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 – 2011שנת שיא למחירי הנפט של אופ"ק
מחירי הנפט בשנת  2011לא שברו את השיא של  147דולר לחבית שנרשם ביולי  ,2008למרות
מלחמת האזרחים בלוב ו'האביב הערבי' במזרח התיכון ,שעודדו בזמנו תחזיות למחירים של 120
דולר ואפילו  200דולר לחבית .שיא המחירים של  2011נרשם באפריל והיה  127 – 125דולר
לחבית בלבד ,אך גם כך נהנו יצואניות הנפט משנה מצוינת .המחיר הממוצע לחבית 'סל אופ"ק'
)ממוצע משוקלל של כל סוגי הנפט שמפיקות מדינות אופ"ק( שבר ב 2011 -שיא של כל הזמנים
והגיע ל 107.47 -דולר לחבית ,לעומת  77.45דולר ב ,2010 -ו–  61.06דולר ב .2009 -עשר שנים
קודם לכן ,ב ,2001 -היה המחיר הממוצע של חבית 'סל אופ"ק'  23.12דולר בלבד ,וכפי שמציין
כתב העת 'ערב אויל אנד גז' יתכן שמחירי 'סל אופ"ק' משקפים טוב יותר את שוק הנפט מאשר
מחירי הנפט מסוג 'ברנט' או  ,WTIהמשמשים בדרך כלל כקנה מידה .בינתיים משפיעים על מחירי
הנפט שני כוחות מנוגדים :הבעיות הכלכליות של האיחוד האירופי מחד ,והחששות מהפרעות
בהספקה בשל המתיחות עם איראן והשביתות בניגריה ,מאידך .בטווח הקרוב יגברו כנראה הכוחות
הלוחצים על המחירים כלפי מעלה ,בעיקר בשל החששות מפני חסימת מצרי הורמוז.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

הוועידה הלאומית ה 4 -לאנרגיה 2012
●  14במרץ  ● 2012במלון הילטון ת"א ●

מרצה אורחת :פרקסולה אנטוניאדו קיריאסו ,שרת המסחר ,התעשייה והתיירות של קפריסין
בהשתתפות שר הביטחון ,אהוד ברק ,מנכ"לי משרדי הממשלה ובכירי משק האנרגיה
על סדר היום בוועידה :למה הגז לא זורם? כיצד מתגברת חברת החשמל על המשבר הפיננסי?
משק הדלק דקה אחרי המהפכה ,מצב תעשיית חיפושי הנפט והגז ,ראיון של אחד על אחד :גבי
אשכנזי ועידן גרינבאום ,ניתוח פיננסי של משק האנרגיה ,ועוד.

למידע נוסף אנא פנה למחלקת ההדרכה

 .קורס :יישום תהליך  IRBCAלניהול אתרים מזוהמים
מחזור א' ● 23 – 24.1.12 :מחזור ב') 25 – 26.1.12 :ההרצאות באנגלית(
בשעות  17:00 – 09:00בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
המרצה :ד"ר אטול סלהוטרה ,מומחה בינלאומי בתחום ,הטמיע והתאים את התהליך בעשרות
מדינות בארה"ב ובאירופה וסיים בימים אלו את תהליך ההטמעה גם בישראל.
הקורס יתמקד בתהליך  IRBCAובניהול יעיל כלכלית של ההתחייבויות הנובעות מאתרים
מזוהמים .מרכיבים עיקריים בתהליך כוללים :איפיון האתר ,הערכת סיכונים ,ניהול סיכונים
ומסמך ההנחיות שנכתב והותאם לישראל .כמו כן יוצגו מקרים שטופלו ויודגם יישום התוכנה.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדת גפ"מ – 2/2/12

קורסים וימי עיון בתכנון:

ועדה למניעת זהום – 2/2/12

● יום עיון על מערכות סינון דס"ל

ועדת מחקרים – 6/2/12

● קורס לפי API 653

ועדת שימושים ובדיקות – 6/3/12

● קורס :כלכלת נפט
● קורס :מבוא לגז טבעי

למידע נוסף נא לפנות למזכירות

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
גודל מאגר נובל בקפריסין –
בטווח העליון של ההערכות
)דה מרקר(29.12.11 ,
מנכ"ל כיל" :רצינו להימנע
ממאבק משפטי"
)גלובס(30.12.11 ,
יוסי לנגוצקי" :כבודי הוחזר לי"
)גלובס(30.12.11 ,
מחלוקת בממשלה :לייצא גז
דרך אילת – או לשמור אותו
לדורות הבאים
)דה מרקר(1.1.2012 ,
נתיבי גז גייסה חצי מיליארד
שקל למימון יבוא הגז
)דה מרקר(1.1.2012 ,
ארגוני סביבה מאיימים בפנייה
לבג"ץ" :ההסכם מעניק לציבור
פחות ממה שמגיע לו"
)הארץ(1.1.12 ,
ששינסקי :צריך להקים ועדה
לבחינת הטיפול בכל אוצרות
הטבע בישראל
)דה מרקר(2.1.12 ,
"ההבנות בנושא התמלוגים
מכיל תקפות לשנתיים"
)דה מרקר(2.1.12 ,
למרות נסיגת לנדאו :ש"ס
מקדמת את חוק החשמל
הכשר
)גלובס(3.1.12 ,
האוצר רוצה לייקר את תעריף
החשמל ב 9% -ולא להוזיל
אותו עד סוף 2015
)כלכליסט(4.1.11 ,
מר תשובה ומר דייוידסון,
תבחרו :לוויתן או תמר
)גלובס(4.1.12 ,
עמוד 1
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אנרגיה בכנסת ותקינה
]
הממשלה בנושא משק הגז הטבעי
מדיניות
הוועדה הבינמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל צפויה להגיש את
המלצותיה עד ליום  29בפברואר  .2012ניתן לקרוא את ניירות העמדה שהוגשו לוועדה ,ביניהן
המסמכים של ניק באטלר וחברת הייעוץ 'ווד מקנזי' ,באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים.

הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון – חובת התקנת מערכות סולאריות על בניינים ללא הגבלת
2011
התשע"ב
מנוס–משילוב
מספר הקומות(",לא יהיה
הצעת חוק של ח"כ זאב בילסקי ודב חנין המבקשת להחיל חובת התקנת מערכת סולארית להספקת
מים על כל בתי המגורים ,ללא הגבלה של מספר הקומות .חובה זו אינה חלה כיום על מבנים
שגובהם תשע קומות ומעלה.
תקן ישראלי ת"י  :62548דרישות תכן עבור מערכות פוטו-וולטאיות )(PV
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .26.1.12
פורסמו

כותרות אנרגיה
דליה אנרגיות תרכוש גז טבעי
מתמר ב 3.5 -מיליארד דולר
)כלכליסט(5.1.12 ,
החשמל יתייקר ב 13% -בתוך
שנה
)דה מרקר(8.1.12 ,
שר הנפט המצרי עבדאללה
גוראב :קרובים לסיכום על
חחקור הגז לישראל
)דה מרקר(8.1.12 ,
סאמיט מציעה  13מיליון שקל
תמורת הפרויקטים הסולאריים
של סאנדיי
)דה מרקר(8.1.12 ,

איכות הסביבה
 9מיליארד שקל  -העלות הכוללת של שיקום נזקי הזיהום בישראל
העלות הכוללת של שיקום נזקי הזיהום התעשייתי והבטחוני בישראל נאמדת ב 9 -מיליארד שקל,
אמר אתמול השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,בכנס על הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות
שערך המכון .שר השיכון והבינוי ,אריאל אטיאס ,הבהיר כי הוא תומך בתכנית השלבים לפינוי
קרקעות מזוהמות .נציגי התעשייה הצביעו על הצורך בהקטנת הבירוקרטיה וייעול הליכים ונוהלים
בהצעת החוק ,שאושרה בממשלה באוגוסט ונערכת עתה לקריאה שנייה ושלישית.
קוד סביבה ובטיחות לחיפושי והפקת נפט וגז טבעי
משרד האנרגיה והמים גיבש קוד סביבה ובטיחות לחיפושי והפקת נפט וגז טבעי ביבשה .המסמך
הופץ להתייחסות החברות הפועלות בתחום והגופים הירוקים.
שיקולים סביבתיים בתכנון מתקנים סולאריים לייצור חשמל
מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מ 12 -בדצמבר  2012שנכתב לפי בקשת ועדת
הפנים והגנת הסביבה של הכנסת .ניתן למצוא את המסמך באתר האינטרנט של הכנסת.
ש

עוגת החשמל הסולארי קטנה,
והספקים רבים על הפרוסות
)כלכליסט(8.1.12 ,
התגלית החדשה של חברות
הגז :גז זול הוא סכנה
)דה מרקר(9.1.12 ,
החוזים של "תמר" מתחילים
להיערם ,גם על חשבון EMG
)גלובס(11.1.12 ,

חודשה תכנית הגריטה של כלי רכב ישנים
המשרד להגנת הסביבה הודיע על חידוש התוכנית לגריטת כלי רכב ישנים החל מ 1 -בינואר
 .2012בעלי רכב ישן משנת ייצור  1992או קודם לכן יקבלו  3,000שקל והחזר יחסי של אגרת
הגרוט.יזנק בכ 25% -בתוך
הרכבעל בדלק
הרישוי תמורת המס

אנרגיה בינלאומית
ועידה ותערוכה על אסדות הפקה וציוד לקידוחים ימיים:

• Topesides: Platforms - hulls
31 January - 2 February 2012, New Orleans, LA, USA
www.topsidesevent.com
סדנה מעשית בהפעלת תוכנת 'אקסל' בנושא שרשרת ההספקה של גז טבעי:
• Practical Workshop: Excel analysis
12 – 15 March 2012, London, UK
www.energy.inst.org
ועידה על חקיקת אנרגיה מתחדשת :2012

• Conference on Renewable Energy Law 2012
8 March 2012, Brussels, Belgium
www.lexxion.de
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