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צפויה עוד שנה סוערת בשוק הנפט
הגורמים העיקריים שהשפיעו על מחירי הנפט בשנה החולפת צפויים להמשיך ולגרום לתנודות
חדות במחירי הנפט גם ב .2012 -ה"אביב הערבי" שערער את יציבות המשטרים במדינות המזרח
והגביר את הסיכון הגאופוליטי מחד ,והחששות ממשבר פיננסי וממיתון נוסף שהגבירו את הסיכון
הכלכלי מאידך ,עדיין נמצאים עמנו ונראה שימשיכו ללוות אותנו גם בשנה הבאה .בנוסף צפויה
להשפיע על השוק גם ההחלטה שהתקבלה בוועידה האחרונה של שרי אופ"ק ,לקבוע מכסת תפוקה
כוללת של  30מיליון ח/י ,מבלי להקצות מכסת תפוקה לכל אחת מהמדינות החברות בקרטל .ערב
הסעודית ,המפיקה כשליש מתפוקת הארגון ,חייבת למכור את הנפט לפחות במחיר של  91דולר
לחבית ,כדי לכסות את ההוצאות הגדולות מתקציב המדינה בעקבות ה"אביב הערבי" ,לפי תחשיב
של 'ברקליס קפיטל' )אשתקד עמד נתון זה על  78דולר( .יש לשער שערב הסעודית תעשה ככל
אשר בידה כדי למנוע ממחיר הנפט לרדת מתחת ל 91 -דולר לחבית .מחיר הגז הטבעי בארה"ב
ירד לשפל חדש של  2.93דולר ל 1 -מיליון  ,(Henry Hub) BTUוהיא עומדת להפוך בקרוב
ליצואנית משמעותית של גז טבעי ,אך כלי הרכב מתודלקים עדיין בנפט והתלות בו עדיין קיימת.

הודעות על ימי עיון וקורסים
 .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
.
כנס בנושא :טיפול בקרקעות מזוהמות
10.1.12
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.
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

ישיבות הועדות המקצועיות

תזכורות על ימי עיון וקורסים

ועדת שימושים ובדיקות – 3/1/12

קורסים וימי עיון בתכנון:

ועדת גפ"מ – 2/2/12

● יום עיון על מערכות סינון דס"ל

ועדה למניעת זהום – 2/2/12

● קורס לפי API 653
● קורס :כלכלת נפט

כותרות אנרגיה
דיוויד גילה לחברת החשמל:
"מחיר הרצפה בחוזה הגז עם
תמר – הסדר כובל לכאורה"
)גלובס(15.12.11 ,
הגז עוד לא נמצא ,אבל נמרודי
כבר סגר עסקה למכירתו
לדרום קוריאה
)גלובס(16.12.11 ,
חוזה הגז אושר – אך מימון
פרויקט תמר לא נפתר
)דה מרקר(18.12.11 ,
קידוחי הגז והנפט בים יוכפפו
לאכיפה סביבתית
)דה מרקר(18.12.11 ,
שותפות תמר במגעים למכירת
גז טבעי ב 250 -מיליון דולר
)כלכליסט(18.12.11 ,
הלחץ הציבורי עבד :השר
לנדאו משך את חוק "החשמל
הכשר"
)הארץ(19.12.11 ,
אריסון תמכור לנמל אשדוד
חשמל ב 170 -מיליון שקל
)דה מרקר(19.12.11 ,
בפעם התשיעית השנה :פיצוץ
בצנרת הולכת הגז בסיני
)גלובס(19.12.11 ,
"התנאים שהוסיפה חברת
החשמל לא יפגעו בהסכם"
)גלובס(19.12.11 ,
תוצאות הקידוח גילו :מאגר
לוויתן גדול מכפי שנצפה קודם
)דה מרקר(20.12.11 ,

● קורס :מבוא לגז טבעי
למידע נוסף נא לפנות למזכירות

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה
ייצור מתנול מגז] טבעי בישראל
חברת דור כימיקלים החליטה להקים בישראל את המתקן הראשון לייצור מתנול מגז טבעי כתחליף
לדלק ,כך עולה מישיבת ועדת דלקים אלטרנטיביים של המכון בראשות ד"ר גיל כץ .הוועדה ברכה
על הפיכת הגז הטבעי למוצרים בעלי ערך מוסף משמעותי ועל פיתוח תעשיית גז טבעי בישראל.
משרד האנרגיה והמים
את שמו וייקרא מעתה משרד האנרגיה והמים.
מנוסשינה
הלאומיות
משילוב
משרד התשתיות"לא יהיה

כותרות אנרגיה
מימן מבקש הסדר חוב באמפל:
"חידוש הזרמת הגז ייקח זמן"
)כלכליסט(20.12.11 ,

תקן ישראלי ת"י  :413תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
מכון התקנים פרסם להערות הציבור גיליונות תיקון לתקן .ניתן להעביר הערות עד .12.3.12

הממונה על ההגבלים העסקיים:
יבוא משותף של תזקיקי נפט –
רק בשיתוף החברות הקטנות
)דה מרקר(21.12.11 ,

תקן ישראלי ת"י  579חלקים  10.1ו :10.2 -מערכות סולאריות לחימום מים :קולטים העשויים
שפופרות ריק )וקואום( וקולטים העשויים חומרים פולימריים  -דרישות כלליות ושיטות בדיקה
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .20.1.12
פורסמו

אזלו המקררים במבצע
התייעלות שיזם משרד האנרגיה
והמים
)דה מרקר(21.12.11 ,

איכות הסביבה
בדיקת עלות-תועלת לפני חקיקה סביבתית
מחקר של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה מצביע על הצורך בעריכת בדיקות עלות-תועלת לפני
חקיקת חוקים סביבתיים בישראל .מהמחקר ,שנערך ע"י חברת הייעוץ 'לקסידל' ,עולה שהערכה
מוקדמת של השלכות רגלוציה סביבתית חדשה נהוגה בכל מדינות ה .OECD -המחקר יופץ
למשרדי המששלה ולרשויות הרלבנטיות בימים הקרובים.
הצעת חוק :איסור על הבערת ושריפת פסולת
המשרד להגנת הסביבה הפיץ הצעה לתיקון חוק שמירת הניקיון .החוק יאסור על הבערה ושריפה
של פסולת ויטיל אחריות ישירה על המחזיק בקרקע בו התבצעה שריפת הפסולת .על הפרת החוק
יוטל עונש של עד שנת מאסר או קנס מרבי של  226אלף שקל ליחיד ,וכפל קנס לתאגיד.
ישראל שותפה פעילה לגבוש תקנים בינלאומיים בתחום הסביבה
ישראל שותפה פעילה בוועדות התקינה של  ISOו IEC -בתחומי התייעלות אנרגטית ואנרגיות
מתחדשות ,לרבות תאים פוטו-וולטאים ,טורבינות רוח ,רכב חשמלי ,ועוד ,ואף מובילה ועדת
ש
תקינה בינלאומית בנושא ייצור חשמל מאנרגיה סולארית תרמית ,כך עולה מהודעת מכון התקנים.

הממשלה מתעלמת מהחוק :לא
תאשר בזמן את התוכנית
להפחתת זיהום אוויר
)דה מרקר(25.12.11 ,
כיל תממן הצלת מלונות ים
המלח
)ידיעות אחרונות(25.12.11 ,
 HSBCיעניק לדלק חצי מיליארד
ד' תמורת שעבוד זכויותיה
בלוויתן
)גלובס(26.12.11 ,
החשמל יתייקר ב30% -
בעקבות הבעיות באספקת הגז
ממצרים
)כלכליסט(26.12.11 ,

הוועידה הלאומית ה 4 -לאנרגיה 2012
 25%בתוך
המס על בדלק יזנק בכ● -
 ● 14.3.12במלון הילטון ת"א
מרצה אורחת :פרקסולה אנטוניאדו קיריאסו ,שרת המסחר ,התעשייה והתיירות של קפריסין

אנרגיה בינלאומית
שבוע הנפט הבינלאומי של מכון האנרגיה הבריטי

• Internatinal Petroleum Week 2012
20 – 22 February 2012, London, UK
www.energyinst.org/ip-week
קורס על יסודות תעשיית הנפט והגז:

• Oil and Gas Industry Fundamentals
13 – 15 February 2012, London, UK
www.energy.inst.org
ועידה על פיתוח חוות רוח ימיות באירופה:
• Wind Farm Development: European Offshore 2012
7 – 8 March 2012, Edinburgh, Scotland
www.wplgroup.com
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