
על פי תקנות משרד התשתיות הלאומית: על  רקע כללי: 
כל מפעל שצריכת האנרגיה שלו היא לפחות 300 טון שווה 
ערך מזוט בשנה, למנות אחראי לקידום צריכה יעילה של 

אנרגיה.

כלים  ערכת  למשתתפיו  מקנה  הקורס  הקורס:  מטרות 
תוך  אנרגיה,  ושימור  בניהול  מגוונים  בנושאים  ייחודית 
דגש מיוחד על ישום טכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרגיה 
לבוגר  תאפשר  אלה  כלים  הקניית  מתחדשות.  ואנרגיות 
הקורס לגרום לצמצום הוצאות האנרגיה, לחיסכון בצריכת 
איכות  שמירת  תוך  מזהמים,  פליטת  לצמצום  דלקים, 

האנרגיה המסופקת  לארגון.

•התייעלות  ושימושים  מקורות  •אנרגיה  הקורס:  נושאי 
בהוצאות האנרגיה על בסיס הציוד הקיים •שימור אנרגיה 
•טכנולוגיות  האנרגיה  משאבי  •ניהול  למעשה  הלכה 
במשק  ותקנות  •תקנים  האנרגיה  בצריכת  להתייעלות 

האנרגיה בארץ ובעולם.
מרצים:

שינוי  המובילה  חברה  בע"מ  אנרגיה  ידע  קרן  מנכ"ל,  קרן,  עופר 
 30 בתרבות הצריכה וניהול משאבי האנרגיה. לעופר קרן ניסיון של 
מגוונים  ובארגונים  בתעשייה  אנרגטית  התייעלות  בתחום  שנים 

במשק הישראלי. 

זיו חבה, מוביל תהליכי התייעלות אנרגטית וליווי מפעלים וארגונים 
שונים, קרן ידע אנרגיה בע"מ. לזיו ניסיון עשיר בניהול תחום התפעול 
בתעשייה. בעברו היה מנהל מפעל, מנהל שרשרת אספקה וסמנכ"ל 

פרויקטים.

על  המשפיעים  התנהגותיים  גורמים  על  אחראית  שורץ,  יונת 
התחום  את  מובילה  בע"מ.  אנרגיה  ידע  קרן  אנרגטית,  התייעלות 

המשלב בין פסיכולוגיה והתייעלות אנרגטית.

ד"ר יואב שאולי, מנכ"ל, E.Q.W -  מנהל משרד תכנון מערכות מיזוג 
אוויר מוביל בתחומו E.Q.W  עוסק בתכנון יעוץ וליווי הנדסי התמחות 

במערכות קירור, מיזוג, חימום ואוורור

אינג' אוסקר האינהורן, מנכ"ל, אנרקום הנדסה בע"מ. מהנדס חשמל בעל 
התייעלות  לנושא  מומחה  והאנרגיה,  החשמל  בתחום  ניסיון  שנות   40

אנרגטית של משק המים.

ניסים עובד, מנכ"ל, קייזר קומפרסורים בע"מ. מומחה במערכות אוויר 
דחוס בכלל והתייעלות על בסיס הציוד הקיים בפרט.

דודו רוזנבלום, מנכ"ל, שדות אנרגיה. מתכנן ערים ומומחה להתייעלות, 
חוקר ומרצה בתחום. 

ניהול  ידע בתחום  מנהלים בארגון שמעוניינים לרכוש  קהל יעד: 
וניהוליים  טכניים  בדרגים  עובדים  מפעלים,  מהנדסי  האנרגיה, 

העוסקים בנושאי אנרגיה ואיכות הסביבה.

אנרגיה".  "ניהול משאבי  קורס  סיום  תעודת  יקבלו  הקורס  בוגרי 
משרד  של  אנרגיה  לממונה  הסמכה  למבחן  הכנה  מהווה  הקורס 

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

עלות הקורס:  לחברי התאחדות תעשיינים :2,250 ש"ח + מע"מ
לאחרים: 2,850 + מע"מ  

*התשלום לפקודת "אגודת בית התעשיינים, חיפה".

דמי ביטול: הודעת ביטול בכתב. ביטול לאחר 22.2.17  או אי הגעה 
לקורס יחייב תשלום של 50% מעלות הקורס.

לפרטים נוספים, שאלות והבהרות:
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