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 קורס בטיחות בחשמל  

חשיפה לסיכונים והכרת תקנות ותקנים 
 לביצוע עבודות חשמל  

עריכת סקר סיכונים בחשמל  כולל 
 למניעת תאונות חשמל 

  15:30-09:00שעות   12.11.20 החל חמישי  ימיבהקורס יתקיים 
 ר"ג במלון כפר המכבייה                              

  7חובה מס   אשכול   2020לשנת   הכלכלהממשרד  פיקוח  ומוכר כימי כשירות 
                                             

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 מטרת הקורס
  " הקניית כלים מעשיים לתחקור בטיחותי וניתוח של תאונות עבודה ואירועי

 תוכנית הקורס
 

 תכנית הקורס 
 

 

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

 שנים.  14שנים בייעוץ ובבדיקות  43הדרכת נושאי חשמל של חברת החשמל, ניסיון בהדרכה של 
 

 מבנה הקורס
 . 09:00-15:30 :שעותב חד שבועיים בימי חמישי מפגשים, 3-מ מורכבהקורס 

   . 26.11.20, 19.11.20, 12.11.20 :תאריכים 
 
 

בבית ומחוצה לו. רבים אינם מודעים לסכנות הכרוכות  החשמל נמצא סביבנו במקום העבודה,
 .אובדן חיי אדםכדי הדבר מוביל לתאונות עד  תיםי בעיסוק בחשמל ולע

 
כים לביצוע עבודות חשמל  ותקנים שונים ודר בהכרת תקנות קורס זה יעסוק בחשיפה לסיכונים,

 .בצורה בטיחותית 
 

 ת הקורסומטר

 .שיפור בטיחות מתקני חשמל •
 .מלבד התחשמלותהגברת המודעות לסיכוני חשמל נוספים,  •
 .במתקנים חיים הבנת דרישות תקנות החשמל ודרישות הבטיחות בעת עבודה •
 

 
 קהל היעד

  מנהלי פרוייקטים ,נהלי אחזקהמ  מהנדסי והנדסאי חשמל, ,מהנדסי בטיחות, ממוני בטיחות
 .העוסקים באחזקה ובתפעול מתקנים ומבנים ועובדים
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 תכנית הלימודים  

 
 12.11.20- 1מפגש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 19.11.20- 2מפגש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 הפנייה לחקיקה רלוונטית  פירוט החומר הנלמד שם הנושא הנלמד שעות
התחשמלות   09:00-9:45

והשפעותיה על גוף 
בדגש על   האדם

בטיחות העובד בפני  
 התחשמלות  

הכרת תופעת התחשמלות ומה 
 האדם ף לגו הנזקים

 IEC60479-1תקן 
 9:45-10:30 נתוני התחשמלות בישראל 

   הפסקה  10:30-10:45
תקנות החשמל   10:45-11:30

ופקודת הבטיחות 
 בעבודה חשמל

הכרת תקנות החשמל ופקודות 
 הבטיחות בחשמל 

 תקנות החשמל
  11:30-12:15 פקודת הבטיחות בעבודה חשמל 

   יםהפסקת צהר 12:15-13:00
13:00-13:45 

 
הארקה וחשיבותה  
להגנה לבטיחותם 

 של חיי אדם 
 

הארקת שיטה, הארקת מקורות 
זינה, הארקת ציוד מתכתי, פטור  

 מהארקה 

 תקנות החשמל

13:45-14:30 
 

   הפסקה  14:30-14:45
תחקור תאונות  14:45-15:30

חשמל והפקת 
 לקחים

ניתוח מקרי תאונות והפקת  
 לקחים

המוסד  ל ות שירחוני בטיח
 15:30-16:15 לבטיחות וגהות בעבודה 

 הפנייה לחקיקה רלוונטית  פירוט החומר הנלמד שם הנושא הנלמד שעות
שיטות הגנה בפני    09:00-9:45

חשמול 
 והתחשמלות 

להגנת בטיחות 
   העובד

 הארקת הגנה 
 איפוס 

 

י צעואמ  תקנות החשמל הארקות
 9:45-10:30 בפני חשמול הגנה

   הפסקה  10:30-10:45
שיטות הגנה בפני   10:45-11:30

 חשמול והתחשמלות
להגנת בטיחות 

 העובד 

 זינה צפה
 הפרד מגן 

תקנות החשמל הארקות ואמצעי 
 11:30-12:15 הגנה בפני חשמול

   הפסקת צהרים 12:15-13:00
 שיטות הגנה בפני 13:00-13:45

 מלותוהתחש ולחשמ
להגנת בטיחות 

 העובד 

 מפסקי מגן 
 מתח נמוך מאוד

 בידוד מגן 

תקנות החשמל הארקות ואמצעי 
 13:45-14:30 הגנה בפני חשמול

   הפסקה  14:30-14:45
בטיחות מערכת  14:45-15:30

החשמל באתרי  
בניה ואתרים  

 ארעיים 

בניה  הכרת מערכות החשמל באתרי 
ם  ותיהוהצגת הסיכונים ופתרונ

  בטיחותלהגנה 

 תקנות החשמל אתרים ארעיים
15:30-16:15 
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 26.11.20- 3מפגש 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 תמחור 
 

 בכפר המכביה  םמפגשים פרונטליי   ₪3 עבור הקורס בין  1650
 (הנחה בעליות אירוח כפר המכביה  )  zoomמפגשים ב ב  ₪3 עבור הקורס בין  1110

 העליות  הנ"ל לא כוללים מע"מ .
 

לפני תחילת הקורס. ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא ים ,ימי עסק  21עד    בפקסביטולים יתקבלו  ביטולים:  
 דמי ההשתתפות. 

 יקוזזו מתשלום הקורס. דמי ההרשמה הקורס . ממחיר  10%דמי הרשמה לשמירת מקום על סך 
 

 הערה : הקורס יתקיים על פי הנחיות של משרד הבריאות 
 !ומשרד העבודה הרווחה השירותים החברתיים  

 
 
 

 הפנייה לחקיקה רלוונטית  פירוט החומר הנלמד שם הנושא הנלמד שעות
עבודה במתקן חשמלי   09:00-9:45

 חי ובקרבתו 
הכרת עבודה במתקן חשמלי והדרכים 

 לעבודה נכונה  
תקנות החשמל עבודה במתקן 

 9:45-10:30 ו חשמלי חי ובקרבת
   הפסקה  10:30-10:45
מדידות במתקן חי וביצוע מדידה  מדידות במתקן חי  10:45-11:30

 בטיחותית;
תקנות החשמל עבודה במתקן 

 11:30-12:15 חשמלי חי ובקרבתו 
   הפסקת צהרים 12:15-13:00
קשת חשמלית  13:00-13:45

ומתן  בלוחות חשמל 
דגש על בטיחות 

   העובד

ות חשמל וציוד ת בלוחליחשמ קשת
 מיגון 

NFPA 70E 
13:45-14:30 

   הפסקה  14:30-14:45
עריכת סקר סיכונים  14:45-15:30

בחשמל למניעת  
 תאונות חשמל 

הצגת הדרכים לביצוע סקר סיכונים 
ויישום הסקר על מנת  חשמל 

  להימנעות תאונות חשמל

 המוסד לבטיחות וגהות בעבודה 

   ת  ליה כלחזר 15:30-16:15
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  12.11.20בטיחות בחשמל למשתתף לקורס טופס הרשמה 

 סמן את בחירתך מבין האפשרויות הנ"ל   –להלן האפשרויות להרשמה  
 בכפר המכביה   םי פרונטלי יםבלימודמפגשים  3-להנני מעוניין להירשם          

  מקוונת ) ׁ◌ (למידה ZOOM-ב יםבלימודמפגשים  3-להנני מעוניין להירשם          

 

 ________________ שם פרטי______________   ת"ז |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שם משפחה 

 מקום עבודה_______________ תפקיד________________סוג רישיון  _________________ 

 טל' נייד_____________________ טל' עבודה ____________________________________ 

___________________ חתימה וחותמת לאישור__________ ___________________ דוא"ל___  

:_____________________________________________________  הוצאת החשבונית על שם  

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

____ ________________________________ כתובת דוא"ל למשלוח חשבונית אלקטרונית באימייל    

 שם איש הקשר לתשלום בהנה"ח/ כספים_____________________________________________ 

 טלפון ישיר ___________________________ מספר פקס ______________________________ 

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

  אמצעי התשלום
 צוות ניהולי.המחאה מצורפת לפקודת:  �
 לצרף הזמנת רכש/ או לחתום חותמת חברה על טופס הנ"ל .-באמצעות מקום העבודה   �
     041, בנק דיסקונט ,  סניף 866164העברה בנקאית לחשבון מס'  �

 כרטיס אשראי  �
 רד           ט           מאסטרקאסוג הכרטיס אשראי :    ויזה          ישראכר          

 
 תוקף הכרטיס עד: _________ שם בעל הכרטיס: _____________________  ת.ז של בעל הכרטיס: ________________         

 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|_ מס' כרטיס אשראי:   

 077-5502985 -לפקס  ההרשמ טופס משלוח ידי על השתתפות לאשר יש

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

 077-5271307/0775598725 /09-7947482/8בטלפונים:  נוספים לפרטים לרשותכם לעמוד נשמח         

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