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השקת התקן לניהול אנרגיה
ת"י 50001

:

יום רביעי ,י"ב שבט 27 ,בינואר .2010
מרכז לימודי ישראל יפה בע"מ ,שד' רוקח  80ת"א

רקע:

נושא האנרגיה אינו יורד מסדר היום העולמי לאור הפער הגדל בין הצריכה הגוברת בגלל הצמיחה המואצת של כלכלות גדולות
כמו סין והודו ,לבין ההיצע המצטמצם של נפט וגז נגישים וזולים – וגם בגלל המודעות הגוברת לזיהום המקומי ולפליטת גזי
חממה הנובעים משריפת דלקים פוסיליים..
ממשלת ישראל קבעה לעצמה כיעד לצמצם כ 20%-בצריכת החשמל הצפויה בשנת  ,2020על בסיס צריכת החשמל בפועל
בשנת  2006ואחת הדרכים היא לשפר את יעילות השימוש באנרגיה במשק .יעד זה עומד בקנה אחד עם שאיפותיו של כל
ארגון,עסקי או ציבורי ,להפחית בהוצאותיו.
לאור העלייה המשמעותית )יותר מפי  (2והבלתי-הפיכה שחלה במחירים משנת  ,2003אנרגיה הייתה ותישאר משאב משמעותי
הן בתפעול והן בתשתיות ,ולכן נדרש טיפול מקיף ושיטתי בנושא .ניהול נכון של משאבי האנרגיה וצריכתה יביא לחסכון לארגון
ולהפחתת הנזקים הסביבתיים שהוא גורם או עלול לגרום.
ניהול אנרגיה צריך לבוא לידי ביטוי בהליכי התכנון והניהול השונים בכל ארגון .התקן הישראלי ת"י  50001לניהול אנרגיה,
המבוסס על טיוטת התקן הבינלאומי  , ISO 50001הוא כלי עזר שמאפשר לעשות זאת באופן מושכל ,אפקטיבי ויעיל .מטרת
התקן היא להגביר את המודעות ולשפר את יכולת קבלת ההחלטות בתחום האנרגיה בארגון וכך להביא לחיסכון ולהתייעלות
אנרגטיים..
קהל יעד :סמנכ"לי תפעול\תשתיות\כספים\איכות\סביבה בתעשייה ,במסחר ובמגזר הציבורי )צה"ל ,מוסדות בריאות\ רווחה\
חינוך ,רשויות מקומיות(.
סדר היום:
14:00-13:30

התכנסות והרשמה

14:30-14:00

דברי פתיחה :מר דורון טמיר ,מנכ"ל מכון התקנים הישראלי
מר ולדימיר נמירוביסקי ,סמנכ"ל תשתיות אנרגיה

15:15-14:30
15:30-15:15

תמונת מצב האנרגיה בעולם -ד"ר אופירה אילון,אוניברסיטת חיפה
זרקור על התקינה בתחום האנרגיה – הלן עטרות מנהלת אגף התקינה ,מכון התקנים
הישראלי
התקן לניהול אנרגיה -מר יואל וייל ,יו"ר הועדה הטכנית לתקני ניהול אנרגיה

16:30-16:00

יישום התקן -ד"ר נצן איל ,מרכז איכות סביבה ואחריות חברתית במכון התקנים הישראלי

16:45-16:30

הפסקת קפה

17:15-16:45

מבט של הרגולאטור  -מר זאב גרוס,ראש אגף אנרגיה ,משרד התשתיות

18:00-17:15

משק החשמל בישראל -ד"ר דוד אלמקייס ,מנהל אגף תכנון פיתוח וטכנולוגיה ,חברת
החשמל

16:00-15:30

ביום העיון,
ההשתתפות .
מותנית בתשלום
מראש .הרשמה זו לא
תכובד ללא עמידה
בתנאים אלו.
שינוי /ביטול מועד
הפתיחה מותנה בשיקול
דעתו הבלעדי של מרכז
הדרכה .
בכל מקרה ,לא תהיה
החברה זכאית לכל
סכום או החזר כלשהו
מעבר לעלות יום העיון.
הודעה על ביטול
תתקבל בפקס עד  5ימי
עבודה לפני מועד קיום
יום העיון ,אי הודעה
כאמור לעיל תחייב
במחיר מלא

טופס

התחייבות

ו ה ר ש מה:

יש למלא את הפרטים ולשלוח לפקס073-2417666 :
שם פרטי ומשפחה _______________________ מפעל /ארגון______________________ :

עלות למשתתף:
₪ 220
)לא כולל מע"מ (

טלפון _____________ :פקס ________________ :כתובת ______________________ :
מס' לקוח מכון התקנים ______________ דוא"ל _______________________________ :
עוסק מורשה )ח.פ( ________________ :חתימה וחותמת החברה___________________ :
תפקיד __________________ הגעתי אליכם דרך  -אינטרנט  /מייל  /אחר__________ :
אופן התשלום  :המחאה לפקודת "מכון התקנים הישראלי"  -למסירה /לשליחה טרם פעילות
 הזמנת רכש מצורפת לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש  /כספים.
 כרטיס אשראי מס' כרטיס_______/________/_________/________ :
בתוקף עד____/______ :

שם בעל הכרטיס _________________ :ת.ז____________ :

כתובת ______________ :מס' טלפון_____________ :

לפרטים והרשמה:
מרכז הדרכה של מכון
התקנים עומד לרשותך
בימים א'-ה'
17:00-08:00
טל' רב קווי-
03-6465085
Training2@sii.org.il
www.sii.org.il

