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  מערכותמערכותלתפעול  לתפעול  חשמלאי  חשמלאי  

  חשמלאי מסויג מתח גבוה( חשמלאי מסויג מתח גבוה( ))  מתח גבוהמתח גבוה
 שותו של מהנדס אריאל סגלאבר

 חניה חינם !!!ו ביותר האירוח ברמה הגבוה 
 

 23.06.20-החל מ ,  שלישי ימיב  מפגשים, 22
 ה כפר המכביב  09:00-16:00בשעות 

 העבודה והרווחהבפיקוח משרד 
 
 

יש ידע נרחב ומעמיק   בעל רישיון זה .  לחשמלאיםר תויחשמלאי מתח גבוה זו הדרגה הגבוהה ב 
 בהפעלה, תיקון ואחזקה של מתקנים וציוד מתח גבוה.  

 
     . מתח גבוהבי לעבוד על מתקנים וציוד ארש  והברק חשמלאי בעל רישיון מתח ג תקנות החשמלעפ"י         

 
  , מקומות תעסוקה ן ו במגו הרישיון מאפשר השתלבות . מבוקש רישיוןחשמלאי מתח גבוה הוא 

רבות,   עבודות המתמחים בעבודה עם מתקני חשמל במתח גבוה. ישנן  , המחפשים חשמלאים מיומנים
  , תפעול ת תיקוניםו , הכוללןרשאי לבצע חשמלאי בעל רישיון מתח גבוה שרקבתחום המתח הגבוה, 

 ותחזוקה שוטפת. 
 

  מטרת הקורס
כלים רבים   . הקורס מקנההעבודה והרווחהמשרד  להבוגרים לבחינות החיצוניות ש מכין את זהקורס 

בעבודות חשמל, אשר יאפשרו לבוגרי הקורס לבצע באופן עצמאי עבודות תכנון,   וידע עיוני ומעשי
  של מתקנים ורשתות חשמל, לרבות בדיקות ותיקונים לביצוע עבודות התקנה, פיקוח ואחזקה

 הקשורות בתפעול מערכות מתח גבוה.  

 
 :הלבתנאי ק       

גדולים ולהשתלב   בעלי ניסיון המעוניינים להתמקצע במיתקנים  ומעלהמעשי בעלי רישיון חשמלאי 
   .ארגוניםמפעלים וב כחשמלאי מתח גבוה ב

 .מעשי ומעלה רישיון חשמלאי  של  ק עתה יש לצרףהרשמה  הטופס ל
 

 יים. המעש ם: נוכחות מלאה בהרצאות ובשיעוריהמטלות הנדרשות מן הלומדים בקורס
העבודה  חובה לעמוד בתנאי הקבלה כפי שנקבעו ע"י משרד מתח גבוה  מסויגיון חשמלאי ריש ילמבקש

אגף בכיר להכשרה  בובהתאם להנחיות הממונה לענייני החשמל והוועדה המייעצת לחשמל  והרווחה 
מיוחסת   15%ד בקורס. היעדרות מותרת רק ב משעות הלימו 85%ולפיתוח כ"א. חובת נוכחות מעל 

 , בהצגת אישורים. השתתפות בשעורים המעשיים בשעות הבוקר הינן חובה. מחלה ,ילואיםלמ
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 חשמל.ל הבחינה תיערך ע"י מחלקת הבחינות של האגף בתיאום עם הוועדה המייעצת   -בחינות גמר

  ם והרווחה, לההעבודה עם התעודה נגשים למשרד  – ן תעודת גמר לזכאים בקורס אינה הרישיו 
 ואינה באחריות צוות ניהולי. ישיון ר ה תתת אהסמכות הבלעדית ל

 ₪ ואינו כלול במחיר הקורס.    143הינו    העבודה והרווחה מחיר הבחינה מטעם  
ף בכיר  ך, עם זאת, עפ"י הסדר מיוחד בין אג ו נ: הקורס אינו בפיקוח של משרד החי ותהשתלמגמול 

במשרד העבודה   רב עלהכשרה ולפיתוח כח אדם )להלן האגף (במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )ב
רדי החינוך והממונה על השכר במשרד האוצר, סוכם כי בעלי תעודת גמר או תעודת  והרווחה ( לבין מש

או   10-האגף מקיים ושתנאי קבלה נקבעו לש  ות רשמית בקורסי הכשרה והשתלמות מקצועיתהשתלמ 
עי הרלוונטי  ו צקמשנות לימוד לפחות, זכאים לגמול השתלמות בהתאם להסכמים עם האיגוד ה  11-ל

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

  העבודה והרווחה   ד רשמוחיצוניות וכו' וכאשר מוצגת תעודה רשמית חתומה ע"י מורשה חתימה מטעם 
ה נועד לחסוך את הפניות הפרטניות של בתי הספר שבפיקוח האגף וכן פיקוח כפול על  בלבד! הסדר ז

 ם מוסדות. אות
 חינוך. בצע בהתאם לנהלי הוועדה במשרד התה .קורסים אלה חייבים ל1הבהרות:
 בכיר להכשרה ופיתוח       ה ףגהא  -. מודגש כי יש לאשר אך ורק תעודות של משרד הכלכלה 2                 

 על השכר  החתומים על ידי הממונים ושאר מורשה החתימה כמפורט בחוזר הממונה  –כ"א                   
 . 2008-1-43כללי עדכון   -הע , חוזר2008בנובמבר   18  -מיום ה , והסכמי עבודה                 

 
  תגבור בשיעורי  להשתתפותאופציה  שי .ונכשלים במבחן של משרד העבודה בסיום הקורס במידה 

 . שיבוצע בעלות כספית נוספת בלבד וחזרה על החומר ,במסגרת הקורס הבא  

 ה  אודות המרצ
ני חשמל, ממונה לשעבר  יסיון רב בהדרכה ובבדיקת מתקנ בעל 3מהנדס חשמל בודק סוג  -אריאל סגל

 שנים.  11ייעוץ ובבדיקות ב  םישנ  39חשמל של חברת החשמל, ניסיון בהדרכה של   על הדרכת נושאי
 מבנה הקורס 

   :בשעות  חמישיחד שבועיים בימי  ,כל מפגש שעות 8בני  עיונים ומעשיים,מפגשים  22-מ מורכבהקורס 
   לימוד.ת  עוש 177סה"כ  . 09:00-16:00

,  18.08.20, 11.08.20. 04.08.20,  28.07.20, 21.07.20, 14.07.20,  07.07.20,  30.06.20,  23.06.20 :תאריכים
25.08.20. 01.09.20  ,08.09.20.  ,15.09.20  ,22.09.20 ,29.09.20 ,13.10.20  ,20.10.20 .27.10.20   ,
03.11.20 ,10.11.20 ,17.11.20  .24.11.20 

 לימודים: יתוכנת
 

 61458:  סמל מקצוע
 שעות 180:  משך הקורס    

 ה.ומעל מעשי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי :    קדם       תנאי
 
 כשרה  הה טרתמ

 קבלת רישיון חשמלאי מסויג לתפעול מערכות מתח גבוה.
 

 נושאים עיקריים:  
שעות  נושאים/פירוט מקצועות מספר

לימוד 
 עיוני

שעות 
לימוד 
 מעשי

 ותהער

  - 6 חזרות בתורת החשמל 1
  - 6 מערכת להספקת חשמל 2
  - 12 איםשנ 3
  - 12 קוי מתח גבוה 4
  - 12 .גמ.זרם קצר ברשתות  5
  - 12 מתח יתר ברשתות מ.ג. 6



 

3 

 

  - 6 הפרעות ברשתות 7
  - 6 חומרים למוליכים ומבדדים במתקני מ.ג. 8
  - 12 מבנה קוים עיליים ותת קרקעיים 9

  - 12 ציוד הפעלה והגנה 10
  - 12 תחנות משנה ותחנות טרנספורמציה 11
  - 12 מדידות במתקני חשמל ומ.ג. 12
  - 12 י חשמל מ.ג.תקנל מעופותאחזקה  13
  - 3 סכמות תפעוליות של מסדרי מ.ג.  14
  - 15 בטיחות במתקני חשמל מ.ג. 15
  12 - סיורים מקצועיים 16
 במסגרת מד"א: - 14 עזרה ראשונה 17

החייאה, שברים, כוויות, טיפול בשט"ד, פגיעות 
 ת חזה אש, פגיעור

  - 4 מבחנים 18

 תושע 180 12 165 סה"כ 
 

מעניק לעומדים בו בהצלחה רישיון חשמלאי העבודה והרווחה זה בחסות משרד  ורסק
 גבוה. מסויג לתפעול מערכות מתח

 
 

 תמחור 
 

תשלום עד ליום תחילת הקורס בתשלום בשיק או  ע"מ. נו כולל מאייר . המח₪  7,950  מחיר הקורס
 מן.  מזו

 
תחילת הקורס. ביטול לאחר מועד זה יחויב  ני לפ   עד שלושה שבועות בפקסים יתקבלו ביטול ביטולים: 

 במלוא דמי ההשתתפות. 
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החל מתאריך  לתפעול מתח גבוהופס הרשמה למשתתף לקורס חשמלאי ט

.06.2023   

עד שלושה   בפקסיתקבלו ביטולים ביטולים:  .  אינו כולל מע"מ ₪ . המחיר 9507,  סקורה מחיר
 ויב במלוא דמי ההשתתפות. יח עד זהטול לאחר מוביי תחילת הקורס. שבועות  לפנ 

 

 שם משפחה________________ שם פרטי______________   ת"ז |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 __סוג רישיון  _________________יד______________פק _ ת_______מקום עבודה_______

 ____  ___ __________________ודה ___________נייד_____________________ טל' עבטל' 

___________________ חתימה וחותמת לאישורדוא"ל________________________________   

______ __________________ _____ _____:___________________ הוצאת החשבונית על שם  

|__|__|__|__|__|__|__|  מס' ח.פ או עוסק מורשה  |__|__   

____________________________________ באימייל  יתת אלקטרונניא"ל למשלוח חשבוכתובת דו  

 שם איש הקשר לתשלום בהנה"ח/ כספים_____________________________________________  

_______  ___ מספר פקס ______________________________________________שיר _טלפון י  

 יקוד |__|__|__|__|__|__|__| מ _ ________________ ישוב_____כתובת__________________

 אמצעי התשלום  

  :צוות ניהולי. המחאה מצורפת לפקודת 

   נ"ל . ה  ופס ט רה על לצרף הזמנת רכש/ או לחתום חותמת חב-באמצעות מקום העבודה 

 041סניף   , בנק דיסקונט , 866164ית לחשבון מס' העברה בנקא     

  כרטיס אשראי 

 ויזה          ישראכרט           מאסטרקארד              :  יס אשראי רטסוג הכ           

 
 _______ כרטיס: _________ ה  בעלל ת.ז שתוקף הכרטיס עד: _________ שם בעל הכרטיס: _____________________             

 

 _|__|__|__|_ _|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|_|__|__|_ מס' כרטיס אשראי:   
  077-5502985 -לפקס הרשמה טופס משלוח ידי  על ותהשתתפ  אשר ל יש

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

 / 09-7947488 /09-7947482  בטלפונים: נוספים  ם רטילפ ותכםלרש  לעמוד  נשמח          

 !תודה ם,בהקד  רשמוהי אנא מוגבל ומותהמק מספר ורדית בר מזור.        054-4445270  

 
 

 
 

 

 
   


