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הנדסת חשמלמגמת

?למה הנדסאי חשמל

.יש לו ביקושחשוב ומעניין שתמיד מקצוע תשתיתללמוד•
(גם בעידן של אי וודאות כמו בימי הקורונה)

במערכות אנרגיה וחשמל המניעות את לעסוק•

.מגורים, מסחר, תחבורה, תעשייה: החיים עצמם

,הידע הנדרש על מערכות הינע חשמליותבכללהתעמק •

מבוססות ( תשתית ומבנים, מכונות)מערכות בקרה 

מערכות אלקטרוניות, מכונה-בקרים מתוכנתים וממשק אדם

. ועוד



הנדסת חשמלמגמת

?למה הנדסאי חשמל

בתחומים רבים ומגוונים הכוללים תשתית והולכה לעבוד•

, מערכות פיקוד ובקרה אוטומטיות, של חשמל ואנרגיה

,אנרגיית רוח, אנרגיה סולארית)מערכות אנרגיה ירוקות 

,בית חכם, מערכות בקרת מבנה, (אנרגיה מגז טבעי

. מערכות אגירת אנרגיה ועוד

, במגוון רחב של מקומות עבודה הכולל חברות תכנוןלהשתלב •

, מפעלים, תחבורה ציבורית, חברות תשתית, חברות הנדסה

.טק ועוד-תעשיית היי, תחנות כוח ואנרגיה

בבחירה לעבוד כשכירים או כקבלנים עצמאיים להיות גמישים •
(.כמובן אחרי צבירת ניסיון בשטח)
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?למה הנדסאי חשמל

.עם סיום הלימודיםמידרישוי לעסוק בחשמל לקבל•

"חשמלאי מוסמך"מקבל רישיוןרק הנדסאי חשמל 

.בסיום הלימודים וביצוע פרויקט הגמר
(.על ידי רישום ביחידת רישום החשמלאים)

מהר בדרגות הרישוי על פי וותק בעבודהלהתקדם•
(.  מעשיוכמובן ניסיון )

בלימודים לתואר אקדמי בהנדסת  ( אופציה)להמשיך•
אלקטרוניקה/ חשמל

(.מותנה כמובן בתנאי הקבלה של המכללות והאוניברסיטאות)
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למה ללמוד חשמל ברופין

מתקדמות עם ציוד תעשייתי  מעבדות וסדנאות •
, SIEMENS ,ABB: ממיטב החברות המובילות בתחומן

B&R ,FESTO ,GEWISS ,SICKועוד.

תומכת גם במעבדות וגם במקצועות  גישה לימודית •

.התיאורטיים

.כל אחד בתחומו, מנוסה ותומךצוות מרצים •

שנות לימוד  2לבחור בין מסלול בוקר הנמשך גמישות•

.  שנות לימוד3ומסלול משולב הנמשך 
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רישוי  חשמל

.הרישוי כפוף לחוק החשמל ובאחריות משרד העבודה

:דרגות הרישוי העיקריות הן

(חדש)תלת פאזי [A] 40מוסמך לזרם -חשמלאי מעשי•

תלת פאזי  [A] 80מוסמך לזרם -חשמלאי מוסמך•

תלת פאזי  [A] 250מוסמך לזרם -חשמלאי ראשי•

(תכנון וביצוע)תלת פאזי [A]630מוסמך לזרם -חשמלאי הנדסאי•
חשמלאי מהנדס•

בודק בדרגות שונות•
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רישוי  חשמל+ הנדסאי 

:שלבי קבלת הרישיון להנדסאי חשמל

נרשמים" הנדסאי חשמל"וקבלת דיפלומת בסיום הלימודים •

".חשמלאי מוסמך:אצל רשם החשמלאים בתור 

".חשמלאי ראשי"של עבודה מעשית בתחום מקנה רישיון שנה•

של עבודה מעשית מקנות את האפשרות לגשת  שנתיים נוספות •

".  חשמלאי הנדסאי"לוועדה לקבלת 

" חשמלאי הנדסאי"וגם רישיון " הנדסאי חשמל"גם תעודת : גם וגם
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"...בגדול"

?לומדיםמה 

תורת החשמל, שרטוט ממוחשב, פיזיקה אנגלית, מתמטיקה:           יסוד•
,אנרגיות מתחדשות, תכנות, מערכות ספרתיות, אלקטרוניקה:       תשתית•

אלקטרוניקה תעשייתית
,  הינע חשמלי, מכונות חשמל, מערכות הספק, מתקני חשמל:     התמחות•

תורת הבקרה, בקרים מתוכנתים וממשק אדם מכונה

.מעבדה כמעט בכל תחום נלמד:      מעבדות•

"חשמלאי הנדסאי"פרויקט יישומי ברמה הנדרשת לרישוי של : גמרפרויקט •
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על הקבלה ללימודים



הנדסת חשמלמגמת

...איך מתקדמים מכאן

:פשוט מאוד

לאתר של המכללה הטכנולוגית רופיןנכנסים

הנדסאי חשמללשנת הלימודים הבאה במגמת ונרשמים

!בהצלחה 


