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היקף הסחר ב Brent futures -גדול יותר
נפט גולמי מסג  Brentלמסירה בפברואר נסחר היום במחיר של  111.75דולר לחבית ,ונפט גולמי
מסוג  WTIלמסירה בפברואר נסחר בניו יורק במחיר של  92.95דולר לחבית .ה Brent -נסחר
בפרמיה חריגה מול ה WTI -כבר תקופה ארוכה ,ולעובדה זו יש השלכות על שוק הנפט ועל
השווקים הפיננסיים ,כפי שכותב מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAבדוח הנפט
השבועי האחרון .הפער בהיקף הסחר בחוזים עתידיים של שני סוגי הנפט הגולמי החל להצטמצם
לפני כשנתיים ,כשהגידול בתפוקת הנפט של ארה"ב ומגבלות תשתיות ההובלה הימית ניתקו את
הנפט האמריקאי מהשוק העולמי .באפריל  2012עלה לראשונה היקף הסחר בחוזי  Brentעל
היקף הסחר בחוזי  ,WTIוהניע את מנהלי הקרנות להגדיל את נתח ה Brent -במדדי הסחורות
ובתיקי ההשקעות .בנוסף WTI futures ,נסחרו מאז ב contango -מצב שגורם הפסדים למנהלי
הקרנות ,הנאלצים לרכוש כל חודש חוזים במחיר גבוה יותר ,מציין  .EIAלפיכך נראה שמחירי
הנפט מסוג  Brentמשקפים טוב יותר את מחירי הנפט ,ושהוא צפוי לשמור על הפרמיה שלו.

Save the Date

Save the Date
הוועידה הלאומית ה V -לאנרגיה 2013
משק האנרגיה בישראל אתגרים והזדמנויות
●  4במרץ ● 2013
מלון הילטון תל-אביב
הוועידה המרכזית של משק האנרגיה בישראל .בהשתתפות שר ממשלה ,חברי כנסת ,בכירי ענף
האנרגיה בישראל ,אנשי אקדמיה ,מרצים ואורחים מחו"ל .על סדר היום בוועידה :תגליות הגז
בישראל ,המשבר במשק החשמל ,משק הדלק ,תחליפי נפט וגז ,הגנה על הסביבה ,ועוד.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה.

קורס :מבוא לגז טבעי
החל מ20.1.13 -
 5מפגשים בימי א' ♦ בשעות 13:00–8:30
♦ באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים בגז טבעי .הקורס כולל
הרצאות של מיטב המומחים על אספקת גז טבעי משדות הגז ,הסבת מפעלים לגז טבעי )לחץ
נמוך וחלוקה( ,שימוש בגז טבעי בתעשייה והשפעתו על איכות הסביבה ,פצחן מימני וחיבור בז"ן
לגז טבעי ,איכות הסביבה בעולם של גז טבעי ,גיאולוגיה וגיאופוליטיקה ,אחסון גז טבעי ,הקמה
ותפעול קווי חלוקת גז טבעי וגז טבעי דחוס ,בטיחות ורגולציה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

 – 5/2/13ועדת שימושים ובדיקות
 - 5/2/13ועדה למניעת זיהום
יום העיון על תחזית משק האנרגיה2013 -
שהיה אמור להתקיים היום ,נדחה עקב
מזג האוויר הסוער לחודש פברואר.

למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

 המדינה תקצה  400מיליון ש'
למשקיעים שיממנו פיתוח
תחליפי דלק לתחבורה
)גלובס(27.12.12 ,
 בקרוב תבחרו חברת חשמל
זולה יותר
)דה מרקר(27.12.12 ,
 הנפט ניצח את השמורה
)ידיעות אחרונות(27.12.12 ,

הודעות על ימי עיון וקורסים

ועדות המכון

כותרות אנרגיה

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים מתוכננים ל:2013 -
♦ קורס טכנולוגיה והנדסת נפט
♦ קורס הסמכה למטרולוג ) (1נפח וזרימה
♦ קורס הסמכה לבודקי צנרת לפי API 570
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

 ייצור חשמל סולארי פרטי יקוזז
מחשבון החשמל
)דה מרקר(30.12.12 ,
 לאחר מחאת הירוקים :ניסוי
פצלי השמן של חברת IEI
עשוי לעבור מעמק האלה
לאזור תרקומיא
)דה מרקר(30.12.12 ,
 אסדת הגז תמר מוכנה
לפעולה
)ידיעות אחרונות(30.12.12 ,
 זיהום האוויר במפרץ חיפה
נבדק רק  5ימים בשנתיים
)הארץ(31.12.12 ,
 שפכי בתי הבד ברשות
הפלסטינית זיהמו את נחל
אלכסנדר
)הארץ(1.1.13 ,
 בזן מרחיבה את צעדי
ההתייעלות בניסיון לחסוך 50
מיליון דולר ב2013 -
)דה מרקר(2.1.13 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

עוד  MW 30לחשמל סולארי PV
רשות החשמל פרסמה הסדרה נוספת ל 2013 -הכוללת  10מגה-ואט למתקנים ביתיים שיהיו זכאים
לתעריף של  70אג' לקוט"ש לתקופה של  20שנה ,ו 20 -מגה-ואט למתקנים מסחריים במתכונת מכרז
הפוך :הרשות קבעה מחיר נמוך ממחירי החשמל כיום עליו מתחרים בהתאם ל"היענות השוק".

 הירוקים :הערבויות הנדרשות
מחברות הגז והנפט נמוכות מדי
)ידיעות אחרונות(3.1.13 ,

ת"י  579חלקים  1.1ו :1.2 -מערכות סולאריות לחימום מים – קולטים סולאריים
מכון התקנים הישראלי פרסם לנערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .31.1.13

 האוסטרלים שוקלים לפצל את
לוויתן – ולשבור את מונופול
הגז
)דה מרקר(6.1.13 ,

דלקן אוניברסאלי
משרד האנרגיה והמים פרסם הליך תחרותי לבחירת התקן תדלוק אוטומטי כללי ולאספקתו ,למקרה
שבו לא יקבע תקן ישראלי למוצר .לאחר שנה מסיום ההליך ובחירת הספק תחויב כל תחנת דלק
שקיימת בה מערכת אוטומטית להקים לפחות עמדה אחת עם דלקן אוניברסאלי.

איכות הסביבה
ועדת IRBCA
הצוות המצומצם של חברי ועדת  IRBCAבראשות פרופ' אורי מינגלגרין יתכנס ב 24 -בינואר וידון
בצעדים שיש לנקוט עד לשלב ביצוע הפיילוט .במכון גובשה מתודולוגיה לבחינת סיכונים מקרקעות
מזוהמות המבוססת על תכנית  RBCAהמקובלת במדינות רבות בארה"ב.
גידול של  438%בצריכת מזוט ליצור חשמל
צריכת מזוט ד .ד .ג לייצור חשמל בחודשים ינואר – נובמבר  2012הסתכמה ב 949 -אלף טון ,גידול
של  438%לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,לפי דוח צריכת הדלק של מינהל הדלק והגז במשרד
האנרגיה והמים .בצריכת כל מוצרי הדלק בחודשים אלו נרשם גידול של  22%לכ 12.2 -מיליון טון.
ועדת ציוד סובב
ועדת ציוד סובב של המכון בראשות אליעזר סנדורביץ מחדשת השנה את פעילותה .הוועדה תעסוק
בהיבטים המקצועיים של תפעול והקמה של מתקני תהליך גדולים בתעשיות הכימיה ,הזיקוק ,ועוד.
משלחת ממונגוליה סיירה ברמת חובב
משלחת ממונגוליה ביקרה באתר 'אפעה' ברמת חובב ובאתרים נוספים כדי ללמוד מהניסיון
הישראלי בתחום ניהול ומניעת זיהום מים ובנושא שיקום קרקעות.
סמינר :ייצור אנרגיה באמצעות טכנולוגיות מבוססות ביו-גז
 - 12.3.13מלון דן פנורמה חיפה -
מאורגן על ידי השלוחה הישראלית של הארגון הבינלאומי CIGRE
למידע נוסף ולהרשמה :דוא"ל ,ue213@iec.co.il :טל04-8183355 .

הוועידה העולמית ה 8 -על אולפינים:

 רישיון חדש לחברת החשמל
בשטחים ,למרות חובות הענק
)דה מרקר(7.1.13 ,
 IDE תקים את מתקן ההתפלה
הגדול בארה"ב
)דה מרקר(7.1.13 ,
 משרד האנרגיה שוקל לדרוש
מטדי שגיא ובני שטיינמץ את
מרבית רישיונות חיפושי הנפט
והגז
)גלובס(7.1.13 ,
 חברת החשמל תקים תשתית
בקיבוצים – את העלות ישלמו
כלל הצרכנים
)דה מרקר(8.1.13 ,
 משרד האנרגיה נערך לשינוי:
לא נמצא מספיק גז ,מכסת
הייצוא תקטן
)כלכליסט(8.1.13 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס על תמחור ותחרות של  LNGבשווקים העולמיים:
Global LNG markets, pricing and competition
18 – 19 March 2013, London, UK
www.energyinst.org

 טדי שגיא מרים ידיים מחיפושי
הגז? פיטר את רוב עובדי
ג'נסיס
)כלכליסט(6.1.13 ,

•

• The 8th. ICIS World Olefins Conference

6 March 2013, Amsterdam, The Netherlands
www.icis.com/worldolefins
הוועידה ה 2 -ותערוכה על אנרגיה סולארית טרמית:

• CSP South Africa – 2nd Solar Power Thermal Conference & Expo
4 – 5 February 2013, Pretoria, South Africa
www.csptoday.com/southafrica/

עמוד 2

חיים לבנון  ,26ת.ד ,17081 .תל אביב  | 61170טל | 03-6414271 .פקסwww.energy.org.il | 03-6427033 .

