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    22בודק סוג בודק סוג חשמלאי חשמלאי 
 שותו של מהנדס אריאל סגלאבר

 חניה חינם !!!ו ביותר האירוח ברמה הגבוה 
 23.07.19-החל משלישי  ימיב מפגשים, 24 נמשך קורסה

 הכפר המכביב  17:00-21:00בשעות 
 החברתיים  והשירותיםמשרד העבודה והרווחה בפיקוח באישור ו

   2 לצורך קבלת רישיון חשמלאי בודק סוג
 

לים ומתקנים מידי תקופה, בהתאם להוראת החוק של משרד עבדיקות חשמל מתבצעות במפ
התעשייה. בדיקות אלו אמורות להתבצע על ידי איש מקצוע המחזיק ברישיון חשמלאי בודק מטעם 

, האגף לענייני חשמל. על מנת לקבל הסמכה כבודק מורשה יש להשתתף העבודה והרווחה משרד 
ת בתעודת הרישיון על ידי מספרים "סוג ודרגות שונות להסמכה, המצוינ אים. ישנןתבקורס הכשרה מ

 ."3"סוג –" ו 2", "סוג 1
  מטרת הקורס

לקראת רישיון בודק סוג  העבודה והרווחה הבוגרים לבחינות החיצוניות של משרד  מכין את זהקורס 
, עקרונות וק החשמל ותקנותיו חהקורס מעניק הכרה מעמיקה של  .)בכפוף לעמידה בקריטריונים ( 2

וך, שיטות בדיקות מתח נמוך, הקנית העקרונות לתכנון מתקני מתח נמוך מתכנון מתקני מתח נ
  ושיטות בדיקות מתח נמוך.

 
 תנאי קבלה:       

  ההנדסאיםדיפלומה המאושרת ע"י מה"ט הרשום במדור חשמל בפנקס  הנדסאי חשמל שבידו 

  סאידהנבעל רישיון מסוג חשמלאי  

  יהנדסאכחשמלאי  שנים במקצוע 4וותק מוכח של 
 

 בקשה לרישיון מתבצעת באופן עצמאי.
לפחות. מתוכם ביצוע  1( בדיקות בשטח תחת פיקוח של בודק מוסמך סוג 30נוכחות כוללת בשלושים )

 בדיקות. 12בפועל של 
 ים.יהמעש ם: נוכחות מלאה בהרצאות ובשיעוריהמטלות הנדרשות מן הלומדים בקורס

העבודה בתנאי הקבלה כפי שנקבעו ע"י משרד  דחובה לעמו 2ג חשמלאי בודק סולמבקשי רישיון 
ובהתאם להנחיות הממונה לענייני החשמל והוועדה המייעצת לחשמל באגף בכיר להכשרה  והרווחה 

מיוחסת  15%משעות הלימוד בקורס. היעדרות מותרת רק ב  85%ולפיתוח כ"א. חובת נוכחות מעל 
 ות הבוקר הינן חובה.עהשתתפות בשעורים המעשיים בש לואים, מחלה, בהצגת אישורים.ילמ

 הבחינה תיערך ע"י מחלקת הבחינות של האגף בתיאום עם הוועדה המייעצת לחשמל. -בחינות גמר
, להם העבודה והרווחה עם התעודה נגשים למשרד  – ןתעודת גמר לזכאים בקורס אינה הרישיו

 םמותנת בעמידה בתנאי ועדה מטעקבלת הרישיון ת את הרישיון בכל מקרה, תהסמכות הבלעדית ל
 ואינה באחריות צוות ניהולי. העבודה והרווחה משרד 
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ואינו כלול במחיר הקורס. כמו כן, הגשת  ₪ 142הינו  העבודה והרווחה מחיר הבחינה מטעם 
מחיר הקורס וכפופים למחיר בהמסמכים לוועדה, הנפקת הרישיון וחידושו מידי תקופה אינם כלולים 

 חריותו.ובא העבודה והרווחה שמתפרסמים ע"י משרד 
אינו בפיקוח של משרד החינוך, עם זאת, עפ"י הסדר מיוחד בין אגף בכיר  : הקורסגמול השתלמות

להכשרה ולפיתוח כח אדם )להלן האגף (במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )בעבר במשרד העבודה 
ו תעודת די החינוך והממונה על השכר במשרד האוצר, סוכם כי בעלי תעודת גמר ארוהרווחה ( לבין מש

או  10-הכשרה והשתלמות מקצועית שהאגף מקיים ושתנאי קבלה נקבעו ל יהשתלמות רשמית בקורס
שנות לימוד לפחות, זכאים לגמול השתלמות בהתאם להסכמים עם האיגוד המקצועי הרלוונטי  11-ל

באותם וועדה. הסכם זה תקף לעובדים במגזר הציבורי בלבד. כאמור, מדובר רק הוכללים שנקבעו ע"י 
י תוכנית לימודים רשמית, עם פיקוח מקצועי ומינהלי , בחינות פנימיות "קורסים שהאגף מקיים עפ

העבודה וחיצוניות וכו' וכאשר מוצגת תעודה רשמית חתומה ע"י מורשה חתימה מטעם משרד 
הפניות הפרטניות של בתי הספר שבפיקוח האגף וכן פיקוח  נועד לחסוך את הבלבד! הסדר ז והרווחה 

 ל אותם מוסדות.כפול ע
 ים אלה חייבים להתבצע בהתאם לנהלי הוועדה במשרד החינוך.ס.קור1הבהרות:

 האגף הבכיר להכשרה ופיתוח       -. מודגש כי יש לאשר אך ורק תעודות של משרד הכלכלה2                
 ממונה על השכר החתומים על ידי הממונים ושאר מורשה החתימה כמפורט בחוזר ה –כ"א                 

 .2008-1-43כללי עדכון  -, חוזר הע2008בנובמבר  18 -והסכמי עבודה , מיום ה                

 ורכז הקורסאודות המרצה 
בבדיקת ניסיון רב בהדרכה ו הנש 37-של מעל לבעל ניסיון  3מהנדס חשמל בודק סוג  - אריאל סגל

 בקורס ישתלבו מנחים נוספים. .מתקני חשמל

 
 הקורסמבנה 

שעות  138הקורס כולל  שבוע בימי שלישי.ל, אחת  17:00-21:00,בשעות ים מפגש 24-מ מורכבהקורס 
 שעות עבודה מעשיות. 32ו עיוניות שעות  106 אקדמאיות.

 מאית והיא חובה במסגרת הקורס. לשיעורים הינה עצה במפעלים, ההגע ושעות עבודה מעשיות יתקיימ
 

 :  תאריכים
, 10.09.19, 03.09.19 ,27.08.19, 20.08.19, 13.08.19, 06.08.19, 30.07.19, 23.07.19 :תאריכים
17.09.19 ,24.09.19 ,22.10.19 ,29.10.19 ,05.11.19  ,19.11.19,12.11.19 ,26.11.19 ,03.12.19.10.12.19 ,
10.12.19 ,17.12.19 ,31.12.19 ,14.01.20 ,21.01.20 ,28.01.20 . 

 

   2בודק סוג  לאיחשמ: העבודה והרווחה במשרד  נדרש שי כפ תוכנית לימודים 
 

 ענף: 
 

 חשמל 
 
 

 מוד:הלי מגמת
 

  2חשמלאי בודק סוג 
 ה:סמל מגמ

1424 

 מסגרת:
 

 מבוגרים  
 
 

 מסלול:
 

 אחה"צהכשרת 
 

  

 106סה"כ שעות עיוני:             משך הקורס :
 32סה"כ שעות מעשי:            

  138       סה"כ שעות:             סה"כ שעות שבועיות:

 רייםנושאים עיק
 ות לימודשע פירוט מקצועות/נושאים מספר

 סה"כ מעשי עיוני
 12 -- 12 לחוק החשמ 1
 5 -- 5 ון מתקן חשמליימים בתכנשלבים מקד 2
 5 -- 5 שלבים ראשוניים בתכנון מתקן חשמלי 3
 4 -- 4 העמסת מוליכים 4
 5 -- 5 גנרטורים ומערכות אל פסק 5
 3 -- 3 איכות החשמל 6
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 18 -- 18 תכנון מתקני חשמל 7
 4 -- 4 מדידהמכשירי  8
 15 -- 15 ישמול ובדיקתומערך הגנה בפני ח  9

 3 -- 3 ם ומוליכיםרת מוביליביקו 10
 5 -- 5 הארקות במתקני חשמל ובדיקתם 11
 5 -- 5 חישוב זרמי קצר במתקני חשמל 12
 10 -- 10 תהליך בדיקת מתקן מתח נמוך 13
 4 -- 4 ת בבדיקת מתקני חשמלבטיחו 14
 4 -- 4 ים סופייםבדיקת מעגל 15
 24 24 - במתקני מתח נמוךעבודה מעשית  16
 4 -- 4 דק/ פלילית של הבויות טכניתאחר 17
  8  עבודה בגובה 18
 138 32 106 סה"כ  
 

 כניסה:דרישות 
 
 שום במדור חשמל בפנקס ההנדסאים.הנדסאי חשמל שבידו דיפלומה המאושרת ע"י מה"ט הר .1
 מסוג חשמלאי הנדסאי. שיוןיבעל ר .2
 שנים במקצוע כחשמלאי הנדסאי. 5 וותק מוכח של .3

 ר בחינות גמ
 

 2ת המקצוע בודק סוג תור –עיוני 
 בדיקת מתקני חשמל במתח נמוך: –מעשי 

 חות.לפ 2( , בדיקות בשטח תחת פיקוח של בודק מוסמך סוג 30ם )נוכחות כוללת בשלושי .א
 בדיקות. 10מתוכם ביצוע בפועל של  .ב
 
 

  ודות:תע
 

 .2וג חשמלאי בודק ס –תעודת גמר 
 

 רישוי:
 
 ממונה לענייני החשמל והוועדה המייעצת לחשמל באגף.בהתאם להנחיות ה 2דק סוג שיון חשמלאי בויר

 
 

 תמחור
 

ס בתשלום בשיק או תשלום עד ליום תחילת הקור. המחיר אינו כולל מע"מ.  ש"ח  7,950מחיר הקורס 
 מזומן. 

זה יחויב י תחילת הקורס. ביטול לאחר מועד עד שלושה שבועות  לפנ בפקסיתקבלו  ביטוליםביטולים: 
 פות.במלוא דמי ההשתת

 
. כמו כן, הגשת ורסואינו כלול במחיר הק ₪ 143הינו  משרד העבודה והרווחה מחיר הבחינה מטעם 

ופים למחיר אינם כלולים במחיר הקורס וכפהמסמכים לוועדה, הנפקת הרישיון וחידושו מידי תקופה 
 שמתפרסמים ע"י משרד הכלכלה ובאחריותו.
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 23.07.19החל מתאריך  2וג ס מלאי בודקטופס הרשמה למשתתף לקורס חש

עד שלושה  בפקסביטולים יתקבלו טולים: בי  . . המחיר אינו כולל מע"מ ₪ 9507,  מחיר הקורס

 מי ההשתתפות.לאחר מועד זה יחויב במלוא ד שבועות  לפני תחילת הקורס. ביטול

 

 __|__||_|__|__|__ת"ז |__|__|__|_   ________________ שם פרטי___________שם משפחה___

 _________________  ן__________סוג רישיומקום עבודה_______________ תפקיד______

 ___________ _________________________בודה טל' נייד_____________________ טל' ע

___________________אישורחתימה וחותמת ל________________________________ דוא"ל  

____________________________________________:_________ שם להחשבונית עהוצאת   

  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ק מורשהמס' ח.פ או עוס

____________________________________לקטרונית באימייל כתובת דוא"ל למשלוח חשבונית א  

_______________ ______________________________כספים הנה"ח/שם איש הקשר לתשלום ב  

  ______________________טלפון ישיר ___________________________ מספר פקס ________

 __|__|__|_______ מיקוד |__|__|__|__|כתובת_______________________ ישוב__________

 אמצעי התשלום 

  :ות ניהולי.צוהמחאה מצורפת לפקודת 

  ת רכש/ או לחתום חותמת חברה על טופס הנ"ל .נלצרף הזמ- באמצעות מקום העבודה 

  041,בנק דיסקונט ,  סניף  866164לחשבון מס' העברה בנקאית    

          כרטיס אשראי          

 רסדינ            אמריקן אקספרס         טרקארד יזה          ישראכרט           מאססוג הכרטיס:          ו            
            כרטיס אשראי         

 דינרס            אמריקן אקספרס         טרקארד ישראכרט           מאס        סוג הכרטיס:          ויזה              
 

 __________________________  ת.ז של בעל הכרטיס: הכרטיס עד: _________ שם בעל הכרטיס: ___________תוקף          
 

 |__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__מס' כרטיס אשראי:   
  09-7947492 -לפקס הרשמה טופס משלוח ידי על השתתפות לאשר יש

 varditma@ztni.org.il וחותמת: חתימה עם סרוק טופס ל"דוא לכתובת וא 

 /09-7947488/ 09-7947482ם: ינבטלפו ספיםנו לפרטים לרשותכם לעמוד שמחנ         

 !בהקדם, תודה הירשמו אנא מוגבל ותהמקומ מספר ורדית בר מזור. 4445270-054        

 

     

   


