י"ג אדר תשע"ב 7 ,במרץ 2011

מחירי הנפט הגבוהים מאיימים על שוק המניות
מחיר נפט מהים הצפוני ) (Dated Brent Spotנקבע אתמול בלונדון על  122.66דולר לחבית,
והמחירים הגבוהים מעוררים חששות מפגיעה במחירי המניות הנמצאים במגמת עלייה .לפי
האנליסטים ,הגורמים הפעם לעליית מחירי הנפט הם ירידה בתפוקת הים הצפוני בשל עבודות
תחזוקה ,והביקוש הגובר לנפט באסיה .תפוקת הנפט של הים הצפוני ירדה ב 2011 -ב 350 -אלף
ח/י לעומת  2010והסתכמה ב 3.150 -מיליון ח/י .תפוקת הנפט מהים הצפוני נמצאת במגמת
ירידה ,אך הירידה הגדולה מהצפוי דחפה את מחירי הנפט כלפי מעלה ,ולפי מומחי השוק נמצאים
מחירי ה'ברנט' לאסיה ברמה הגבוהה ביותר מאז שנת  .2004אמת המידה השנייה ,מחיר נפט
גולמי  ,WTIמשקפת אף היא מחיר גבוה .נפט מסוג  WTI Cushing Spotנסחר בארה"ב ב-
 104.70דולר לחבית ,מחיר העלול לסכן את הכלכלה ולפגוע בעליית מחירי המניות בבורסות
העולם .עליית מחירי ה'ברנט' ב 6 -החודשים האחרונים הסתכמה ב 15% -בלבד ,לעומת עלייה של
 40%ב 6 -החודשים הראשונים של  ,2011וגם מחירי הסחורות ,בעיקר המזון ,אינם מזנקים ,לפיכך
נראה ששנת  2012תהיה שונה מהשנה שקדמה לה בכל הקשור למחירי הנפט והמניות.

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
נאום מרכזי :שר האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ
בהשתתפות יו"ר ומנכ"לים של חברות הדלק והתשתיות 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 ,ועוד.
ראיון של אחד על אחד עם עידן גרינבאום :רא"ל )מיל( גבי אשכנזי ,אלוף )מיל( יפתח רון-טל
לטופס הרשמה הקש כאן

.
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.
לטופס הרשמה הקש כאן

ישיבות הועדות המקצועיות

תזכורות על ימי עיון וקורסים
קורסים וימי עיון בחודשים הקרובים:

ועדת גפ"מ15/3/12 ,
ועדת הולכה ומתקנים2/4/12 ,
ועדת שימושים ובדיקות3/4/12 ,
ועדת מחקרים23/4/12 ,

למידע נוסף נא לפנות למזכירות

● השתלמות בנושא גז טבעי :שיטות
וטכנולוגיות של מדידה
בהשתתפות נציגי חברת ELSTER
מתוכנן ל 8 -במאי 2012
● סמינר בנושא תדלוק בדס"ל
בהשתתפות נציג חברת AIR BP
מתוכנן ל 30 -במאי .2012
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
החברות ידווחו לציבור בכל
שנה כמה מזהמים פלטו
)דה מרקר(23.2.12 ,
בלחץ חברת החשמל ,הקרינה
מקווי מתח לא תוגבל
)הארץ(26.2.12 ,
יבואנים נגד משרד האנרגיה:
"פוגע לנו במכירת נורות"
)ידיעות אחרונות(27.2.12 ,
התייקרות הסולר תזניק את
תעריפי התחבורה הציבורית
)כלכליסט(28.2.12 ,
אכזבה לנהגים :האוצר לא
יוריד את מס הדלק
)ידיעות אחרונות(28.2.12 ,
ממשיכים לנסוע ,למרות
המחיר
)גלובס(29.2.12 ,
בכירי גזפרום הגיעו לישראל:
בוחנים השקעה בלווייתן
)כלכליסט(29.2.12 ,
נתניהו שוב נלחץ :הורה לבחון
את הפחתת המס על הדלק
)דה מרקר(29.2.12 ,
חודשה אספקת הגז המצרי
לישראל
)דה מרקר(29.2.12 ,
חברת החשמל :נגיע לגירעון
של  3מיליארד שקל בעקבות
משבר הגז
)דה מרקר(1.3.12 ,
עובדה :מחירי הדלק בישראל
הם מהגבוהים ביבשת אירופה
)גלובס(1.3.12 ,
משרדי התמ"ת והגנת
הסביבה :נוציא את מיכל
האמוניה המסוכן מחיפה
)דה מרקר(2.3.12 ,
עמוד 1
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אנרגיה בכנסת ותקינה
הצעת חוק משק] הדלק )קידום התחרות( )הוראת שעה( )תיקון – שינוי ייעוד לצורך הקמת תחנת
דלק( ,התשע"ב – .2012
הצעת חוק של ח"כ רוברט אילטוב ועוד  2ח"כ המבקשת להאריך את תוקף הוראת הסעיף המאפשר
הקמת תחנת דלק על קרקע רשות מקרקעי ישראל )לשעבר מינהל( מבלי לחייב את החזרת הקרקע
לרשות לאחר מכן ,כדי להגביר את ההתחרות במשק הדלק .תוקף הסעיף פג ב.29.7.2008 -
מערכת הולכת גז טבעי :דרישות נוספות לצנרת פלדה
חלק :2
5664
משילוב
יהיה מנוס
תקן ישראלי ת"י"לא
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לגיליון תיקון מס'  .1ניתן להעביר הערות עד
 26במרץ .2012
הכנסות המדינה ממסי דלק
המסים על הדלק ממניבים לקופת המדינה כ 15 -מיליארד דולר בשנה ,כך עולה מדיון שנערך
שלשום בוועדת הכלכלה של הכנסת .הבלו המוטל על הדלק הוא  2.87שקל לליטר ,ויו"ר הוועדה,
ח"כ כרמל שאמה-הכהן ,הציע להטילו גם על דלק סילוני הנהנה מפטור.
פורסמו

איכות הסביבה
תוצאות בדיקת מעקב בנזן בתחנות תדלוק
בבדיקות שנערכו בחודשים האחרונים בתחנות תדלוק מדגמיות באזורים שונים לקביעת רמת הבנזן,
התקבלו תוצאות בטווח של  PPM 0.08 – 0כשהרמה המותרת היא  ,PPM 0.5כך נמסר בישיבת
ועדת בטיחות וכיבוי אש של המכון בראשותו של ד"ר דוד זיו .בדיקות נוספות ייערכו בקיץ.
תקנות למניעת מפגעים )פליטת חומר חלקיקי לאוויר( )ביטול( ,התשע"ב – 2012
בוטלו תקנות למניעת מפגעים )פליטת חומר חלקיקי לאוויר( ,התשל"ג –  .1972הביטול פורסם בקובץ
התקנות  7088מיום .9.2.12
דירוג סביבתי של חברות התעשייה הנסחרות בבורסה
המשרד להגנת הסביבה פרסם לראשונה דירוג סביבתי לחברות תעשייה ואחזקה ציבוריות הנסחרות
במדד ת"א .100
המשרד להגנת הסביבה תובע את נמל חיפה
ש
המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום נגד חברת נמל חיפה וארבעה מבכיריה בגין הטלת פסולת
לים ללא אישור ,לפי עיתון הספנות 'מטען' .כתב האישום מתייחס להטלה לים של חלק ממטען של
אוניה שפירקה בנמל מזון לבהמות וקמח חמניות.
ומצוינותיזנק בכ 25% -בתוך
לאיכות על בדלק
המס
פרס לאומי
מכון התקנים הישראלי הכריז על פתיחת תחרות הפרס הלאומי לאיכות ולמצוינות ,ע"ש יצחק רבין
ז"ל ,לשנת  2012במגזר העסקי .מידע נוסףhttp://www.qualityaward.co.il :

כותרות אנרגיה
שטייניץ על החלטת נתניהו
להוזיל את הדלק :טעות שתזמין
לחצים נוספים
)דה מרקר(4.3.12 ,
דירקטור נוסף עוזב את חברת
החשמל" :הדירקטוריון לא יכול
לחלץ את החברה"
)דה מרקר(4.3.12 ,
לנדאו יחייב את בתי הזיקוק
לתעדף את חברת החשמל
)כלכליסט(4.3.12 ,
העלייה במחיר הדלק הגדילה
את הכנסות המדינה ב2.4 -
מיליארד שקל מאז 2009
)כלכליסט(4.3.12 ,
מגרדים את תחתית החבית :מיני
מאגרים יפותחו מיידית סמוך
למארי  B -המתרוקן
)גלובס(5.3.12 ,
רשות החשמל מציעה :צרכנים
שיחסכו חשמל בקיץ יקבלו הנחה
של עד 20%
)דה מרקר(5.3.12 ,
כמות הגז במאגרי של ים תטיס
– פי שניים מההערכה
)דה מרקר(5.3.12 ,
"לממן את הוזלת הבנזין בעזרת
מיסוי על דלק סילוני"
)כלכליסט(6.3.12 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס על כלכלה וסחר בשרשרת האספקה של נפט:
• Economics and trading of the oil supply chain
16 – 20 April 2012, London, UK
www.energyinst.org/trainig
ועידה ותערוכה של תעשיית הנפט האוסטרלית:

• APPEA 2012
13 – 16 May 2012, Adelaide, Australia
www.appeaconference.co.au
הוועידה השנתית על גז מפצלים וסביבה :2012

• Shale Gas Environmental Summit 2012
23- 24 May 2012, London, UK
www.smi-online.co.uk
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