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 13:67-73:67, 71.70.10ביום רביעי, יד' בתמוז תשע"ה,  ת הקורספתיח
 מפגשים אחת לשבוע 0מתכונת הקורס:  
 הישראלי התקנים מכון -ההדרכה במרכז יערך הקורס

 כללי

 ההתייעלות האנרגטית תופסת תאוצה בשנים האחרונות, וזאת בשל השילוב בין שני היבטיה המרכזיים:
 חיסכון בעלויות. - וההיבט הכלכליאפשרות ליצור סביבה ירוקה יותר  - ההיבט הסביבתי

קיבלו לאחרונה החלטות חשובות בתחום ההתייעלות האנרגטית,  ,גם ממשלת ישראל ובהןממשלות רבות בעולם, 
 הציבו יעדים בני מדידה והקצו תקציבים משמעותיים להשגתם.

השגה, ויספק מענה בשלושה היבטים: תפיסתי, -מדיד ובר הקורס יציג את יישום ההתייעלות האנרגטית כתהליך
 .ויישומי יתיאורט

חשיפה למגמות בתחום ולנושאים משיקים, כגון אנרגיות מתחדשות וגז  בעזרתתחילה, נגבש תשתית חשיבתית 
כגון:  התייעלות נושאים מקצועיים שבהם ארגונים יכולים ליישם מגמות שלטבעי. משם נמשיך להתעמק במספר 

 נועים, מיזוג וקירור, תאורה. מ
 אנרגטית. שיישם תוכנית מוצלחת להתייעלות סיור בארגוןכדי להבין כיצד הדברים באים לידי ביטוי, יתקיים 

. תהליך העבודה יהיה מובנה, כל משתתף תוכנית להתייעלות אנרגטית עבור הארגון שלובמהלך הקורס יבנה 
להקניית כלים להצגה ולשיווק התוכנית לגורמים מו כן, יוקדש זמן . כמרצים מקצועיים בקורסומגובה בליווי 

 הרלוונטיים בארגון.
 

 מטרות הקורס    

 העמקה והרחבה בנושאים הנוגעים לתחום ההתייעלות האנרגטית .1

 בניית תוכנית להתייעלות אנרגטית  .2

 הקורס נושאי

 מהי התייעלות אנרגטית? מושגים, מגמות ונושאים משיקים
 ליישום התייעלות אנרגטית: תחומי הליבה

 מנועים  -
 מיזוג וקירור -
 תאורה -
 משאבות ומתקני דחיסה -
 מים -

 סיור בארגון שיישם תוכנית התייעלות בהצלחה -"לראות הצלחה" 
 מדידת ההתייעלות האנרגטית  - כלכלת אנרגיה

 

 קהל יעד

כספים, תמחירנים,  יסמנכ"ל, אנרגיהממוני   ארגונים המעוניינים לנתח, לבנות וליישם תוכנית להתייעלות אנרגטית.

   .מנהלי אנרגיה, אנשי הנדסה ותפעול, אחראי איכות הסביבה מנהלים כלליים ומנהלי תחזוקה

 מרצים:

 עופר קרן
 ד"ר דן וינשטוק

 ד"ר אילן סולימאן
                                       מהנדס דני קלינה

 

  

 

 377.07.15 
 

 
 התייעלות אנרגטית "הלכה למעשה" קורס

 
 עלות למשתתף :

6077  ₪ 
 )לא כולל מע"מ (

 

 :לפרטים והרשמה
עומד מרכז הדרכה 

 לרשותך בימים 
 ה'-א'

00:11-10:11 
 

 -טל' רב קווי
10-0806106 
10-0806140 

 

 דוא"ל :
training2@sii.org.il 

www.sii.org.il 
 

 בתשלום חניונים*לרשותכם 

 .התקנים מכון בקרבת

 
שינוי / ביטול מועד 

הפתיחה מותנה 
בשיקול דעתו 

הבלעדי של מרכז 
הדרכה . בכל מקרה, 

לא תהיה החברה 
זכאית לכל סכום / 

החזר כלשהו מעבר 
 לעלות הקורס.

הודעה על ביטול 
להחזר כספי  וזכאות

מלא תתקבל בפקס 
יום מיום  08 תוך

העסקה ובתנאי 
 שנותרו למעלה

ימים עד למועד  0-מ  
 פתיחת הקורס.   

 

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה 

 של מכון התקנים הישראלי
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