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 תקנות החשמל (רשיונות), התשמ״ה-985ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־13 לחוק החשמל, התשי״ד—1954 1 (להלן — החוק),
 בהתייעצות עם הארגון המייצג את מספר החשמלאים הגדול במדינה ועם הארגון המייצג
 את המספר הגדול ביותר של מהנדסי החשמל במדינה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת

ן תקנות אלה: , אני מתקי  לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה 2

ן: פרשנות  פרק,ראשו

 הגירות 1. בתקנות אלה —

ף; ת ספר להנדסאים״ — בית ספר על־תיכוני להכשרת הנדסאים שהכיר בו האג  ״בי

; ף ני להכשרת טכנאים שהכיר בו האג ת ספר לטכנאים״ — בית ספר על־תיכו  ״בי

 ״המנהל״ — מנהל האגף או מי שהוא הסמיכו לעגין תקנות אלה;

 ״האגף״ — האגף להכשרה ולפיתוח כח־אדם במשרד העבודה והרווחה;

 ״חשמלאי״ — בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק;

 ״חשמלאי חונך״ — חשמלאי בעל רשיון אשר מנהל האגף הסמיכו לשמש כמדריך ומנחה £
ע;  בהיקלטותם של חשמלאים בעבודה במקצו

; ף נות״ — יחידת הבחינות של האג  ״יחידת הבחי

ית הבחינות, אשר מטרתה הכשרת  ״מגמת חשמל״ — מגמת לימודים לפי הדרישות שבתכנ
;  בעלי מקצוע בעבודת חשמל

 ״מיתקן חשמלי״ — מיתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו
; ו י ו נ  או שי

 ״מתח נמוך״ — מתח ששיעורו בפעולה אינו עולה על 1000 וולט בין המוליכים;

 ״מתח גבוה״ — מתח ששיעורו בפעולה עולה על 1000 וולט בין המוליכים;

 ״מתח עליון״ — מתח ששיעורו בפעולה עולה על 33,000 וולט בין המוליכים;

 ״עבודת חשמל״ — התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן חשמלי, לרבות
 השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;

 ״פנקס הטכנאים״ — פנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד העבודה והרווחה, לרישום
 טכנאים והנדסאים;

 ״פנקס המהנדסים״ — פנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים
 והאדריכלים, התשי״ח—1958 3,

ונות : רשי י  פרק שנ

 פיטן אי: הוצאת רשיונות

 בקשה למת! 2. (א) בקשה למתן רשיון תוגש למנהל לפי טופס שיקבע.
 רשיון , ,

י הפרטים הנדרשים בטופס.  (ב) הבקשה תיחתם ביד המבקש לאחר מילו
 (ג) לבקשה יצורפו תעודות לאימות הפרטים בטופס.

 1 ס׳׳ח וותשי״ד, עט׳ 190.
 2 ס״ח התשל״זז, ע«׳ 206.
 3 ס׳׳ת הוזשי׳׳ח, עמ׳ 108.
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ס מתן רשית י א נ ת  3. (א) המנהל רשאי לתת רשיון למבקש או לחדשו אם מילא המבקש אחר ה
 הקבועים בתקנות אלה.

 (ב) הרשיון יהיה תקף כשהוא חתום ביד המנהל ומוחתם בחותמת בנק הדואר
 המאשרת תשלום האגרה הקבועה בתקנות אלה בעד הרשיון או בעד חידושו.

 (ג) תקפו של הרשיון יהיה לתקופה המצויינת בו.

 4. ראה המנהל שמבקש הרשיון אינו ממלא אחר התנאים לקבלת רשיון, הקבועים סירוב לתת
ז י י ש  בתקנות אלה, יודיע על כך למבקש בכתב תוך ששים ימים מיום הגשת הבקשה. י

 5. (א) הודעה על הצורך בחידוש רשיון ישלח המנהל לבעל רשיון שלושים ימים חידוש הרשיון
; להודעה יצורף טופס בקשת החידוש.  לפני פקיעת תקפו

 (ב) בעל רשיון המבקש חידוש רשיונו יאשר בחתימתו בגוף טופס בקשת החידוש,
; בעל ו נ ו  במקום המיועד לכך, שעבד בשנה החולפת בעבודות חשמל בהתאם לסוג רשי
ת הממונה עליו בשנה החולפת האמורה על אישור עבודתו.  רשיון חשמלאי־עוזר יחתים א

 (ג) לא קיבל בעל רשיון הודעה כאמור בתקנת משנה (א), עד ארבעה עשר ימים
. . ן ו  לפני תום תקפו של הרשיון, יבקש חידושו מהמנהל, לפגי תום תקפו של הרשי

 (ד) בעל רשיון המבקש חידוש רשיונו לאחר שרשיונו בוטל או לאחר עבור
 שנתיים מיום שפג תקפו, רשאי המנהל לדרוש ממנו הגשת בקשה למתן רשיון כאמור

 בתקנה 2 והמנהל יפעל לגביו כאמור בתקנות 3 או 4, לפי העניו.

 6. (א) ביטל המנהל רשיון, לפי סעיף 5(ג) לחוק, ישלח לבעל הרשיון הודעה על כך
 בדואר רשום.

 (ב) בוטל רשיון או פקע תקפו, יחזיר אותו בעל הרשיון למנהל תוך ארבעה עשר
 ימים מיום שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א).

: סוגי רשיונות ׳  הימן כ

:  7. רשיון יהיה מאחד הסוגים המפורטים להלן

זר; ־עו  (1) חשמלאי
; ־מעשי  (2) חשמלאי

־מוסמך;  (3) חשמלאי
;  (4) חשמלאי ־ראשי

; אי ־טכנ  (5) חשמלאי

; ־הנדסאי  (6) חשמלאי
 (7) חשמלאי ־מהנדס;

 (8) חשמלאי־בודק — סוג 1 ;
 (9) חשמלאי־בודק — סוג 2;

 (10) חשמלאי־בודק — סוג 3 ;

ייג — לפי תחום עיסוקו;  (11) חשמלאי־מסו

 (12) חשמלאי־שירות — לפי תחום התמחותו.

 ביטול רשיון
 והחזרתו

 רשיונות
 לםוגיהם
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 סימן נ׳ : חשמלאיי־עוזר

:  8. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־ עוזר אם נתקיים במבקש אחד מאלה

 (1) בידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים
;  בהצלחה י״ב כיתות בבית ספר מקצועי במגמת חשמל

 (2) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס להכשרה מקצועית בחשמל של
ות; נ  האגף, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחי

 (3) בידו תעודת מקצוע בחשמל שניתנה לו לפי חוק החניכות, התשי״ג—1953 * ;

 (4) בידו תעודה המעידה על כך שסיים בית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר
ת; ו נ  האגף, ועמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחי

 (5) מלאו לו 18 שנים והוכיח שעבד במשך 3 שנים במקצוע החשמל בהשגחת
 חשמלאי־חונך, ועמד בהצלחה בבחינות לחשמלאי־מעשי שערכה יחידת הבחינות.

 9. בעל רשיון חשמלאי־עוזר רשאי לעזור בביצוע עבודות חשמל במיתקן בעל מתח
 נמוך וזאת בפיקוחו של בעל רשיון חשמלאי מהסוגים המנויים בפסקאות (3) עד (8)

 שבתקנה 7.

: חשמלאי־מעשי ׳  סימן ד

:  10. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־מעשי אם נתקיים במבקש אחד מאלה

 (1) בידו תעודה המעידה על כך שסיים את לימודיו בבית־ ספר לטכנאים, במגמת
ות;  החשמל ועמד בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתי

 (2) בידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים
״ב כיתות בבית־ספר מקצועי במגמה לחשמל, והוכיח שעבד שגה אחת  בהצלחה י

זר; ־עו  כחשמלאי

 (3) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי־מוסמך של האגף, או
ות והוכיח שעבד שנת אחת נ  בפיקוחו, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחי

זר; ־עו  כחשמלאי

יתנה לו לפי חוק החניכות, התשי״ג—1953,  (4) בידו תעודת מקצוע בחשמל שנ
זר; ־עו  והוכיח שעבד במשך שלוש שנים כחשמלאי

יתי במגמה  (5) בידו תעודה המעידה על בך שסיים י״ב כיתות בבית ספר תעשי
נות והוכיח  לחשמל, שאישר האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחי

זר; ה אחת כחשמלאי־עו  שעבד שנ

 (6) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי־מעשי שאישר האגף, עמד
זר; ־עו נות והוכיח שעבד שנתיים כחשמלאי  בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחי

 (7) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי ־מוסמך של האגף, או
 בפיקוחו של האגף, ועמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד

נך; ־חו  במשך חמש שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי

 4 סייח התשי״ג, עמי 108.
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 (8) הוכיח שעבד במשך ארבע שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי־חונך
ת; ו נ , שערכה יחידת הבחי  ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רשיון חשמלאי־מעשי

 (9) הוכיח שעבד במשך שש שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי־חונך ועמד
 בהצלחה בבחינות לקבלת רשיון חשמלאי־מוסמך, שערכה יחידת הבחינות.

 11. בעל רשיון חשמלאי ־מעשי רשאי — העבודות ״מיתרות
 להשמיזאי-מעשי

 (1) לעסוק בביצוע העבודות של בעל רשיון חשמלאי־ עוזר;

 (2) במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך —

 (א) לעסוק בביצוע עבודות חשמל כולל עריכת תכניות, למעט תכנון הארקת
 יסוד, כשהמיתקן בעל עוצמת זרם שאינה עולה על 1x25 אמפר ונמצא

 בתוך מבנה המשמש לדירות מגורים או למשרדים;

25x1 ק בביצוע עבודות חשמל, במיתקן בעל עוצמת זרם מעל ו ס ע ל ב ( ) 
ת יבוצעו על פי תכנית שאישר ו ד מ ע ה  אמפר, למעט עריכת תכניות ובלבד ש

; תן  בעל רשיון הרשאי לערוך או

 (3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה — לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהשגחתו
ה 7,  ובנוכחותו של בעל רשיון מהסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) ו־(7) שבתקנ
 ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל, מתח
 גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל, ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה

 יחידת הבחינות.

: חשמלאי־מופמד ׳ ה ן מ י  ה

: תנאים ?־מת! רשיון  12. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־מוםמך אם נתקיים במבקש אחד מאלה
 חשמלאי־מוסמד

 (1) בידו תעודה המעידה על כך שסיים את לימודיו בבית ספר להנדסאים, במגמת
ת; ו  חשמל, ועמד בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתי

 (2) הוא רשום כחוק כטכנאי־חשמל בפנקס הטכנאים והוכיח שעבד שנה אחת
; ן ו  לפחות בעבודות חשמל כהשמלאי מעשי בעל רשי

 (3) בידו תעודת גמר מאת משרד החינוך והתרבות המעידה על כך שסיים י״ב
; ־מעשי  כיתות בבית ספר מקצועי במגמה לחשמל והוכיח שעבד שנתיים כחשמלאי

 (4) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורם חשמלאי־מוסמך של האגף, או
 בפיקוחו של האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד

;  במשך שנתיים בעבודות חשמל כהשמלאי־מעשי

 (5) בידו תעודה המע־דה על כך שסיים י״ב כתות בבית ספר תעשיתי, במגמה
 לחשמל שאישר האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח
, או שלוש שנים כהשמלאי־  שעבד במשך שנתיים בעבודות חשמל כחשמלאי־מעשי

 עוזר;

 (6) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאי־מוםמך של האגף, או
 בפיקוחו של האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות והוכיח שעבד
 חמש שנים בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי־חונך ובמשך שגה אחת כחשמלאי־

; י ש ע  מ
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 (7) עבד במשך שנתיים בעבודות השמל כחשמלאי־מעשי ועמד בהצלחה בבחינות
 לקבלת רשיון חשמלאי־מוסמך שערכה יחידת הבחינות!

 (8) עבד במשך שבע שנים לפחות בעבודות חשמל בהשגחת חשמלאי־חונך
 ועמד בהצלחה בבחינות לקבלת רשיון חשמלאי־מוסמך שערכה יחידת הבחינות.

 העמדות המותרות 13. בעל רשיון חשמלאי־מוסמך רשאי —
 לחשמלאי־מוסמך

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

 (2) במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך —

 (א) לעסוק בביצוע כל עבודות חשמל במיתקנים בעלי עוצמת זרם עד
ת עריכת תכניות, ובלבד שהמיתקן נמצא במבנה המשמש, אמפר ו ב ר ל 6 3 X 3 

; י  לדירות מגורים, משרדים או בתי מלאכה

63X3 ק בביצוע עבודות חשמל, במיתקן בעל עוצמת זרם מעל ו ס ע ל ב ( ) 
 אמפר, למעט עריכת תכניות לביצוע, ובלבד שהעבירות יבוצעו לפי תכנית
 שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור ובהשגחתו ואחריותו של

;  בעל רשיון מתאים לזרם המיתקן

 (3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה — לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהשגחתו
 ובנוכחותו של בעל רשיון חשמלאי מן הסוגים המנויים בפסקאות (5), (6) או (7)
 בתקנה 7, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני חשמל
 מתה גבוה ומתן עזרה ראשונה לנפגעי השמל ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות

 שערכה יחידת הבחינות.

־ראעי : חשמלאי ׳  הימן ו

: ה  תנאים למתן רשיון 14. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־ראשי אם נתקיים במבקש אחד מאל
 חשמלאי־ראשי

 (1) הוא מהנדס חשמל, הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים;
 (2) הוא הנדסאי חשמל, הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים ועבד במשך

־מוסמך;  שנה לפחות כחשמלאי

 (3) הוא טכנאי השמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים ועבד במשך שנתיים
ה אחת כחשמלאי־מוסמך;  לפחות בעבודות חשמל, מהן שנ

 (4) בידו תעודה המעידה על כך שסיים קורס חשמלאים ראשיים של האגף,
 או בפיקוחו של האגף, עמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות ועבד

 במשך שנתיים לפחות כחשמלאי־מוסמך.

 הענודות המותרות 15. בעל רשיון חשמלאי־ ראשי רשאי —
 לחשמלאי־ראשי

;  (1) לעסוק בביצוע העבודות שבעד רשיון חשמלאי־מוסמך רשאי לבצען

 (2) במיתקן חשמלי בעל מתח נמוך —

 (א) לעסוק בביצוע עבודות חשמל לרבות עריכת תכניות במיתקן חשמלי
; x 2 0 0 ר פ מ  בעל עוצמת זרם עד 3 א

 (ב)3במיתקן בעל עוצמת זרם מעל 200x אמפר — לעסוק הביצוע עבודות
ת תבוצענה על פי תכנית ו ד מ ע ה  חשמל, למעט עריכת תכניות, ובלבד ש

 שאישר בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור.
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 פימן ז׳: חשמלאי טכנאי,

 16. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־טכנאי אם נתקיימו במבקש שני אלה:

 (1) הוא טכנאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים;

 (2) הוא עבד במשך שנתיים כחשמלאי־ראשי.

 17. בעל רשיון חשמלאי־טכנאי רשאי _ העבודות המיתיות
 לחשמלאי־טכנאי

 (1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי־ראשי רשאי לבצען;

 (2) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה —

ק בביצוע עבודות חשמל כאשר עוצמת הזרם עד )400x3 אמפר, ו ס ע ל א ) 
 לרבות עריכת תכניות;

׳  (ב)3במיתקן בעל עוצמת זרם מעל 400x אמפר — לעסוק בביצוע עבודות י
 חשמל, למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על־ פי תכנית שאישר

 בעל רשיון הרשאי לערוך תכניות כאמור;

 (3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה — לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט
 עריכת תכניות, ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני
 חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכה יחידת הבחינות

 ושהעבודות יבוצעו על פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי ־מהנדס.

 סימן ח׳: השמלאי־הנדםאי

: תנאים ל«תן רשיון ה ל ל א  18. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־הנדסאי אם נתקיימו במבקש כ
 חשמלאי־הנדסאי

 (1) הוא הנדסאי השמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים;

 (2) הוא עבד במשך שנתיים לפחות כחשמלאי־ראשי.

 19. בעל רשיון חשמלאי־הנדסאי רשאי _ העבודות המותרות־
 לחשמלאי-הנדסאי י

 (1) לעסוק בביצוע העבודות שבעל רשיון חשמלאי־טכנאי רשאי לבצען;

 (2) במיתקן בעל מתח נמוך —

 (א) לעסוק בביצוע עבודות חשמל כאשר המיתקן בעל עוצמת זרם עד
 630x3 אמפר;לרבות עריכת תכניות,

 (ב)3במיתקן חשמלי בעל עוצמת זרם מעל 630x אמפר, לעסוק בביצוע
 עבודות חשמל למעט עריכת תכניות, ובלבד שהעבודות יבוצעו על־פי תכנית

 שאישר בעל רשיון השמלאי־מהנדס;

 (3) במיתקן חשמלי בעל מתח גבוה — לעסוק בביצוע עבודות חשמל, למעט
 עריכת תכניות ובלבד שיש בידו תעודת סיום של קורס בנושאי בטיחות מיתקני
 חשמל מתח גבוה ולאחר שעמד בהצלחה בבחינות שערכת יחידת הבחינות

 ושהעבודות יבוצעו על־ פי תכנית שאישר בעל רשיון חשמלאי־מהנדס.

 תנאים למתן רשיון
 חשמלאי־טננאי
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: חשמדאיימולגדס  הימן ט׳

 20. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־מהגדס אם נתקיימו במבקש שני אלה:

 (1) הוא מהנדס חשמל בזרם הזק הרשום במדור חשמל, בפנקס המהנדסים;

 (2) הוא עבד במשך שנתיים בהנדסת חשמל זרם חזק.

ית חשמל ולבצע כל עבודת  21. בעל רשיון חשמלאי־מהנדס רשאי לערוך כל תכנ
 חשמל

 תנאים למתן רשיון
 חשמלאי-מהנדם.

 העבודות המותרות
 . לחשמלאי־מהנדס

: חשמלאי ־בודק —• סוג 1 ׳  הימן י

 22. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־ בודק סוג 1, אם המבקש עבד במשך חמש
.  שנים כחשמלאי־טכנאי

 23. בעל רשיון חשמלאי־בודק סוג 1 רשאי לעסוק בב־צוע בדיקות של מיתקן חשמלי
ט עבודות חשמל אשר תוכננו וגם ע מ ל 6 3 ך ו מ , אמפר במתה נ X  בעל עוצמת זרם עד 3

 בוצעו על ידו.

 תנאים למתן רשיון
 זושמלאי־בודק

 סוג 1

ת המותרות ו ד מ  מ
 להשמלאי־בודק

 סוב 1

 הימן י״א: חשמלאי־בודק — שדג 2

 24. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־בודק סוג 2, אם המבקש עבד במשך חמש
 שנים כחשמלאי־ הנדסאי.

 25. בעל רשיון חשמלאי־בודק סוג 2 רשאי —

;  (1) לעסוק בביצוע בדיקות שבעל רשיון השמלאי־בודק סוג 1 רשאי לבצען

ע בדיקות של מיתקן חשמלי בעל עוצמת זרם עד 200X3 אמפר במתח צ ב ל 2 ( ) 
 נמוך, למעט עבודות השמל אשר תוכננו וגם בוצעו על־ידו.

 תנאים למתן רשיון
 חשמלאי־בודק

 סוג 2

 העבודות המותרות
 לחשמלאי־בודק

 סוג 2

 י הימן י״ב: חשמלאי״בודק — הוו. 3

 26. המנהל רשאי לתת רשיון השמלאי־בודק סוג 3, אם המבקש עבד במשך שנתיים
 כחשמלאי־מהנדס.

 27. בעל רשיון חשמלאי־בודק סוג 3 רשאי לעסוק בביצוע בדיקות בכל מיתקן חשמלי.

 הימן י״ג: חשמלאי ־מהדיג

 28. המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־מסוייג למבקש המבצע סוג מסויים של עבודות
 חשמל, אם ראה כי לאותו אדם הכשרה מקצועית ונסיון מקצועי, ולהתנות מתן הרשיון

 בתנאים אלה:

 (1) הרשיון יינתן למבקש, לביצוע עבודות השמל מסוג שצוין ברשיון במסגרת
 מקום העבודה בלבד, ויהיה תקף לעבודות אלה בלבד;

;  (2) המבקש סיים בהצלחה השתלמות מיוחדת לפי דרישות האגף ובפיקוחו

 (3) לגבי עבודות הקשורות בתפעול מערכות מתח גבוה ימציא המבקש את
 המסמכים הבאים:

 תגאים למתן רשיון
 חשמלאי־בודק

 סוג 3

 העבודות המותרות
 לחשמלאי־בודק

 סוג 3

 תנאים למתן רשיון
 חשמלאי־מסוייג
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 (א) תרשים מפורט של מערכת/מיתקן המתח הגבוה אשר בה הוא אמור
 לטפל;

 (ב) אישור על סיום בהצלחה של קורס לתפעול מערכות מתח־גבוה;

 (ג) אישור על סיום בהצלחה של קורס מתן עזרה ראשונה לנפגעי השמל;

 (ד) אישור מבעל רשיון חשמלאי־מהגדס המאשר שבחן את המבקש ומצאו
 כשיר לתפעל את המערכת למתח גבוה, כמפורט בסעיף זה ושתדרך את

 המבקש אישית בכל הקשור לתפעול גאות של המיתקן שעליו הוא מופקד.

 סימן י׳׳ד: חשמלאי־שירות

 29. (א) המנהל רשאי לתת רשיון חשמלאי־שירות לאדם המבצע סוג מסויים של תנאים למתן רשיון
 , , י חשמלאי־שירות

 עבודות חשמל ואלקטרוניקה שבידו תעודת גמר קורס של האגף או שנערך בפיקוחו,
 באחד מתחומי ההתמחות שיפורטו להלן ולפי התנאים שייקבעו לגבי כל אחד מהם:

 (1) מיכשור ובקרה;

 (2) מיכשור אלקטרוני;

 (3) מערכות רדיו ואודיו;

 (4) טלויזיה באחד מהסוגים —

 (א) מלותיה שחור־לבן;

 (ב) טלויזיד• בצבעים;
 (5) מערכות וידיאו, הסרטה ומכונות קולנוע;

 (6) אנטנות;

 (7) מכשירים חשמליים ביתיים, באחד מהסוגים הבאים:

 (א) מכונות כביסה;
 (ב) מקררים;

 (ג) שואבי אבק;

 (ד) מערבלים;
 (ה) מדיחי כלים;

 (ו) מגהצים;
 (ז) מייבשי כביסה;

 (ח) תנורי חימום;
 (ט) תנורי בישול ואפיה;

 (8) מערכות קירור ומיזוג אויר;

 (9) מערכות גנרטורים;

 (10) מערכות חשמל ופיקוד למעליות;

 (11) אחזקת ציוד תעשייתי;

 (12) תיקון ושיפוץ מכונות חשמל.

 (ב) בעל רשיון חשמלאי־שירות רשאי לבצע עבודות בתחום ההתמחות המצויין
 ברשיונו ובהתאם לתנאים שהתנה בו המנהל.
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 פרקשלישי: הוראות •כזונות

 30. בתקופת הכשרתו למקצוע במוסדות ההכשרה שנזכרו בתקנות אלה, רשאי תלמיד
 לבצע עבודות חשמל בתנאי —

ת יבוצעו בהדרכתו ובהשגחתו של מדריך אשר בידו רשיון חשמלאי ו ד מ ע ה  (1) ש
 בר־תוקף שלפיו רשאי הוא לבצע את העבודות בנושא ההדרכה, או שהוא

נך; ־חו  חשמלאי

 (2) שלא יועסק בביצוע עבודות חשמל במתח גבוה;

 (3) שהעבודות יבוצעו באחריות מוסד ההכשרה שבו הוא לומד.

 31. (א) אישור בדבר תקופת עבודה במקצוע וסוג העבודה יינתן בידי חשמלאי בעל
 רשיון אשר השגיח ופיקה על עבודתו של מבקש הרשיון ובתנאי שנותן האישור הוא
ג גבוה מזה של המבקש ושהוא בעל רשיון מסוג מן הסוגים המנויים  בעל רשיון מסו

 בפסקאות (3) עד (7) בתקנה 7.

 (ב) במנין תקופות העבודה במקצוע לענין תקנות אלה לא יבואו עבודות שביצע
 המבקש לפני הגיעו לגיל 18 שנים.

 (ג) הוכח להנהת דעתו של המנהל כי מבקש רשיון עסק בעבודות חשמל, בהיותו
 חייל או עובד בצבא־הגנה לישראל בתוקף תפקידו, רשאי הוא לקבוע שיראו את המבקש,
ן תקופת עבודתו כחשמלאי בעל רשיון לפי תקנות אלה, כאילו עבד בתקופת י  לצורך מנ
ה כהשמלאי בסוג מהסוגים המנויים בתקנה 7, לפי סוג  העיסוק בצה״ל, או בחלק ממנ

 עבודות החשמל שביצע בתקופה האמורה.

 (ד) לענין ותק בעבודות חשמל הנדרש לפי סוג הרשיון המבוקש לא יובא בחשבון
 מלוא הותק במקצועות הצבאיים המפורטים בתוספת, ומגיש הבקשה יידרש בכל מקרה
 להמציא אישור על ותק של שנה אחת לפחות בעבודות חשמל כנדרש בתקנות בהתאם

 לסוג הרשיון המבוקש.

ה (ג) ו־(ד) יבוא  (ה) ׳ אישור על תקופת העבודה במקצוע כאמור בתקנות משנ
 בחשבון רק אם ניתן מאת השלישות הראשית.

א: תצהיר על תקופת  (ו) חשמלאי העובד כעצמאי, למעט חשמלאי־עוזר, ימצי
 עבודתו, אישור ממשרד מס ערך מוסף על היותו עוסק מורשה ויצרף אישור מחברת
 החשמל על סוג העבודות שביצע בתקופה האמורה, לגבי אותן עבודות שביצוען טעון

 אישור של חברת החשמל.

 32. (א) יחידת הבחינות תערוך את הבחינות השונות הנזכרות בתקנות אלה תוך
 היעזרות בועדת בחינות של מומחים שימנה שר העבודה והרווחה (להלן — הועדה

 המייעצת).

 (ב) האגף יקבע תכנית בחינות לכל אחד מסוגי הרשיונות שיכללו בחינות
 עיוניות ובחינות מעשיות.

 (ג) נושאי הבחינה יהיו לפי תכנית הבחינות.

יעצת שתהיה בת חמישה  33. (א) שר העבודה והרווחה ימנה את חברי הועדה המי
 חברים: המנהל יהא יושב ראש הועדה וארבעה חבריה יהיו מומחים שהמליץ עליהם האגף.

יעצת תייעץ לאגף בקביעת תכנית הבחינות.  (ב) הועדה המי

 ביצוע ;עגולות
 חשמל בידי

 תלמידים

 מנין תקופות
 עבודה במקצוע

 בחינות

 מינוי הועדה
 המייעצת
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 34. (א) בעל רשיון הייב להודיע בכתב למנהל תוך שלושים ימים _ הודעות מאת
 בעל הרשיון

;  (1) על כל שינוי בשמו או במענו הפרטי

 (2) על אבדן רשיונו, בצירוף אישור על מסירת הודעה למשטרה.

 (ב) הודיע בעל הרשיון כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לתת לו העתק
 רשיון שאבד.

 35. (א) בעל רשיון יחתום את שמו ויטביע חותמת הנושאת את שמו המלא, מספר חובר, לחתום
י מ פ י מ  רשיונו וכן סוג הרשיון על כל מסמך הנוגע לעבודות השמל שביצע. ש

 (ב) בתקנה זו, ״מסמך״ — תכנית המוגשת לאישור, חישוב טכני, בקשה לבדיקת
 מיתקן חשמלי ואישור הניתן להוכחת ותק מקצועי לעוסק בביצוע עבודות חשמל.

 36. בעל רשיון חייב להציג את רשיונו לפי דרישת מקבל השירות. חובת הצגת
 רשיון

 37. בעד מתן רשיון או חידושו, בחינה או העתק רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה אגדית
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 38. עובד המדינה, שהרשיון דרוש לו לצורך מילוי תפקידו, פטור מתשלום האגרה. פטור מתשלום
 אגרה

 39. תקנות החשמל (רשיונות), התשכ׳׳ד—1963 5 — בטלות. ביטול

 40. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). תחילה

 41. (א) בתום ששה חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה לא ינתן עוד רשיון הוראות מעבי
 חשמלאי־ בכיר חדש.

 (ב) רשיון חשמלאי־בכיר שניתן לפני תחילתן של תקנות אלה, או לפי תקנת
ינה בו ויחודש במועדים שיקבע  משנה (א) אחרי תחילתן, ישאר בתוקף לתקופה שצו

 המנהל.

 (ג) רשיון כאמור בתקנת משנה (ב) דינו, אך ורק לענין העבודות המותרות
 למחזיקו לביצוע, כדין רשיון השמלאי־טכנאי שניתן לפי תקנות אלה.

 תוסמת
 (תקנה, 37)

 אגרות בשקלים

 1. בעד בחינה 2,000

 2. בעד מתן רשיון:

 חשמלאי־עוזר 1,000
 חשמלאי־מעשי 2,000
 חשמלאי־מוסמך 2,000
 חשמלאי־ ראשי 2,800
 חשמלאי־ טכנאי 3,600

 5 ק״ת התשכ״ד, עמי 31.
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 אגרות בשקלים

 חשמלאי־ הנדסאי 4,400
 חשמלאי ־מהנדס 4,400
 חשמלאי־בודק 4,400
 חשמלאי ־מםוייג 2,000
 חשמלאי־ שירות 2,000

 ניתן רשיון כאמור לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה
 אנשים ונקבע בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא בביצוע עבודות חשמל

 במסגרת המפעל תהיה האגרה בשיעורים אלה:

 חשמלאי־עוזר 500
 חשמלאי־מעשי 1,000
 חשמלאי־מוסמך 1,000
 חשמלאי־ראשי 1,400
 חשמלאי־ טכנאי 1,800
 חשמלאי־הנדסאי 2,200
 חשמלאי־מהנדס 2,200
 חשמלאי־בודק 2,200
 חשמלאי ־מסוייג 1,000
 חשמלאי־שירות 1,000

 3. בעד חידוש הרשיון —

ת האגרה לא מאוחר מיום 30 באפריל הבא אחרי  (א) כשבעל הרשיון משלם א
 מועד תום תקפו של הרשיון שבאים לחדשו (להלן — המועד הקובע):

 1. השמלאי־עוזר 700

 2. חשמלאי מסוג אחר 1,400

 (ב) כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:

 1. חשמלאי־עוזר 1,000

 2. חשמלאי מסוג אחר 2,000

 בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה
 אנשים ונקבע בתנאי הרשיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל

 במסגרת המפעל תהיה האגרה —

 (א) כשהיא משולמת לא יאוחר מן
 המועד הקובע — לרשיון מכל

 הסוגים 700

 (ב) כשהיא משולמת אחרי המועד
 הקובע — לרשיון מכל הסוגים 1,000

 4. העתק רשיון 700

ב צ ה ק  כ״ח בשבט התשמ״ה (19 בפברואר 1985) מ ש
) שר העבודה והרווחה 3 ~ 4 8 מ 6 ח ) 
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי למצות ולקמח מצה
 כשרים לפסח), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957
 ובהסכמת שר האוצר לפי סעיף 1(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות

, אני מצוות לאמור:  מתירים — הוראת שעה), התשמ״יה—1985 2
 הגדרות

V  1. בצו זה —

; ה ת כשרות לפסח התשמ״  ״מצות״ — מצו

; ה  ״קמח מצה״ — קמח מצה כשר לפסח התשמ״

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו—975! 8.
 2. לא ימכור אדם במהלך עסקו מצרך כמפורט בטור א׳ לתוספת באריזה ובמשקל מחיר מרבי

 כנקוב לצדו בטורים ב׳ וגי, במחיר העולה על הסכום הנקוב לצדו בטור ד׳.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ב באדר התשמ״ה (15 במרס 1985) ותקפו עד יום כ״ה תחילה
 בניסן התשמ״ה (16 באפריל 1985),

 תוספת
 (סעיף 2)

 טור ד׳
 המתיר המרבי בשקלים במכירה —

 לקמעונאי לצרכן
 טור ג׳
 המשקל

 כקילוגרם

 טור א׳ טור ב׳

 ללא מע״מ כולל מע״מ

 טור ג׳
 המשקל

 המצרך !האריזה כקילוגרם

 מצה חבילה 2.50 1,913 2,390

 קמח מצה שקית 1.00 817 1,020

ן ו ר ל ש א י ר  א
ה והמסחר  שר התעשי

 י״ח באדר התשמ״ד. (11 במרס 1985)
 (חמ 370—3)

 1 ס״ח התשי׳״ח, עמ׳ 24; התשמ״נ, עמי 92; התשמ״ה, עמ׳ 29.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 24.
 3 סייח התשל״ו, עמ׳ 52.

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי־אדמה -
 עוגת 1985), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט—
: ה ל נה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים א  1959 •י, מתקי

 1. בכללים אלה —

־אדמה; חי  ״עונה״ — תקופה לגידול ולשיווק תפו

 ״עונת 1985״ — התקופה שבין ח׳ בכסלו התשמ״ה (2 בדצמבר 1984) לביו ג׳ בטבת
(15 בדצמבר 1985); ו  התשמ״

 1 ס׳׳ח התשיי״ט, עמ׳ 222; התשמ״א, ע«׳ 178.
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־אדמה; חי  ״לגדל״ — לזרוע ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה יבגידול תפו

 ״לשווק״ — להעביר תפוחי־אדמה בבל דרך מדרכי ההעברה;

ן ח׳ בכסלו התשמ״ה (2 בדצמבר 1984) לבין י״א  ״תקופת הגידול״ — התקופה שבי
 בסיון התשמ״ה (31 במאי 1985);

 ״תקופת השיווק״ — התקופה שבין כ״ד בניסן התשמ״ה (15 באפריל 1985) לבין ג׳ בטבת
 התשמ״ו (15 בדצמבר 1985).

ת 2. המיכסה הכללית לגידול ולשיווק תפוחי־אדמה לגבי עונת 1985, היא 6,500 טון ' י י י כ ד ט נ י  מ

 זרעים לזריעה ב־27,000 דונם של שטחי גידול ו־98,000 טון תפוחי־אדמה לשיווק.

 מיכסה אישית 3. (א) למבקש שאושרה לו מיכסה אישית, תקבע ועדת המיכסות את כמות הזרעים,

 את שטח הגידול המרבי ואת הכמות הכוללת המותרת לשיווק מיבולי הגידול שעל פי
 המיכסה.

 (ב) הגידול לפי המיכסה האישית ייעשה בתקופת הגידול בלבד והשיווק לפיה
יעשה ׳בתקופת השיווק בלבד, ליעדי שיווק ובדרכי שיווק כדין.  י

ת: ו  אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המיכסות האישי

 (1) למבקש לגדל ולשווק תפוחי־אדמה בעונת 1985, תיקבע מיכסה, אישית
 ככל האפשר בשיעור המיכסה האישית שנקבעה לו ועל פיה גידל תפוחי־
 אדמה בפועל כדין בעונת אביב 1984 ; למגדל שלא גידל תפוחי־ אדמה
 בעונת אביב 1984 אך גידל תפוחי־אדמה בעונת אביב 1983, תיקבע מיכסה
 ככל האפשר בשיעור המיכסה שנקבעה למגדל בעונת אביב 1983 ואשר

 לפיה גידל תפוחי־אדמה בפועל וכדין.

 (2) כמות התוצרת המרבית לשיווק במיכסה האישית, תהא שווה למכפלת
 שטח הגידול שבמיכסה, במקדם מתאים מבין אלה שתקבע לצורך זה המועצה,
 בין לפי מגדלים ובין לפי אזורים; בסעיף זה, ״מקדם״ — מספר טונות

 לשיווק לכל דונם.

 ועדת המיכםות רשאית לקבוע מיכסות אישיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה
זאת מתוך יתרת  אישית על פי סעיף 4 וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם האישיות, ו
 המיכסה הכללית, לאחר קביעת המיכסות האישיות כאמור וכן מתוך המיכסות האישיות

 שנקבעו ולא בוצעו.

 זני״ בקרקע 6. ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למגדל אם לא הוכח להנחת
 דעתה כי הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

 עקרונות לקביעת 4.
 מיכסות אישיות

 עודף מיכסות

י נ ו ח מ ף ש ס ו  נתאשר. י
 כ״ה בטבת התשמ״ה (18 בינואר 1985) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

) של ירקות 3 ~ 8 8 מ 1 ח ) 

ם י ס ה נ ש ק י ן מ מ ה נ ח י ר  א
 שר החקלאות שר המשפטים

 ממלא מקום שר התעשיה והמסחר
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 חוק עזר לרשות הניקוז תמר (שמירה על ושת ניקוז), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 להוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח—
: ה נה רשות הניקוז תמר חוק עזר ז  1957 !, מתקי

 איסור עליה
 ומעבר

 איסור הטלת
 הומר או הזרמתו

 איסור הוצאת
 המרים

 1. בחוק עזר זה —

ה; נתה לצורך חוק עזר ז  ״הרשות״ — רשות ניקוז תמר או מי שהיא מי

ן על שיפועיה וכל מיתקן אחר  ״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מג
 השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות;

ה על פי חוק המים, התשי״ט—1959 2,  ״הנציב״ — נציב המים שנתמנ

 2. לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי־חיים, לא
 יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור

ת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך. א  או לפי היתר מ

 3. לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום
 או להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר

 מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.

 4. לא יוציא אדם עפר או חומר אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה
ב הסמיכו לכך. ת הנציב או מי שהנצי א  כאמור, אלא לפי היתר מ

 איסור החזקת
 חמרים

 נזק לרשת
 הניקוז

 5. לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז עריימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול
 להישפך לתוך רשת הניקוז ובן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות

 פעולה כאמור, אלא בהסכמת הרשות.

 6. אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת הניקוז, חייב לתקן את
 הנזק.

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 7. (א) הרשות רשאית לדרוש בהודעה בכתב מאדם —

 (1) שעבר על הודאות הסעיפים 2 עד 5 — לסלק את המכשול ברשת
; ז יקו  הנ

 (2) החייב בביצוע עבודה כאמור בסעיף 6 — לבצעה.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
ת העבודה.  העבודה שקבעה אותם הרשות וכן המועד שבו יש לסלק את המכשול או לבצע א

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 8. (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיף 6, בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו, ולהיכנס לשם כך
ם; סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא  בשעות היום לכל מקו
 לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 4.
 2 ס״ח התשי״יט, עמי 169.
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 (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף
) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור. א ) ן  סמכותה לפי סעיף קט

י 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם של 80,000 שקלים, ובמקרה י ש נ ו  ע

 של עבירה נמשכת — קנס נוסף של 3,200 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו.

ר י מ ה ש  נתאשר. מ ש
 ו׳ באדר התשמ״ה (27 בפברואר 1985) יושב ראש רשות הניקוז תמר

 (חמ 836—3)

ה נ ח מ ק י ן י ד  א
 שר החקלאות

 הודעת הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ"ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לצו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התשמ״ג-
ר: י מודיעה לאמו להלן — הצו העיקרי), ועקב עליית המדד, אנ ) 1 1983 

 1. בצו העיקרי —

; ם״  (1) בסעיף 7, במקום ״41,100 שקלים״ יבוא ״94,290 שקלי

 (2) בסעיף 8 —

 (1) בפסקה (1), במקום ״20,550 שקלים״ יבוא ״47,150 שקלים״;

 (2) בפסקה (3), במקום ״10,280 שקלים״ יבוא ״23,570 שקלים״.

 2. תחילתה של הודעה זו ביום ח׳ באדר התשמ״ה (1 במרס 1985).

 הגדלת סכומים

 תחילה

ר ו א ה מ י ל  ג
 המפקחת על הבנקים

 ג׳ באדר התשמ״ה (24 בפברואר 1985)
 (חמ 1512—3)

 1 ק״ת התשמ״ג, עמי 702; התשמ״ד, עמ׳ 2534.

 תיקון לועות

 בתוספת לצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס — שמירת הנקייה), התשמ״ה—
 1985, שפורסם בקובץ התקנות 4751, התשמ״ה, עמ׳ 546, בטור פרטי העבירה, ובפרט
 העבירה הששי המתייחס לסעיף 2 בחוק והדן בפסולת מסוג אז מכמות שלא פורטו במקום

 אחר בתוספת, במקום ״השלכה מרשות הרבים או״ צ״ל ״השלכה ברשות הרבים או״.

ם י ס ה נ ש  י׳ באדר התשמ״ה (3 במרס 1985) מ
 >חמ.3-104) שר המשפטים

 892 קובץ התקנות 4778, נ״ט נאדר התשמ״ה, 22.3.1985
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