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.תל אביב, 42רחוב חיים לבנון ,  המכללה של מכון התקנים הישראלי

מזוטערךשווהטון300לפחותהיאשלוהשנתיתהאנרגיהשצריכת,צרכןמפעלכלעל:האנרגיהמשרדתקנותפיעל

לכמותקשרללא,תאגידכלועל(מזוטגרם260-לשווהש"קוט1:אחריםאנרגיהומוצרים"גפ,דלקים,חשמל)בשנה

.אנרגיהשליעילהצריכהלקידוםאחראילמנות,שלוהאנרגיהצריכת

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

.התקנותאתממלאשאינותאגידאומפעלכנגדסנקציותלנקוטהמשרדלנציגמאפשרותהתקנות

עלמיוחדדגשעם,אנרגיהושימורבניהולמגווניםבנושאיםושלמהייחודיתכליםערכתלמשתתפיומספקהקורס

.מתחדשותואנרגיותבאנרגיהלחיסכוןחדשותטכנולוגיותיישום

פליטתלצמצום,דלקיםבשריפתלחיסכון,האנרגיההוצאותלצמצוםלגרוםהקורסבוגריוכלאלהכליםבאמצעות

.לארגוןהמסופקתהאנרגיהאיכותשמירתתוךוזאת,מזהמים

ניתןאותוהיחידהמשאבבתחוםנוספתהכשרהלקבלחייביםאנרגיהלנהלוכדישורשמאותומגיעיםויעולניהול
אתמפסידיםאנחנובארגוןאנרגיהממונימספיקבהעדרהאנרגיהמשאבהוא–הארגוןרווחיותאתולשפרלחסוך

.להתייעלההזדמנות

:הקורסנושאי

דלקיםמשריפתאנרגיהלהפקתמערכות▪

חשמליתאנרגיהלהפקתומתקניםמערכות▪

מתחדשתאנרגיהלהפקתומתקניםמערכות▪

אנרגיהלהובלתומתקניםמערכות▪

האנרגיהושימורלאגירהומתקניםמערכות▪

סיוריםגםייערכוהקורסבמסגרת

אבטחתאנשי,בתחוםמהנדסים,ייצורמנהלי,איכותמנהלי,תחזוקהמנהלי,בטיחותממוני:יעדקהל

.ואנרגיההסביבהאיכותבנושאיהעוסקיםוניהולייםטכנייםבדרגיםועובדים,איכותובקרתאיכות

מגווניםובארגוניםבתעשייההאנרגטיתההתייעלותבתחוםשנה30שלניסיוןבעל,קרןעופרשלבהובלתו

צריכתשלשיטתילצמצוםתהליךפיתח.שגרתייםלאפתרונותומציאתיצירתיתבחשיבהמומחה.הישראליבמשק

CLIMEמיזםאתמוביל.הקייםהציודביסעלהאנרגיה MEDברשויותפליטותלצמצוםהאירופאיהאיחודשל

.האקליםלשינוייהתגלותצעדיביצועתוךהמקומיות

לבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה של מכון התקנים ומשרד  

האנרגיה

קורס הסמכה לממונה אנרגיה בפיקוח משרד  

האנרגיה

מדיניות שימור אנרגיה ברשות  -ב"מנהלת תכנית משא-יועצת סביבתית -גולדרטר טל "ד▪

.קירור ומיזוג אוויר המדריך להתייעלות וחיסכון באנרגיה"וסדרת הספרים ▪

.בחיסכון ואנרגיההתמחות,וחשמלבתאורה תמחות, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה-מן 'דוד תורג▪

"  אקלימטון"ל מגזין "סופר ומו, התייעלות אנרגטית ובקרת אקלים, מומחה לפתרונות אנרגיה-ר עופר אלון "ד▪



:  תעודה לדוגמא
קורס הסמכה לממונה אנרגיה בפיקוח משרד  

האנרגיה

2

123456789ז "תישראל ישראליכי 

נטע דגן

מנהלת מרכז הדרכה

מכון התקנים הישראלי

משרד האנרגיה



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_____________________________    : טלפון נייח

______________________________ : 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*

:טופס התחייבות והרשמה

.טופס ללא פרטי אשראי לא ייקלט במערכת הרישום. חובה למלא פרטי אשראי לעירבון, במידה והתשלום לא יתבצע באשראי

 03-6465327או בפקס training2@sii.org.ilיום עיון תתבצע באמצעות המייל /הודעה על ביטול השתתפות בקורס•
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 המידע של מכון התקנים הישראלי, ישראלי–הנחה ברכישת תקן 50%לקוחות מרכז ההדרכה זכאים ל 

מ"לא כולל מע₪ 6950: עלות למשתתף| 16/09/2020: מועד
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קורס הסמכה לממונה אנרגיה בפיקוח משרד  

האנרגיה
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