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האביב הערבי משפיע על מחירי הנפט

בעת כתיבת שורות אלו נסחר נפט ) WTIלמסירה בעוד חודש( בניו יורק במחיר של  96.44דולר
לחבית ,ובלונדון נסחרת חבית נפט מסוג  Brentבמחיר של  115.58דולר .המחירים הגבוהים הם
תגובה לידיעות ממדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה המשקפות אי יציבות פוליטית גוברת .נראה
ש"האביב הערבי" עדיין לא הסתיים ועלולות להיות לכך השלכות על הספקת הנפט .ההפגנות
והמחאות מתפשטות במדינות צפון אפריקה ,ולפי דיווחים ב ,MEES -עיראק נמצאת על סף
מלחמת אזרחים .היחסים המתוחים בין ארביל לבגדד מנפצים את התקוות לגידול בתפוקת הנפט
העיראקית .כתוצאה מהמצב הגיאופוליטי התרחב פער המחירים בין ה Brent-לבין ה WTI-ל-
 19.14דולר .לפי 'בלומברג' יש גורם נוסף לעלייה במחיר ה Brent -והוא המגבלות על הזרמת נפט
גולמי בארה"ב מהמערב התיכון לחוף המערבי .כמות הנפט שניתן להזרים מקושינג ליוסטון בצינור
הנפט 'סיווי' ,שכיוון הזרימה שלו שונה ,קטנה בינתיים ממה שתוכנן.
מחיר הגז הטבעי בארה"ב התייצב על כ 3.30 -דולר ל 1 -מיליון  ,BTUכזכור ,רק לפני  8חודשים
ירדו מחירי הגז ) (Henry Hub Spotבארה"ב לשפל היסטורי של  1.98דולר.

הודעות על ימי עיון וקורסים
כנס תחזית משק האנרגיה 2013

כנס תחזית משק האנרגיה  2013שערך המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ב 4 -בפברואר ,2013
התמקד בפעולות הממשלה לקידום משק האנרגיה ,כולל תכניות למיסוי מוצרי דלק ,לשינויים
בתמהיל האנרגיה ולרפורמה במשק החשמל .יוסי רוזן ,יו"ר המכון ,התייחס בדברי הפתיחה
למהפך שעובר שוק האנרגיה .שר האנרגיה והמים הבא חייב לקבל סמכות ש)...המשך בעמוד (3

♦♦♦♦

לתשומת לבכם,
הוועידה הלאומית ה V -לאנרגיה  2013שתוכננה ל 4 -במרץ 2013
נדחית למועד אחר.
קורס הכנה להסמכת בודק צנרת לפי API 570
החל מ9.4.13 -
 10ימים מלאים ●  ● 21.5.13 – 9.4.13בביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בת"א
מכון הנפט האמריקאי ) (APIעורך את תכנית "מפקח צנרת  "API 570כדי לקיים רמת בטיחות
גבוהה ומתמשכת ,באמצעות שימוש במפקחים המתמחים בצנרת תהליכית ,בשיפור ניהול בקרת
הבדיקות ,בתיקונים ובהגדרת יכולות מחדש של הציוד .התכנית מבוססת על תקני  API 570ו-
 .RP 574הקורס יקנה למשתתפים ידע מתאים לצורך עיסוק בצנרת תהליכית ולהשתתפות
במבחן הסמכה למפקחי .API 570
שפת הקורס תהיה עברית .החומר הנלמד – באנגלית .המבחן יתקיים בארץ ויהיה באנגלית.
לטופס הרשמה הקש כאן

ועדות המכון

תזכורות על ימי עיון וקורסים

 – 13/2/13פורום נשים באנרגיה

קורסים וימי עיון מתוכננים ל:2013 -
♦ קורס טכנולוגיה והנדסת נפט

 – 12/3/13ועדת מחקרים

♦ קורס הסמכה למטרולוג ) 1נפח וזרימה(

 – 18/3/13ועדת שימושים ובדיקות

♦ קורס גזי קרקע

 – 7/3/13ועדת גפ"מ

למידע נוסף נא לפנות למח' הדרכה

כותרות אנרגיה
 נחנך המצוף ליבוא גז טבעי;
משרד האנרגיה שוקל להכפיל
את היבוא
)דה מרקר(25.1.13 ,
 חברת קידוחים ישראלית
ראשונה
)גלובס(25.1.13 ,
 בכיר טורקי :שיתוף הפעולה
של ישראל עם קפריסין ימנע
יצוא גז דרך טורקיה
)דה מרקר(27.1.13 ,
 ארגוני סביבה ללפיד :עצור את
יצוא הגז הטבעי מישראל
)דה מרקר(27.1.13 ,
 ברגע האחרון :ארדן מקדם
פטור למפעל הטיהור המזהם
)ידיעות אחרונות(29.1.13 ,
 מנכ"ל משרד האנרגיה במסר
לטורקיה " :יכולה לשמש
כלקוח עוגן לגז הישראלי"
)גלובס(30.1.13 ,
 המדינה מודה :אזור התעשייה
בבאר טוביה הוא חבית הנפץ
של דרום הארץ
)גלובס(30.1.13 ,
 למרות הזינוק במחיר :צריכת
הדלק עלתה ב 2% -ב2012 -
)דה מרקר(30.1.13 ,
 נמל אשדוד עלול להיתקע בלי
אספקת דלק לאניות
)ידיעות אחרונות(30.1.13 ,

♦ יום עיון הפקת אנרגיה מפסולת
למידע נוסף נא לפנות למחלקת הדרכה
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אנרגיה בכנסת ותקינה

כותרות אנרגיה

הוראות מכ"ר  511ו :506 -אמצעי כיבוי בחוות מכלים ,ואמצעי כיבוי בתחנות תדלוק
בישיבות שהתקיימו במכון עם נציגי נציבות כבאות והצלה ומשק הדלק נדונו עדכון סעיפי הוראות
מכ"ר  511והוראות מכ"ר  .506המכון יעביר את רשימת המתקנים העונים להגדרה של "חוות מכלים
ומסוף ניפוק" שתופיע בתוספת השלישית להוראה.
גופרית במזוט
מישיבת ועדת שימושים ובדיקות שנערכה ב 5-בפברואר בראשות היו"ר משה בוסאני עולה כי החל
מינואר  2013שונה התקן הישראלי למזוט והוא כולל בתוכו  3סוגי מזוט לשוק המקומי )קל ,כבד ועל
כבד( שתכולת הגופרית המקסימלית שלהם היא .1%
שימוע :קביעת תעריף זמני לשירות ניהול המערכת
רשות החשמל פרסמה להתייחסות הציבור שימוע בנושא קביעת תעריף זמני של  0.27אג' לשירותי
ניהול מערכת החשמל ) .(system operatorניתן להעביר עמדות עד .24.2.13

איכות הסביבה
גידול של  47%בצריכת מזוט ושל  207%בצריכת סולר הסקה ב2012 -
צריכת כל סוגי המזוט ב 2012 -גדלה ב 47% -לעומת השנה הקודמת וצריכת סולר לייצור חשמל
ב ,207% -לפי דוח מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים .המחסור בגז טבעי החל להשפיע על
צריכת דלקים לייצור חשמל עוד ב ,2011 -בה נרשמה עלייה של  195%בצריכת סולר לייצור חשמל
ו 12% -בצריכת כל סוגי המזוט.
עדכון תעריפים לייצור חשמל במתקני קוגנרציה
רשות החשמל עדכנה את התעריפים לייצור חשמל במתקני קוגנרציה .התעריף החדש יהיה בתוקף
מיום  30.1.13והוא נע בטווח של  26 – 24אגורות לקוט"ש ,לפי היקף הייצור השנתי של המתקן.

ספרים מקצועיים בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
נפט ומוצריו
ספר חדש המגיש לקורא תמונה מקיפה ומקצועית של נושא הנפט ומוצרי הנפט.
 16פרקים ●  415עמודים ● רשימה של מקורות ביבליוגרפיים ● אינדקס מפורט
●♦●
נושאים נבחרים בטריבולוגיה ,שמנים וחומרי סיכה
לראשונה בשפה העברית ,ספר שנכתב על ידי טובי המומחים לנושאים אלו בישראל.
בהוצאת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה – ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
להזמנות :טל ,03-6414271 .מיילinfo@energy.org.il :

 גז דחוס ,לצרכן הלחוץ
)דה מרקר(31.1.13 ,
" החלטה על יצוא הגז אינה
בסמכות הממשלה – אלא של
הכנסת"
)דה מרקר(31.1.13 ,
" חברת החשמל היתה עד היום
חברה מאוד שוביניסטית"
)גלובס(31.1.13 ,
צי הרכב הממשלתי הולך על
היברידיות ,מוותר על
החשמליות
)גלובס(1.2.13 ,
 ישראל תגיע רק ל 74% -מיעד
הממשלה ליצור חשמל ירוק
)דה מרקר(3.2.13 ,
" המס המקסימלי על רווחי הגז
יעמוד על  44.5%בלבד – לא
על "50%
)גלובס(5.2.13 ,
 הגזירות החדשות שמתכנן
האוצר :העלאת המס על דלק,
חשמל וגז
)דה מרקר(5.2.13 ,
 כמה שווים רישיונות הקידוח
"מירה" ו"שרה"? תלוי אם
שואלים את מודיעין או את
הכשרת אנרגיה
)דה מרקר(5.2.13 ,

אנרגיה בינלאומית
ועידה על גז לא-קונבנציונאלי:
Unconventional Gas
6 – 7 March 2013, London, UK
www.unconventionalgas-smi.com

•

הוועידה העולמית ה 6-על אחסון אנרגיה:
Energy Storage World Forum
23 – 25 April 2013, Berlin, Germany
www.energystorageforum.com

•

 הצוות הזר ברח מהטילים
ובניית תחנת הכוח נעצרה
)כלכליסט(5.4.13 ,

קורס על עריכת הסכמי אנרגיה מתחדשת ויישוב חילוקי דעות:

• Renewable Energy Contracting & Dispute Management

22–25 April 2013, London, UK
www.euromoneytrainning.com
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המשך מעמוד 1
תאפשר לו לקבל החלטות ולהתוות מדיניות אבל בעיקר את היכולת ליישמן ,אמר רוזן" .לא יתכן שכל החלטה נתקלת בהתנגדויות של
גורמים רגולטורים אחרים אשר מטרפדים את יישומה .אחד קובע מס ,אחד קובע סביבה ,אחד קובע בטחון ולבסוף משק האנרגיה
מפסיד".
רוזן קרא לממשלת ישראל לאמץ את עקרונות ה OECD -ולבחון כל חקיקה בראי העקרונות המקובלים בעולם .כל חקיקה חייבת לעבור
בדיקה לפי עקרונות אלו כדי לוודא שהיא ניתנת ליישום תוך שמירה ועמידה בעקרונות כלכליים ,סביבתיים ,חברתיים ואחרים ,הדגיש
רוזן.
ערן יעקב ,סמנכ"ל בכיר לתכנון ולכלכלה ברשות המסים ,חשף תכניות שונות של רשות המסים להעלאת המס על פחם ועל גז טבעי
ולביטול פטורים על שימוש בדלק בתעשייה ובתחבורה .הבלו על הגז הטבעי  16 -שקל לטון ,ועל הפחם  43 -שקל לטון ,אינו משקף את
העלויות הסביבתיות של דלקים אלו ,אמר יעקב .ראש מינהל הדלקים בחברת החשמל ,שמשון ברוקמן ,שנכח בכנס ,אמר בתגובה
שהעלאת הבלו על הפחם ועל הגז תגרום לייקור תעריפי החשמל ותגולגל במלואה על גב צרכני החשמל.
תוכניות נוספות של האוצר שחשף יעקב הן ,בין היתר ,ביטול פטורים שמעניקה המדינה למגזרים שונים על שימוש בדלק ,שהיקפם נאמד
היום ב 3.5 -מיליארד שקל .מיסוי דלקים על טיסות ועל הפלגות פנימיות ,הטלת אגרה שנתית על רכב מונע בגפ"מ והעלאת מיסוי על
"תחליבי סולר" )או מיסוי מים ,כפי שהעירו מהקהל(.
יעקב גילה כי השיעור המרבי של היטל רווחי הגז והנפט על מפיקי הגז יהיה  44.5%ולא  ,50%בשל ביטול ההורדה של מס החברות.
אורן משה ,רכז תחום האנרגיה באגף התקציבים במשרד האוצר ,אמר בכנס שמחיר החשמל בישראל נמוך לעומת מחיר החשמל
במדינות אחרות ,והוא יוצר שחיקה בהון העצמי של חברת החשמל וקושי לגייס הון .הפגיעה ביכולת חברת החשמל למלא את תפקידה
היא המוטיבציה שלנו לצאת לרפורמה במשק החשמל ,הדגיש משה.
שוק ספקי הגז הטבעי למשק כולל היום ספק אחד ומשה צופה שגם בעתיד שוק ספקי הגז יהיה "ממועט מתחרים" .יתכן שהמדינה
תאפשר לבעלי זכויות ברישיון להשתמש בתשתיות של ספקים אחרים ,כי אחרת לא תהיה הצדקה כלכלית לפיתוח מאגרים נוספים.
ד"ר שלומי פריזט ,לשעבר הכלכלן הראשי ברשות ההגבלים העסקיים ,דיבר בכנס על רגולציה ותחרות במשק הגז .ברשות ההגבלים
מוטרדים מהבעלויות הצולבות בין מחזיקי זכויות במאגרי גז שונים ,אמר פריזט ,והדגיש ש"בכל מקום אחר לא היינו מעלים על הדעת
לאשר דבר כזה שדלק ,סונול ופז יחזיקו אחזקה משותפת".
חברה אחת אינה יכולה לחפש גז בכוחות עצמה ומדברי פריזט עולה כי הרשות מכירה בעובדה זו .הפתרון שבוחנת הרשות הוא הפרדה
בין שלב החיפושים לשלב ההפקה" .ברגע שנמצא גז אי אפשר להמשיך בשותפות .אתה יכול להיות שותף בחיפושים ,אבל בהפקה אתה
לבד".
מר חן בר יוסף ,מנהל מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והמים ,דיבר על דלקים קונבנציונאליים ודלקים מתחדשים ,וסקר את המצב
בשוק הנפט העולמי ,את השינויים שנרשמו בשנים האחרונות בתמהיל הדלק הגלובאלי ,בהיצע ובביקוש העולמי לנפט ואת השפעתם על
השוק בישראל.
אמיר פוסטר ,מומחה לאנרגיה ,סקר את משק הגז העולמי וציין את הירידה במחירי הגז הטבעי בארה"ב ואת השינויים והמגמות לעתיד
בסחר הגז הנוזלי בעולם .יש חלון זמנים של שנתיים שלוש בלבד לסגירת הסכמי  LNGבמחירים טובים ,הדגיש פוסטר ,ועל המדינה,
היזמים ,המשקיעים וכל הגורמים האחרים לפעול במהירות המרבית כדי לסגור הסכמים כאלו" .את הרגולציה ניתן לעשות במקביל ,אבל
לא להפריע לסגור חוזים" ,המליץ פוסטר.
את הכנס חתם ד"ר גיא בכור ,שהרצה על מדינת ישראל במזרח התיכון הסוער .בכור ציטט נתונים המצביעים על ההתקדמות הגדולה
של כלכלת ישראל בעשור האחרון ,מול הנסיגה שנרשמת בארה"ב ובמדינות מערב אירופה .תושבי ישראל מתעלמים מההישג הגדול של
תוצר מקומי גולמי שעלה תוך עשור ל 35,000 -דולר לנפש ,טען בכור.
לדעתו" ,האביב הערבי" ,שאינו אביב כלל ,גם אינו צפוי להסתיים בקרוב .המהפכים הפוליטיים ומלחמות האזרחים במדינות האזור
צפויים להימשך ,והוא המליץ לממשלת ישראל להימנע מלהתערב בהם" .אל לה לישראל להתערב בסוריה ,זה לא עניינה" ,הדגיש בכור.
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