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 דעת מומחהחוות 
 

 ,  ***** ***** *** ****נערך ע"י       : מהנדס 
 . ****** *******מען:              : רח' 

 , ניו ג'רזי ארה"  Fairleigh Dickinsonפרטי השכלה: בוגר אוניברסיטת  
 סקים למהנדסים הטכניון חיפה .עמנהל                 

 . 3 -, חשמלאי מהנדס ובודק  PE   &BScEE תואר :            מהנדס חשמל   
 שנים כמהנדס חשמל / אלקטרוניקה בקרה . 15בעל ניסיון של                         
 . 3 –בעל רשיון חשמלאי מהנדס ומהנדס בודק                        

 וחבר המועצה כלול בפנקס המומחים של לשכת המהנדסים                        
 ההנדסית  שליד אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה.                  
 יועץ לרשות לשירותים ציבוריים חשמל.                       

 .********מס.  3 -, חשמלאי בודק  *******פרטי רשיון  :  חשמלאי מהנדס מס. 
 בעל היתר לעסוק במדידת שדות אלמ"ג מטעם המשרד לאיכות                        

 .******הסביבה , היתר שירות מספר                          
 ההתמחויות :  

 גורמי הפרעה לאיכות החשמל ברשת החשמל, איתור ופתרונות . -חשמל  - א
 תכנון מערכות חשמל.  - ב
 בטיחות חשמל ובדיקת מתקני חשמל. - ג
 דות אלקטרומגנטיים .בדיקת ש - ד
 (.  FUZZY-LOGICמערכות בקרה מתקדמות ולוגיקה עמומה  ) -בקרה  - ה
 תקשורות   ) חומרה ( . -מחשבים / בקרים    - ו
 בדיקות קבלה ובדיקות החזקה . - ז

 ניסיון מעשי :
 הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה , אורט פאריז, צרפת .   1976          

 ר והאלקטרוניקה .שירות צבאי בחיל הקש   1979– 1976
 חברות בקיבוץ ברקאי . במהלך חברות בקיבוץ מספר קורסי    1987– 1979

 אחזקה במדרשת רופין .                      
 (   BScEEלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר ראשון )  1990– 1988

 רה"ב ., ניו ג'רזי אFairleigh Dickinsonבאוניברסיטת                       
 מנהל הנדסה בחברת אטקה / פויכטונגר  .  1995– 1990
 הקמה וניהול  משרד יעוץ פרטי בתחום הנדסת חשמל .          - 1995
  ומשנה  יושב  ראש פורום איכות החשמלהנהלת התאגדות מהנדסי החשמל , חבר           - 2000

 . חוג הבודקים  ליושב ראש                    
  :תצהיר 

 לאחר לימוד מעמיק של החומר אשר ניתן לי בנידון ושמפורט בהמשך . על ידי  הנכתבחוות דעת זו 
 הנני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט. 

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט  
  .ל ידי כדין עדות בשבועה בבית המשפטדין חוות דעת זו כשהיא חתומה ע

 חוות דעת זו מבוססת על בדיקת המתקן אשר ביצעתי במתקן עצמו. 
 חתימה + חותמת :
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 תעודת בדיקת מתקן חשמלי
 למעט אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלמתקן החשמל 

 ותקנותיו( 1954)על פי חוק החשמל תשי"ד 
 

 פרטי הזמנת העבודה: 
 ******* *********ן : המזמי

***********  ********עבור : וועד הבית 
*******              ********* **********  

 18.03.2015תאריך ההזמנה:  

 
 מבנה רב קומות

 ******* ******** ********המזמין:  
 

 ******** *********פקס :   
 ********-****טלפון:     

 

מתח 
 הספקה:

רשת  –מ 
 חח"י

מאפיניי 
 אספקה
3X250A 

 מתח נמוך
400V 
  

 מתקן דירתי יקום וסוג המתקן: מ
 

 מתייחס למתקן לפי מצבו  ביום הבדיקה 
 22.03.2015 

 Metrele combo 3125 B סוג מכשיר הבדיקה: 
     

    TNC-S   שיטת הגנה :
0.13 Ω, 3.6 KA  – Ph-Ph 

 
0.07 Ω , 3.3 KA  E – Ph  

 מפסק ראשי 

 
– 3x250A   תרמו מגנטי 

 סוג הבדיקה : 
 

 תקופתית ביקורת

 
 
 

 
 

 
 תעודת בדיקת מתקן חשמלי 

 
 

דרישות חוק החשמל פי בהתאם לכך: הנני מאשר כי מתקן החשמל באתר המתואר לעיל נבדק ל
לפיכך הריני מאשר את הפעלת החשמל  ותקנותיו ולתקנים הרלוונטיים במועד ביצוע בדיקה זו

 .במתקן בכפוף לתיקון הליקויים 
 

 ומעגלים סופיים  אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל למעט
 
 

  חתימת הבודק:  16:30 שעה: 26.04.2015 תאריך:
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 למעט אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלמתקן החשמל 
 ותקנותיו( 1954)על פי חוק החשמל תשי"ד 

 
 

 רשימת בדיקות שבוצעו במבנה  ואיפיונם
 

 

 יטת הגנה בפני חשמולש TNC-S 26.04.2015תאריך הבדיקה :                          

 בנה רב קומותמ *********** *******שם המבנה : 
 

 

  כיוון הפעלה זהה למפסקים V התאמת הלוח והציוד לתקנים  ----

V מפסקים עם נעילה להחלפת הזנות ---  מסד בלתי דליק או כבה מאליו  

V כיסויים למניעת מגע מקרי  V העדר לחץ מוליכים  

V אוררשה נוחה , אוורוגי ,מיקום , V תקינות חיבורים  

V הבוצע צילום תרמוגרפי ---  קיבוע הלוח  

V קירבה לצנרת  X קיום ומוכנות גנראטורים  

V מסד לוח מוארק V צבעי המוליכים  

V איטום להתפשטות אש  V מפסק לכל סוג אספקה  

V מרחקים ומרווחים  V ל מוליךחיבורי מוליכים בפסי צבירה בורג לכ  

X שילוט בר קיימה  V הגנה בפני מגע מקרי לפסי צבירה  

X סימון מהדקים ומפסקים  V קיום ותקינות מפסקי זרם דלף  

V בדיקת מגניי ברק ---  כושר ניתוק והתאמה לזרם קצר צפוי  

V  0.5גובה אמצעי הפעלה  תעשיה  V קיום תכניות בלוח  

V קיום גילוי אש  V ם לשטח חתךהתאמת מבטחי  

X רמת תחזוקת הלוח ניקיון טיפול הדברה  X בדיקת מערכת קבלים  

  נורות סימון ומכוונים X  בדיקת בידודים ---

V המצאות כבלים חסיני אש  V כניסת כבלים נאותה  

V הארקת שירותים מתכתיים  X בדיקת תאורת חירום  

X שיפור כופל הספק  X בדיקת שילוט הכוונה ויציאה  
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 תעודת בדיקת מתקן חשמלי לצורך רישוי עסק או
 חידוש רישוי עסק

 אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלמתקן החשמל למעט 
 ותקנותיו ( 1954) על פי חוק החשמל תשי"ד 

 
 
 

מנתק  שם הלוח       מס"ד
 ראשי

LT Ph-Ph LT Ph-E 
  

 3X250 A Ω0.02 Ω0.16 ראשי ציבורי בניין  לוח 1

 3X250 A 0.08Ω 0.14Ω לוח ראשי חניון 2

 3X250A 0.08Ω 0.13Ω לוח חירום חניון 3

   3X160A לוח מפוחי חניון 4

   3X125A לוח מפוחים גג 5

   3X40 A 14לוח שירות קומה  6

   3X40 A 13לוח שירות קומה  7

   3X40 A 12לוח שירות קומה  8

   3X40 A 11לוח שירות קומה  9

   3X40 A 10לוח שירות קומה  10

   3X40 A 9לוח שירות קומה  11

   3X40 A 8לוח שירות קומה  12

   3X40 A 7לוח שירות קומה  13

   3X40 A 6לוח שירות קומה  14

   3X40 A 5לוח שירות קומה  15

   3X40 A 4לוח שירות קומה  16

   3X40 A 3ות קומה לוח שיר 17

   3X40 A 2לוח שירות קומה  18

   3X40 A 1לוח שירות קומה  19

   3X40 A 0לוח שירות קומה  20

   3X40 A 15לוח שירות קומה  21

mailto:hometest@homettest.com
http://www.hometest.co.il/


 

 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

  שעות ביממה( 24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 077-470-2339 פקס :            03-90-80-450טלפון : 

 hometest.cominfowww.hometest.co.il@ 49191מיקוד : 9211ד ת. אר: פ"ת ,משלוח דו 79רוטשילד רח' כתובת משרד:

 
 

 03-90-80-450שעות ביממה(:  24)מוקד טלפוני ארצי  המרכז הישראלי בדק בית בע"מ

www.hometest.co.il  info@hometest.co.il  49191מיקוד  9211ת.ד מיקוד  79רוטשילד  רח' פ"ת 

 

6 

 
 
 

 רשימת ליקויים
 
 

 בלוח ראשי מתקן ציבור בקר קבלים ומדידות לא עובד .  .1

 מערכת גילוי אש חסרים גלאים . .2

 יון דלת של תא שמאל נעולה אין אפשרות לפתוח .בלוח ראשי חנ .3

 גנרטור חירום מערכות מפורק אינו במצב עבודה מנותק מדלק ומצברים .4
בחדר גנרטור נראה כ עדיין בעבודה וחסרה ת. חירום ויציאה למרות איכלוס 

 הבניין .
 צינור פלטה של הגנרטור פונה לתוך החניון .

ל התיקרה החדר חשוך ללא תאורת בחדר גנראטור מבנה התאורה מותקנת מע .5
 חירום ויציאה .

 מערכות לא נמסרו אין תיקי מתקן מסודרים ותכניות   . .6

בחדר אשפה חשמל פרובזורי יש להתקין נקודות חשמל כיאות , חוטי חשמל  .7
 גלויים וחסרים גופי תאורה .

בלובי נקודות חשמל לנוי בעדניות גלויות ללא סיום עיי אביזר ומניעת גישה  .8
 לדים .לי

בחדר מדרגות דרומי ביציאה מהבניין חוטי חשמל גלויים חסר גוף תאורה תאורת  .9
 יציאה לא עובדת ואביזרי חשמל ללא מכסים .

 בחניון חשמל זמני כבלים וגופי תאורה עדיין נמצאים יתכן ומהווה סכנה . .10

תיאורת חירום בחדר משאבות מחוברת לחשמל כתאורה רגילה וגם קיים חשמל  .11
 י .פרובזור

 דלת אש בלובי חסר מגנט לדלת . .12

 חסר מיספור וסימון בר קיימה של מעגלים ונקודות חשמל . .13

 חסר אנטנה / צלחת לקליטת שידורי רדיו / טלויזיה ציבוריים . .14

 מעגל לתאורה בחדר מדרגות מתנתק באופן ראנדומלי . .15

 ישנם מעגלי חירום שאינם מחוברים בלוח . .16

 קרקע . גוף תאורה מפורק במחסנים בקומת .17

 . 15גוף תאור ללא כיסוי בקומה   .18

 חסר שילוט הכוונהמואר " יציאה " מהלובי ושלט "יציאה" בפרוסדור  .19
 לכיוון החניה צפונה מהלובי . 

 קיים חוסר דלק בגנראטורים . .20

 בלובאים קומתיים קיים כבל חשמל לחירום ללא אביזר )לא מובן ייעודו (. .21
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 חירום אין תאורה בחדר גנראטור 
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 בגנראטור חיבור מאולתר לא מקורי
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 בקר כופל הספק והרמוניות לא פועל  

 
 גוף תאורה מחובר לחשמל רגיל 

mailto:hometest@homettest.com
http://www.hometest.co.il/


 

 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 גוף תאורה מפורק 

 
 גנראטור מנותק מדלק
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 

  שעות ביממה( 24המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי הפועל  

 077-470-2339 פקס :            03-90-80-450טלפון : 

 hometest.cominfowww.hometest.co.il@ 49191מיקוד : 9211ד ת. אר: פ"ת ,משלוח דו 79רוטשילד רח' כתובת משרד:

 
 

 03-90-80-450שעות ביממה(:  24)מוקד טלפוני ארצי  המרכז הישראלי בדק בית בע"מ

www.hometest.co.il  info@hometest.co.il  49191מיקוד  9211ת.ד מיקוד  79רוטשילד  רח' פ"ת 

 

12 

 
 הכנה לנעילת הבניין לא ממומשת 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 הכנות לחשמל לא מנוצלות 

 
 שלמת כיסוי ה
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חדר גנראטור ללא תאורה 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חוסר אביזר חשמל 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חוסר דלק בגנראטור חירום
 

 
 חיבור חשמל מסוכן
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חיבור חשמל פרובזורי
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חיבורי חשמל פרובזורים

 
 חסר כיסוי

 
 

  

mailto:hometest@homettest.com
http://www.hometest.co.il/


 

 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חסר כיסויי תאורה 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חסר מגנט לדלת 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חסר מתג תאורה 

 
 קיימהחסר שילוט בר 
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 חסר שילוט יציאה 
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 חסר תאורה ומכסה 
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 חסר תריס או תעלת איוורור

 
 חשמל אראי מסוכן
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חשמל גלוי  

 
 חשמל זמני 
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 חשמל זמני מסוכן 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 חשמל זמני
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 חשמל זמני מסוכן
 

 
 חשמל זמני 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 כיסוי למפסק  
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 כיסוי שבור 
 ק לוח חירום מפור
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 ללא דלק 
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 בדק בית בע"מ –המרכז הישראלי 
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 ללא מכסה 

 
 מעגלי חשמל לא מחוברים 
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 מפלט גזים לתוך החניון 

 
 צנרת עם בטון וחשמל זמני  
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 תאורת חירום לא עובדת 
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