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 על פי מטרות –סילבוס לקורס ממוני אנרגיה 
 

היקף  נושא מרכזי
שעות 
 מוערך

 עם תום השיעור, המשתתפים יהיו:

משק האנרגיה 
 בעולם ובישראל

מכירים ומבינים את מושגי היסוד בתחום, יונח  8
הבסיס לשיחות אודות נושאי אנרגיה, חשיבותם 

והשפעותיהם. היכרות עם נושא אנרגיות 
יתרונות וחסרונות והכרת מרחב חלופיות, 

 הפעילות של משק האנרגיה הישראלי
התייעלות 
 –באנרגיה 

 חקיקה ותקינה

תובהר ותוגדר ההתייעלות באנרגיה, תועלות,  8
חסמים, חקיקה עולמית ומקומית. הבנה וביצוע 

פשוט של חישובים והערכה של התייעלות על פי 
 פרוטוקולים מקובלים

סוגי דלקים 
 ותכונותיהם

היכרות עם סוגי דלקים שונים, פרמטרים  8
אופייניים, כימיים ופיזיקליים, מקדמי המרה, 

מנגנוני הפקת אנרגיה והשפעותיהם הסביבתיות. 
 מבערים ויעילות שריפה. 

תהליכי ייצור 
קיטור ומאפיינים 

 תרמודינמיים

יבש, רטוב  –הבנה של התרמודינמיקה של קיטור  4
של קיטור, מי עיבוי, לחצים  ושחון. שימושים

וטמפרטורות וטבלאות קיטור. היכרות והבנה של 
מקורות אנרגיה  –התקנות הרלוונטיות לנושא זה 

 291ותקנות בדיקה על פי ת"י 

התייעלות 
באנרגיה 

 רובמערכות קיט

הסבר טכני על מבנה דודי קיטור, אביזרים וצנרת.  4
חשוב מה משפיע על היעילות וכיצד ניתן לשפרה. 

מאד לא להיכנס לשרטוטים טכניים של הציוד, 
 אלא להסביר עקרונות ומערכות בקרה ומשוב

 –היכרות על מערכות טיפול שונות למי הזנה  4 טיפול במים
ריכוך, מניעת קורוזיה, התפלה וצריכת האנרגיה 

של מערכות אלו. סקירה של שיטות אפשריות 
 לצמצום הצריכה

שימור אנרגיה 
ם במערכות מי
חמים, שמן 

תרמי, תנורים 
 ומייבשים

סוגי מערכות, מרכיבי המערכת, מאפיינים  4
ומטרותיהם. דרישות אנרגטיות ומה משפיע 

ותקנות  1414ת"י )עליהן. תקנות רלוונטיות 
 מקורות אנרגיה(

חשוב מאד לא להיכנס לשרטוטים טכניים של 
הציוד, אלא להסביר עקרונות ומערכות בקרה 

 ומשוב
הסבר על הפסדים תרמיים, חישובם והבנת  4 תרמייםמאזנים 

 המנגנונים. שיטות לצמצום ומניעה. 
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 הפסדים בצנרת ובאביזרים אופייניים אחרים. 
 נוהל מקוצר – 1חלק  291ת"י 

מעבר חום 
ובידוד תרמי של 

מתקנים 
 ומערכות

סוגי מעבר חום, חישובים של מעברי חום, תכונות  4
וקישור התחום תרמיות של חומרי בידוד 

להתייעלות באנרגיה. חשוב בחלק זה להביא 
 דוגמאות מהשטח ולא לתת הסבר תיאורטי בלבד

בידוד תרמי של 

 מבנים
היכרות עם תחום האנרגיה במבנים, כולל  4

הגדרות ודוגמאות, סקירה של ההפסדים 
התרמיים ואלמנטים קיימים של בידוד. התייחסות 

 1045ת"י  –ושא לנושא חלונות וזיגוג. תקינה בנ
 5282ודירוג אנרגטי של מבנים בת"י 

מערכות שמש 
לחימום מים 
 וייצור חשמל

השימוש במערכות שמש, הפרדה בין שימוש  8

. סקירה של מערכות שמש PVתרמי ובין 

הן, קולטי שמש ויעילותם. תקינה וחקיקה יומרכיב
רלוונטית ומגמות עולמיות. איזכור של מערכות 

 חימום מים והסקהתרמו סולאריות ל

אנרגיה חשמלית 
פרמטרים -

אופייניים בייצור 
 ובשימוש

 טורבינות  –מערכות אופייניות לייצור חשמל  4
צריכת אנרגיה עצמית בתחנת כוח, מצילות ייצור 

החשמל בתחנה ומרכיבי מערכת ההולכה 
 והאספקה. 

אנרגיה חשמלית 
 במבנים ומוסדות

מעריפי רכישת חשמל ופרמטרים סגוליים  8
 4232להערכה. שימור אנרגיה בשנאים ות"י 

כולל  –צרכנים, הפסדים ברשת, מקדם הספק 
חישוב, משמעות, גורמים למקדם הספק ירוד 

 ושיטות לשיפורו
היכרות עם סוגי המנועים החשמליים ושימושיהם.  4 מנועים חשמליים

 4430נצילות אופיינים ות"י 

גודל מנוע והספק לצרכים, בקרה, ויסות  התאמת
מהירות ושימור באנרגיה בבחירת המנוע 

 ותחזוקה וההפעלה השוטפת
מערכות אוויר 

 דחוס
סוגי מערכות, ציוד עיקרי ושיטות להתייעלות  4

חשוב מאד לא באנרגיה בתפעול מערכות. 
להיכנס לשרטוטים טכניים של הציוד, אלא 

 ומשוב להסביר עקרונות ומערכות בקרה
מערכות מיזוג 
אוויר )קירור, 

 חימום ואוורור(

מהו אקלים ומאפייניו. מהי נוחות תרמית וכיצד  20
ניתן לשנות את האקלים הפנימי במבנה. "ימי 

מעלה" וחישוב הצורך בהסקה או  העומס התרמי 
 הנדרש למיזוג בקיץ.

סוגי מערכות, מרכיבי המערכת משאבות חום 
. חשוב מאד לא להיכנס שרויות שימור אנרגיהפוא

לשרטוטים טכניים של הציוד, אלא להסביר 
 עקרונות ומערכות בקרה ומשוב
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 ותקנות מקורות אנרגיה. 4313ת"י 
חישוב הצריכה הסגולית של האנרגיה במערכות 

 מיזוג
מערכות תאורה 

 פנים וחוץ
 –הכרת מונחים בפוטומטריה, רמת הארה  8

 דרישות וגורמים משפיעים. 
מאפיינים וסיווג של נורות, נטלים ומערכות 

 טכנולוגיות קיימות. 
ייעול בתאורת פנים, ניצול אור יום, רפלקטורים 

 ומיתוג. 
 4433ת"י 
 4234ת"י 
 3004ת"י 

 ייעול בתאורת חוץ, עמעום, מיתוג
 1344ת"י 

צריכה סגולית של תאורה והשפעת האחזקה על 
 צריכת האנרגיה.  

חיסכון אנרגיה 
 המיםבמשק 

רת סוגי משאבות, כולל המבנה, יסק –משאבות  8
ההפסדים, היתרונות והחסרונות חשוב מאד לא 

להיכנס לשרטוטים טכניים של הציוד, אלא 
 להסביר עקרונות ומערכות בקרה ומשוב

מגוון הנושאים שיש להביא  תחשוב לסקור א
בבחירת והפעלת משאבה )מבנה,  בחשבון

, עקומות פעולה, חישובים, יטציהבהפסדים, ק
 נקודת פעולה וכדומה. 

התיישנות,  –יבה באנרגיה במערכות שאחיסכון 
 ויסות מהירות, מקדמי חספוס

 תקנות מקורות אנרגיה בנושא זה. 
מערכות אספקת מים, שימוש באביזרים 

להפחתת צריכה וייעול השימוש בחשמל במכוני 
כים כולל הסבר על שיטות הטיפול שפטיפול ב

 בשפכים וניצול ביוגז
מכשירי מדידה, 

 פיקוד ובקרה
מדידה מקומית ומדידה מרחוק, פיקוד ובקרה  4

 ממוחשבים 
 ציוד היקפי למערכות בקרה, תקשורת ותוכנות

תוכניות בקרת 
 אנרגיה

כניות ם, מחזורי עבודה ואופטימיזציה. תעומסי 4
בקרה למכוני מים  בקרה לתאורת חוץ, תעניות

 ושפכים, תכניות בקרה במערכות מיזוג. 
התייעלות 

 באנרגיה ברכב
סוגי כלי רכב וצריכת האנרגיה שלהם. כיצד ניתן  4

לחסוך באנרגיה ברכב ומה הם הגורמים 
 המשפיעים. הפעלה חוסכת אנרגיה של ציי רכב
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טכנולוגיות 
להתייעלות 

 באנרגיה

כיצד מתייעלים במבנים, מטרות ואמצעים,  16
במערכות, בצרכני כוח ובצרכני מאור. ייצור 

משולב של אנרגיה, ניצול אנרגיה שיורית, ניצול 
אנרגיה חלופית, הפקת אנרגיה מפסולת. 

חישובים אנליטיים של פוטנציאל החיסכון כולל 
 דוגמאות ותרגילים. 

בדיקות כדאיות 
 כלכלית

, תוך קישורם עקרונות, מונחים והגדרות בכלכלה 8

, החזר NPVו  PVלנושא הנלמד )היוון, ריבית, 

השקעה(. סקירה של הגורמים המשפיעים על 
ודוגמאות חישוב כדאיות  טכדאיות הפרויק

 כלכלית למשק ולפרט
ניהול משק 

אנרגיה ותפקידו 
של ממונה 

 האנרגיה

בשיעור זה חשוב להעביר למשתתפים את מהות  8
 ,ההשפעה הרבים שלוהתפקיד, חשיבותו ותחומי 

לתת כלים מעשיים לפיקוח ניהול והנעת 
תהליכים. תיאור של מצבים בהם נדרשת 
התערבותו של ממונה אנרגיה בהתנהלות 

השוטפת ובזמן תרחישים שונים. היכרות עם תקן 
 לניהול אנרגיה 50001

תיאור מעמיק והסבר מפורט על סקר האנרגיה,  8 סקר אנרגיה
הסקרים השונים והתועלת שניתן מטרותיו, סוגי 

להפיק מהם. תיאור מדדי צריכת אנרגיה, 
 השוואה בין צרכנים

חלק זה בסילבוס הוא חשוב מאד, ויש לפזרו  32 סיורים מקצועיים
לאורך תקופת הקורס. מטרת הסיורים לחשוף 
את משתתפי הקורס למגוון של מקומות בהם 

שמו נה אנרגיה, לפרויקטים מיוחדים שיוועובד ממ
עיונות לניהול אנרגיה אקטיבי רולתת דוגמאות ו

 ואפקטיבי. 
ת מתוך הסיורים בעבודת ושע 20ניתן להמיר 

גמר, בנוסף למבחן החובה. העבודה יכולה 
לעסוק בהגדרה והקמה של פרויקט במסגרת 

מקום עבודתו של ממונה האנרגיה, כל שיהיה לה 
 ערך יישומי עם סיום הקורס. 
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