 4מפגשים
החל מה-
4.12.2017

קורס כלכלת אנרגיה

היקף הקורס25 :
שעות לימוד
מטרת הקורס:
הצגת נושאים הרלוונטיים לכלכלת שווקי האנרגיה בארץ ובעולם והקניית כלים וגישות כלכליות לניהול יעיל של שוק
האנרגיה.
המסחר בנפט מהווה פעילות כלכלית מרכזית בשווקים הבינלאומיים והוא מושפע בעיקר משינויים גיאופוליטיים.
הקורס יתמקד בהיבטים הכלכליים של הסחר בנפט ובמוצריו וייתן כלים להבנה מעמיקה יותר של התהליך.

דמי השתתפות בסך  .₪ 1,800לחברי מכון האנרגיה  ,₪ 1,500לפקודת" :בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה"
המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל ,ספר תקצירי הרצאות ,ספר "גז טבעי" ותעודה.
מס' המקומות מוגבל ,לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה .03-6414271

טופס הרשמה והתחייבות
הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה ע"י הגורם המוסמך לכך ובהתאם לנהלי החברה המבצעת את הרישום.
שם משפחה__________________:

שם פרטי____________________ :

חברה _________________________________________ :נייד______________________ :
טל' _____________________ :דוא"ל_______________________________________ :
אמצעי תשלום
_ המחאה לפקודת "ביה"ס למדעי הנפט" __ העברה בנקאית לח-ן  ,701500/85ס'  ,833בל"ל
__ מזומן

13:00

מפגש 4/12/17 – 1
התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה
משק האנרגיה בעולם ובישראל – הריצה אל "הזהב השחור"
היצע הנפט ושחקני צד ההיצע – ארגון אופ"ק ,ארה"ב ורוסיה ,נפט
ופוליטיקה
הפסקה
מקורות הנפט בעולם ,עתודות הנפט .הובלה ואחסון של נפט גולמי
ומוצרי נפט )ימי ויבשתי( צריכה
סיום

8:30
9:00
10:00

מפגש 11/12/17 – 2
התכנסות
תגליות גז טבעי בישראל
מושגי יסוד :נפט גולמי ,מוצרי נפט ,זיקוק ועיבוד ,תקנים ואיכויות

11:30

הפסקה

11:45

מבנה עלויות הדלקים בישראל – מהבאר ועד הצרכן הסופי )עלות
הפקה ,זיקוק ,אחסון והובלה ,הפצה וכו'( איך נקבעים המחירים
בישראל
סיום

8:30
9:00
9:15

10:45
11:15

13:00

מר יוסי אריה ,מכון האנרגיה
מר אפי מילוטין ,סמנכ"ל מסחר
ושיווק ,קצא"א

מר אפי מילוטין ,סמנכ"ל מסחר
ושיווק ,קצא"א

מר צביקה גרינפלד
ד"ר נפתלי ברודסקי ,בזן

מר אהוד יחיאלי ,לשעבר מנהל מינהל
הדלק

10:15
10:45

מפגש 18.12.17 – 3
התכנסות וכיבוד קל
תנועות הסחר של נפט גולמי ומוצרי נפט
מרכזי הסחר העולמיים ושיטות המסחר בנפט גולמי ומוצרי נפט
חוזי נפט גולמי ומוצרי נפט
מבוא לשווקים עתידיים
הפסקה
השפעת תגליות הגז הטבעי על כלכלת ישראל

11:45
13:00

מחירי גז טבעי
סיום

8:30
9:00

8:30
9:00

11:00
11:30

13:00

מפגש 25.12.17 – 4
התכנסות
השחקנים העיקריים בשוק הנפט ומוצריו
הסיכונים הקיימים בשוק לשחקנים השונים
הכלים לנטרול הסיכונים
הבורסות בלונדון וניו‐יורק
חוזים עתידיים
אופציות PUTו‐ CALL
SWAPS
סיכוני בסיס שונים ודרכים לנטרולם
הפסקה
היבטי מיסוי וחשבונאות בענף חיפושי הנפט והגז הטבעי בישראל
)כולל דו"ח צמח(
מיסוי גז נפט ודלקים – תמלוגים ,היטל ששינסקי ,GT ,מיסוי ירוק,
בלו
סיום

מר יוסי גרייזלproton‐energy ,

מר קוסטה בלוז ,סגן מנהל רשות הגז
הטבעי – משרד האנרגיה והמים
מר שמשון ברוקמן ,חח"י

מר שמואל ציפין ,לשעבר מנהל אגף
גידור סיכונים וכלכלת זיקוק – בז"ן

רו"ח שלמה אלפיה ,מנהל תחום נפט
וגז ,ארנסט אנד יאנג

