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לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז _____________
אזור _____________
שם הלקוח:

_____________________________

מס' חוזה/מס' הזמנה

_____________________________

כתובת המיתקן:

________________________________________________
תאריך_____________

בקשה לבדיקה חלקית של מתקן החשמל למאור רחובות והצהרת החשמלאי כתנאי לבדיקה חלקית
.1
נא סמן את סוג הבדיקה:

בקשה לבדיקה חלקית של מתקן החשמל למאור רחובות
.

 בדיקת מרכזיה עקב העתקת חיבור/חידוש אספקה )סעיף (5.2
 בדיקת תוספת עמודי תאורה פרטיים הניזונים מרשת מאור המותקנת על עמודי חח"י ממרכזיה קיימת,
ללא הגדלת חיבור )סעיף (5.3
 בדיקת תוספת עמודי תאורה פרטיים הניזונים מרשת מאור המותקנת על עמודי חח"י ממרכזיה קיימת,
עם הגדלת חיבור )סעיף (5.4
 בדיקת תוספת עמודי תאורה פרטיים בחיבור ממרכזיה קיימת ,לא דרך רשת המותקנת על עמודי חח"י,
עם הגדלת חיבור )סעיף (5.6
נבקשכם לבדוק את השינויים ותוספות העומס במתקן החשמלי בלבד ,שבוצעו ע"י החשמלאי מר _____________.
פירוט השינויים והעומס הנוסף :
____________________________________________________________________________ .1
____________________________________________________________________________ .2
____________________________________________________________________________ .3
____________________________________________________________________________ .4
בהתאם לתקנות החשמל האחריות על המתקן חלה על מתכנן המיתקן ,על מתקינו ,על בעלו ,על מחזיקו או על
מפעילו ,הכול לפי העניין.
במידה ותתגלה אי התאמה מהותית בין הצהרת החשמלאי לגבי השינויים שבוצעו במתקן החשמל לבין המצב בשטח,
לא יתאפשר המשך הבדיקה ,במקרה זה תידרש הכנת המתקן לבדיקה על ידי חשמלאי והזמנת בדיקה נוספת
בתשלום.
בתודה מראש,
שם הלקוח ______________________ :ת.זהות ________________ :חתימה___________________ :

.2

הצהרת החשמלאי כתנאי לבדיקה חלקית

 הרינו מצהיר/ים בזאת ,כי במתקן החשמל לא נעשו כל שינויים ולא נוסף עומס כלשהו פרט לאלה
המוזכרים לעיל.
 הנני מצהיר כי ביום ___________ ביצעתי ביקורת של כל מתקני החשמל המצויים בחצרי הלקוח הנ"ל
ומצאתי כי מתקני החשמל הותקנו ו/או בוצעו לפי כללי המקצוע והבטיחות המקובלים בענף וכן בהתאם
להוראות חוק החשמל ,התשי"ד  1954 -ותקנותיו המעודכנות וכן על פי הוראות כל דין רלוונטי אחר
ובתאום עם חברת החשמל לישראל בע"מ.
 הנני מאשר כי בביקורת שביצעתי מצאתי כי כל האבזרים ו/או הציוד במתקני החשמל תואמים את הנדרש
בתקנים הישראליים או בתקנים רלוונטיים אחרים.
 הנני מאשר כי בביקורת שביצעתי מצאתי שקיימת רציפות הארקה במתקן כולו.
 לאור כל האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקני החשמל בחצרי הלקוח הנ"ל נמצאו תקינים וראויים לשימוש.
בתודה מראש,
שם החשמלאי __________________ :מס' רישיון ________________ :חתימה____________________ :
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