרת הנוהל מניעת סיכון היווצרות מטעני
חשמל סטטי ,מניעת מילוי יתר ,מניעה וטיפול בגלישה ובשפך דלק ,מניעת פריצה של דליקה כתוצאה
ממילוי יתר ,בקרה על מקורות הצתה אפשריים בעת מילוי מכלי הדלק ,מתן מסגרת להכנת נוהלי
עבודה פנימיים ,מתן מסגרת להכנת סקר קרקע בטיחות נקודתי לתחנה ועוד.
שולחן עגול בנושא גז טבעי דחוס לתחבורה
מנהלת תחליפי נפט במשרד ראש הממשלה מכנסת את בכירי המשק ובעלי עניין בנושא החדרת גז
טבעי דחוס לתחבורה ) (CNGשיערך ב ,8.8.2013 -במכון האנרגיה.
מטרת המפגש :הצפת החסמים של הכנסת גז טבעי דחוס לשוק לכל אורכה של שרשרת הערך.

" יצוא הגז? זה לא תפקיד
הממשלה לקבוע מכסות.
השוק צריך להחליט"
)גלובס(24.6.13 ,
 מחלוקת בין "תמר" למשרד
האנרגיה על הנחת צינור גז
לאשקלון
)גלובס(24.6.13 ,
 נתניהו" :בלי שיהיה יצוא – לא
יהיה גז בשוק המקומי .לא
נכנענו לפופוליזם"
)גלובס(24.6.13 ,

איכות הסביבה
ועדת גז טבעי
מטרת הועדה גיבוש עמדה אחידה של התעשייה לדרישות רשויות הרישוי והרגולטור ,מיסוד וייעול
תהליכים .נושאים לטיפול במסגרת הוועדה :איכות סביבה ,בטיחות ,רישוי ותהליכים מול גורמי
הרישוי ,תכניות הנדסיות והיתרים ,הולכה וחלוקה ועוד.
הסמכה לתקן  ISO 17025הוענקה למערך ניטור אוויר במשרד להגנת הסביבה
מערך הניטור של המשרד הינו הראשון באירופה שקיבל הסמכה לבדיקות .המשמעות היא כי כל
נתון שיפורסם ע"י המשרד מקורו בתחנות הניטור והינו בעל עקיבות לאמות מידה בין-לאומיות ,כל
ערך שיפורסם מעתה יתווסף לו טווח סטטיסטי של סטייה.

קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי API 570

החל מ8.10.13 -
 10מפגשים ● יומיים מלאים בשבוע ● במכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע מתאים לצורך עיסוק בצנרת תהליכית ולהשתתפות
במבחן הסמכה למפקחי צנרת לפי  .API 570לפי דרישה רגולטורית של המשרד להגנת הסביבה
אישורים לצנרת תהליכית יונפקו על ידי מפקח  .API 570הקורס מיועד לכל מי שעוסק או מתכוון
לעסוק בצנרת תהליכית ומעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא ,ולכל מי שמעוניין לגשת למבחן API
ולקבל תעודה של מפקח מוסמך לצנרת .תנאי סף להשתתפות בקורס הם ידיעת אנגלית טובה
)הבנה וקריאה( ורקע קודם בצנרת או בפיקוח ריתוך .כמו כן ,יש תנאי מינימום של השכלה וניסיון
להשתתפות במבחן  APIשייערך ב– 4.12.13
לטופס הרשמה הקש כאן

 שוק הגז הדחוס מתחמם :דלק
תספק  CNGלנילית
)גלובס(26.6.13 ,
 יצחק תשובה יקים מתקן ליצוא
גז נוזלי בקפריסין
)כלכליסט(27.6.13 ,
 בשורה לתושבי הצפון :מיכל
האמוניה יפונה ממפרץ חיפה
)ידיעות אחרונות(27.6.13 ,
" ניהול נכון של קרן גז משפר
משמעותית את החוזק
הכלכלי"
)כלכליסט(2.7.13 ,
 רשות החשמל תחייב יצרנים
פרטיים לשלם על תשתיות
)כלכליסט(2.7.13 ,
 דוד לפלר מועמד למנכ"ל
המשרד להגנת הסביבה
)דה מרקר(2.7.13 ,
 מבריחים את התעשיינים
מישראל
)דה מרקר(3.7.13 ,

אנרגיה בינלאומית
Aviation Jet Fuel
7-9 October 2013, London, UK
www.energyinst.org

•

6th Renewable Energy Finance Forum – West
16 – 17 September 2013, San Francisco, USA
www.reffwest.com

•

Practical Oil and Gas Modeling
21-23 August 2013, London, UK
www.euromoneytraining.com

•
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