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מצורף סילבוס-מפגשים אחת לשבוע 23: מתכונת הקורס

סיוריםבמסגרת הקורס ייערכו גם 

.תל אביב, 42חיים לבנון רחוב , ההדרכה של מכון התקנים הישראליבמרכז 

טון  300שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות , על כל מפעל צרכן: האנרגיהעל פי תקנות משרד 

(  גרם מזוט260-שווה לש"קוט1: ומוצרי אנרגיה אחריםם"גפ, דלקים, חשמל)שווה ערך מזוט בשנה 

.  למנות אחראי לקידום צריכה יעילה של אנרגיה, ללא קשר לכמות צריכת האנרגיה שלו, ועל כל תאגיד

י משרד האנרגיה לאחר שישתתף בקורס ממונה אנרגיה  ”ממונה אנרגיה שיוכשר על ידינו יאושר ע

.ויסיימו בהצלחה

.התקנות מאפשרות לנציג המשרד לנקוט סנקציות כנגד מפעל או תאגיד שאינו ממלא את התקנות

עם דגש , הקורס מספק למשתתפיו ערכת כלים ייחודית ושלמה בנושאים מגוונים בניהול ושימור אנרגיה

.מיוחד על יישום טכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרגיה ואנרגיות מתחדשות

,  דלקיםלחיסכון  בשריפת  , באמצעות כלים אלה יוכל בוגר הקורס לגרום לצמצום הוצאות  האנרגיה

.וזאת תוך שמירת  איכות  האנרגיה המסופקת  לארגון, לצמצום  פליטת מזהמים

:נושאי הקורס

 דלקיםלהפקת אנרגיה משריפת מערכות

 חשמליתאנרגיה ומתקנים להפקת מערכות

 מתחדשתאנרגיה ומתקנים להפקת מערכות

 אנרגיהומתקנים להובלת מערכות

 האנרגיהומתקנים לאגירה ושימור מערכות

:קהל יעד

,  מנהלי איכות, מנהלי תחזוקה, ממוני בטיחות

אנשי אבטחת  , מהנדסים בתחום, מנהלי ייצור

ועובדים בדרגים טכניים  , איכות ובקרת איכות

וניהוליים העוסקים בנושאי איכות הסביבה  

.ואנרגיה

שנים בתחום ההתייעלות האנרגטית  25ניסיון של למעלה מ בעל ,בהובלתו של עופר קרן

בחשיבה יצירתית ומציאת פתרונות לא  מומחה . הישראליבתעשייה ובארגונים מגוונים במשק 

".שיטת נידן לצמצום שיטתי של צריכת האנרגיה"פיתח את , שגרתיים

י"מתלבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם 

הסמכה לממונה אנרגיהקורס 
האנרגיהמשרד בפיקוח 

מרכז הדרכה
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'  מס

שיעור
מרצהנושאכ"סהתאריךיום

שעות3.9.188'ב1

תפקיד ממונה האנרגיה-מבוא*

טכנולוגיות לשימור אנרגיה*

עופר קרן

טל גולדרטמשק האנרגיה בישראל ובעולם*שעות12.9.188'ד2

שעות17.9.188'ב3

פרמטרים אופייניים בייצור ובשימוש-אנרגיה חשמלית* 

אנרגיה חשמלית במבנים מפעלים ומוסדות  * 

עופר קרן

גולדרטטל שימור אנרגיה בישראל חקיקה תקינה ואיכות הסביבה*שעות  2.10.188'ג4

חירםאביהוא ותכונותיהםדלקיםסוגי * שעות11.10.188'ה5

17.10.18'ד6

יצחק יזרעאלימנועים חשמליים* שעות4

יצחק יזרעאליפיקוד ובקרה, מכשירי מדידה*שעות4

24.10.18'ד7

חירםאביהוא דלקיםמבערי , תהליך שריפה ומאפייניו* שעות4

חירםאביהוא שימור אנרגיה ברכב* שעות4

31.10.18'ד8

דודו רוזנבלוםתקינה+ בידוד תרמי במבנים * שעות4

שעות4

BIGASSFANSאוורור חללים גדולים באמצעות מאווררי *

VRFהיכרות עם מערכות מיזוג בטכנולוגיית *

ואסף  לנצקרוןיחיאל 

(ח)מנטין

עופר קרןניהול משק האנרגיה ותפקיד ממונה אנרגיה*שעות7.11.188'ד9

שעות14.11.188'ד10

תקנים ותקינה בתחום+ מערכות תיאורה פנים וחוץ * 

התייעלות אנרגטית בתאורה* 

ניסנבאוםאינה 

הבאהמשך סילבוס בדף 

קורס הסמכה לממונה אנרגיה-סילבוס 
האנרגיהמשרד בפיקוח 

מרכז הדרכה
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' מס

שיעור
מרצהנושאכ"סהתאריךיום

קרןעופר פרקטיקה+ סקר אנרגיה תיאוריה * שעות21.11.188'ד11

שעות28.11.188'ד12

טיפול במים* 

חסכון האנרגיה במשק המים* 

משאבות* 

אביהוא חירם 

אלוןעופר HVACמיזוג אויר ו* שעות5.12.188'ד13

שעות12.12.188'ד14

תהליך ייצור קיטור ומאפיינים תרמו דינאמיים* 

שימור אנרגיה במערכת קיטור* 

ציוד אופייני במערכות קיטור ומאפייניהם העיקריים  *

תקנות דודי קיטור+ 

חירםאביהוא 

עופר קרןבקרת אנרגיהתוכנית* שעות  19.12.188'ד15

26.12.18'ד16

מערכות שמש לחימום מים וייצור חשמל*שעות4
גולן סולר  + צביקה קליר 

קייזר  -ניסים עובד מערכות אוויר דחוס*שעות4

שעות2.1.198'ד17
מאזנים תרמיים* 

–מעבר חום ובידוד תרמי של מתקנים ומערכות * 
משה הירש 

שעות9.1.198'ד18

, שמן תרמי , אנרגיה מערכות מים חמיםשימור •

ומייבשיםתנורים 

כדאיות כלכלית•

הירשמשה 

הזבדיאדי בית 50001תקן , טכנולוגיות לשימור האנרגיה* שעות16.1.198'ד19

עופר קרןסיור חיצונישעות23.1.198'ד20

30.1.19'ד21

שעות4
הצגת עבודות הגמר של המשתתפים כולל נציגי  

עופר קרןתעשייה וספקי ציוד

עופר קרןהשלמות בנושאים כללייםשעות4

עופר קרןסיור חיצונישעות6.2.198'ד22

רכזת קורסמשוב ומבחן מסכםשעות  13.2.194'ד23

03-6465085: יש להתעדכן עם מרכז ההדרכה, ייתכנו שינויים בסילבוס** 

.הנחיות יפורסמו במהלך הקורס-המשתתפים יצטרכו להגיש עבודת גמר** 

מהשיעורים ולעמוד בנוסף למבחן ההסמכה גם 80%להשתתף לפחות ב המשתתפים מחויבים **

שעות הכנה לכל הפחות20של בהיקף בהגשת עבודת גמר 

קורס הסמכה לממונה אנרגיה-סילבוס 
האנרגיהמשרד בפיקוח 

מרכז הדרכה
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מ  "מלא את הפרטים הראו ל. בעמוד מרכז ההדרכהwww.sii.org.il-בכתובת, ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט

!יש לוודא הגעת הטופס03-6465327: פקסאו ל training2@sii.org.il: ולשלוח למיילבכתב יד ברור וקריא 

__________________________________: ז.ת___________________________: ומשפחהשם 

_______________________________: נייד' טל___________________________    : ותפקידארגון 

________________________________      :ל"דוא_____________________________    : נייחטלפון 

______________________________ : לקוח'מס_______________________________    : כתובת

_____________________________/ פ .ח/ מ.ע

:אופן התשלום

"הישראליהתקניםמכון"לפקודתהמחאה□

כספים/רכשמנהלי"עחתומהוההרשמההתחייבותלטופסמצורפת:רכשהזמנת□

____/_____:עדבתוקף__________/_________/__________/_________:כרטיס'מס:אשראיכרטיס□

______________:ז.ת_________הכרטיסבגבספרות3___________________:הכרטיסבעלשם

:החברהוחותמתחתימה*_________________________:הערות

.מטההמופיעההרשמהביטולמדיניותאתקראתיכית/מאשראנילעילבחתימתי*

:ב ו ת      ו ה ר ש מ ה יט ו פ ס     ה ת ח י 

.הרישוםטופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת . חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, לא יתבצע באשראיוהתשלום במידה 

 03-6465327או בפקס training2@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /על ביטול השתתפות בקורסהודעה •
שאינם   ,ימים 2ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות ,מיום הרישום בפועל ,שאינם ימי מנוחה ,ימים 14יום עיון שיתבצע בתוך/בגין ביטול השתתפות בקורס•

 ,דהיינו ,בניכוי דמי ביטול כחוק ,יום עיון/יהא זכאי הנרשם להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס-יום עיון/קודם למועד תחילת הקורס ,ימי מנוחה
.מביניהםהנמוך  ,₪ 100מדמי ההשתתפות או 5%בשיעור של

מספר  ,שםמצוייניםועליה  ,הודעה בכתבמועד הביטול יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי מרכז ההדרכה  ,יום עיון/לעניין ביטול ההשתתפות בקורס•

.ת הביטול/וחתימת מבקש .ז.ת
-יום עיון בפרק זמן של פחות מ/במקרה של ביטול השתתפות בקורס• יתבצע חיוב על מלוא   ,יום עיון או לאחר תחילתו/ימי עבודה טרם פתיחת הקורס 2

.יום עיון/עלות הקורס
.יום עיון מותנת בשיקול דעת בלעדי של מרכז ההדרכה/פתיחת הקורס•

08:00-17:00' ה-'מרכז ההדרכה עומד לרשותכם בימים א: לפרטים והרשמה

training2@sii.org.il ,www.sii.org.ilל "דוא, 03-6465327פקס, 03-6465085' טל, 69977אביב –תל 42חיים לבנון ' רח

מדיניות ביטול הרשמה

בכפוף להנחיות מרכז  , ישראלי–הנחה ברכישת תקן 50%לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל 

המידע של מכון התקנים הישראלי

מ"מעלא כולל ₪ 6950: עלות למשתתף

הסמכה לממונה אנרגיהקורס 
03.09.18-האנרגיהמשרד בפיקוח 

מרכז הדרכה
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