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  כרטיס ביקור -PE  &BscEEאבישי רש , 

  

  המתמחה במתן פתרונות לבעיות חשמל.  משרדיהנני מתכבד להציג בפניך את 

חשמלאי מהנדס ומעסיק בעלי   ן משרדי הינו משרד הנדסי בבעלות מהנדס חשמל רשום ובעל רישיו

  מקצוע מוסמכים בעלי רישיון.

  התמחויותיו העיקריות של משרדי הנן בתחומים הבאים: 

  ואמינות אספקה . איכות חשמלבדיקות ופתרונות לבעיות  ) 1

 מערכות אנרגיה , כולל שיפור נתוני זיהום אוויר והתאמת קוגנרציה .  לשיפור וייעו ) 2

 .כולל בדיקות תרמוגרפיות מלובטיחות חש חשמלמתקני בדיקות  ) 3

 ודרישות אחרות.  536ביצוע בחינת אינטגרציות לפי מכ"ר  ) 4

 בדיקות ופתרונות לבעיות שדות אלקטרומגנטיים.  ) 5

 . מחשוב ובקרהבדיקות תקינות והתאמת מערכות  ) 6

 קבלת התקנים ואחזקתם (כולל מתקני מתח גבוה). ליווי מפעלים (מערכות מפעליות) בכל תחומי ) 7

 .  חוות דעת ) 8

 

משרדי מבצע סקרי איכות חשמל   ואמינות אספקה:   איכות חשמל ) בדיקות ופתרונות לבעיות 1

והרמוניות לפי כל דרישות התקנים המחמירים ביותר הן לבדיקות והן לניתוח הממצאים. בנוסף, בהיותי  

בעזרת  מומחה למדידות ובדיקות ברשת החשמל, משרדי מבצע את כל המדידות הדרושות ברשת החשמל  

   הציוד במתקדם ביותר בעולם.

 םכלכליי-הבדיקות המבוצעות על ידי משרדי מאפשרות לאתר בעיות, וכמו כן לתכנן פתרונות טכנו

הנדרשים לבעיות אשר נמצאו. בהיותי יועץ לרשות לשירותים ציבוריים חשמל, במידה ומקור הפגיעה  

 ח"י בנושא ולדרוש טיפול בנושא.  באיכות החשמל נמצא בהספקת החשמל, משרדי יכול לפנות לח

משרדי מספק  :  אוויר והתאמת קוגנרציה כולל שיפור נתוני זיהום  מערכות אנרגיה ,  ל ) שיפור וייעו 2

שרותי ייעוץ לייעול השימוש בחשמל ואנרגיה במפעלים כולל שימוש בטכנולוגיות העוזרות לצמצם את 

וזיהום האוויר הנוצר באותם מפעלים .  רמת צריכת החשמל רמת צריכת הדלקים וצמצום הפליטות

אל דרכים   ץמשרדי , בשיתוף עם מספר חברות אירופאיות , לאחר לימוד השימוש באנרגיה במפעל מייע

לאמץ ולהטמיע טכנולוגיות חדישות אשר מייעלות את השימוש באנרגיות שונות . במסגרת הייעוץ הניתן  

שיפור דלק להפחתת זיהום אוויר בשימוש בטכנולוגיות  על ידי  ניתן שירות התאמת מערכות קוגנרציה ו

 .  תייעודיו

משרדי מבצע את כל בדיקות החשמל הנדרשות במתקני    ובטיחות חשמל:  חשמל מתקני בדיקות ) 3

  ספציפי לבדיקה.  ןמיוחדות ובדיקות הדורשות ציוד בדיקה או רישיו תחשמל, כולל בדיקו

בודק') ועד לבדיקות טרמוגרפיות ובדיקות הארקה  -('בדיקותמגוון הבדיקות מתחיל מבדיקות קבלה 

 מיוחדות.
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בהיות משרדי בעל היתר בדיקה לאיתור שדות     ) בדיקות ופתרונות לבעיות שדות אלקטרומגנטיים: 4

אלמ"ג מטעם המשרד לאיכות הסביבה, אני מבצע בדיקות שדות אלמ"ג הן בתדר הרשת והן בתדר גבוה  

הן בדיקות ההפרעות הנובעות מרשת החשמל או מאנטנות סלולריות, ומשרדי הוא  מאוד. בדיקות אלו 

  בין הבודדים המציע תכנון פתרונות לבעיות של שדות בתדר הרשת (תכנון מיסוכים).

 

משרדי מספק גם שירותי בדיקת והתאמת מערכות בקרה    : מחשוב ובקרה ) בדיקות תקינות מערכות 5

  קרת מבנה.תעשייתיות למכונות מפעלים וב

משרדי מספק גם שירותי     קבלת התקנים ואחזקתם:  ליווי מפעלים (מערכות מפעליות) בכל תחומי ) 6

אני הדרכה וליווי מפעלים בהם נדרשים דגשים בתחום החשמל כולל מתח גבוה.ולאור הסמכתי בתחום 

על  ISO 9000מלווה מפעלים וחברות אשר זקוקים לייעוץ בהתאמת נוהלי עבודה בתחום החשמל ל 

  חלקיו.

בהיותי רשום בפנקס המומחים של לשכת המהנדסים, משרדי מספק גם חוות דעת מומחה     ) חוות דעת: 7

    לבתי משפט, הן לאחד מהצדדים והן מטעם בית המשפט. 

   קורות חיים   - PE  &BscEE- CVאבישי רש , 

  ) .  1990שבניו ג'רזי ארה"ב  (    Fairleigh Dickinsonבוגר אוניברסיטת   

  .)  1994בוגר מנהל עסקים למהנדסים  , טכניון  (  

  שנים כמהנדס חשמל / אלקטרוניקה בקרה .   20  -  שנה כהנדסאי ו  13בעל ניסיון של  

  .1120הסביבה , היתר שירות מספר    בעל היתר לעסוק במדידת שדות אלמ"ג מטעם המשרד לאיכות

  .  3  - ומהנדס בודק    בעל רשיון חשמלאי מהנדס

  יושב ראש חוג איכות החשמל בהתאגדות מהנדסי החשמל בישראל .

  רשום בפנקס המומחים של לשכת המהנדסים.

  המרכז הישראלי לגישור.   קורס גישור מטעם גומאו  בוגר קורס מומחים ובוררים מטעם לשכת המהנדסים

  ההתמחויות: 

  החשמל, איתור ופתרונות .גורמי הפרעה לאיכות החשמל ברשת    - חשמל )1

  בטיחות חשמל ובדיקת מתקני חשמל.  )2

  ).   FUZZY-LOGICמערכות בקרה מתקדמות ולוגיקה עמומה  (  - בקרה   )3

  תקשורות   ( חומרה ) .  - מחשבים/בקרים     )4

  בדיקות קבלה ובדיקות החזקה . )5

  למעלה. ליווי  ותמיכה במערכות אחזקה מפעליות/ארגוניות בכל התחומים שרשומים   )6

  ניסיון מעשי : 

  )ניתוחי גורמי הפרעה לאיכות חשמל ברשתות חשמל ובמיוחד הרמוניות : 1

  מדידות הרמוניות וניתוחי הפרעות ברשת החשמל למטרת פתרון בעיות מוגדרות .    -     

  יכולת מדידה וניתוח גם במתח בינוני וגבוה . -      

 מספר מאות של מדידות הרמוניות .   -      
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  בדיקת מתקני חשמל לאישור לרשת ובדיקות תקופתיות )  2

  בדיקת מהנדס בודק לאישור מתקן לחיבורו ע"י חברת החשמל. - 

  בדיקות בטיחות חשמלית במתקנים חשמליים.    -  

  הדרכת צוותי אחזקה וצוותי חשמלאים לבטיחות חשמלית.    -  

  ) בדיקת שדות אלקטרומגנטים בתדרים נמוכים מאד ופתרונות 3

  יקת שדות אלמ"ג בתדרים נמוכים מאד ובניית פתרונות טכניים לפתרון הבעיות.  בד  -  

  תכנון פתרונות לבעיות הרמוניות וכופל ההספק במתח נמוך / בינוני / גבוה :     ) 4

  מפעלים .  50- בכ  COSתכנון מערכות לטיפול בבעיות הרמוניות /    -   

  ת .תכנון מערכות קבלים במתח גבוה לריסון הרמוניו  -   

  תכנון מערכות השאלת עומסים לשליטה על צריכת החשמל .  -   

  ) תכנון מתקני חשמל :   5

  תכנון מתקני חשמל להתאמה לסוג ציוד מוגדר .  -   

  .  4000Aתכנון מערכות פסי צבירה מפסי תאורה ועד פסי צבירה לחלוקה עד    -   

  תכנון מתקני חשמל להסבה / חידוש : הכנת תיקי עבודה לקבלנים .  -   

  פיקוח על ביצוע פרויקטים .  -   

  )פתרונות בקרה מתקדמים :   6

  ונות / קווי יצור.כמאה  פניות מלקוחות לניתוח יישומים בעייתיים , ייעול ושיכלול מכ  -       

  תכנון הפעלה וליווי פרויקטים בארץ ובחו"ל .  -       

    ) חברות בוועדות מומחים במכון התקנים 7

  חברות במספר ועדות מקצועיות במכון התקנים הישראלי בתחומים שונים של חשמל.  -

  ) הרצאות וקורסים: 8

  נון פתרונות .הרצאות בפורומים של חברת החשמל בנושא מדידת הרמוניות ותכ -    

  הרצאות בקורס  הסמכת מהנדסי  חשמל (לשכת המהנדסים). -    

  . FUZZY-LOGICהרצאות בנושא  -   
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