כ"ט שבט תשע"ב 22 ,פבר' 2012

ישראל ומחירי הנפט
הסיכוי למתקפה ישראלית על מתקני הגרעין באיראן נכלל לראשונה ברשימת הגורמים לעליית
מחירי הנפט .בימים האחרונים נרשמה עלייה במחירי הנפט למרות איתותים על חולשה שמסתמנת
בביקוש בשל המצב הכלכלי .נפט גולמי  Dated Brent Spotנסחר בימים האחרונים במחיר של
 121.79דולר לחבית ,ומחיר נפט גולמי  WTIעלה ל 103.21 -דולר לחבית .על האנליסטים
והמומחים השונים להסביר את העלייה במחירי הנפט ,למרות נתונים כלכליים שדוחפים בדרך כלל
את מחירי הנפט כלפי מטה .גל הקור באירופה ומתיחות גיאופוליטית במזה"ת בתיבול של סיכוי
למתקפה ישראלית באיראן אמורים להסביר את עליית המחירים ,מול השינוי האחרון בתחזית
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ,הממתן את הגידול בביקוש לנפט ל 800 -אלף ח/י בלבד ב,2012 -
ומול ההודעה של 'מודיס' על הורדת דירוג האשראי של  3מדינות אירופיות וקביעה של "אופק
שלילי" ל 3 -מדינות אירופיות נוספות .הפער בין מחיר הנפט מסוג 'ברנט' לנפט מסוג  WTIשוב
התרחב ,ומחיר 'סל אופ"ק' עלה בשבוע האחרון ב 2 -דולר ל 117.19 -דולר לחבית ,לעומת מחיר
מומצע של  107.64דולר לחבית לשנת .2011

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

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

מרצה אורחת :פרקסואלה אנטוניאדו קיריאסו ,שרת המסחר ,התעשייה והתיירות של קפריסין
בהשתתפות 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
.
דלק סילוני – מהייצור ועד המסוף
יום עיון 19.3.12
יום שני 19 ,במרץ  ,2012בשעות 13:00 – 09:00
באודיטוריום בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
ביום העיון ישתתפו בכירי המומחים בישראל לדלק סילוני ,שירצו על ייצור דלק סילוני )דס"ל(
בבתי הזיקוק ,התקן הישראלי לדס"ל וההבדלים מהתקן האמריקאי ,אירועים חריגים בדלקים
תעופתיים ,תוספים לדס"ל ,שינוע דס"ל בקווים ארציים וסינון דס"ל במהלך שרשרת האספקה
מבתי הזיקוק עד למשתמש הסופי.
לתוכנית וטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים וימי עיון בחודשים הקרובים:

ועדת בטיחות וכיבוי אש27/2/12 ,
ועדה למניעת זיהום1/3/12 ,
ועדת דלקים חלופיים5/3/12 ,
ועדת שימושים ובדיקות6/3/12 ,
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

כותרות אנרגיה
מי ירוויח מתוכנית החשמל
המוזל – בטר פלייס או
לקוחותיה?
)כלכליסט(9.2.12 ,
בממשלה בודקים :מדוע נדחו
קידוחי "שרה" ו"מירה"
בשלושה חודשים
)דה מרקר(9.2.12 ,
חברת החשמל גייסה בחו"ל
חצי מיליארד דולר בריבית
של 6.7%
)דה מרקר(9.2.12 ,
הצעת חוק :רישיונות חברת
החשמל יוארכו בלי אישור
ועדת הכלכלה
)דה מרקר(12.2.12 ,
שותפות תמר תספק גז טבעי
למפעלי נשר
)מעריב(13.2.12 ,
מאגר דולפין :ההערכות
לכמויות הגז קטנו ב85% -
)מעריב(13.2.12 ,
משרד האנרגיה חוסם את
"ספסור" רישיונות חיפושי הגז
)כלכליסט(13.2.12 ,
חלון חשמל ,הדור הבא
)ידיעות אחרונות(13.2.12 ,
סאנפלאואר חוזרת לספרד:
תרכוש פארק סולארי ב8 -
מיליון יורו
)דה מרקר(14.2.12 ,

● השתלמות בנושא גז טבעי :שיטות
וטכנולוגיות של מדידה
בהשתתפות נציגי חברת ELSTER
מתוכנן ל 2 -במאי 2012

מגדל בבל מודל 90 – 2012
ק"מ מערבית לחיפה
)דה מרקר(15.2.12 ,

● סמינר בנושא תדלוק בדס"ל
בהשתתפות נציג חברת AIR BP
מתוכנן ל 30 -במאי .2012

"משק החשמל בקיץ הנוכחי –
במצב הגרוע ביותר שהיה אי
פעם"
)מעריב(15.2.12 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
1
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אנרגיה בכנסת ותקינה
הצעת חוק משק] החשמל )תיקון – שינוי הרכב הרשות( ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ אמנון כהן וכרמל שאמה–הכהן המבקשת לשנות את הרכב מליאת רשות
החשמל ,ולצרף נציג מהמשרד להגנת הסביבה ועוד מומחה בתחום ,ולהגדיל את מספר החברים
מחמישה לשבעה חברים.
מכרז למתן תמריצים לביצוע סקרים לשימור אנרגיה
האנרגיה והמים לביצוע סקרים מקיפים לאיתור הפוטנציאל לשימור
"לאשל
מכרז פומבי 7/12
משרדמשילוב
יהיה מנוס
אנרגיה בעסקים ובמוסדות .ניתן להגיש הצעות עד .29.3.12
שימוע – תקנות מקורות אנרגיה )פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה(
משרד האנרגיה והמים פרסם להערות הציבור את נוסח תקנות מקורות אנרגיה )פיקוח על יעילות
צריכת אנרגיה( ,התשע"ב –  .2012ניתן להעביר הערות עד .27.2.12
הצעת חוק הקרינה הבלתי מייננת )תיקון – מניעת ניגוד עניינים( ,התשע"ב – 2012
פורסמוחוק של ח"כ מגלי והבה ועוד  4ח"כ המבקשת לנתק את הקשר בין המודדים לבין החברות.
הצעת

איכות הסביבה

כותרות אנרגיה
משרד הפנים מזרז קידוח
במחלוקת
)ידיעות אחרונות(16.2.12 ,
נובל אנרג'י :פרויקט קידוח תמר
עומד בלו"ז ,הגז הטבעי יגיע עד
אפריל 2013
)כלכליסט(16.2.12 ,
החלופה היבשתית של מתקן
הגז לא תקודם
)כלכליסט(16.2.12 ,
ישראל וקפריסין יהדקו את
השת"פ במיזמי הגז; טורקיה:
זו פרובוקציה ופגיעה בריבונות
שלנו
)גלובס(17.2.12 ,

אושר החוק לטיפול סביבתי בפסולת ציוד אלקטרוני
הממשלה אישרה את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה :חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני ,התשע"ב .2012-החוק מסדיר לראשונה את מנגנוני הטיפול בפסולת הנוצרת ממוצרי
אלקטרוניקה וחשמל ,ובין הייתר מחייב יצרנים ויבואנים במחזור  50%ממכירות המוצרים בשנה.

הכנסות המדינה מגז יושקעו
בחו"ל; בכל שנה יוקצו 4%
לחינוך ולביטחון
)דה מרקר(19.2.12 ,

חוקים סביבתיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דנה היום בהצעת חוק הגנת הסביבה )מרשם פליטות
והעברות לסביבה( התשע"א– – 2011הכנה לקריאה שניה ושלישית ,ובהצעת חוק הגנת הסביבה
)מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה ולהעברתם( ,התשע"א– – 2011הכנה לקריאה ראשונה.

ישראל תתיר יצוא של גז טבעי
בהתאם לגודל הרזרבות
)דה מרקר(19.2.12 ,

מכרז לשירותי ייעוץ בגיבוש מדיניות לניהול פסולת מסוכנת
מכרז פומבי  36/11של האגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה לרכישת שירותי ייעוץ
מקצועי לסיוע בגיבוש ויישום מדיניות לניהול פסולת מסוכנת .ניתן להגיש הצעות עד .4.3.12
ש
רשות החשמל העניקה עוד  19רשיונות
רשות החשמל העניקה ב 13 -בפברואר  19רישיונות מותנים לתקופה של  42חודשים להקמת
מתקני יצור חשמל סולאריים המחוברים לרשת החלוקה .רשימת מקבלי הרישיונות באתר הרשות.
ממונהבתוך
הכשרת25% -
בדלק יזנק בכ
המס על
אנרגיה של מכון התקנים הישראלי
קורס
פתיחה ב 22 ● 28.2.12 -מפגשים אחת לשבוע ●
להרשמה :טל03-6465091 ,03-6465085 .

דירקטוריון חברת החשמל אישר
את עסקת הגז עם שותפות תמר
)דה מרקר(20.2.12 ,
ראש הממשלה הקים ועדה
שלישית לענף הגז; עוזי לנדאו:
"פעלת בניגוד למינהל תקין"
)דה מרקר(20.2.12 ,
"פרויקטים סולאריים בנגב יעניקו
הזדמנות למגזר הבדואי"
)כלכליסט(21.2.12 ,

אנרגיה בינלאומית
ועידה על נפט וגז בטורקמניסטן

• Turkemenistan Oil & Gas Road Show 2012
14 – 15 March 2012, Berlin, Germany
www.turkemenistan-europe.com
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הוועידה השנתית ה 5 -על תקשורת נפט וגז:

• Oil and Gas Communications
21 – 22 March 2012, London, UK
www.smi-online.co.uk
תערוכה על אנרגיה מתחדשת:

• New Energy Husum
15 –18 March 2012, Husum, Germany
www.new-energy.de
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