
רבים העוסקים בתחום החשמל מתקשים להעמיק, להרחיב ולרענן את הידע בתחום עיסוקם עקב 
  עבודה בשוטף. לאחר מספר שנים חלקם נשארים לא מעודכנים בחידושים בציוד,  עומס

  בטכנולוגיה, בחוקים ותקנות שהתחדשו, דבר המונע מהם להתקדם מקצועית . 
  בנוסף, על מנת שיוכלו לקבל רישיון מתקדם עליהם לעמוד בפני ועדה מקצועית לקבלת רישיון 

  ת.הבודקת את רמת הידע הניסיון והמקצועיו

  מטרת הקורס: 
  הכשרת חשמלאים לתעשייה ,הקניית ידע, כלים וניסיון לנושאים הנלמדים בקורס, עם דגש על 
  הקשר בין התאוריה "לעולם" המעשי בתעשייה. הקורס ילווה בציוד הדגמה לנושאים הנלמדים 

 תרון "הלכה למעשה", דוגמאות לשימוש מעשי ביידע הנלמד, אחזקה, התקנות, תכנון, ניתוח ופ
  תקלות, התנסות מעשית בשימוש בציוד בדיקה, והכנה לבחינה בוועדת קבלת רישיונות. 

מניסיון העבר קורס מסוג זה ישדרג את המקצועיות של הלומדים יכשיר אותם לתעשייה ולוועדת 
  קבלת רישיונות באופן איכותי מאוד כך שיוכלו לעבור בהצלחה את הבחינה בוועדה

  קהל יעד: 
  חשמלאים בכול הרמות, הנדסאים ומהנדסים. 

חברות, קבלנים, מפעלים, מוסדות ועצמיים המעוניינים להכשיר 
את אנשיהם להקנות להם ידע בבטיחות וקידום מקצועי בתחום 

  החשמל.

 :מתכונת הלימודים בקורס
  21.2.20 –מועד פתיחת הקורס הקרוב

  , ו'מפגשים אחת לשבוע, בימי  18הקורס בן 
  08.30-11.30בין השעות 

מרכז "תקוותנו" , אשקלון. חניה חופשית.  –מקום הלימוד 

:על המרצה
בן ציון ניסים ברדה, מהנדס חשמל, מנהל בכיר במח' הנדסה 

בעל  , IBBL-Carlsbergמנהל תחום חשמל מכשור ובקרה במפעל  ,קוקה קולה.CBCויועץ מקבוצת 
בקרה  ניהול פרויקטים, מכשור, ,שנה בתעשייה בתחום זרם חזק, תכנון, אחזקה 27ניסיון של כ 

  והכשרת חשמלאים.

 בעל ניסיון רב בהכשרת חשמלאים בתעשייה והנחיית קורסי הכשרה לוועדות רישיונות חשמל.

מחיר ותשלומים:   
בהרשמה מוקדמת עד 31.1.20 - עלות הקורס 3900 ₪ לפני מע"מ 

לאחר מכן, מחיר מלא 4500 ₪ לפני מע"מ.   
ניתן לפריסה בתשלומים.   

   - יצירת קשר והרשמה
 רכזת הדרכות  –דנית לנקרי 

 04-6372908  -פקס    04-6270164  -טלפון  
   danit@shany-tech.com -אימייל 



  

  
  

  בין הנושאים הנלמדים: 
  
  

בטיחות והגנה בפני חשמול בדגש לנושאים מוועדת רישוי,  הארקות יסוד, תקנים
 TNS,TNCS,TT  שיטות 

1-3 

 4 מא"זים עקרונות ואופייניים

 5 סוגי מפסקים אוטומטיים, מבנה יצוק, מפסקי אויר, עקרון פעולה, סוגי הגנות

 6 יצוק, מפסקי אויר, עקרון פעולה, סוגי הגנותסוגי מפסקים אוטומטיים, מבנה 

ABB כיוונון הגנות למפסקים מתוצרת 7 

Schneider/SIEMENS/Eaton 8 כיוונון הגנות למפסקים מתוצרת 

 9 סלקטיביות הגנות עורפיות בין מפסקים

 10 תכנון מתקנים בסלקטיביות, הגנות עורפיות ושילוב

Ecodial Advance Calculation/ SIMARIS design  
 שימוש בתוכנות תכנון ממוחשבות

11 

 מנועים, עקרון פעולה, מבנה, ניצולת, עקומות ואופייניים, מבנה מכאני, השפעת תנאי
 סביבה, מסבים ורעידות ותקנים

 

12 

 חסכוןממירי תדר, ומתנעים רכים, מוסגים בסיסים, עקרון פעולה, סוגים, ניצולת, 
 באנרגיה והשבת אנרגיה לרשת

 

13 

הגנות מנועים, הגנות תרמיות, מגנטיות ואלקטרוניות, הגנה דיפרנציאלית ועוד, 
 וחסרונות, בחירה ותכנון יתרונות

14 

 אביזרי קצה לבקרה בתעשייה, גששים אינדוקטיביים, גששים מגנטים, קיבולים, תאים
 פוטואלקטריים, אינקודרי אבסולוטי, לינארי ואינקרמנטלי עקרונות עבודה ותכנון

15 

 16 בקרה: סוגי בקרים, כרטיסי כניסות ויציאות דיגיטליים, אנלוגיים, כרטיסי טמפרטורה

החשמל, שימוש בתוכנות עזר בהעמסת מוליכים, בחירת חוק -העמסת מוליכים 
 מוליכים

17 

  -טק -שעור מסכם מעשי בחברת שני
 ומרתון שאלות ותשובות מבחינות בעלפה ובכתב  מעשיות במתקן בדיקות

18 

 


