א' שבט תשע"ב 25 ,בינו' 2012

מחיר הגז הטבעי בארה"ב 2.40 :דולר ל 1 -מיליון Btu
מחיר הגז הטבעי בארה"ב ) (Henry Hub Spotירד שלשום לשפל חדש של  2.25דולר ל 1 -מיליון
 .Btuביומיים האחרונים נרשם תיקון של  6.67%ו 9.58% -במחירו והוא נסחר היום ב 2.63 -דולר.
מחירי הגז הטבעי בארה"ב כבר הוכיחו שלאחר כל נקודת שפל עלולה להגיע נקודת שפל עמוקה
יותר ,כתבנו לפני  3חודשים .אז נעו מחירי הגז סביב  3.60דולר ל 1 -מיליון ) Btuר' דף אנרגיה
 .(5.10.11חורף מתון יחסית בצפון אמריקה ובעיקר היצע גדול של גז טבעי תרמו לקריסת
המחירים .לפי נתוני משרד האנרגיה האמריקאי גדלה תפוקת הגז מפצלים בארה"ב פי  17מאז
 ,2000והיא מהווה עתה  30%מתפוקת הגז הטבעי המקומית .ארה"ב היא "אי של גז" ,אולם היא
עומדת להפוך בקרוב ליצואנית  LNGואז עשוי הגז האמריקאי למתן את המחירים בשוק העולמי.
מחירי הנפט הגולמי ממשיכים לשמור על יציבות .מחירי הנפט הגולמי בארה"ב נעים סביב 100
דולר לחבית ,בעוד המחיר בלונדון ) (Dated Brent Spotנע סביב  110דולר לחבית .עלייה
במלאים בארה"ב וחורף נוח בחצי הכדור הצפוני ממתנים את החששות מסגירת מצרי הורמוז ע"י
איראן בתגובה לסנקציות של האיחוד האירופי.

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
.
דלק סילוני – מהייצור ועד המטוס
יום עיון מתוכנן לחודש מרץ 2012
בשעות  14:30 – 09:00בבניין 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,מיקרוביולוגיה בדס"ל,
תקלות במטוסים שהגורם להן היה אי-עמידה בדרישות התקן התעופתי ,תוספים לדס"ל ,שינוע
דס"ל בקווים ארציים ,וסינון דס"ל במהלך שרשרת האספקה מבתי הזיקוק עד למשתמש הסופי.

למידע נוסף נא לפנות למחלקת ההדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדת גפ"מ – 2/2/12

קורסים וימי עיון בתכנון:

ועדה למניעת זהום – 2/2/12

● קורס לפי API 653

ועדת מחקרים – 6/2/12

● קורס :כלכלת נפט
● קורס :מבוא לגז טבעי

למידע נוסף נא לפנות למזכירות

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
הממשלה מפרה את חוק אוויר
נקי בגלל דרישת האוצר
)כלכליסט(12.1.12 ,
מצרים מנסה לחדש את
הזרמת הגז הטבעי לישראל
)כלכליסט(15.1.12 ,
רשות החשמל :התעריף
יתייקר ב 10% -עד 2014
)דה מרקר(13.1.12 ,
עזריאלי ישלם  33מיליון שקל
עבור קרקעות לפרויקטים
סולאריים בנגב
)דה מרקר(13.1.12 ,
שותפויות לוויתן מעדכנות:
פוטנציאל הנפט ירד; פוטנציאל
הגז עלה
)גלובס(16.1.12 ,
עוד מאגר גז קטן התגלה מול
אשקלון
)ידיעות אחרונות(16.1.12 ,
משקיעי גבעות – זהירות:
הפלסטינים מבקשים לקדוח
ב'מגד'
)גלובס(16.1.11 ,
ים תטיס הודיעה על הפחתה
נוספת באספקת הגז
)דה מרקר(16.1.12 ,
"יש הרבה מה להוציא
מ"שרה" ו"מירה"
)גלובס(18.1.12 ,
משרד הביטחון מתנגד למיקום
מתקן קליטת הגז הטבעי בעכו
)כלכליסט(19.1.12 ,
מנכ"ל התמ"ת" :נבטל מענקים
למפעלים שיתעלמו
מהסביבה"
)דה מרקר(22.1.12 ,
1
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אנרגיה בכנסת ותקינה
הצעת חוק משק] החשמל )תיקון – פיקוח על תעריפי החשמל( ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ אורי מקלב ועוד  6ח"כ המבקשת לחייב להעביר את ההצעות של רשות החשמל
לקביעת תעריפי החשמל ,לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
הצעת חוק מיסוי רווחי נפט )תיקון – הקרן לחינוך ורווחה( ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ אורי אריאל המציעה להקים קרן למטרות חברתיות שתמומן מהכספים שיתקבלו
לא יזמה הצעת חוק כזו חרף החובה שהוטלה עליה בחוק הנ"ל.
הממשלה
הנפט.
משילוב
יהיה מנוס
מהיטל על רווחי "לא
תקן ישראלי ת"י  579חלק  :9מערכות סולאריות לחימום מים :מאיצי חימום
תקן ישראלי ת"י  579חלק  :1מערכות סולאריות לחימום מים קולטים שטוחים
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  1וטיוטה לגיליון תיקון מס' .3
ניתן להעביר הערות עד .16.2.12
קידוח הפקת נפט וגז משדה מגד
פורסמו
בוועדת הכלכלה של הכנסת ביום שני ,6.2.12 ,בשעה .12:00
דיון

איכות הסביבה
הזנחת הטיפול בחומרים מסוכנים במפרץ חיפה וחוות הגפ"מ
דיון משותף של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות לנושאי בריאות
וסביבה של הכנסת ,ביום שני ,30.1.12 ,בשעה .13:30
הצעת חוק הגנת הסביבה )מרשם פליטות והעברות לסביבה( ,התשע"א – 2011
דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,ביום שני ,13.2.12 ,בשעה 11:00
הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות ,התשע"א – 2011
הכנה לקריאה שניה ושלישית בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,ביום רביעי,14.2.11 ,
בשעה .09:30
נהלים לרישום ואישור של אריזות להובלת חומרים מסוכנים
משרד התחבורה פרסם נהלים מחייבים המסדירים תהליכי אישור ,רישום ופיקוח על האריזות
המיועדות להובלת חומרים מסוכנים המיוצרות בארץ או מיובאות מחו"ל .ניתן למצוא את הנהלים
ש
באתר האינטרנט של המשרד.

כותרות אנרגיה
חברת החשמל שוב הפעילה
תעריף גבוה בשעות העומס –
עקב תקלות ייצור
)דה מרקר(23.1.12 ,
האגודה לצדק חלוקתי דורשת
מבג"ץ לבטל פטורים שהעניק
המינהל לפרויקטים סולאריים על
קרקעות חקלאיות
)דה מרקר(23.1.12 ,
אוריגו תממן את בניית תחנות
החלפת הסוללות של בטר פלייס
)כלכליסט(23.1.12 ,
אגסי" :הדור הבא כבר לא ינהג
במכוניות בנזין ודיזל"
)ידיעות אחרונות(23.1.12 ,
מאגר ים תטיס יאלץ להפחית
עוד יותר את הזרמת הגז
לישראל
)גלובס(24.1.12 ,
יפתח רון טל מזהיר" :צפוי לנו
קיץ עם הפסקות חשמל רבות"
)כלכליסט(24.1.12 ,
עתירה לבג"ץ :מדוע טרם
הוקמה קרן לכספי הגז?
)כלכליסט(24.1.12 ,

 10מיליון שקלים לתכנון אתרים להקמת תחנות כוח סולאריות
משרד האנרגיה והמים יקצה  10מיליון שקל לתכנון יותר מ 20 -אלף דונם בדרום הארץ להקמת
25%
אתר בכ-
בדלק יזנק
המס
בתוךכוח סולארית בהספק של כ 50 -מגה-ואט.
תחנת
תוקם
עלבכל
סולאריות.
תחנות כוח

אנרגיה בינלאומית
פורום על חיפושים והפקה של גז לא-קונבנציונאלי:
• EMEA Unconventional Gas Exploration and Production Forum
6 - 8 February 2012, Istanbul, Turkey
www.emeaunconventionalgas.com
הוועידה השנתית ה 14 -על ניהול מידע בתחום החיפושים וההפקה:
• E & P Information & Data Management
6 – 7 February 2012, London, UK
www.eandpinfodatamanaegment.co.uk
הוועידה השנתית ה 7 -על מימון מיזמי חשמל ואנאגיה מתחדשת בארה"ב:
• US Power and Renewable Finance Conference
14 – 15 February 2012, New York, USA
www.euromoneyseminars.com/uspower
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