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  -ועדת רישיונות בחשמל והכנה לקראת   תסדנ
 ONLINE בישראל ראשונה  ל

 משרד העבודה   באתר  שפורסמו  שאלות מבחר כולל פתרון  *

בשידור  מפגשי ערב מצולם וארבעה ובווידא שלושהשיעורים מתוכם  שבעהכוללת הסדנה 
  31/5/2020 –החל מתאריך  ZOOMישיר באפליקציית 

 *שיעור בונוס בנושא זרמי קצר במתנה

 

 

 

 

 בישראל המהנדסים איגוד חשמל בלשכתר "יו, י אריאל סגל"הסדנה מועברת ע✓

  ללומדים בסדנת ההכנה לוועדהמאוד אחוזי מעבר גבוהים ✓

 ישראלוידיאו ברמה הגבוהה ביותר ב שיעורי✓

 ₪ לבחירה משתי אופציות 100 בשווי "מחשמלת"כל משתתף בסדנה יקבל מתנה ✓

 הזדמנות לביצוע הסדנה ללא צורך בנסיעות ארוכות, פקקים וחנייה✓

  בעל פה כולל פתרון שאלות אישיותבכתב ויום מרוכז של פתרון שאלות מוועדות ✓

 למענה על שאלות אישיות STUDIESפורום ייחודי באתר ✓

 חוברת הסדנה תשלח לכל משתתף✓

 הזול בישראלסדנת הכנה זו במחיר ✓

 הנרשמים הראשונים יזכו להנחה נוספת 40✓
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   מבוא 

לתפעול ולתחזוקה של מתקני   המעודכנות מהווים את הבסיס החוקי לתכנון, לביצוע, חוק החשמל ותקנותיו

                                              חשמל תקינים, בטיחותיים ואמינים.

אי  שמירה ) על העוסקים בתחום החשמל מוטלת החובה לפעול בהתאם לדרישות החוק ותקנותיו המעודכנות  

 .  ( גרום לענישהעל החוק עלולה ל

ההדגשים הבטיחותיים של עבודה   ה שליקבלו בנוסף להכרה טובה של התקנות, הכר הסדנהמשתתפי 

תוך פתרון של שאלות אופייניות  שנשאלו  , במתקנים השונים ובנוסף הכנה מצוינת לקראת וועדת רישיונות

 . בע"פ ובכתב  בעבר בוועדות השונות

שרד העבודה לעבור לבחינות ממוחשבות לצורך קבלת רישיון חשמל  כפי שנכתב לא מעט בעבר, מתכוון מ 

. אסור 80לדרגה המרבית אליה למד מבקש הרישיון. בבחינות אלה יהיו שאלות רבות ברירות וציון המעבר הוא  

 לשגות בשאלות העוסקות בהגנות  בפני חשמול.  

מתוך   שאלות מייצגות פתרון  ובכתב באמצעותת רישיונות בעל פה מכין לוועדוייחודי ובלעדי  מבנה הסדנה

 ולהאיר את  הנושאים בהם עוסקות שאלות אלו.  השאלות באתר של משרד העבודה 
    

   סדנהמטרות ה

   בעל פה ובכתב.  הקרובותהמשתתפים לוועדות החשמל  תהכנ  •

   חשיפה לחידושים ועדכונים בחוק החשמל ובציוד חשמלי. •

  

 ל:   תמיועד הסדנה

  
חשמלאי   הנדסאי,חשמלאי חשמלאים המעוניינים לשדרג את רישיונם לרישיון חשמלאי טכנאי,  •

 מהנדס וחשמלאי בודק.  

 

 מבנה הסדנה
 תהיה מחולקת לשני חלקים:נה הסד •

 .  STUDIESשיעורי וידאו מוקלטים ברמה הגבוהה ביותר בישראל לצפייה אישית באתר  שלושה .1

  31/05/2020 - בזמנכם האישי ויש לסיימה עד לתאריך התעשה  הלמידה

 קישור לטעימה מתוך אחד משיעורי הוידאו                  

 31/05/2020החל מתאריך  ורביעי בימי ראשון ZOOMארבעה שיעורים בשידור ישיר באפליקציית  .2

 דק'(  50כל דק'  10תינתן הפסקה של )  17:00 – 21:00בשעות  10/06/2020 תאריך ועד

 

  סדנהמרצה ה

בעל ניסיון רב בהדרכה ובבדיקת מתקני חשמל, ממונה לשעבר על   3מהנדס חשמל בודק סוג    -אריאל סגל 

 לשכת איגוד החשמל בשנים. יושב ראש  40הדרכת נושאי חשמל של חברת החשמל, ניסיון בהדרכה של 

   .בישראל  המהנדסים

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-k1v4gqsrw&feature=youtu.be
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 ולוחות זמנים סדנהתכנית ה
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר  

 מפגש 

/   תאריך מפגש 

 קבלת החומרים 

שעות  

 לימוד 
 נושא למפגש 

 הערות 

1.  
מרגע העברת  

 התשלום  

בזמנכם  

האישי ועד 

לתאריך  

31/5/2020 

 הגנות בפני חשמול 

חשמול והתחשמלות, שיטות הגנה בפני חשמול:  

זינה   ,TN-S-ו TN-C-S איפוס ,(TT) הארקת הגנה

מגן, מתח נמוך מאוד, מפסק פחת  הפרד  ,IT צפה

 ובידוד מגן

 וידיאו 

לצפייה באתר  

STUDIES 

חובה לצפות  

 4לפני מפגש  

2.  
מרגע העברת  

 התשלום 

בזמנכם  

האישי ועד 

לתאריך  

31/5/2020 

 שיעור בונוס  -  זרמי קצר

תופעת הקצר, חישוב זרם קצר וזרם הלם, מצבי קצר  

הקצר, שיקוף  שונים, תרומת מנועים וגנרטורים לזרם 

 עכבות וזרם קצר מינימלי

 וידיאו 

לצפייה באתר  

STUDIES 

  – שיעור בונוס 

 לא חובה! 

3.  
מרגע העברת  

 התשלום 

בזמנכם  

האישי ועד 

לתאריך  

31/5/2020 

 הזנת מתקני חשמל במתח נמוך

תקנים למפסקי זרם, מאפיינים של מפסקי זרם,  

המחשת תפעול מפסק זרם, מבנה אופייני של מערך  

 הזנת חשמל והשוואת תקנים 

 וידיאו 

לצפייה באתר  

STUDIES 

חובה לצפות  

 4לפני מפגש  

4.  
מרגע העברת  

 התשלום 

בזמנכם  

האישי ועד 

לתאריך  

31/5/2020 

 מא"זים

מבנה ועקרונות פעולה של מא"ז, משפחות  

המא"זים, דרישות טכניות ממא"ז, הבדלים בין  

מא"זים,  מא"זים בתקנים השונים, דף נתונים של 

 התנגדות פנימית והספק המתפתח במא"זים 

 וידיאו 

לצפייה באתר  

STUDIES 

חובה לצפות  

 4לפני מפגש  

5.  31/05/2020 
17:00-

21:00 

 הגנות וכוונון הגנות במפסקי זרם

ופחת   L,S,I,Gההגנות דיגיטליות במפסקי זרם, 

כהגנה בלעדית; פתרון שאלות מוועדת רישיונות  

 בסיום הפרק התיאורטי

Zoom 

6.  03/06/2020 
17:00-

21:00 

 לוחות חשמל 

גנרטורים; העמסת מוליכים, פתרון שאלות מוועדת  

 רישיונות בסיום הפרק התיאורטי

Zoom 

7.  07/06/2020 
17:00-

21:00 

מיועד למהנדסים  מתקני חשמל במתח גבוה )

 ( והנדסאי מתח גבוה

משטר נקודת האפס; שנאי מדידה; הגנות במתקני  

 מתח גבוה;  

Zoom 

8.  10/06/2020 
17:00-

21:00 

מרתון פתרון שאלות מוועדת רישיונות וממבחנים  

   בכתב

יום מרוכז של פתרון שאלות מוועדות בעל פה כולל  

 פתרון שאלות אישיות 

Zoom 
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 טופס הרשמה לסדנת הכנה לוועדת רישיונות בחשמל        

 מע"מ. פניל ₪ 2,400מחיר  -שיעורים  7סדנה בת הרשמה עבור 

 ₪ לפני מע"מ. 2,100 -הנרשמים הראשונים בלבד  40-מחיר מוזל ל

שם משפחה________________ שם פרטי______________   

 ת"ז|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 מקום עבודה_______________ תפקיד________________ סוג רישיון_________________  

 טל' נייד_____________________ טל' עבודה ____________________________________   

 _________________חתימה וחותמת לאישור________________________________דוא"ל 

 :_______________________________________________________ החשבונית על שם

 מס' ח.פ או עוסק מורשה_|__|__|  _|__|__|__|__|__|__|  

 ____________________________________כתובת דוא"ל למשלוח חשבונית אלקטרונית  

 כספים ______________________________________ /הנה"ח שם איש הקשר לתשלום  

 טלפון ישיר ___________________________ מספר פקס: _______________________  

  כתובת_______________________ ישוב_________________ מיקוד|__|__|__|__|__|__|__| 

 אמצעי התשלום  

   לצרף הזמנת רכש/ או חותמת החברה על הטופס הנ"ל.  -באמצעות )המעסיק( מקום העבודה  ▪

(, מס' חשבון 20: סגל אריאל הנדסת חשמל בע"מ, בנק מזרחי טפחות ) העברה בנקאית לחשבון ▪

     . 441, סניף 160578

       סוג הכרטיס אשראי:     ויזה          ישראכרט           מאסטרקארד   : כרטיס אשראי ▪

 _____________________  :שם בעל הכרטיס______: _________ תוקף הכרטיס עד 

 (_________CVVספרות בגב הכרטיס )  3ת.ז של בעל הכרטיס: ________________  

 מספר כרטיס אשראי:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|_ 

 תשלומים ללא ריבית  4-***ניתן לחלק את התשלום עד ל

או  6290774-04 - הרשמה לפקס טופס משלוח ידי על השתתפות לאשר יש
 adisherf2@gmail.comכתובת מייל: 

 
 052-8674570/  054-2828831בטלפונים:  נוספים לפרטים לרשותכם לעמוד נשמח    

 

 !בהקדם, תודה מהרו להירשם מוגבל המקומות מספר

 


