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 64-43:640:.1בין השעות , .4004901, ו"תשע באלול' א, יום ראשוןבהקורס  תפתיח

  0סיורים גםייערכו הקורס במסגרת  0עמפגשים אחת לשבו 11: מתכונת הקורס
 ,מכון התקנים הישראליבהדרכה הבמרכז  יתקייםהקורס 

 0תל אביב, 01רחוב חיים לבנון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :אי הקורסנוש

 מערכות להפקת אנרגיה משריפת דלקים 10
 ה חשמליתימערכות ומתקנים להפקת אנרגי 10
 ה מתחדשתימערכות ומתקנים להפקת אנרגי 60
 הימערכות ומתקנים להובלת אנרגי 00
 היאנרגיהמערכות ומתקנים לאגירה ושימור  50
 

  קהל יעד
ועובדים , ובקרת איכותאיכות אנשי אבטחת , תחוםמהנדסים ב, מנהלי ייצור, מנהלי איכות, תחזוקהמנהלי , ממוני בטיחות

 0היוסקים בנושאי איכות הסביבה ואנרגבדרגים טכניים וניהוליים הע
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :רקע כללי 

טון שווה  644השנתית שלו היא לפחות  היהאנרגשצריכת , צרכן מפעלעל כל : האנרגיה והמים ,תוהתשתיות הלאומיתקנות משרד  פי על

צריכת כמות ללא קשר ל ,כל תאגיד עלו( גרם מזוט 1.4-ש שווה ל"קוט 1 :אחרים הם ומוצרי אנרגי"גפ ,דלקים ,חשמל)מזוט בשנה  ערך

  0אחראי לקידום צריכה יעילה של אנרגיה למנות, האנרגיה שלו

 

 .בהצלחה מוסיייו ההתשתיות הלאומיות לאחר שישתתף בקורס ממונה אנרגיי משרד ”אושר עי שיוכשר על ידינו האנרגיממונה 

 0ממלא את התקנותשאינו  התקנות מאפשרות לנציג המשרד לנקוט סנקציות כנגד מפעל או תאגיד

 : מטרות הקורס
 ,מגוונים בניהול ושימור אנרגיה הקורס מספק למשתתפיו ערכת כלים ייחודית ושלמה בנושאים

 0ואנרגיות מתחדשות היטכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרג שוםיעם דגש מיוחד על י  
              ,לצמצום  פליטת מזהמים,  דלקים  לחיסכון  בשריפת, יוכל בוגר הקורס לגרום לצמצום הוצאות  האנרגיה הבאמצעות כלים אל

 0גיה המסופקת  לארגוןוך שמירת  איכות  האנרתזאת ו
 

ימי כשירות לממונה  61-הקורס מוכר כ
 בטיחות מטעם המפקח על העבודה

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
למסיימים בהצלחה תוענק תעודה של 

ומשרד  מכון התקנים הישראלי
 התשתיות

 

 
 :עלות למשתתף 

1596  ₪ 
 (מ "לא כולל מע)

 :לפרטים והרשמה
עומד מרכז הדרכה 

 בימים  כםלרשות
 'ה-'א

10:44-43:44 
 

- רב קווי' טל
46-.0.5435 
46-.0.5491 

 

 :ל "דוא
א

training2@sii.org.il 

www.sii.org.il 
 

 :כתובת
 א"ת 01חיים לבנון 

לרשותכם חניונים * **
בתשלום בקרבת מכון 

                          .התקנים
 

 
ביטול מועד  /שינוי 

הפתיחה מותנה 
בשיקול דעתו הבלעדי 

 .של מרכז הדרכה 
לא תהיה , מקרה בכל
ברה זכאית לכל הח

החזר כלשהו  / סכום
 .מעבר לעלות הקורס

הודעה על ביטול 
וזכאות להחזר כספי 

תתקבל בפקס מלא 
יום מיום  61תוך 

העסקה ובתנאי 
 7-שנותרו למעלה מ 

ימים עד למועד 
  .  פתיחת הקורס

 

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

  
 בכתב יד ברור וקריא יש למלא את הפרטים . שדות חובה הם* כל השדות המופיעים ב                                            

   training2@sii.org.ilל "או לדוא   2764653-03 :לפקסלשלוח ו                                   

 .יש לוודא את הגעת הטופס         

 ______________________: ארגון/מפעל *__  ______________________________ :שם פרטי ומשפחה*                                          

___________ _________: פקס _______________________: נייח* _______________________: נייד*                                          

   _________________________________כתובת * __________________________________: ל "דוא*           

 ___                          _________________: ז0ת/  פ0ח/  עוסק מורשה* ____________________:לקוח' מס            

   ______________________: חתימה וחותמת החברה*:                                                          לוםאופן התש           
 (חובה לציין אמצעי תשלום)                                          

 ביום הפתיחה  "ימכון התקנים הישראל"לפקודת  המחאה 

 כספים/ י מנהל רכש "מה חתומה עלטופס התחייבות וההרש יש לצרף :הזמנת רכש 

 בתוקף עד     __________/_________/__________/_________: כרטיס' מס כרטיס אשראי :_____/  ____ 

 ____________________ :נייד ________________: ז0ת____ __________________: שם בעל הכרטיס                                                 

 _____________________________: כתובת____________________: נייח                                                 

     

 , משרד התשתיות הלאומיות קורס הסמכה לממונה אנרגיה באישור
 האנרגיה והמים

http://www.sii.org.il/

