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  ד"בס

              1,2בודק סוג חשמלאי :רישיון
  1985ה "תקנות החשמל רישיונות התשמ -ת"בפיקוח משרד התמ

  .ציבורי העסקי  במגזרחשמל במוסדות מפעלים  ותשתיות  אלפי מערכות קיימיםבארץ 
מל במבנים יבוצעו בדיקות תקופתיות של מתקני חשמל ובדיקות לאחר סיום עבודות חש: ת"י דרישות התמ"עפ

  .לביצוע עבודות אלו שהינו הסמכות הבלעדית חשמלאי בעל רישיון בודקי "מערכות ומיתקנים ע

  :מטרת הקורס
  .ותקנותיוהכרות מעמיקה של חוק החשמל  
  .עקרונות תכנון ובדיקת מתקני חשמל מתח נמוך ושיטת בדיקת מתח גבוה 
  .בדיקות מתקני חשמל מתח נמוךלשיטות  תרגול והכרת 
  .1,2ת לקבלת רישיון חשמלאי בודק מוסמך סוג "הכנה ותרגול בוגרי הקורס למבחן חיצוני מטעם התמ 

  :תנאי קבלה
  )1בודק (.שנים 4טכנאי חשמלאי בעל וותק 

  )2בודק (.שנים 4וותק  אי בעלהנדסאי חשמל
  .הפנייה של מנהל לענייני  החשמל

  :מבין נושאי הלימוד
 חוק החשמל ותקנותיו  
  בתכנון מתקני חשמל קדימיםמשלבים  
 עקרונות תכנון מתקני מתח נמוך  
  שלבים ראשונים בתכנון מתקן חשמל  
 מערך הגנה בפני חשמול  
 העמסת מוליכים  
 ומערכות אל פסק   םגנראטורי  
  ומוליכיםביקורת מובילים   
 הארקות במתקני חשמל ובדיקתם  
 מכשירי מיתוג ומדידה  
  

  

 ייםבדיקת מעגלים סופ
 תכנון מתקני חשמל מתח נמוך  
  איכות החשמל  
 קצר במתקני חשמל  מיחישוב זר  
 דיקת מתקן מתח נמוךתהליך ב  
  בטיחות בבדיקת מתקני חשמל  
 עבודה מעשית במתקני מתח נמוך  
 ציבורי ותעשייתי, בדיקות מבנה פרטי   
 חשמלאי בודק פלילית/אחריות טכנית  
 תרגול וחזרות למבחן מסכם  

  
  :ת"דרישות משרד התמ

  .הרישיון ת בדיקות במתקנים תעשייתיים כתנאי לקבל 10- בדיקות ביתיות ומסחריות ובכ 20- בנוכחות חובה 
  ).ת"תמ(הבחינות הממשלתית תערך בתיאום עם מחלקת הבחינות של האגף לענייני חשמל 

  
  :רישיונות - ותתעוד

י הנחיות הממונה לענייני חשמל והועדה "בהתאם לרישיון החשמל שברשותו עפ 1,2רישיון חשמלאי בודק 
  לחשמל באגף תהמייעצ

  :מסלולי לימוד
  09:00-15:00 -מסלול בוקר פעם בשבוע

  !מסלול חד שנתי!סופי )מפגשים 18( 17/06/12
  שעות 150 ציבורי ותעשייתי ,בדיקות שטח פרטי+כולל תרגולים וחזרות 

  בודק מוסמך בכיר בענף חב חשמלמומחה למערכות  M.scמהנדס סגל אריאל : קצועירכז מ :רכז אקדמי
  

  פקסס טופס הרשמה ומקומך שמור  03-6914194
   כרמית רכזת מגמת חשמל לקבוצה נפתח אחת לשנה בהצלחה

  חשמלאים


