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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

סדר יום
תוכןשעותמפגש

114:30 – ,              התחשמלות, מושגים, לחשמלמבוא16:00
סיכונים בבטיחות בחשמל

16:00 – הפסקה16:30

216:30 – ,              הגנות מהתחשמלות, חקיקת החשמל18:00
אתרי בנייה )ניהול סיכוני החשמל 

(ומפעלים

18:00 – הפסקה18:30

318:30 – ,              הגנות מהתחשמלות, חקיקת החשמל20:00
אתרי בנייה )ניהול סיכוני החשמל 

(המשך)(ומפעלים
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

פגיעת התחשמלות

התחשמל למוות  פועל : בלילה

.קשהנפגע אחר , במושב בשפלה

עובדי חברת החשמל  , השניים

נפגעו בזמן  , 46-ו50כבני 

על עמוד מתח גבוה  שעבדו 

.מושב בן זכאיליד 

19.4.19
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

פגיעת התחשמלות

התחשמלה למוותלחייה 20-צעירה בשנות ה

שטיפסה על עמוד חשמל  לאחר 

.  לציוןהקוקייה בראשון ברחוב , נוסףצעיר עם 

12.1.19

26.02.2021 בטיחות בחשמל 5



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

פגיעת התחשמלות

התחשמל למוות  46תושב נצרת בן 

. בעירשנגע במכשיר חשמלי בבית מלאכהלאחר 

התחשמל גם הוא לאחר שניסה לעזור לאביו , 19בן , בנו

.קשהבאורח ונפגע 

20.8.15
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

התחשמלות
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= התחשמלות
.  כאשר האדם הופך להיות חלק מהמעגל החשמלי

.הזרם זורם דרכו



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

חומרת הפגיעה של הזרם החשמלי

עוצמת הזרם. 1

משך הזמן. 2

מסלול הזרם בגוף האדם. 3
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

עוצמת הזרם ומשך הזמן
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עוצמת הזרם  #

[מיליאמפר]

משך הזמן  

[שניהאלפית]

התגובה בגוף האדם

הזרם בקושי מורגש11-3

אבל יש שליטה בשרירים וניתן להשתחרר,מרגישים כאב23-15

,  שליטה מוגבלת בשרירים, השרירים נתפסים, כאב חד≤315-3030

למחושמל קשה להשתחרר

סכנת מוות, כוויות, לא ניתן להשתחרר30≤

–המחושמל אינו יכול להשתחרר , בשריריםאין שליטה430-50
סכנת מוות, פגיעה בקצב הלב ובזרימת הדם, כוויות

לב עד מוותפירפורי, שריפת רקמות, כוויות קשות50≤5



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

מסלול הזרם בגוף האדם
יד–בית החזה –יד 1.

יד-ראש –יד 2.

רגל-יד . 3

רגל–רגל . 4

ליציאתו מהגוףביותר עד החשמל יעשה את המסלול הקצר 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

פגיעות התחשמלות באדם

לדום לבעד , של הלבבפעילות זרם החשמל גורם להפרעה : לב.

ומוותנשימה עד לדום , הנשימהשרירי של זרם החשמל גורם לשיתוק : ריאות.

הכוויה חמורה יותר–יותר הזרם גדולה עוצמת . בעורחום לכוויות החשמל גורם : עור.

 לגרום  , ההתחשמלות עלולה לפגוע בפעילות החשמלית המוחית: העצביםמערכת

.                                                            פרכוסים, שכחה, אובדן הכרה, לבלבול

.לשיתוקבחוט השדרה עלולה לגרום גם פגיעה 

זרם החשמל עלול לגרום לשברים ולשיתוק שרירים: מערכת השריר והשלד.
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

?כיצד יש לפנות אותו–אדם התחשמל 

נתק את זרם החשמל  !

                                         הפרד בין הנפגע לזרם

-החשמלי 

מבודדיםחפצים בעזרת 

הזעק עזרה רפואית

במידת הצורך, בצע החייאה

  דווח לממונים
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

מושגי יסוד
השוואה למיםסימןיחידהתכונה#

הפרשי מפלסיםV[V]וולט מתח חשמלי1

זמן' ביחכמות מים זורמים–ספיקה I[A]אמפר זרם חשמלי2

התנגדות  3
חשמלית

מידת הצנרת–קוטר הצינור R[Ω]אוהם
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סימןיחידהתכונה#

ניתן לצבור מטעןV DC[V]וולט מתח ישר1

לשנע למרחקים–ניתן להמיר מתחים V AC[V]וולט מתח חילופין2



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

סיווג מתחים

1,000מתח שעולה על : מתח גבוהV(גורם למוות)!

1,000מתח שאינו עולה על : מתח נמוךV ועולה על מתח נמוך מאוד
(גורם למוות ברוב המקרים)

50מתח שאינו עולה על : מתח נמוך מאודV(באופן כללי)
 אבל משתנה בהתאם לתקנות והחוקים( 24אינו עולה על –בבריכהV)
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

?איך מייצרים חשמל
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http://science.cet.ac.il/science/electricity/station/home.asp?nID=1

http://science.cet.ac.il/science/electricity/station/home.asp?nID=1


בטיחות בחשמל–שגב קיים 

?איך מייצרים חשמל
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G
גנראטור הפקה  

תחנת כוח= 

ממיר  = שנאי 
מתחים

שנאי

שנאי

3 x 30KV

400KV / 150 KV

150KV / 22KV

400V / 230V

מרחקים גדולים

= רמת חלוקה 
שכונה/עיר

=  רמה מקומית 
הזנת בתים

Rפאזה 

Sפאזה 

Tפאזה 

0ניוטרל 

400V    230V



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

מעגל חשמלי
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מקור מתח 
מקור זרם/ 

צרכן זרם

מוליכי חשמל

מפסק/ מבטח 



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

סיכוני חשמל

האדםמעבר זרם דרך גוף -התחשמלות.

חשמלי או מגעים רופפיםקצר , יתרכתוצאה מעומס -שריפה.

לשריפה או להתפוצצות  ניצוץ עלול לגרום -התפוצצות

.ס"חומאדים דליקים או , גזיםרווי כשהחדר 

נכונהלא תחזוקה /מהתקנהכתוצאה -לציוד זק נ.
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

סכנת התחשמלות–סימון ושילוט 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

אוריינטציה-חקיקה בחשמל 

שר האנרגיה והמים
 האנרגיההחשמל במשרד מינהלמנהל

 המשרד עבודות חשמל של וועדת ההוראות והפירושים לביצוע–
תקנות החשמל לעבודות חשמל

 תקני החשמל למוצרים-התקנים הישראלי מכון

שר העבודה
העבודה על הפיקוח -הבטיחות והבריאות התעסוקתית מינהל–

חשמלבעבודות פקודות ותקנות הבטיחות 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

חקיקה-אמצעי הגנה מפני חשמול 

 ותקנותיה1970–ל " תש( חדשנוסח )פקודות הבטיחות בעבודה
לממסרתבטיחות נוספים בקשר הסדרי ( ט"הפבמתוך )

בכל חדר או מקום שנעשית בהם עבודה יש לספק ולקיים התקנים יעילים (  א).  41
.שבחדר או במקוםהממסרתשבהם אפשר לנתק מיד את הכוח מן 

תחנות חשמל–' סימן ג( ט"הפבמתוך )

(כולל)183–179סעיפים 

תחולת הפקודה על תחנות חשמל וקווי חשמל  
1981-א"תשמ(  2' תיקון מס)
2014-ד"תשע(  7' תיקון מס)
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

חקיקה-אמצעי הגנה מפני חשמול 

ותקנותיו1954–ד "חוק החשמל תשי

 הפצתו, הולכתו, מתקן המשמש לשם ייצור חשמל-מתקן חשמלי  ,
,  מצברים, מכשירים, מכונות, לרבות מבנים, או שינויוצבירתו , צריכתו

למתקןהקשורים , מיטלטלאו קבוע וציוד חשמלי אביזרים , מוליכים

 חשמלי  תיקון או פירוק של מתקן , שינוי, בדיקה, התקנה–חשמל עבודות
לביצועטכניות תוכניותהשגחה על ביצוע עבודות ועריכת לרבות 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

חקיקה-אמצעי הגנה מפני חשמול 

ותקנותיו1954–ד "חוק החשמל תשי

 חשמלאדם בביצוע עבודות לא יעסוק –עבודות חשמל ביצוע                           ,
בהתאם המתיר לו ביצוע עבודה , יש בידו רישיון מאת המנהלאלא אם 

גורם  המנהל רשאי לבטלו עם המשמש ברישיון . רישיון בתוקףלתנאי 
או שבעל רישיון חייב בדין על עבירה בקשר  , לאדם או לרכושלסכנה 

לביצוע עבודות חשמל

 אם נוכח שיש למבקש הרישיון הכשרה , כאמורהמנהל ייתן רישיון
מקצועית ראויה וניסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש  

.ברישיון
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

ביצוע עבודות חשמל

 1990ן"התש( חשמל)תקנות הבטיחות בעבודה

"בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות  –" חשמלאי
חשמל לפי חוק החשמל  
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

1985א "תשמ( רישיונות)תקנות החשמל " רישיון לעבודות חשמל"
סוג הרישיוןבעל מקצוע

חשמלאי עוזרחשמלאים

חשמלאי מעשי

חשמלאי מוסמך

חשמלאי ראשי

מסוייגחשמלאי 

חשמלאי שירות

טכנאיחשמלאיהנדסאים/ טכנאים 

חשמלאי הנדסאי

(100KVAעד )1חשמלאי בודק סוג 

(250KVAעד )2חשמלאי בודק סוג

חשמלאי מהנדסמהנדסי חשמל
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

מסוייגחשמלאי 

למבקש                       מסוייגרישיון חשמלאי ייתן המנהל

,                                              המבצע סוג מסוים של עבודות חשמל

...        אם ראה כי לאותו אדם הכשרה מקצועית וניסיון מקצועי

ברישיון     שצוייןוהרישיון יינתן לביצוע עבודות חשמל מהסוג 

.תקף לעבודות אלה בלבדויהייהבמסגרת מקום העבודה בלבד
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

חשמלאי שירות

לאדם                     רישיון חשמלאי שירות רשאי לתת המנהל

של עבודות חשמל                                                    מסוייםהמבצע סוג 

:באחד מתחומי ההתמחות

ובקרהמיכשור

טלוויזיה

אנטנות
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מקררים

מכונות כביסה

מערכות מיזוג אוויר

...



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

סוגי עבודות חשמל
(א )מאת המנהל המתיר לו ביצוע  רישיון אלא אם יש בידו , לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל

.תקופת תקפו של הרישיון תיקבע בו; עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון

ועדת הפירושים"י "התשובה ניתנה ע "–

שאינן מצריכות עבודה בכלים ייעודיים, פעולות חשמליות               ,

,  הפעלת מתגים, החלפת נתיכים המיועדים להחלפה, כמו החלפת נורות

גם ללא  , רשאי אדם לבצע אותןולכן אינן נחשבות כעבודות חשמל 

.רישיון
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

מתקני חשמל במפעל
מתוך תקנות החשמל:

לא יבדוק אותו ולא ישגיח על , לא יתקינו, לא יתכנן אדם מעגל סופי
.אלא אם כן הוא חשמלאי, התקנתו

ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה  ,
,  התפוצצות, אש, השפעה כימית, סכנה של פגיעות מכאניות, רטיבות: כגון

.                               הצטברות אבק או לכלוך הפוגמים באוורור התקין
(שימו לב לעמדות העבודה אצלכם)

 שקביעתו לא תתרופף תוך ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן
.והוא יתוחזק במצב תקיןשימוש תקין בו 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

(2)מתקני חשמל במפעל 
מתוך תקנות החשמל:

 במוליך הארקהיצויידונקודות מאור ובתי תקע.

 בידי חשמלאי  לוח יותקן ויתוחזק ; יתוכנן בידי חשמלאי בלבד( חשמל)לוח
.או בפיקוחו

 הארקות ואמצעי  )בהתאם לתקנות החשמל חישמוללוח חשמל יוגן בפני
(.וולט1,000במתח עד חישמולהגנה בפני 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

חישמולאמצעי הגנה מפני 
 מתוך חוק החשמל ותקנותיו-
:'פרק ו, "1991-א"התשנ, (וולט1,000במתח עד חישמולהארקות ואמצעי הגנה מפני )תקנות החשמל "

"וכל  כל גופי המתכת במתקן , חישמוליוגנו בפני , בכפוף לתקנות אלה
שאדם עלול , הקשורים לגופי המתכת כאמורהחלקים המתכתיים 

..."לבוא איתם במגע

 ותקנותיו ט"הפבמתוך-
:'פרק טו, 1998-ח"התשמ, (עבודות בנייה)תקנות הבטיחות בעבודה "

" אביזרים ומתקנים חשמליים  , ציודשכל , אחראי לכךמבצע הבנייה
לדרישות חוק החשמל והתקנות  יתאימו הנמצאים או המותקנים באתר 

..."שהותקנו
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

הארקה

אמצעי בסיסי ביותר נגד התחשמלות

מאפשר לזרם החשמלי לחזור לאדמה בדרך הקלה ביותר

  הארקה היא בעלת התנגדות חשמלית נמוכה בהרבה

מאשר ההתנגדות החשמלית של האדם

 התנגדות חשמלית של הארקה =Ω1

 התנגדות חשמלית של האדם =Ω1000<
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

הארקה

יתרונות הארקה  :

פשוטה מאוד

זולה

חסרונות הארקה  :

 מאודפגיעה
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

נעליים מבודדות

  מייצרות בידוד כנגד התחשמלות

!מסוייםעד גובה זרם –

מחומרים  עשוייהמבודדת סולייה

מרוכבים

לא מונע התחשמלות ממגע יד!
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S5 עקב סופג  , אנטיסטטיותתכונות , כיפת מגן

מגן בתחתית  רפידת , עמידות במים, אנרגיה

או חומרים פולימריים  פלדה וגומי )הסולייה

או /חדירת חומרים חדים ולמניעת ( אחתביציקה 

והגנה בפני התחשמלותניקובנגד סכנת 

 1112י ”תהתקן הישראלי המתייחס לנעלי בטיחות



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

מתקן חשמל ארעי באתר בנייה
מתוך תקנות החשמל:

 האלהמאמצעי ההגנה באחדיוגן ( שקע חשמלי)בית תקע                                  :
.הפרד מגן, מתח נמוך מאוד, מפסק מגן
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

מתח נמוך מאוד

 להזכירכם–

וולט1,000מתח שעולה על : מתח גבוה

על מתח נמוך מאוד  ועולה וולט1,000מתח שאינו עולה על : מתח נמוך

 (כלליבאופן )וולט 50מתח שאינו עולה על : נמוך מאודמתח

 הגנה מפני –הורדת מתח לרמת מתח נמוך מאוד בבית התקע

התחשמלות  

 וולט6מטען סלולארי כולל שנאי והוא מייצר בקצה הטוען רק
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

(ממסר פחת)מפסק מגן הפועל בזרם דלף 
 את המתקן החשמלי ממקור הזינה בצורה אוטומטית במקרה של זרם  המנתק מפסק

לאדמה  דלף 

 התחשמלותאת רמת ההגנה בפני משפר

 החשמליאת הסכנה להתפתחות שריפה במתקן מונע

 מהזרם  חלק -( חוסר זהירות, מכשיר חשמלי פגום)מבודד במוליך לא נוגע אדם כאשר

! התחשמלות–האדמה דרך גופו אל יעבור החשמלי 

“נמנעת ההתחשמלות של האדםבכך -החשמלי את המעגל מנתק ” ממסר פחת
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

(פיוז, פקק, נתיך)מבטח 
אביזר לניתוק אוטומטי של זרם חשמלי במתקן

החוליה החלשה במעגל החשמלי ויתנתק במקרה של תקלה

  ניתוק יתרחש בעת עליית עוצמת הזרם במתקן מעבר

(  קצר במכשיר החשמלי/ייתר-זרם)המתוכננים לערכים 

ייתר-הגנה על המתקן מפני זרם

התחממות מוליכי החשמל-זרם ייתר

התפוצצויות, סכנת שריפות
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

בדיקה תקופתית למפסק מגן בזרם דלף

כישורי הבודקתיאור הבדיקהתדירות הבדיקההנבדקהציוד

-אתר בנייה מפסקי מגן

אחת לשבוע לפחות
אחת לחודש–מפעל

י לחיצה על לחיץ  "בדיקה ע

הבדיקה

רשאי גם אדם שאינו  

חשמלאי

אחת לשלושה חודשים  מפסקי מגן

לפחות

בדיקה באמצעות מכשיר  

בדיקה למפסקי מגן

חשמלאי בעל רישיון  

מתאים

לוחות חשמל  

(ראשיים ומשניים)

הבידודבדיקת התנגדות1.אחת לשנה לפחות

בדיקת רציפות הארקה2.

חשמלאי בודק
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תקנות הבטיחות בעבודה              
(עבודות בנייה), (חשמל)

כבלים ופתילי חשמל זמניים

 המיועדים לזינת כלים או מכשירים מיטלטלים     כבלים או פתילי חשמל זמניים
.ולא יגעו בהםקווי חשמל קבועים או קווי תקשורתלא יעברו מעל

 המיועדים לזינת כלים או מכשירים מיטלטלים  כבלים או פתילי חשמל זמניים
יותקנו בהתאם לתקנות הבזק והחשמל  , קווי חשמל או תקשורתהעוברים מתחת 

-( והצטלבויות בין קווי בזק לקווי חשמלהתקרבויות)
.מטרים0.65ישמרו על מרחק של 

 ניאותיםיוגנו באמצעי הגנה , המונחים על פני הקרקעכבלים או פתילי חשמל  ,
או קיימת סכנה של פגיעה בהם ולא יהוו , במקומות בהם עלול לעבור עליהם רכב

.מכשול
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

–מפסק מגן הפועל בזרם דלף 
מכשירים חשמליים מיטלטלים

 5סעיף , 1990-ן"התש, (חשמל)מתוך תקנות הבטיחות בעבודה:

"מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים בידהמיועד לזינת , לוח חשמל ,

(..."מיליאמפר30)אמפר 0.03ברגישות , יצויד במפסק מגן המופעל בזרם דלף

" המשמשים להפעלת מכשירים חשמליים  (... שקע חשמלי)בתי תקע

המופעל בזרם דלף ברגישות יוגנו על ידי מפסק מגן , מיטלטלים המוחזקים ביד

"אמפר0.03של 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תקנות הבטיחות בעבודה  
(עבודות בנייה), (חשמל)

מכשיר חשמל מיטלטל המוחזק ביד

" סוגI"–לפחות בידוד תפעולי  יש שלכל חלקיו החיים , ציוד חשמלי
;הארקת מגןושמותקן בו הדק או מגע לחיבור 

" סוגII"– שחלקיו החיים  , במתח נמוךציוד חשמלי המיועד לזינה
;בבידוד כפולמבודדים 

" סוגIII"– ושאינו כולל  במתח נמוך מאוד ציוד חשמלי המיועד לזינה
;מעגלים פנימיים או חיצוניים הפועלים במתח שונה ממתח זה
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

בידוד כפול במכשירים מיטלטלים

  מכשירים חשמליים מיטלטלים המוגנים נגד התחשמלות בשיטת

ל"מסומנים בסימון בינ, בידוד הכפולה

במקרה של בידוד כפול במכשיר חשמלי מיטלטל , שימו לב–

 (ללא פין הארקה)פינים בלבד 2התקע החשמלי כולל

אסור לחבר מכשיר בבידוד כפול להארקה  !!!
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תקנות הבטיחות בעבודה  
(עבודות בנייה), (חשמל)

מכשיר חשמל מיטלטל המוחזק ביד

מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד בעת השימוש בו                          ,
IIIאו מסוג IIמסוג יהייה

 מסוג במכשיר חשמלי מיטלטל ידני כבד מותר להשתמשI
(          מ"מ16-כגון מקדחה שקוטר המקדח שלה מעל ל)

ובלבד שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

סיכום-מכשיר חשמלי מיטלטל 
  לפני הפעלת המכשיר יש לקבל הדרכה על אופן השימוש והסיכונים

חובה לבדוק את המכשיר והכבל שלו לפני תחילת העבודה

 שנהכל חצי , בדיקה על ידי חשמלאי–מומלץ

מתח נמוך מאוד; (אין להאריק)בידוד כפול : הגנות  מפני התחשמלות;

(ממסר פחת)במפסק מגן בזרם דלף יצויידובית תקע /לוח חשמל

  חיבור הכלי למקור מתח באמצעות תקע תקין ושלם

אסור להשאיר כלי עבודה חשמליים במקום שבו הם יכולים להינזק  ,
לנפילהלגרום /להירטב או ליפול

 בהתאם א"בצמשימוש
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

כבל מאריך
חובת מפסק על גבי התוף

משימוש ממושך וקבוע בכבל מאריךיש להימנע

 מלוא אורך הכבל יש לפרוס את

 או אחרי  , לבדוק את תקינות הכבל המאריך לפחות פעם בשנהיש
תקלה

 (כבלים ופתילי חשמל זמניים)מעבראין להניח כבלים בדרכי
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

כבל מאריך
 לחשמלכבל מאריך תהליך חיבור  :
פתיחת הכבל מלוא אורכו

חיבור תקע מכשיר הקצה לבית תקע של הכבל המאריך

חיבור תקע הכבל המאריך לבית תקע באתר

 ידיש להפסיק את השימוש בכבל מאריך כאשר הוא חם למגע  ,
או כאשר הכבל נפגע
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תקנות הבטיחות בעבודה  
(עבודות בנייה), (חשמל)

מנורות חשמל

 לפחות               מטרים 2מנורות חשמל ואביזריהן יותקנו בגובה של
או משטח קבוע שמיועד להימצאות בני אדם, הרצפה, מעל פני הקרקע

יכול שמנורות המורכבות על מכונות ועל ציוד  , על אף האמור לעיל
במקרה זה יהיו     ; מטרים2בגובה של פחות מ יהיו , תעשייתי אחר

יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלףאו , IIIאו IIהמנורות מסוג 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תקנות הבטיחות בעבודה  
(עבודות בנייה), (חשמל)

מתקן חשמל הפועל באטמוספירה נפיצה

  מתקן חשמלי הפועל באטמוספירה נפיצה חייב להיות
60079י"תלמותאם יהייההמתקן ; מהסוג המונע התפוצצות
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תקנות הבטיחות בעבודה  
(עבודות בנייה), (חשמל)

ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה

 ממקור אנרגיה חשמליתינותק ציוד , של עבודת תיקון ותחזוקהבכל מקרה  ;

גלוי לעין ויישמר על ידי  באופן , מפסק של הציודהניתוק יתבצע באמצעות 

;  התיקון או התחזוקהבשליטת מבצע עבודותאשר , אמיןהתקן נעילה 

 נראה לעין שבו ייאמרבשלטהמפסק יסומן                                                   :

"  המכונה בטיפול–אין להפעיל "

LOTO (Lock Out Tag Out)

26.02.2021 בטיחות בחשמל 50



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תקנות הבטיחות בעבודה  
(עבודות בנייה), (חשמל)

עבודה בקרבת קווי חשמל

 מטרים3.25מינימום מרחק של : קילווולט33עד;

 מטרים5מינימום מרחק של : קילווולט33מעל;

אם מתבצעת עבודה במרחקים קטנים מהאמור בה:

 (לא תמיד אפשרי)ניתוק הזרם

בעת התקנה ; או בלתי ישיר, התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר

.יש לנתק את הזרם–או פירוק של מחיצות או גדרות 
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

–תאונות חשמל 
סיבות  אופייניות
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

(1)הסיבות לתאונות חשמל אופייניות 
 הארקה לא תקינה/ חוסר הארקה

תקלה במכשיר חשמלי/במכשיר החשמלי/פריצה של בידוד במוליך

 עבודה במתקן חי-

(חלקים מתכתיים, כבלים)בחלקים חשמליים חשופים נגיעה 

 לא נבדק ולא תקין–מפסק מגן בזרם דלף

לא נבדק/לוח חשמל לא תקין
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

(2)הסיבות לתאונות חשמל אופייניות 
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מוליך לא תואם לזרמים המאופיינים במתקן/מבטח

 (התחממות הפתילים לאורך זמן)פתילי זינה ארוכים

הוצאת התקע החשמלי מבית התקע

 (שחיקת הבידוד וחשיפת המוליך)פתילים בעלי בידוד פלסטי

"שיקרוס בקרוב        , זהו סימן למעגל חשמלי רופף–" קלחישמול

!ואז תהייה התחשמלות



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

הסיבות להתפרצות שריפות חשמל
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זרם יתר הגורם להתחממות המוליכים/עומס

 ניצוץ חשמלי הנוצר עקב-

התפרקות חשמל סטטי

פתיחת מגע חשמלי



בטיחות בחשמל–שגב קיים 

Check List

מועד?מימה לעשותהפריט#

כל אחדלשלושה חודשיםאחתמנתק חשמל ליד כל מכונה

בדיקה וויזואלית–אחד כלאחת לשנהבתי תקע

בדיקה וויזואלית–אחד כלאחת לשישה חודשיםכבלים

בדיקה וויזואלית–אחד כלאחת לשישה חודשיםמוצרי חשמל

בדיקה וויזואלית–אחד כלחודשיםאחת לשלושהכלי עבודה ידניים

יצרןי הוראות"עפי הוראות יצרן"עפכלי עבודה ידניים

(בניין)אחת לשבוע מפסק מגן
(מפעל)אחת לחודש

כל אחד

חשמלאי בודקאחת לשלושה חודשיםמפסק מגן

חשמלאי בודקאחת לשנהלוח חשמל
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בטיחות בחשמל–שגב קיים 

תודה רבה  
על ההקשבה
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