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תנודות במחירי הנפט ושפל חדש במחירי הגז הטבעי בארה"ב
נמשכים הניסיונות להוריד את מחירי הנפט באמצעות הצהרות והדלפות אך ספק אם הם יעלו יפה.
המחירים ירדו אתמול בעקבות הצהרה של עלי נעימי ,שר הנפט של ערב הסעודית ,על אפשרות
להגדלה מיידית של תפוקת הנפט הסעודית ב .25% -מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ל 124.53 -דולר
לחבית .ומחיר נפט  WTIל 105.61 -דולר לחבית .דיווחים על תפוקת שיא של ערב הסעודית ועל
דיון בין נשיא ארה"ב לראש ממשלת בריטניה על שחרור נפט מהמלאי האסטרטגי של ארה"ב ,כבר
גרמו לירידת מחירים בסוף השבוע שעבר ,אולם המחירים שבו ועלו לאחר שהבית הלבן הודיע
שהידיעה אינה מדויקת .סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה בדוח שוק הנפט לחודש מרץ 2012
מחירים גבוהים בחודשים הקרובים בשל הירידה בכושר התפוקה העודף בעולם ,ומחירים גבוהים
ב 2012 -צופה גם בנק אמריקה ) (BofAשהעלה השבוע את תחזית מחירי הנפט של ל 118 -דולר
לחבית 'ברנט' ול 106 -דולר לחבית .WTI
מול מחירי הנפט הגבוהים ירד אתמול מחיר הגז הטבעי בארה"ב  Henry Hub Spotלשפל חדש
של  2.03דולר ל 1 -מיליון  ,BTUוהרצפה החדשה שוב עוררה תהיה אם ניתן לרדת נמוך ממנה.

חדש על המדף
.

נפט ומוצריו

עורך מקצועי :משה רבייב
יצא לאור ספר רחב יריעה שנכתב על ידי מיטב המומחים במדעי הנפט בישראל .הספר מגיש
לקורא תמונה מקיפה של נושא הנפט ומוצרי הנפט .פרקי הספר כוללים מידע מקצועי רב על :נפט
גולמי ובתי זיקוק ,גפ"מ ,בנזין לרכב ולתעופה ,מוספים ,קרוסין ,סולר ומזוט ,ביטומן ,קורוזיה
ומיקרוביולוגיה במוצרי הדלק ,היבטי בטיחות ,איכות הסביבה והפחתת מזהמים ממנועים ,ועוד.
 16פרקים ●  415עמודים ● רשימה של מקורות ביבליוגרפיים ● אינדקס בעברית ובאנגלית
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
להזמנות :טל ,03-6414271 .מיילinfo@energy.org.il :
.
יום עיון :שיטות מדידה לגז טבעי
יום שלישי 8 ,במאי  ,2012בשעות 14:00 – 09:00
באודיטוריום בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
בעקבות החלטת הממשלה לחסוך באנרגיה ,החלו מפעלים רבים בתהליך הסבה לשימוש בגז
טבעי כתחליף לדלקים הקיימים .יום העיון כולל הרצאות על מגוון נושאים הגז הטבעי ותכונותיו,
שיטות ואמצעי מדידת ספיקת גז וגז טבעי ,תיקון נפח ) (Volume Correctorואביזרים וציוד
נלווה .ההרצאות יועברו ע"י נציג חברת  ELSTER vital connectionsמהמובילות בעולם
בתחום הגז הטבעי.
להזמנה וטופס הרשמה הקש כאן

כנס" :סביבה "2050
סביבה 2050
הכנס יתקיים ביום שלישי 27 ,במרץ ,2012
במלון הילטון ,בתל-אביב
פאנלים מרכזיים:
● אין לנו Planet B
● היסטוריה ,תיאולוגיה ,אקולוגיה –
מסע בין עבר לעתיד
● מושב תעשייה ,סביבה ,צמיחה
לתוכניית הכנס והרשמה הקש כאן

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים וימי עיון בחודשים הקרובים:
ת
● השתלמות בנושא גזי קרקע
בהדרכת Dr. Atul M. Salhotra
מתוכנן ל 19 -באפריל 2012
● סמינר בנושא סינון דס"ל
בהשתתפות נציג חברת AIR BP
מתוכנן ל 30 -במאי 2012
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
האסדה המפיקה גז ממאריB -
שוקעת מהר מהצפוי
)גלובס(8.3.12 ,
דיווח BG :תמכור את מאגר
הגז מול עזה
)דה מרקר(9.3.12 ,
האוצר :קנסות המהירות יפצו
על הפחתת המס על הדלק
)ידיעות אחרונות(11.3.12 ,
נובל אנרג'י תניח צינור תת ימי
מבלוק  12לקפריסין בעלות 2
מיליארד דולר
)גלובס(13.3.12 ,
הצעת חוק :קנס מזערי של
 450אלף שקל למניעת זיהום
שמן בים
)גלובס(13.3.12 ,
תחרות לבטר פלייס :רשות
החשמל תאפשר לטעון
מכוניות בתעריף ביתי
)דה מרקר(13.3.12 ,
האנרגיה הירוקה של דגן
)ידיעות אחרונות(13.3.12 ,
 ATPתקים קרן חיפוש גז
ונפט בישראל
)כלכליסט(13.3.12 ,
 110מיליון חביות נפט מול
חופי הרצליה
)ידיעות אחרונות(14.3.12 ,
נחתמה עסקת הגז הגדולה
במדינה :חברת החשמל
תרכוש מ"תמר" גז ל 15 -שנה
ב 8 -מיליארד דולר
)גלובס(15.3.12 ,
חברת החשמל מבקשת
מהאוצר תוספת ערבויות של
 3מיליארד ש' לרכישת דלק
)גלובס(15.3.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה
חוק משק הדלק ],התשע"ב – 2012
חוק הגז )בטיחות ורישוי( )תיקון( ,התשע"ב – 2012
ועדת השרים לחקיקה דחתה בישיבה מיום  18.3.12את הדיון בחוק משק הדלק ובחוק הגז .שתי
הצעות החוק המקיפות הוגשו על ידי משרד האנרגיה והמים במטרה להסדיר את משק האנרגיה.

כותרות אנרגיה
מנכ"ל האוצר :משבר הגז הטבעי
יגרום למשק נזק של 15
מיליארד שקל
)דה מרקר(15.3.12 ,

שימוע בנושא מקשר ימי לפריקת גז טבעי מאניות
משילובהליך שימוע בנושא ייבוא גז טבעי נוזלי באמצעות מקשר ימי
תקיים
המועצה לענייני גז
טבעימנוס
"לא יהיה
לפריקת גז טבעי מאניית גט"ן מגזזת .הייבוא יאפשר למשק לגשר על פערי הביקוש וההיצע של הגז
הטבעי בשנים הקרובות .עם סיום ההליך תגבש רשות הגז הטבעי את הסדרי השימוש במתקנים.

מהפכת הגז מגיעה לטיילת
בתל אביב
)דה מרקר(15.3.12 ,

תקן ישראלי ת"י  :413תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .15.4.12

לוקר :לתמרץ רשויות שבהן
יוקמו מתקנים לקליטת גז
)מעריב(15.3.12 ,

תקן ישראלי ת"י  1001חלק  1ג"ת  :2בטיחות אש בבניינים :מערכות מיזוג אוויר ואוורור
פורסמו
התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .14.4.12
מכון

איכות הסביבה
לראשונה בישראל :רשות החשמל אישרה הקמת שדות סולאריים
מליאת רשות החשמל אישרה לראשונה  9רישיונות להקמת שדות סולאריים גדולים לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהיקף של  385מגה-ואט .הרישיונות יכנסו לתוקף עם חתימת שר
האנרגיה .עד עתה העניקה הרשות רישיונות לייצור חשמל סולארי בהיקף של כ 1,200 -מגה-ואט.
הצעת חוק :מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן ,התשע"ב2012 -
המשרד להגנת הסביבה הגיש הצעת חוק המחייבת גופים שבתחומם רצועת חוף או הפועלים בים
)כולל מתקני חיפוש והפקת נפט וגז טבעי( ,בהכנת תכניות היערכות להתמודדות עם תקריות
זיהום ים .סכום העיצומים הכספיים על הפרת החוק נע בין  25,000לבין  452,000שקלים.
תקן ישראלי ת"י  :14005מערכות ניהול סביבתי – קווים מנחים ליישום בשלבים של מערכת
ניהול סביבתי ,לרבות השימוש בהערכת ביצועים סביבתיים
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .4.4.12
ש
אושר החוק לדיווח על פליטת חומרים מזהמים לסביבה
מליאת הכנסת אישרה ב 20.3.12 -בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק.
משה קראדי :המפכ"ל – בקדמת הבמה ומאחורי הקלעים
בתוך
ניצב יזנק בכ-
על-בדלק
קראדי ,המפכ"ל ה 15 -של משטרת ישראל,
25%שה
)בדימוס( מ
המסרב
ספר חדש של
המציע הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של עבודת המשטרה בישראל.
בהוצאת ידיעות אחרונות ● ספרי חמד

ועדת צמח למבנה משק הגז
העתידי ממליצה" :להתיר יצוא
אך לשמור על עתודת גז
לאומית"
)גלובס(16.3.12 ,
"נובל תגלה מאגרי גז בהיקף של
יותר מ"BCM 200 -
)גלובס(16.3.12 ,
לנדאו מגיב להקלות שאישר
לפז" :ייתכן שנשנה שוב את חוק
הדלק"
)דה מרקר(19.3.12 ,
יו"ר חברת חשמל לנתניהו:
"ישראל מתגלגלת במדרון"
)ידיעות אחרונות(19.3.12 ,
לראשונה :חברת קידוח הסכימה
לפיקוח סביבתי
)ידיעות אחרונות(19.3.12 ,
"תגליות הגז יוזילו את החשמל,
המים ועלויות התעשייה הכבדה"
)כלכליסט(20.3.12 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה ה 13 -על גז טבעי נוזלי:

• LNG, Commercial, production and financial drivers
9 – 10 May 2012, London, UK
www.lng-europ.com
הוועידה השנתית ה 9 -על פטרוכימיה:

• Global Petrochemical Conference 2012
14 – 16 May 2012, Cologne, Germany
www.wraconferences.com/globalpetrochemicals
קורס על כלכלה ומימון של אנרגיה מתחדשת:

• Economic Analysis, Financing & Modeling for Renewable Energy
18- 22 June 2012, London, UK
www.euromoneytraining.com/energy
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