
 ? בודק חשמל כיצד לבחור

 :הרישיונותראשית צריך להבחין בין סוגי בודקי החשמל וסוגי 

שונים, ההבדל ביניהם הינו בגודל המתקן  רישיונותבודק חשמל יכול להיות בעל שלושה סוגי 

 החשמלי שיכול אותו בודק לבדוק.

תוך ציון גודל המתקן המקסימלי המותר לאותו בודק חשמל  בודק חשמל הרישיונותלהלן רשימת 

 לבדוק באמפרים:

 ך חוק החשמל פרק רשיונות:מתו

 1סוג  -בודק -חשמלאיסימן י': 

 1בודק סוג -חשמלאי רישיון. תנאים למתן 22

-, אם המבקש עבד במשך חמש שנים כחשמלאי1בודק סוג -חשמלאי רישיוןהמנהל רשאי לתת 

 טכנאי.

 )תיקון: תשנ"ד( 1בודק סוג -. העבודות המותרות לחשמלאי22

רשאי לעסוק בביצוע בדיקות של מיתקן חשמלי בעל עוצמת  1בודק סוג -חשמלאי רישיוןבעל 

עד אמפר במתח נמוך, למעט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.  X80 3זרם   

 2סוג  -בודק -סימן י"א: חשמלאי

 2בודק סוג -חשמלאי רישיון. תנאים למתן 22

-, אם המבקש עבד במשך חמש שנים כחשמלאי2בודק סוג -חשמלאי רישיוןהמנהל רשאי לתת 

 הנדסאי.

 )תיקון: תשנ"ד( 2בודק סוג -. העבודות המותרות לחשמלאי22

 -רשאי  2בודק סוג -חשמלאי רישיוןבעל 

 י לבצען;רשא 1בודק סוג -חשמלאי רישיון( לעסוק בביצוע בדיקות שבעל 1)

אמפר במתח נמוך, למעט  3X250לבצע בדיקות של מיתקן חשמלי בעל עצמת זרם עד ( 2)

 עבודות חשמל אשר תוכננו וגם בוצעו על ידו.

 3סוג  -בודק -סימן י"ב: חשמלאי

 2בודק סוג -חשמלאי רישיון. תנאים למתן 22

 מהנדס. -יים כחשמלאי , אם המבקש עבד במשך שנת2בודק סוג -חשמלאי רישיוןהמנהל רשאי לתת 

 2בודק סוג -. העבודות המותרות לחשמלאי22

 רשאי לעסוק בביצוע בדיקות בכל מיתקן חשמלי. 3בודק סוג -חשמלאי רישיוןבעל 

 

 

 



 ניתן לבדוק רישוי בודקי חשמל באתר הזה

http://apps.moital.gov.il/WebServicesHandlers/Electricians/GetLicenseList.aspx 

 איך נדע מה גודל המתקן שלנו?

ת חשבון החשמל של חברת ניתן לברר בקלות מהו גודל החיבור של המתקן החשמלי ע"י בדיק

 חשמל.

מצב  -ם ומפסק ראשי אצל הלקוח בגודל גדול יותר תים אנו נתקלים בחיבור חשמל מסוילמרות שלעי

 פסול.

 קה מול חשבון החשמל או מול חברת חשמל לישראל.ידודק חשמל יכול לערוך עבורך את הבב

 מי יכול לבדוק מתקן?

מל בעצמו ולא על ידי שליחים או עובדים מטעמו אשר בדיקת המתקן תתבצע אך ורק ע"י בודק החש 

 אינם בעלי תעודת בודק חשמל המתאימה לגודל המתקן החשמלי.

 מה החשיבות בבחירת בודק חשמל מתאים?

 החשיבות בחירת בודק חשמל הינה הראשונה במעלה.

ככל ראשית חשוב לבחור אדם אמין אחרי הכל המקצועיות מתחילה מבפנים ובוק חשמל מקצועי 

 ספק את הסחורה.ם אינו בעל יחסי אנוש טובים לא ישיהיה א

בודק חשמל לא רק מבצע בדיקה ומחליט האם המתקן תקין או לא אלא גם נותן פתרונות ומסקנות 

וכמובן שעדיף שיהיה בעלות נמוכה ככל  ותקנותיוכיצד להפוך את המתקן לעומד בחוק החשמל 

 שניתן.

 לרוב ממוחשבים. -בדיקה מקצועיים בודק חשמל מקצועי מפיק דוחות 

מעיד על חוסר מקצועיות, בודק חשמל  -בודק חשמל שמשתמש בדוח אחד לכלל מתקני החשמל 

צריך לשים דגש בבדיקתו על אופי המתקן, מיקום המתקן, אופי ואמינות ההספקה ובחישוב כל אלה 

 לתת את הדעת על המתקן.

גן התפוצצות חייב לשים לבו ודגש מיוחד על רציפויות לדוגמא בודק חשמל אשר מגיע לבדוק מתקן מו

לדוגמא במתקן מוגן התפוצצות יש לבצע  -הארקה גם כאלה שאינן רשומות בחוק החשמל ותקנותיו 

מתכתיים במתקן גם אם אינם שירותים מתכתיים לדוגמא  אלמנטיםהשוואת פוטנציאלים לכל 

 '.מסגרות של חלונות גדרות גם אם אינן חשמליות וכו

 לכן בודק חשמל חייב להתאים את בדיקתו לאופי המתקן.

לאחר שבודק החשמל מבצע את בדיקתו עליו למלא דו"ח מפורט אשר יהיה מקובל על רשות 

 הכבאות, חברת הביטוח וכו'.

קת כלל מרכיבי ידן המעיד על בקחשוב מאוד שלבדוק החשמל יהיה דוח מתאים לסוג המתלכן 

יא את הבודק חשמל פטור ע"י אי מילוי נתונים או התחמקות מבדיקה כזו המתקן ולא דוח כללי שיוצ

 או אחרת.

 

http://apps.moital.gov.il/WebServicesHandlers/Electricians/GetLicenseList.aspx
http://apps.moital.gov.il/WebServicesHandlers/Electricians/GetLicenseList.aspx


 בודק חשמל כמכון טסטים

סקים דרש יינים לקבל אישור "כי זה מה שרישוי עבודק חשמל אינו חותמת גומי, יש לקוחות שמעונ 

ורק אם מהם" כמו שרכב צריך פעם בשנה לעבור טסט והוא מגיע לבדיקה במכון טסטים מורשה 

ם בדיקת החשמל ע"י בודק גלשימוש הוא מקבל את האישור, כך  הרכב תקין ללא תקלות ומתאים

חשמל, בודק חשמל ייבצע בדיקה במידה ויתגלו ליקויים אינו יכול או רשאי לאשר מתקן זה לשימוש, 

 יעלהוקולכן הזמנת בודק במחשבה שבתום הבדיקה יונפק אישור ויהי מה זוהי טעות חמורה שיש 

 אותה מהשורש.

בודק חשמל הינו משקף מצב קיים, מפעיל את כל ידיעותיו המקצועיות בכדי לעזור לטפל ולתקן את 

בדיוק כמו במכון הטסטים, לאישור  ,חוזרת מכן ניתן להזמין את הבודק לבדיקההתקלות ולאחר 

 תקינות המערכות החשמליות של המתקן.

 לסיכום

 בודק חשמל לביצוע הבדיקהחשוב לבדוק נק' אלו לפני הזמנת 

 בודק חשמל המתאים לגודל המתקן החשמלי רישיון. 1

 . התחייבות מצד בודק חשמל לתת פתרונות לתיקון הליקויים הנמצאים.2

 פי המתקן.ו. דוח בודק חשמל מתאים לא2

במידה והמתקן  -. חשוב לזכור שאנו הבודקים לא מספקים אישורים אנו מספקים דוחות בדיקה 2

 בחוק החשמל ותקנותיו ניתן לאשר אותו עומד

 

 בעל רישיון ממשלתי. בודק חשמל נכתב ע"י

 בע"מ 1992כל הזכויות שמורות לחברת קרן אור לי 

 

 


