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 קורס חשמלאי מסויג

הקורס מיועד . גליל עליון בחוות גד"ש ,2020 בחורף ,עבור הגד"שים בצפון "גיחשמלאי מסוי"אנו מעוניינים לארגן קורס 
אשר להם נגיעה במערכות חשמל או ציוד חשמלי בהם  בכל גד"ש ישנם עובדים ד לעבודה על קוונועים אולם לא רק. במיוח

מלות. חוסר מודעות כתוצאה מהעדר הדרכות בנושאי בטיחות חשמל עלולים לחשוף את העובד או התחש קיים סיכון
לעסוק בעבודות חשמל ללא רישיון  יםמתיר םאינלכן חוק החשמל ותקנותיו  המשתמש במתקן לפגיעות קשות ואף למוות.

לאופי העבודה, רישיון חשמל וכן ביצוע  בהתאם יםמחייברה פלילית. חוק החשמל ותקנותיו יעבו הינ ןחשמלאי וכל עיסוק בה
מטרת הדרכות בטיחות בחשמל היא להעלות את המודעות לסיכוני  בהתאם לסיכוני החשמל במתקן. ,הדרכות בטיחות חשמל

 התחשמלות במסגרת תפקידו ועיסוקו.

ות של ציוד חשמלי או ציוד כל מי שעוסק בביצוע עבודות ובדיק מי חייב ברישיון "חשמלאי מסוייג" לביצוע עבודות חשמל ? 
עבודות ניתוק וחיבור ציוד  ,הרכבה , פירוק , בדיקה, ניסוי ותיקון ציוד חשמלי/אלקטרוני תעשייתי גם ללא מתח - אלקטרוני

 חשמלי/אלקטרוני שבהן קיימת סכנה התחשמלות.

חוק , חשמל –פקודת הבטיחות בעבודה , שיונות, היתרים ותנאיםיסוגי ר –ל שיונות חשמיר בין יתר הנושאים הנלמדים:
 ועוד, מושגי יסוד בחשמל, תחיקה ומשמעותה –החשמל ותקנותיו 

   :קורס עלות

 למשתתף + מע"מ₪  2500-כ    עובדים: 12 לקבוצה עד ש"ל )מותנה באישור משרד העבודה( 64עלות הקורס בהיקף של 

 מע"מלמשתתף + ₪  1300-כ    עובדים: 30 עלות הקורס לקבוצה עד

  :משך הקורס 

  י משרד העבודה"י תכנית לימודים שתאושר ע"עפ

  ) מפגשים 8שעות לימוד ) 64 -כ

 שנות לימוד 12/ ארגון בעלי  )בעלי רקע טכני( הקורס מיועד לעובדי מפעל 

 תוקף הרישיון

נה רק  כל עוד העובד נשאר הין ברישיון, הרשאה לביצוע אותן מטלות יתוקף הרישיון הוא לביצוע עבודות חשמל מהסוג שצוי
 באותו מקום העבודה שבמסגרתו נעשתה ההסמכה .

 הקורס יועבר על ידי מכללת כרמל בטיחות

 ולשלוח לנו בחזרה: רשםיג, מוזמנים להיגד"שים שמעוניינים בקורס חשמלאי מסוי 

 כתובת דוא"ל מספר טלפון שם הגד"ש שם משתתף

    

 

 בברכה,

 גולציה, ארגון עובדי הפלחהמירי אטיאס, מנהלת ידע ור

 עופר ברנע, מנכ"ל החברה לחקלאות גליל עליון

 


