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שיא בהספקת הנפט העולמית באוקטובר  90.1 :2011מיליון ח/י
היצע הנפט העולמי גדל לשיא של  90.127מיליון חביות ביום )ח/י( בממוצע בחודש אוקטובר ,גידול
של  590אלף ח/י לעומת החודש הקודם ,ושל  1.5מיליון ח/י לעומת אוקטובר  ,2010לפי נתונים
ראשוניים שפרסם אתמול שבועון הנפט  .PIWהגידול בהספקה מיוחס לחזרה לתפוקה מלאה בים
הצפוני ובצפון אמריקה ,ולגידול בתפוקה של לוב ואנגולה .מנגד הקטינו סוכנות האנרגיה
הבינלאומית ) (IEAומשרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAאת תחזיות הביקוש לנפט לטווח הקצר,
בעקבות תחזיות לצמיחה כלכלית גלובאלית חלשה יותר .תחזית הביקוש המעודכנת של  IEAצופה
ביקוש של  89.2מיליון ח/י נפט ב 2011 -ו 90.5 -מיליון ח/י  .2012 -לפיכך אין זה מפתיע
שהתחזית האחרונה של משרד האנרגיה האמריקאי לטווח קצר צופה יציבות במחיר הקנייה
הממוצע של נפט גולמי לבתי הזיקוק 100 :דולר לחבית ב 2011 -ו 100 -דולר גם ב .2012 -יש
לציין שמחיר הנפט הגולמי ) (WTIברבעון השלישי היה נמוך ב 11 -דולר לחבית ממחיר הקנייה של
בתי הזיקוק .בעת כתיבת שורות אלו נסחר בניו יורק נפט גולמי במחיר של  98.14דולר לחבית
) (WTI Spotובלונדון במחיר של  112.26דולר לחבית ).(Dated Brent Spot

הודעות על ימי עיון וקורסים
.
בטיחות במעבר לגז טבעי – מחזור ב'
15 - 14.12.11
קורס הדרכה בן יומיים ,שיתקיים בימים ד' ו -ה' 15 – 14 ,בדצמבר ,2011
בשעות  16:00 – 09:00באודיטוריום בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.
הרצאות על תכונות הגז הטבעי ותהליך הבעירה ,הספקת הגז ,ציוד לתעשיית הגז הטבעי,
עבודות צנרת ,נוהלי בטיחות בתעשיית הגז ,מצבי סיכון ונוהלים בשעת חירום ,דרישות אוורור
עבור מכשירי בעירה ותאי שטח סגורים ,ועוד) .ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית(
למסיימי הקורס תוענק תעודה המאושרת ע"י חברת GGNI
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כנס בנושא :טיפול בקרקעות מזוהמות
.
10.1.11
בשעות  15:00 – 08:30בבית חיל האוויר בהרצליה
בהשתתפות השר להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,שר השיכון והבינוי ,אריאל אטיאס ,נשיא
התאחדות הקבלנים ,ניסים בובליל ,מנכ"לי משרדים ממשלתיים וחברות מובילות ובכירים
נוספים.בכנס יידונו ההיבטים הכלכליים והמשפטיים של הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות,
והשלכות הצעת החוק על המשק הישראלי .בנוסף ,הרצאת מומחה על שיקום קרקעות ברחבי
העולם ודיון על אספקטים כלכליים נדל"ניים של שיקום קרקעות ועל ההשלכות המימוניות של
הצעת החוק.

ישיבות הועדות המקצועיות
ועדת גפ"מ – 1/12/11
ועדת מחקרים – 5/12/11
ועדת בטיחות וכיבוי אש – 6/12/11
ועדת דלקים אלטרנטיביים – 12/12/11
ועדת שימושים ובדיקות – 3/1/12
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
השתלמות בנושא מגופים
מתוכננת ל13.12.11 -
באודיטוריום בבניין בית הספר
למדעי הנפט והאנרגיה
השתלמות בנושא מגופים לצנרת דלק וגז
טבעי ,שתועבר על ידי נציגי החברות
ומחו"ל.
מישראל
בתחום
המובילות
ההרצאות יתמקדו בבחירת מגופים ,חומרי
מבנה ,סוגי מגופים ,תקנים בינלאומיים,
התקנה ,תפעול ואחזקה.

כותרות אנרגיה
נתניהו ושטייניץ הבטיחו אבל
קרן רווחי הגז עדיין לא הוקמה
)כלכליסט(3.11.11 ,
תוכנית התייעלות חדשה
בחברת החשמל; 2,000
עובדים יפרשו
)דה מרקר(6.11.11 ,
תחנת הכוח בחיפה תופעל על
גז טבעי מנובמבר
)כלכליסט(6.11.11 ,
לעשות כסף מביוב
)מעריב(6.11.11 ,
תגלית חדשה :נמצאו סימני גז
ראשונים ב"דולפין "1
)דה מרקר(7.11.11 ,
החברה לישראל תקים את
תחנת הכוח ההידרו-אלקטרית
הגדולה בפרו בהשקעה כוללת
של  900מיליון דולר
)דה מרקר(7.11.11 ,
תרכובות ברום מתרחב בזכות
פיתוח "ירוק"
)גלובס(7.11.11 ,
מסתמן :כיל תקים חברה
שתנהל את קציר המלח
)גלובס(7.11.11 ,
הנזק הכלכלי של קידוחי הגז
)ידיעות אחרונות(7.11.11 ,
החברה הסולארית סאנדיי
אנרג'י פיטרה שליש מעובדיה
)כלכליסט(9.11.11 ,
רגע האמת :חברת החשמל
מתקשה לגייס מימון" :הפתרון
לא הפרטה"
)גלובס(10.11.11 ,
עמוד 1

לתוכנית ולטופס הרשמה הקש כאן
1

אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה
משק הגז הטבעי בישראל
הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בראשות מנכ"ל משרד התשתיות
הלאומיות ,שאול צמח ,פרסמה פנייה לקבלת עמדות הציבור בנושא .הנוסח המלא של הפנייה נמצא
באתר המשרד .את ניירות העמדה יש להגיש עד  15בדצמבר .2011
"לא יהיה מנוס משילוב
ועדה חדשה במכון  -ועדת מחקרים
בישיבה הראשונה של הוועדה שנערכה ב 3 -בנובמבר נבחרה ד"ר יוספה בן אשר ליו"ר .הוועדה
הוקמה במטרה לערוך מחקרים שיקדמו את הידע המקצועי של משק הדלק תוך שיתוף פעולה עם
גופים אקדמאיים ,בניית מאגר של מדענים צעירים ואיסוף ידע להתמודדות עם אירועים חריגים.
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק גפ"מ במכלית( ,התשע"א – 2011
משרד התשתיות הלאומיות פרסם להערות הציבור את טיוטת הצו .העברת הערות עד .27.11.11
פורסמו
מכרז  :64/11ייעוץ ותכנון סטטוטורי למתקני גז
כנס מציעים ייערך ב 20 -בנובמבר .2011

איכות הסביבה
לראשונה :דוח  OECDעל הביצועים הסביבתיים של ישראל
בעקבות הצטרפות ישראל לארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפתוח ) (OECDבחן הארגון לראשונה את
המדיניות הסביבתית של ישראל .הדוח כולל סקירה של הביצועים הסביבתיים והמלצות לביצוע.
הדוח המלא מופיע באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
אושרו תקנות לחוק האסבסט
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה את התקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק
)הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים( ,התשע"ב –  .2011התקנות מאפשרות למשרד
להגנת הסביבה להפחית עיצומים כספיים ולפרוס אותם לתשלומים בתנאים מסוימים.

רשות ההגבלים :חוזה הגז של
חברת החשמל ושותפות תמר
יפגע בתחרות
)דה מרקר(10.11.11 ,
גיוס שלישי לבטר פלייס :הכפילה
את שוויה ל 2.25 -מיליארד דולר
)דה מרקר(13.11.11 ,
תאגיד  CNOOCהסיני במגעים
להשקעה במאגר הגז לוויתן
)כלכליסט(13.11.11 ,
החוזה של חברת החשמל עם
שותפות תמר קוצץ ב40% -
)דה מרקר(14.11.11 ,
נובל אנרג'י משהה חתימה על
הסכם לייצוא גז למזרח אסיה
)כלכליסט(14.11.11 ,
הדרך של תשובה למזרח הרחוק
עוברת בקפריסין
)גלובס(14.11.11 ,
נצחון לפעילי הסביבה :לא תוקם
תחנת דלק בשוני
)הארץ(15.11.11 ,

פורום נשים באנרגיה
ש
ח"כ זהבה גלאון היתה אורחת פורום נשים באנרגיה של המכון במפגש שהתקיים בתחילת השבוע.
הפורום מאגד את המנהלות הבכירות בתחום האנרגיה והסביבה בישראל.
עבודה בטוחה בחורף
באתר המוסד לבטיחות ולגיהות פורסמו עצות והמלצות להקטנת הסיכונים מתופעות החורף.
המס על בדלק יזנק בכ 25% -בתוך
פרס למצוינות סביבתית
המשרד להגנת הסביבה מעניק זו השנה השלישית את פרס השר למצוינות סביבתית .טקס הענקת
הפרס ייתקיים בבית הנשיא בירושלים ב 8 -בינואר .2012

אנרגיה בינלאומית
קורס על ניהול סיכוני מחיר בתעשיית הנפט:

• Price Risk Management in the Oil Industry
28 November - 2 December 2011, Cambridge, UK
www.energyinst.org
קונגרס הנפט ה 20 -של :WPC
th

• The 20

World Petroleum Congress
4 – 8 December 2011, Doha, Qatar
www.20wpc.com

ועידה ותערוכה של איגוד אנרגית הרוח האירופי על אנרגית רוח בים:
• EWEA Offshore 2011
29 November – 1 December 2011, Amsterdam, The Netherland
www.ewea.org/offshore2011
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