
מוסמך-למתן רשיון חשמלאיתנאים 

:מוסמך אם נתקיים במבקש אחד מאלה-המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי

במגמת, בידו תעודה המעידה על כך שסיים את לימודיו בבית ספר להנדסאים( 1)

;ועמד בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות, חשמל

אחתחשמל בפנקס הטכנאים והוכיח שעבד שנה -הוא רשום כחוק כטכנאי( 2)

;רשיוןלפחות בעבודות חשמל כחשמלאי מעשי בעל 

ב  "בידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים י( 3)

-כחשמלאיבבית ספר מקצועי במגמה לחשמל והוכיח שעבד שנתיים כיתות 

;מעשי

בפיקוחואו , מוסמך של האגף-בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי( 4)

במשךעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד , של האגף

;מעשי-שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי

במגמה  , ב כתות בבית ספר תעשיתי"בידו תעודה המעידה על כך שסיים י( 5)

והוכיחעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות , שאישר האגףלחשמל 

או שלוש שנים  , מעשי-שעבד במשך שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי

;עוזר-כחשמלאי

בפיקוחואו , מוסמך של האגף-בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי( 6)

חמשעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד , של האגף

-כחשמלאיחונך ובמשך שנה אחת -שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי

;מעשי

מרכז הדרכה לבטיחות בחשמל



(ד"תשנ: תיקון)מוסמך-העבודות המותרות לחשמלאי

;מעשי רשאי לבצען-לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי( 1)

-לעסוק בביצוע , במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך( 2)

זרםבמיתקן בעל עצמת , לרבות עריכת תכניות, כל עבודות החשמל( א)

ובלבד שהמיתקן נמצא במבנה המשמש לדירות  , אמפר3X80עד

;משרדים או בתי מלאכה, מגורים

עצמתבמיתקן בעל , למעט עריכת תכניות לביצוע, עבודות החשמל( ב)

ובלבד שהעבודות יבוצעו לפי תכנית  , אמפר3X80זרם העולה על

ובהשגחתו, בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמורשאישר 

.ואחריותו של בעל רשיון מתאים לזרם המיתקן

בהשגחתו  , לעסוק בביצוע עבודות חשמל-במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה ( 3)

(  7)או ( 6), (5)ובנוכחותו של בעל רשיון חשמלאי מן הסוגים המנויים בפסקאות 

ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל  , 7בתקנה 

מתח גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות  

.שערכה יחידת הבחינות

מרכז הדרכה לבטיחות בחשמל

בבחינותמעשי ועמד בהצלחה -עבד במשך שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי( 7)

;מוסמך שערכה יחידת הבחינות-חשמלאירשיוןלקבלת 

ועמדחונך -עבד במשך שבע שנים לפחות בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי( 8)

.מוסמך שערכה יחידת הבחינות-חשמלאירשיוןבהצלחה בבחינות לקבלת 


