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        יחידת התעסוקה -"צוות"                                        

 
 ב פ"תש ז' באב                                                                                                                                             

04.08.22 
 

   "מכשירי חשמל ביתיים-שירות  חשמלאי"לקורס מועמדות  "קול קורא" להגשת הנדון:
 

 רקע .1
 

לפורשי צה"ל   מכשירי חשמל ביתיים שירות  חשמלאיבכוונת "צוות" יחידת התעסוקה לפתוח קורס 

מכונות   החשמל :מכשירי בכל מעניק רישיון לטיפול  ,מוצרי חשמל ביתיים חשמלאיקורס חברי "צוות". 

 . .איםיכלים, תנורי אפיה, מקררים ומקפ  יכביסה, מדיח יכביסה, מייבש

 יש להדגיש שתעודה זו אינה מסמיכה לעבודה כחשמלאי מעשי/מוסמך. 

 לקורסשותפים  .2
 

 חיפה, לימודי הסמכה בטכנולוגיה ותעשייה.ומכללת עתיד "צוות" ארגון גמלאי צה"ל 

 מטרה .3
 

  "חשמלאי שירות מכשירים ביתיים "כ חברי "צוות"  –את פורשי צה"ל  להכשיר מטרת הקורס הינה

, אשר ביתיים חשמל פתרונות מקצועיים למכשירימוסמכים ומיומנים המוכשרים לאיתור תקלות ומתן 

 ישתלבו בעבודה בתחום זה.

 מסגרת ומתכונת הקורס  .4
 

 .אקדמאיות שעות 300בני  םפרונטליי מפגשים 38 -הקורס בנוי מ
 , בימים ראשון, שלישי, חמישי,   שלוש פעמים בשבוע, בוקר לימודיבהקורס יתקיים  

 . 8:30-15:30בין השעות: 
 18/12/22  יום א': הקורס מועד סיום    30/8/22  ביום ג' מועד פתיחת הקורס:

  מול קניון לב המפרץ( ,חיפה )29רחוב המוסכים במכללת עתיד חיפה ,תקיים  י הקורס
 

 לקורס  נאי קבלהת .5
 

 שנות לימוד   10בוגרי  .א
 )מועד ייקבע בנפרד( .קבלה  תבוועדמעבר ראיון אישי  .ב

 
 תנאי הסמכה  .6

 60-חשמלאי שירות מכשירים ביתיים :ציון עובר – בהצלחה  בחינה עיוניתמעבר  .א
 65ציון עובר  –בחינה מעשית : חשמלאי שירות מעבר  .ב
 

 תעודות  .7
 

     :  מטעם משרד הכלכלה תעודת גמרתינתן שיסיימו את הקורס בהצלחה, לבוגרי הקורס     

 ". חשמלאי שירות מכשירים חשמליים ביתיים "  
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 נושאי הלימוד /תכני הקורס .8
 

 במסגרת הקורס ילמדו הנושאים הבאים:

 . מתמטיקה , אנגלית טכנית , חוק החשמל ותקנותיו  .א

 .הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול מתקני חשמל,,נות חשמל ותורת החשמל , מכ .ב

 ואמצעי הגנה בפני התחשמלות , אלקטרוניקה תעשייתית ,  טיחות ב .ג
סה , מייבשי מכונת כבי  גלים,–מכשירים חשמליים ביתיים : עיוני ) תנורי חימום ותנורי אפיה, מיקו   .ד

חשמליים,   קומקומים   , מזון  ומעבדי  מערבלים  מים,  והרי  קולרים  מקררים,  כלים  מדיחי  כביסה, 
 שואבי אבק, מייבשי שיעור .  מגהצים,

 )ההתנסות תתבצע במעבדה הקיימת במכללת עתיד חיפה(  בודה מעשית חשמלאי שירות .ע .ה
 .םקררים חדשים ומחזורמ ,עבודה בגובה,עזרה ראשונה  .ו

 
   עלות הקורס .9

 
 (.כולל מע"מ₪ )   8500: ושכר הלימוד למשתתף הינ

 )לאחר הנחה מיוחדת(  ,כולל מע"מ ש"ח 7270עלות שכר לימוד לחברי "צוות" הינה 

 

 לאחר הקורס  השתלבות בתעסוקה .10
 

יסייעו לבוגרי הקורס אשר יסיימו בהצלחה, להשתלב  חיפה, יחידת התעסוקה ב"צוות" ומכללת עתיד 

 בתעסוקה.

 דגשים  .11
 

 פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים. 

 כשכיר. /העבודה הינה כעצמאי

 
 הנחיות לפעולה .12

 
,  להשתתף בו  מעונייניםו לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע  חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים .א

חוזר  יפנו   ציון  תוך    08/22/22  עד לתאריך   דליה סלוצקי,  –  צפון  מחוזבת התעסוקה  /למנהלבמייל 
, מספרי טלפון, כתובת מגורים, השכלה, דרגה צבאית, מועד שם מלא, ת.ז, גיל:  הפרטים הבאים

 פרישה מהשרות הצבאי. 
 
תרוכז ותועבר למוסד הלימודים להמשך התהליכים הנדרשים לקבלה והשתתפות רשימת המועמדים   . ב

 קורס. ב
 
 

 .נוספיםאשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים  
                           

 ,בהצלחה
                       

 
 דליה סלוצקי                                                                  

 מחוז צפון מנהלת תעסוקה                                                                    
 ארגון גמלאי צה"ל  -"צוות"                                                                    


