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מחירי הנפט :מה שהיה הוא שיהיה

"האביב הערבי שערער את יציבות המשטרים במדינות המזרח התיכון והגביר את הסיכון
הגיאופוליטי מחד ,והחששות ממשבר פיננסי וממיתון נוסף שהגבירו את הסיכון הכלכלי מאידך,
עדיין נמצאים עמנו ונראה שימשיכו ללוות אותנו גם בשנה הבאה" ,כך כתבנו לפני שנה )ר' דף
אנרגיה .(28.12.11 ,נראה שהתחזית אכן התממשה ואף טובה לשנה נוספת .נפט מסוג 'ברנט'
נסחר עתה במחיר של  108.80דולר לחבית )למסירה בפברואר( והוא ממשיך לשמור על המרווח
החריג מול נפט  ,WTIהנסחר במחיר של  88.61דולר לחבית )למסירה בפברואר( .כמחצית
מהנפט הגולמי בעולם נסחרת במחיר הצמוד למחיר ה'ברנט' ,ולפי 'בלומברג' ,המרווח הממוצע בין
מחירי שני הסוגים ב 2012 -היה  17.45דולר לחבית .באופ"ק מעריכים שהמחיר הממוצע של
חבית נפט ב 2013 -יהיה  100דולר לחבית ,ולפי שר הנפט הסעודי ארצו שבעת רצון ממחיר זה.
מחיר הגז הטבעי בארה"ב בדצמבר  2012היה  2.93דולר ל 1 -מיליון ) ,(Henry Hubאך החודש
הוא נסחר ב 3.45 -דולר ,עדיין זול מאוד בהשוואה למחירים באירופה או באסיה .האנליסטים
חלוקים בשאלה אם יצוא הגז מארה"ב יגרום לעליית מחירו בשוק המקומי.

הודעות על ימי עיון וקורסים
תחזית משק האנרגיה – 2013
יום עיון – 9.1.13
באודיטוריום בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה ♦ בשעות 13:30 – 08:30
תחזיות של מיטב המומחים על הצפוי במשק האנרגיה בישראל ובמזרח התיכון בשנה החדשה.
♦ דלקים קונבנציונליים ומתחדשים – אפשרויות ותחזיות ופעולות הממשלה לקידום  /חן בר יוסף
♦ מיסוי דלקים  /ערן יעקב ♦ רגולציה ותחרות במשק הגז הטבעי – מבט לעתיד  /ד"ר שלומי
פריזט ♦ משק הגז הטבעי בישראל – תחזית כלכלית  /אמיר פוסטר ♦ ישראל במזרח תיכון סוער
 סיכונים וסיכויים  /ד"ר גיא בכורלטופס הרשמה הקש כאן
קורס :מבוא לגז טבעי
החל מ20.1.13 -
 5מפגשים בימי א' ♦ בשעות 13:00–8:30
♦ באולם שרייבר בבניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים בגז טבעי .הקורס כולל
הרצאות של מיטב המומחים על אספקת גז טבעי משדות הגז ,הסבת מפעלים לגז טבעי )לחץ
נמוך וחלוקה( ,שימוש בגז טבעי בתעשייה והשפעתו על איכות הסביבה ,פצחן מימני וחיבור בז"ן
לגז טבעי ,איכות הסביבה בעולם של גז טבעי ,גיאולוגיה וגיאופוליטיקה ,אחסון גז טבעי ,הקמה
ותפעול קווי חלוקת גז טבעי וגז טבעי דחוס ,בטיחות ורגולציה ,ועוד.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון

תזכורות על ימי עיון וקורסים

 - 27/12/12ועדת ציוד סובב
הרצאה בנושא :מעקב בריאות של
מערכות סובבות
פרופ' יעקב בוטרמן וד"ר רנטה קליין
אוניברסיטת בן גוריון

♦ קורס הסמכה למטרולוג ) (1נפח וזרימה

 - 29/1/13ועדה למניעת זיהום

♦ קורס הסמכה לבודקי צנרת לפי API 570

למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

קורסים מתוכננים ל:2013 -
♦ קורס טכנולוגיה והנדסת נפט

למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה

כותרות אנרגיה
 דלק תוותר על התגליות
הקטנות תמורת לוויתן ותמר
)דה מרקר(13.12.12 ,
 הזדמנות ישראלית תיאלץ
לבחור בין רישיון פלאג'יק
לרישיון גל
)דה מרקר(16.12.12 ,
 ארה"ב העבירה לישראל
וללבנון פשרה לחלוקת הגז
בים התיכון
)הארץ(17.12.12 ,
 סופית :נפסלו תכניות
למתקנים סולאריים בכרבע
מיליארד שקל
)דה מרקר(17.12.12 ,
 דיויד גילה שוקל לפקח על
הולכת הגז מהים לישראל
)כלכליסט(17.12.12 ,
 מתנת הבחירות של לנדאו
לתשובה :מאגר אחסון גז מול
אשקלון
)דה מרקר(18.12.12 ,
 ישראל תחובר לרשת החשמל
האירופית
)כלכליסט(19.12.12 ,
 תמלוגי העל חותכים למשקיעי
דלק קידוחים רבע מתמורת
מכירת לוויתן
)כלכליסט(19.12.12 ,
 בניגוד למתוכנן :החשמל לא
יוזל ב2013 -
)ידיעות אחרונות(19.12.12 ,
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

משק האנרגיה בוועדת הכלכלה של הכנסת
ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום בהארכת תוקף זיכיון הייצור וההולכה של חברת החשמל בשנה
נוספת עד  1בינואר  ,2014בהגדלת של כמות האולפינים בגפ"מ הקבועה בתקן  1134לתקופה של
חודשיים עד  ,28.2.13ובדחיית החובה להתקין חותם אלקטרוני במכליות דלק לתקופה של חצי שנה
עד  ,1.7.13לפי צו הפעלת רכב העוסק בניפוק דלק במכליות.
מערכות דלק במטוסים
הספקת דס"ל שנשאב מהחלק העליון של המכל ושאינו מכיל מים ,היא אחת הדרכים למניעת היווצרות
פטריות ,כך עולה מהרצאה של טל שקד ויעקב פלדמן ,מבכירי התעשייה האווירית ,בישיבה
המשותפת של ועדת מחקרים וועדת שימושים ובדיקות של המכון ,שהתקיימה ב.18.12.12 -
חושבות תש"ן
פורום נשים באנרגיה של המכון סייר במתקני אפרת ואשל ברמת חובב לפי הזמנה של רפי טטרקה,
מנכ"ל תש"ן ,שהדריך את הסיור.

" נתניהו שוקל לאחד את משרדי
האנרגיה והגנת הסביבה"
)דה מרקר(19.12.12 ,
 למודיעין אין  37מיליון דולר
לשלם למפעיל הקידוח שלה
)דה מרקר(19.12.12 ,
 הרשות עוזרת ליצרני החשמל
הסולארי
)דה מרקר(20.12.12 ,
 פרויקט יבוא הגז נדחה בחודש
)דה מרקר(23.12.12 ,

איכות הסביבה
בג"צ דחה את עתירת עמותת אדם טבע ודין
בג"צ קיבל את עמדת המדינה וקבע שאין מקום לפסול את תקנות הנפט )הרשאה לסטייה מהוראות
חוק התכנון והבנייה ,התשע"א .(2012-התקנות מסדירות את ההליך התכנוני של חיפושי הנפט.
מימון ההיערכות לדליפות מהקידוחים הימיים
משרד האוצר יעביר למשרד להגנת הסביבה תקצב של  22מיליון שקל שישמש להקמת שתי תחנות
למניעת זיהום ים בחיפה ובאשקלון ,ולרכישת שתי ספינות ייעודיות ללחימה בזיהום ים.
תקן ישראלי ת"י  21927חלק  :2מערכות לבקרת עשן וחום :מפרט דרישות למנגנון לפתחי
שחרור טבעי של עשן וחום
מכון התקנים הישראלי פרסם להערות הציבור טיוטה לתקן .ניתן להעביר הערות עד .16.1.13

 פניות למבקר המדינה וליועץ
המשפטי לממשלה :עיצרו
מסירת מאגר הגז לנובל אנרג'י
ולדלק בלי מכרז
)דה מרקר(23.12.12 ,
 רשות החשמל תבחן למה
חברת החשמל ויתרה על
מיליארדי שקלים
)דה מרקר(23.12.12 ,

החלו הדיונים על כבל חשמל שיחבר את ישראל לקפריסין
נציגים מישראל ,יוון וקפריסין החלו לדון בפגישה שהתקיימה במשרד האנרגיה ,בהיתכנות להנחת
כבל חשמלי שיחבר את ישראל לקפריסין ,את קפריסין ליוון ומשם לאירופה .מדובר בכבל חשמל
תת ימי ,שאורכו  330ק"מ ,שיוטמן בעומק של  2,300מ' מתחת לפני הים ושיאפשר הזרמת חשמל
דו-כיוונית.

" מיזם פצלי השמן יכול לספק
נפט בשווי  400שנות צריכה"
)כלכליסט(23.12.12 ,

מכרז בנושא היתרי הזרמה לים
מכרז פומבי  39/12של המשרד להגנת הסביבה לשירותי ייעוץ ,ריכוז נתונים ובקרה על יישום היתרי
הזרמה לים .ניתן להגיש הצעות עד .17.1.13

 שמן השלימה את המימון
לקידוח ים  :3גייסה עוד 24
מיליון שקל
)דה מרקר(24.12.12 ,
 חברות הגז יממנו את האבטחה
)ידיעות אחרונות(24.12.12 ,

אנרגיה בינלאומית
קורס על יסודות תעשיית הנפט והגז:
Fundamentals of the Oil & Gas Industry
13 – 15 February 2013, London, UK
www.euromoneytraining.com

•

קורס על רכישות ומכירות של נכסי נפט וגז:

• Acquiring and divesting oil and gas assets and companies

4 – 6 February 2013, London, UK
www.energyinst.org
ועידה ותערוכה של האגוד האירופי של תעשיית אנרגיית הרוח:
EWEA 2013
4 -7 February 2013, Vienna, Austria
www.ewea.org/annual 2013
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