ט"ו שבט תשע"ב 8 ,בפבר' 2012

מחירי הנפט אדישים למתיחות עם איראן
ונהגי ישראל אדישים למחירי הדלק
מחירי הנפט מגיבים באדישות להצהרות הלוחמניות של טהרן ושל מנהיגי המערב .נפט מסוג
 Dated Brent Spotנסחר בעת כתיבת שורות אלו בלונדון במחיר של  117.67דולר לחבית,
ובארה"ב נסחר נפט מסוג  WTI Cusing Spotבמחיר של  96.91דולר לחבית .לרגיעה בשוק תרמו
ככל הנראה ההתחייבות של ערב הסעודית למלא אחר כל מחסור שיווצר ,ההודעה של הסוכנות
הבינלאומית לאנרגיה על ירידה בביקוש העולמי לנפט ברבעון האחרון של  ,2011לראשונה מאז
החל המשבר הכלכלי ,ופרסום תחזית של  IMFשצופה אפשרות של ירידת מחירים ב.2012 -
נהגי ישראל מגיבים אף הם באדישות למחירי הדלק הגבוהים יחסית .לפי הדוח האחרון של מינהל
הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים על צריכת מוצרי הדלק ב ,2011 -לא נרשם שינוי בצריכת כל
סוגי הבנזין בשנה שעברה לעומת  ,2010והיא הסתכמה ב 2,658 -אלפי טון .בצריכת הסולר
לתחבורה נרשמה ירידה של  1%ל 2,660 -אלפי טון .יצוין שבצריכת כל סוגי הדלק בישראל נרשמה
ב 2011 -עלייה של  ,5%לעומת השנה הקודמת ,והיא הסתכמה ב 11,055 -אלפי טון.

הודעות על ימי עיון וקורסים
.

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

מרצה אורחת :פרקסולה אנטוניאדו קיריאקו ,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 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 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

● השתלמות בנושא גז טבעי :שיטות
וטכנולוגיות של מדידה
בהשתתפות נציגי חברת ELSTER
מתוכנן ל 2 -במאי 2012
● סמינר בנושא תדלוק בדס"ל
בהשתתפות נציג חברת AIR BP
מתוכנן לחודש מאי .2012

כותרות אנרגיה
הממונה על ההגבלים מסתייג
מהחוזה של תמר עם חברת
החשמל
)דה מרקר(26.1.12 ,
ישראל ,ירדן והרשות
הפלשתינית הסכימו לקדם
את הקמת תעלת הימים
)דה מרקר(29.1.12 ,
נלחמים על אור השמש;
מחריף המאבק בין יזמי
הגגות לחקלאים
)דה מרקר(29.1.12 ,
האנרגיה מתייקרת :מחיר
הבנזין יעלה השבוע ב 20 -אג'
והחשמל יתייקר בכ7% -
)כלכליסט(29.1.12 ,
ים תטיס מכה גם בצרכני הגז
התעשייתיים
)גלובס(30.1.12 ,
ביטחוניסט רביעי מצטרף
לחיפושים :יואב גלנט ינהל את
עסקי הגז של שטיינמץ
)כלכליסט(31.1.12 ,
במקביל להתייקרות :רשות
החשמל תציע הסדרה חדשה
לצריכת חשמל ביתית
)מעריב(31.1.12 ,
המתקן הסולארי שיהפוך
השקעה בקרקע מלוחה
לפירות מתוקים
)דה מרקר(1.2.12 ,
אלון חיפושי גז גייסה 151
מיליון שקל
)דה מרקר(1.2.02 ,
איך הפך תמיר קפלינסקי לילד
הרע של הענף הסולארי
)גלובס(1.2.12 ,

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה
הצעת חוק הקרן] לעידוד תעשייה נקייה ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ עמיר פרץ ועוד  13ח"כ המבקשת להקים קרן שייעודה עידוד הצמיחה של
תעשייה ירוקה .מטרת הקרן תהיה לגייס הון מהמדינה וממשקיעים פרטיים לפיתוח מיזמים חדשים
וטכנולוגיות בתחום התעשייה הירוקה.
עדכון תקנות חוות מכלים
משילוב המכון בראשות שבי בן ארויה ב 30 -בינואר נמסר כי בכוונת
ומתקנים של
הולכהיהיה מנוס
בישיבת ועדת "לא
המשרד להגנת הסביבה לפרסם בקרוב עדכון לתקנות חוות מכלים ,כולל פרק בנושא מאצרות.
הוספת שיטות בדיקה בתקן ישראלי לגפ"מ
בישיבת ועדת הגפ"מ של המכון בראשות אילן מירון ביום  2בפברואר הוחלט לבקש ממכון התקנים
ליזום רוויזיה בתקן הישראלי לגפ"מ ת"י  1134חלק  ,1להוספת שיטות ומכשירי בדיקה חדשים.
הזמנה להציג עמדות – תשלום נוסף שנדרש מצרכן מרוחק במערכת ההולכה
פורסמוהגז הטבעי פרסמה להערות הציבור מסמך בנושא .ניתן להציג עמדות עד .14.2.12
רשות

איכות הסביבה
הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות) ,התשע"א(2011-
תזכורת :הכנה לקריאה שניה ושלישית בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,ביום רביעי,
 14בפברואר  ,2012בשעה .09:30
הצעת חוק הגנת הסביבה )טיפול מקיים בפסולת אורגנית( ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ דב חנין ועוד  11ח"כ המבקשת להסדיר את נושא הטיפול בפסולת באמצעות
הפרדה במקור ,צמצום ההטמנה וטיפול בר קיימא )חובת ביצוע טיפול ביולוגי( .כמו כן כוללת
ההצעה הכנת תוכנית לאומית לטיפול בפסולת וסנקציות פליליות וקנסות על מפרי החוק.
הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון – הקמת טורבינות רוח בייעוד למטרות חקלאיות ,תעשייה
ומתקנים הנדסיים( ,התשע"ב – 2012
הצעת חוק של ח"כ כרמל שאמה הכהן ועוד  2ח"כ המבקשת לאפשר שילוב של טורבינות רוח
בקרקעות בייעוד חקלאי ,תעשייתי ומתקנים הנדסיים ,באופן שלא ימנע את המשך השימוש הקיים
בקרקע ,ויאיץ פיתוח המשלב בין חקלאות ,תעשייה ,מתקנים הנדסיים ומתקני ייצור חשמל.
ש
התייחסות סביבתית באישור קידוחי נפט ביבשה
משרד האנרגיה והמים מקדם תקנות שיחייבו קידוחי נפט וגז ביבשה בהגשת בקשה לוועדה
המחוזית הכוללת התייחסות סביבתית .לפי התקנות יובאו הבקשות בפני הוועדות המחוזיות שיכלו
 25%בתוך
לכלבכ-
הנוגע יזנק
על בדלק
לדרוש מסמך המס
קידוח.
סביבתי

כותרות אנרגיה
השר עוזי לנדאו מזהיר :צפויות
הפסקות חשמל
)כלכליסט(2.2.12 ,
המכון לתכנון כלכלי" :יצוא הגז
מסוכן לישראל ולא משתלם לה"
)דה מרקר(2.2.12 ,
הקרקעות ניצחו את הגגות:
הוארכו ההקלות ליזמי שדות
סולאריים
)דה מרקר(2.2.12 ,
הלקוח הגדול של מימן עורק
ל"תמר" :החברה לישראל
במגעים לרכישת גז ב4 -
מיליארד ד'
)גלובס(2.2.12 ,
ארדן ללנדאו :לא אאשר שימוש
בדלקים מזהמים
)מעריב(2.2.12 ,
נתניהו דוחף לחקיקה שתקדם
מתקנים לקליטת גז ביבשה
)כלכליסט(5.2.12 ,
מאגר הגז אור יחזור לידי
המדינה
)דה מרקר(5.2.12 ,
זיהום האוויר בת"א במגמת
ירידה ,אך עדיין מסוכן
)הארץ(6.2.12 ,
תשובה מצא עוד גזTCF 1.2 :
בקידוח "תנין "1
)גלובס(6.2.12 ,
משרד האנרגיה האריך את תוקף
רשיונות פלאג'ק
)דה מרקר(6.2.12 ,

אנרגיה בינלאומית
הוועידה הבינלאומית ה 16 -על שמנים בסיסיים וחומרי סיכה:
• The 16 ICIS World Base Oil & Lubricants Conference
23 - 24 February 2012, London, UK
www.icisconference.com/worldbaseoils
th

משרד האנרגיה והמים ימנע
טעינת רכב חשמלי משקע רגיל
)כלכליסט(6.2.12 ,

ועידה על טכנולוגיות הפקה ממים עמוקים:
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• Deepwater Production Technologies
7 – 8 March 2012, London, UK
www.wplgroup.com
ועידה על פיתוח חוות רוח ימיות מול חופי אירופה :2012
• Wind Farm Development European Offshore 2012
7 – 8 March 2012, Edinburgh, UK
jkorfanty@acieu.co.uk
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