קורס אנגלית טכנית
אודות הקורס
אנגלית טכנית היא אמצעי תקשורת נחוץ בסביבת עבודה טכנולוגית וגלובאלית .הקורס מותאם לעוסקים בטכנולוגיה על כל
היבטיה ונתקלים ביום יום בקריאת מפרטים טכניים ,חיפוש חומרים מקצועיים ממוקדים במרשתת או נמצאים בקשר עם גורמים
בינלאומיים לרכש ,מכירה או ייצור

מטרות הקורס





שיפור מיומנויות הבנת הנקרא של חומר טכני באנגלית
פיתוח יכולת עצמאית לכתיבת דוחות
לימוד רזי השפה אשר לא נלמדים באקדמיה או בקורסי אנגלית השונים ,כמו מונחים בספרות מקצועית
קריאת מפרטים ודוחות הנכתבים בשפה טכנית ומקצועית

קהל היעד
מהנדסים ,הנדסאים ,טכנאים ,מנהלי ייצור ,מנהלי אחזקה ,רכש וכל מי שעבודתו מחייבת קשר טכני והבנת מפרטים או
תקשורת עם גורמים בחו"ל

על המרצה
קליפורד אנטס ,עו"ד ,חבר לשכת עו"ד במדינת ניו יורק וישראל .התמחה במדינת ניו יורק בתחום הנדל"ן ,ועבד בבתי משפט
אזרחיים ,כולל בית המשפט העליון ,מחלקת הערעורים ובית המשפט לערעורים .רבים מתיקי הליטיגציה שלו הופיעו בדו"חות
משפטיים שפורסמו בכתב העת "ניו-יורק ג'ורנל" בניו יורק.
עבד כמנהל חוזים בחברת התעשייה האווירית ,חטיבת האלקטרוניקה ,במכון תמ"מ למכירת מוצרים אלקטרו-אופטיים למכירות
זרות .עבד כמנהל חוזים של חטיבת מנועי בדק בתעשייה על חוזי שירות לתיקון מנועי  CFM56עבור מפעילי תעופה .כיום
מנהל חוזים בקבוצת מטוסים מס חריים של התעשייה האווירית ,חטיבת עסקים מטוסים על פיתוח וייצור של מטוסי העסקים
 G150ו G280 -עבור ( Gulfstream Aerospace Industriesארה"ב)
בנוסף ,קליפורד לימד אנגלית משפטית בעשר השנים האחרונות לסטודנטים למשפטים במכללה האקדמית אונו ,שימש כמדריך
אנגלית משפטית בקורס  BAR-BRIבישראל עבור עורכי דין ישראלים הנערכים לקראת בחינת עורכי הדין בניו יורק .לימד
אנגלית מסחרית למנהלים ואנשי מכירות ישראלים .כמו כן ,מספק חוות דעת משפטיות רבות לעורכי דין ישראלים העוסקים
בדיני ארה"ב ,לרבות דיני ירושה ,דיני חוזים ,קשרי משפחה ואכיפת פסקי דין זרים

היקף
 40שעות אקדמאיות
מתכונת בוקר  5מפגשים רצופים (ימים א'-ה') 8 ,שעות כל מפגש
מתכונת ערב  10מפגשים פעם בשבוע 4 ,שעות כל מפגש

מיקום הקורס
בית המהנדס ,דיזנגוף  ,200תל אביב

חומר לימודי
כל משתתף יקבל חומר נלווה מודפס

כללי
o
o
o
o
o

הקורס הינו לעדכון ולריענון ואינו מהווה הכשרה או הסמכה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהוא
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות
קיימת חובת נוכחות של  100%משעות הלימוד
עלות הקורס כוללת ארוחת צהריים קלה במתכונת בוקר
פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים

קורס אנגלית טכנית
תעודה
מסיימי הקורס העומדים בדרישות יהיו זכאים לתעודה מטעם לשכת המהנדסים

נושאי לימוד


Introduction and Overview to Course



Review and Improving Engineering Vocabulary with techniques and exercises



General Review and Analysis of Technical Engineering Documents in English including:
o Specification
o Statement of Work (SOW)
o Shop Manuals
o Work Instructions
o Engineering Reports
o Troubleshooting



Reading Skills and Techniques with exercises



Basic Writing Techniques in Technical English including e-mails, letters and reports



PowerPoint Presentations



How to prepare and/or respond to RFPs and RFQs



Reading Comprehension in Technical Engineering



Classroom review of technical articles in current publications, newspapers and journals for analysis
and discussion; exercises



Basic Grammar in English: General Tenses Review; Past, Present, Future; Preposition Exercises.



Public Speaking in English on Technical Matters



Exercises and Performing in Round-Table Forum Discussion



Personal English: How to use in one-on-one settings in technical meetings with Customers and
Suppliers; class exercises

קורס אנגלית טכנית
דמי השתתפות (נא לסמן את האפשרות המתאימה)
יש לסמן









() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
() 6

סטטוס
חבר לשכה( + )1כוכבים
()3
חבר לשכה( + )1כוכבים( + )2קרן ידע
()3
חבר לשכה( + )1קרן ידע
()5
חבר לשכה סטודנט( / )4בוגר צעיר
()3
חבר ארגונים( + )6קרן ידע
()6
חבר ארגונים
מחיר מלא
()3
מחיר מלא  +קרן ידע
()2

כוכבים
600
200
-

מחיר מלא
2500
2500
2500
2200
2500
2500
2800
2800

קרן ידע
2125
2125
2125
2380

סה"כ לתשלום לאחר ניצול
1900
175
375
2200
375
2500
2800
420

חבר לשכה הינו חבר המשלם דמי חבר ישירות ללשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
ניצול כוכבים לחבר לשכה אשר שמר על רצף החברות בלשכה ובכרטיסו יתרת כוכבים
חבר קרן ידע הינו אדם המופיע כעמית פעיל ברישומי קרן ידע הנדסי אקדמי (אישור המלגה כפוף לאישור קרן ידע  /ולקריטריונים הנהוגים בקרן ידע ובלשכת המהנדסים)
חבר לשכה במעמד סטודנט – שנה ג'  /ד' שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג אישור לימודים
חבר לשכה במעמד בוגר – שנתיים ראשונות עוקבות ליום סיום הלימודים שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג דיפלומה
חבר ארגונים הינו חבר איגוד בנייה ותשתיות  /חבר עמותת האדריכלים  /חבר האגודה הישראלית לתאורה (יש לצרף אישור חברות בתוקף)

פרטים והרשמה :רויטל לוי ,לשכת המהנדסים והאדריכלים – טלפון | 03-5205808 :פקס03-5272496 :
דואר אלקטרוני | education@aeai.org.il :אתר לשכת המהנדסים והאדריכליםwww.engineers.org.il :

נא לרשום אותי ל-
 מתכונת בוקר  5מפגשים רצופים (ימים א'-ה') 8 ,שעות כל מפגש
 מתכונת ערב  10מפגשים פעם בשבוע 4 ,שעות כל מפגש
שם משפחה  ..................................שם פרטי  .........................................מ"ז .......................................................
שם החברה  ...............................................................כתובת  ....................................................מיקוד ....................
טלפון  ....................................פקס  ....................................נייד ....................................
דואר אלקטרוני ............................................................................................................................................
אמצעי תשלום
כרטיס אשראי מסוג :ויזה ישראכרט

אמריקן אקספרס

דיינרס קלאב

בסך של  .₪ .....................שם בעל הכרטיס  ...........................................מ"ז ...........................................
מס' כרטיס | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _| _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | תוקף | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ /
המחאה  -המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים( .לשלוח ללשכת המהנדסים ,ת.ד  6429תל אביב )6106301
העברה בנקאית (יש לשלוח אישור העברה במייל או בפקס)
בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק  31שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  065מספר חשבון 409-242004
מצ"ב התחייבות חברה לתשלום.
חתימה ....................................

תאריך ....................................

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע .ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
איך הגעת אלינו?

אתר אינטרנט הלשכה

מידעון במייל

המלצה מחבר

חיפוש באינטרנט

מדיה חברתית

אחר ...............

ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם לשכת המהנדסים והאדריכלים .ידוע לי ,כי בכל עת באפשרותי
לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל .להסרה נא סמן/י כאן.

