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אחריות משפטית
אחריות

נשיאה בתוצאות כתוצאה של התנהגות

אחריותמשפטית 

נשיאה בתוצאה כתוצאה מהפרת חובה שבדין  

אחריות אזרחית אחריות הפרת זכויות בעלות אופי פרטי שבין אדם לחברו

אחריות פלילית אחריות עקב הפרת סעיפי החוק



פקודת הנזיקין –רשלנות 

או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון , עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות
,  או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות זהירות או לא נקט מידת זהירות, היה עושה באותן נסיבות

.  שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות הרי זו התרשלות
הרי זו , ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר שלגביו יש באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג

כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות , החובה האמורה מוטלת כלפי אדם וכלפי בעל נכס. רשלנות
.לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של הדברים להיפגע ממעשה או מחדל



חוק העונשין 

ודינו עשרים , גרימת מוות הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם יואשם בהריגה-חוק העונשין 
שאינם עולים  , שנות מאסר הגורם שלא בכוונה למותו של אדם מחוסר זהירות במעשה פזיז ולא איכפתי

.דינו מאסר שלוש שנים, כדי התרשלות פושעת



אחריות משפטית על פי פקודת הבטיחות בעבודה  
לא נרשם או צורף תסקיר או לא נעשתה פעולה , נעשתה עבירה על פי פקודה זו שלא על ידי בדיקה. א

יראו את העבירה כנמשכת כל עוד לא  , בשעה או תוך הזמן שפורשו בפקודה זו או בתקנה לפיה, אחרת
. נעשתה הפעולה כאמור

–כי לעניין עבירה נמשכת על הוראות מהוראות פקודה זו , כדי להסיר ספק בזה נאמר בזה. ב

.היא עבירה חדשה, כאמור לאחר הפסקתה, התחלה חדשה של העבירה.1

,  מותר להגיש תביעה ולהרשיע את הנאשם מזמן לזמן על כל חלק של התקופה שבה נמשכת העבירה.2
.ובלבד שלא הורשע ולא נענש על חלק זה של התקופה קודם לכן בשל אותה עבירה











נעילת מקורות אנרגיה
אודות נעליה ותיוג 

של מקורות אנרגיה

מהנדס בן עמי כופר: מרצה



– Lock out Tag out)ציוד נעילה ותיוג   L.O.T.O)

– LOCKOUT)נעילה ותיוג  TAGOUT)  של מקורות אנרגיה במתקנים ובמכונות נועדה למנוע פגיעות עקב הפעלה לא

איש  , מסגר, כאשר היא מטופלת או מתוחזקת על ידי ממלאי תפקידים כגון חשמלאי, מתוכננת של המתקן או המכונה

.גם לאחר ניתוקה ממקורות אנרגיהכדי למנוע שחרור אנרגיה האצורה במכונה, וכן. מפעיל וכדומה, תחזוקה

וקיים  , גורמיםהוא גבוה במיוחד כאשר במתקן עובדים מספר, הסיכון להפעלה לא מתוכננת של מקור אנרגיה כלשהו

המתקן בשעה שהאחר עדיין נמצא /עלול להפעיל את המכונה,שסיים את עבודתובו אחד הגורמיםחשש שבמצב

.  או כאשר יותר ממקור אנרגיה אחד מפעיל את המתקן, סיכון גבוה קיים גם בעת החלפת משמרות. בטווח סכנה

חשמל ומערכת פניאומטית של לחץ אוויר: לדוגמה



דרישות החוק בישראל

במדינת  , ובניגוד להנחיות ארגון העבודה הבינלאומי, בניגוד למרבית ארצות המערב

התייחסות לנושא בפקודת קיימת, עם זאת. ישאל אין תקנות ייעודיות לנושא נעילה ותיוג

.הבטיחות בעבודה ובתקנותיה

עוסקת בביצוע עבודות  , 1990-ן“התש, (חשמל)של תקנות הבטיחות בעבודה 9תקנה 

תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית



התקנה קובעת

.  בכל מקרה של עבודת תיקון ותחזוקה ינותק ציוד ממקור אנרגיה חשמלית

אשר בשליטת מבצע ( נועל)אמין התקן נעילהויישמר על ידי, באופן גלוי לעין, של הציודמפסקהניתוק יתבצע באמצעות(  1)

".המכונה בטיפול–אין להפעיל ”: נראה לעין שבו ייאמר (Tag)המפסק יסומן בשלט. עבודות התיקון או התחזוקה

חייב האחראי להבטיח באופן אחר את ניתוק המתח ואי חיבורו מחדש עד לסיום  , במקרים בהם הציוד הקיים אינו מאפשר נעילה (2)

.העבודות

יותקן גשר אשר יבטיח , מד־מים או פס הארקה, לרבות צנרת מים מתכתית, לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של הארקה (3)

דרישה זו באה להגן על עובדים  . “גידור לבטח”קיימת בפקודת הבטיחות עצמה בישראל דרישה של , בנוסף.את רציפות ההארקה

יבוצעו רק על ידי עובד מורשה( ללא גידור)ההנחיות לטיפול במכונה בתנועה . במכונות עם חלקים נעים או מסתובבים

https://gamida.co.il/safety/product-category/lockout-tagout/electrical/
https://gamida.co.il/safety/product-category/lockout-tagout/electrical/


בדיקת מערך תאורת החירום  
ומערכת הכריזה

מהנדס בן עמי כופר: מרצה



: תיאור המתקן

.אישור תקינות תאורת החירום ומערכת הכריזה:מטרת הבדיקה 

: תאריך הבדיקה 

:מזמין הבדיקה 

בזאת הנני לאשר שבדקתי את מערך תאורת החירום  :בדיקה 
.ומערכת הכריזה



:תאורת מילוט-הנחיות בנוגע לתאורת חירום

אנשים ויותר6מיועד למקומות שיש 
.ופתחי יציאה, מדרגות, או מפלסים שונים/בשינויי כיוון ו, תאורת מילוט חיונית במסדרונות -א
להיות במקום ברור וניתנת לזיהוי  , (שניות0.5פחות מ )תאורת המילוט אמורה לפעול מיידית -ב

.מיידי
במפגעים קיימים ובמרווחים קבועים פחות או יותר  , מיקום גוף התאורה תלוי בגובה המבנה-ג

.  לקבלת רמת הארה אחידה
.   גוף התאורה ימוקם בגובה המרבי הפרקטי לשימוש ובשום מקרה לא בקרבת הרצפה-ד
תאורת ירח  )לוקס 1-רמת ההארה הנחוצה בכל מקום לאורך מסלול המילוט הינה לא פחות מ-ה

.דקות לפחות60למשך , (מלא
לוקס יש לדרוש רמה מינימלית של הארת  400במקומות בהם רמת ההארה הרגילה הנדרשת הנה  -ו

.1:40לוקס 10חירום של 
)  וואט תאורה 1ר נחוץ "לכל מ: " כלל אצבע לקביעת מספר גופי תאורה במקום זה או אחר הינו -ז

.7בנורות לד ההספק חלקי . שווי ערך בסוג אחר של נורות(. הספק נורה בנורות ליבון 



:דרך מילוט-הנחיות בנוגע לשילוט ודרכי מוצא
,יציאהדלתומעל,מהבנייןהיציאהכיווןברורבאופןמהםנראהשלאמוצאדרךמרכיביבכל-א

לפי,הכוונהחץללאאוהכוונהחץעם,"חירוםיציאת"או,"יציאה":נכתבשבהםשלטיםיותקנו
.הצורך

.ירוקרקעגביעללבןבגווןיהיההשלטיםעלהכיתוב-ב
."מילוטדרך"צלמיתבשלטיםלשלבניתן-ג
עלהכיתוב."יציאהאין"שלטיותקן,מהבנייןהיציאהמדרךבולסטותשניתןבבנייןמקוםבכל-ד

.לבןרקעגביעלאדוםבגווןיהיההשלט
יציאה במפלס  : מעל דלת הכניסה במקומות הבאים" יציאה"בתוך חדר מדרגות יותקן שלט -ה

(.אם קיימות)יציאה למדרגות חיצוניות , (אם קיימת)יציאה לקומת גג , הכניסה
.דקות לפחות60מסלול המילוט יהיה עם שלטים מוארים שיופעלו למשך -ו



:מערכת הכריזה

. שמקבלת אספקת חשמל ממערכת חירוםתבדקמערכת הכריזה 
מערכת הכריזה צריכה לקבל גם אספקת חשמל באופן עצמאי כלומר  

יש לבדוק פעולת המצברים באופן עצמאי של . ממערכת מצברים
.דקות30לפחות 



:תוצאות הבדיקה 
.לעילכמצויןהתקנותבדרישותעומדהחירוםתאורתמערך.1
.(למתקןההזנההפסקת)חירוםובזמןרגילבזמןכנדרשפועלתהכריזהמערכת.2

:והגבלותאישורים
הבדיקהתוצאותלאור,נבדק-הכריזהומערכתהחירוםתאורתשמערךמאשרהנני

.המתאימותהתקנותלדרישותעונההמתקן

שינויים שיבוצעו לאחר תאריך . הבדיקה נכונה אך ורק לתאריך הבדיקה: הערה כללית 
.  זה אינם באחריות הבודק

:הבודקוחותמתחתימה



מתקנות הבניה

חירוםתאורת:ז"יסימן
תתחילמוצאבדרךחירוםתאורת(א)3.2.17.1חירוםתאורת
זמןפרקבתוךלפעול
החשמלבהספקתכשלשלמקרהבכלשניות0.5–מגדולשאינו

י"בתהישראליבתקןכמפורטהחשמלרשתבמתחנפילהאו
20י"ת-להלן)23חירוםלתאורתמנורות:מנורות2.22חלק,20

.(2.22חלק
עולהשאורכםאואנשים6–מיותרהמשרתיםבמעברים(ב)

,המוצאדרךלאורך,מדרגותובחדריבפרוזדורים,מטרים15על
בזמן,המילוטנתיבאתשיאירוחירוםתאורתגופייותקנו

אינהזודרישה;החשמלרשתבמתחנפילהאוחשמלהפסקת
.מגוריםבדירתופרוזדוריםמעבריםעלחלה

נתיבלאורךחירוםתאורתשלהמינימליתעוצמתה(ג)
המילוטנתיבלאורךנקודהבכללוקס1–מתפחתלאהמילוט

.לפחותאחתשעהלמשך

מפלסבגובהתתבצעהמינימליתהאורעוצמתמדידת(ד)
.המילוטנתיבלאורךההליכה

ההארהעוצמתלביןהמרביתההארהעוצמתביןהיחס(ה)
.1:40עליעלהלאהמינימלית

עצמאייםתאורהגופיעלתתבססחירוםתאורת(ו)
הניזונים
חשמלילגיבוימרכזיתמערכתאונטענותמסוללות
מבוקרת

יהיוהחירוםתאורתגופי;נטעןמצברהכוללתטעינה
מוזנים

.נפרדותממערכותהמוזניםנפרדיםהזנהמעגלימשני
,20י"תהישראלילתקןיתאימוהחירוםתאורתגופי(ז)

.2.22חלק



שילוט וסימון דרכי מוצא: ח"סימן י
:אלההוראותלפיויסומנוישולטומוצאדרכי(א)3.2.18.1שילוט

__________
150722.9.2008,ח"התשסבאלולב"כ,6713התקנותקובץ.1044'עמ,ב"התשספ"י23

ברורבאופןמהםנראהשלאמוצאדרךמרכיביבכל(1)
שלטיםיותקנו,יציאהדלתומעל,מהבנייןהיציאהכיוון

הכוונהחץעם,"חירוםיציאת"או,"יציאה":נכתבשבהם
יהיההשלטיםעלהכיתוב;הצורךלפי,הכוונהחץללאאו

צלמיתבשלטיםלשלבניתן;ירוקרקעגביעללבןבגוון
;4חלק1918י"בתכמפורט"מילוטדרך"
היציאהמדרךבולסטותשניתןבבנייןמקוםבכל(2)

יהיההשלטעלהכיתוב;"יציאהאין"שלטיותקן,מהבניין
;לבןרקעגביעלאדוםבגוון

(2)–ו(1)בפסקאותהנדרשיםבשלטיםהאותיותגובה(3)
מילימטרים15יהיהועוביים,לפחותסנטימטרים15יהיה

;סנטימטר1לפחותיהיההאותיותביןהמרווח;לפחות
;המילוטלכיווןבניצבתהיההשלטיםהתקנת(4)
,(1)בפסקאותכמפורטשלטיםיותקנו,מקורהבחניון(5)
כמפורט"מילוטדרך"צלמיתבהםלשלבשחובה(4)–ו(2)

20יהיהבשלטיםהאותיותגובה;4חלק1918י"בת
.מילימטרים20יהיהועוביין,לפחותסנטימטר

.(ב)3.8.21.1פרטיחולמגוריםדירתעל(6)



–נוהל בקרת אנרגיות מסוכנות 
(  LOTO)נעילה ותיוג 

מהנדס בן עמי כופר: מרצה



:מטרה. 1

להגדיר מהלכים לשליטה ובקרה על מקורות אנרגיה  1.1
או מתקנים כדי  \או תחזוקה במכונות ו\מסוכנים בעת פעילות שרות

למנוע פגיעה בעובדים עקב הפעלת בלתי צפויה של מכונה או ציוד  
כדי פעילות של שירות או תוך,אנרגיהאו שחרור בלתי מבוקר של 

.                                                                       תחזוקה



:הגדרות2
אמצעי מכני אשר מונע פיזית  –( energy isolating device)-אמצעי לבידוד אנרגיה

.  ועוד,  ברז בצינור, כגון מתג ניתוק, מתקן או מערכת, מעבר או שחרור אנרגיה במכונה
.אמצעי זה יש לנעול ולתייג כאשר מיישמים תוכנית נעילה ותיוג למתקן

המונע הפעלה של אמצעי לבידוד אנרגיה  ( כגון מנעול)אמצעי פיזי -אמצעי נעילה
ומונע זרימת אנרגיה למכונה או למתקן

,  פנאומטיים, כימיים, מקורות תרמיים, מקורות חשמל-מקורות אנרגיה
ומקורות  ( גז דחוס, קפיץ, כולל כוח משיכה)קינטיים , מכאניים, קרינתיים, הידראוליים

.  אנרגיה נוספים העלולים להוות גורם סיכון אפשרי לפגיעה בבני אדם



.או טיפול ושל שרות לציוד/פעילות של תחזוקה ו-משימה

על  , על אמצעי לבידוד אנרגיה( כגון מנעול)יישום אמצעי נעילה -(lockout)נעילה 
המבטיח שלא יהיה ניתן להפעיל את אמצעי בידוד האנרגיה ללא  , פי תוכנית מסודרת

.הסרת אמצעי הנעילה

או לציוד על מנת לבצע  /עובד הרשאי לבצע נעילה או תיוג למכונה ו-עובד מורשה
.            או תחזוקה/פעילות שרות ו

או  /עובד אשר עבודתו דורשת ממנו להפעיל או להשתמש במכונה ו-עובד מושפע
או שמחויב  , או תחזוקה תחת נוהל זה/או טיפול ו/ציוד שבו מתבצע פעילות של שרות ו

.                                            לעבוד באזור בו המכונה או הציוד נמצאים

.                                  קבוצת עובדים המבצעת משימה-צוות

.                                                                  או מתקן שיש להם מקורות אנרגיה/או ציוד ו/מכונה ו-ציוד  

ואבזרים המשמשים להפעלת נוהל הנעילה תגים,מנעולים-ציוד נעילה ותיוג
.והתיוג



.או טיפול ושל שרות לציוד/פעילות של תחזוקה ו-משימה

על  , על אמצעי לבידוד אנרגיה( כגון מנעול)יישום אמצעי נעילה -(lockout)נעילה 
המבטיח שלא יהיה ניתן להפעיל את אמצעי בידוד האנרגיה ללא  , פי תוכנית מסודרת

.הסרת אמצעי הנעילה

או לציוד על מנת לבצע  /עובד הרשאי לבצע נעילה או תיוג למכונה ו-עובד מורשה
.            או תחזוקה/פעילות שרות ו

או  /עובד אשר עבודתו דורשת ממנו להפעיל או להשתמש במכונה ו-עובד מושפע
או שמחויב  , או תחזוקה תחת נוהל זה/או טיפול ו/ציוד שבו מתבצע פעילות של שרות ו

.                                            לעבוד באזור בו המכונה או הציוד נמצאים

.                                  קבוצת עובדים המבצעת משימה-צוות

.                                                                  או מתקן שיש להם מקורות אנרגיה/או ציוד ו/מכונה ו-ציוד  

ואבזרים המשמשים להפעלת נוהל הנעילה תגים,מנעולים-ציוד נעילה ותיוג
.והתיוג



תג המזהיר עובדים מפני סכנה עם אמצעים להצמדתו במקום -תג אזהרה
.התג מציין את סוג הסכנה ואת שם העובד שהניח אותו. המתאים

,  בהתאם לתוכנית מסודרת, לאמצעי בידוד אנרגיה( שלט)הצמדת תג -(tagout)תיוג
.כדי לציין שהאמצעי אינו יכול להיות מופעל אלא אחרי הסרת התג ממנו

המציינת את  ( מכונה/בדרך כלל היא ייחודית לכל ציוד)תוכנית -תכנית נעילה ותיוג
תוך ציון  , והדרך המתאימה לנעול או לבודד כל סוג אנרגיה, סוגי האנרגיה המזיקה בציוד

(.  האמצעים לבידוד אנרגיה)נקודות הנעילה 



:      תחולה3

או תהליך שבהם קיימת אפשרות של שחרור אנרגיה אצורה בעת  , מערכת, הנוהל מתייחס לכל ציוד3.1
.משימה

.הנוהל חל על עובדי החברה ועל עובדי הקבלן הפועלים בחצרות החברה3.2



תוכניות נעילה ותיוג. 4

יש לערוך סקר מקדים שמטרתו לזהות את כל הציודים  , לפני תחילת ביצוע הליך נעילה ותיוג במחלקה4.1
פירוק וכדומה, תחזוקה, שירות, תיקון, והמתקנים בחברה בהם מבוצעת עבודת בניה

פירוק וכדומה יש לקיים  , תחזוקה, שירות, תיקון, לכל ציוד או מתקן במפעל בהם מבוצעת עבודת בניה4.2
האמצעים  , בה יש לציין את כל סוגי האנרגיה המזיקה במכונה, (101ראה טופס )תכנית כתובה של נעילה ותיוג 

אמצעי  )והדרך המתאימה לנעול או לבודד כל סוג אנרגיה , (מפסק, נקודות נעילה כגון ברז)לבידוד האנרגיה בציוד 
(.הנעילה

הכולל סיכוני  , הכנת תכנית נעילה ותיוג תתבצע רק לאחר הליך זיהוי סיכונים של תחזוקה וטיפול בציוד4.3
. אנרגיה וסיכונים אחרים

.תוכנית נעילה ותיוג לציוד תעודכן כל אימת שמתבצע שינוי בציוד או באופן הפעלתו4.4

וניתוקו או נעילתו הוא  , אין צורך בתוכנית כתובה לציוד או למתקן שלו רק מקור אנרגיה אחד מזוהה ונגיש4.5
(.  תקע-כגון כבל חשמלי בשיטת שקע)הצעד היחידי הנדרש לביצוע הנעילה 



אמצעי נעילה ותיוג  . 5

ואמצעי  , תגים, כגון מנעולים)החברה תספק לעובדים ציוד ייעודי 5.1
על מנת להפעיל את נוהל זה ותכשיר אותם לגבי  ( חסימת גישה אחרים

.שימוש והפעלת הציוד

המנעולים והתגים חייבים לזהות את העובד המבצע את המשימה  5.2
.             על מנת למנוע זיהוי מוטעה של המבצע

גודלם  , צורתם, יש לקבוע תקן למנעולים ולתגים בהתייחס לצבעם5.3
כך שיהיה ניתן לזהותם בקלות כאמצעי נעילה  , (לתגים)ואופן הדפסתם 

.   ותיוג למטרות נוהל זה



שלבים בהפעלת תהליך נעילה ותיוג  . 6
לציוד

,  הספקת כוח: זרימה בלתי צפויה של אנרגיה כגון/כל המקורות שקיימת בעבורם אפשרות להפעלה6.1
.  וכיוצא בזה חייבים להיות מזוהים לפני תחילת ביצוע המשימה, ברזי שחרור

שהוא אחראי  , ידי עובד מורשה-ורק על, פי תוכנית הנעילה והתיוג של הציוד-יישום הנעילה והתיוג על6.2
.פי נוהל זה-על יישום הנעילה והתיוג על

וליידע בדבר הצורך  , יש להודיע לעובדים הנוגעים בדבר על ביצוע פעילות שירות או תחזוקה בציוד6.3
.  להפסיק פעילות הציוד כולל נעילה ותיוג

, עצירת המכונה באמצעות לחצן עצירה)וניתוקו ממקורות אנרגיה , סגירה מבוקרת ושיטית של הציוד6.4
(.וכדומה, הידראליותניתוק או כיבוי או סגירה של מערכות פניאומטיות או , כיבוי מתגי ניתוק חשמליים



כגון )שחרור אנרגיה אצורה או כלואה במידה וקיימת לאחר ניתוק מקורות האנרגיה 6.5
,  מערכות גז, מערכות הידראוליות ופניאומאטיות, חלקי מכונה מורמים, קפיצים, קבלים
,  דימום, ידי ביצוע פעולות ריסון כגון חסימה-זאת על(. וכדומה, מים תחת לחץ, אדים

.חיזוק וכדומה, ריקון, הארקה

פי תוכנית הנעילה -התקנת אמצעי נעילה ותיוג על אמצעי בקרת האנרגיה בציוד על6.6
לפני ההתקנה תיערך בדיקה שנועדה לוודא תקינות אמצעי נעילה . והתיוג של הציוד

(.פגומים מוחלפים)ואמצעי תיוג 

לאחר שווידא כי אין עובד בסביבת המכונה או הציוד החשוף לסיכוני מקורות  6.7
העובד המורשה מנסה לאתחל את המכונה כדי לוודא שהיא מבודדת ממקורות  , אנרגיה

"(.כיבוי"או " עצירה"מחזירה למצב )ולאחר מכן מדומם אותה , האנרגיה

פי הנחיות תוכנית הנעילה והתיוג יש להתקין גם אמצעי חסימה  -במידת הצורך ועל6.8
,  מחסומים, כגון נעילת דלת כניסה)למניעת גישת לא מורשים לאזור המכונה או הציוד 

(.ושילוט מתאים, גידור

. בשלב זה המכונה או הציוד נעולים ומתויגים למטרת ביצוע משימת התחזוקה או השירות6.9



תהליך נעילה ותיוג לציוד כשיש  . 7
יותר מעובד אחד המטפל בציוד

או ציוד המתבצעת על  /סעיף זה מתייחס לפעילות תחזוקתית או שרות למכונה ו7.1
.ידי צוות וכן בעת החלפת משמרות

אחריות עיקרית לפעילות של צוות הפועל תחת נוהל זה מוטלת על העובד  7.2
במידה וקיימת מעורבות של מספר צוותים תוטל אחריות הפעילות  . המורשה בצוות

והתיאום על עובד מורשה אשר יתאם פעילות הצוותים                                                



על כל עובד בצוות חובה להציב מנעול  , לפני תחילת משימה הדורשת נעילה עם מנעול אישי7.3
או התג עד  /או תג אישי על כוורת ייעודית או על מתקן מצבור למנעולים ולהשאיר את המנעול ו/ו

.    ידי העובד שהציב אותם-הסרת המנעול או התג רק על. לסיום משימתו על הציוד

בעת החלפת משמרות תתבצע החלפה של המנעולים והתגים האישיים כך שמחזיק 7.4
.  המפתח של כל מנעול הנמצא על הציוד יימצא במפעל כל עוד המנעול לא הוסר על ידו

על עובדי המשמרת היוצאת לדווח לעובדי המשמרת הנכנסת על בעיות וגורמי סיכון  , בנוסף7.5
.הנוגעים לפעילות בציוד

הדבר יעשה אך  , אם עובד עזב את המפעל וקיים צורך להסיר את מנעולו האישי בהיעדרו7.6
וזאת לאחר שהוא ווידא שהעובד אכן עזב את , ידי העובד המורשה האחראי על המשימה-ורק על
תג  /לברר אם קיימים סיכונים בהסרת המנעול( א)ולאחר שניסה ליצור עימו קשר כדי , המפעל

התיוג יבצע העובד המורשה ניהול  /לפני הסרת הנעילה. תג/ליידע אותו על הסרת המנעול( ב)ו
במטרה לוודא כי לא נשקפת סכנה לעובדים עקב , סיכונים של השלכות הסרת הנעילה והתיוג

.התיוג/ הסרת הנעילה 



שלבים בתהליך הסרת נעילה  . 8
ותיוג לציוד והשבתו לפעילות

או הציוד כדי /על העובד המורשה האחראי על ההסרה לבדוק את הסביבה הקרובה של המכונה ו8.1
וחומרים אחרים , כלים, וכי סביבת המכונה נקייה מחומרים, לוודא כי ציוד שאינו נחוץ הורחק מהמקום

כמו כן עליו לוודא שאין עובדים אחרים באזורי . העלולים להפריע לפעילות תקינה של המכונה או הציוד
(.  למשל בקצה מרוחק של צינור)סיכון בסביבת המכונה או באתרי קצה מרוחקים שלה 

".OFF"–יש לוודא כי לוח הפיקוד ואמצעי ההפעלה נמצאים במצב מופסק 8.2

(.כגון גידור לבטח)יש לחבר מחדש את כל אמצעי ההגנה של הציוד והמכונות 8.3

כל עובד מסיר בעצמו את המנעול והתג האישי  )יש להסיר את כל אמצעי נעילת האנרגיה ואת התגים 8.4
(.חסימות וכדומה, ריסוניםהסרת )ולהשיב את הציוד או המתקן למצב של פעילות , (שלו

.כעת ניתן לחדש את הזרמת האנרגיה למכונה8.6

.יש ליידע את העובדים בסביבת הציוד שהוא הושב למצב פעיל8.5



שלבים בתהליך הסרת נעילה  . 8
ותיוג לציוד והשבתו לפעילות

או הציוד כדי /על העובד המורשה האחראי על ההסרה לבדוק את הסביבה הקרובה של המכונה ו8.1
וחומרים אחרים , כלים, וכי סביבת המכונה נקייה מחומרים, לוודא כי ציוד שאינו נחוץ הורחק מהמקום

כמו כן עליו לוודא שאין עובדים אחרים באזורי . העלולים להפריע לפעילות תקינה של המכונה או הציוד
(.  למשל בקצה מרוחק של צינור)סיכון בסביבת המכונה או באתרי קצה מרוחקים שלה 

".OFF"–יש לוודא כי לוח הפיקוד ואמצעי ההפעלה נמצאים במצב מופסק 8.2

(.כגון גידור לבטח)יש לחבר מחדש את כל אמצעי ההגנה של הציוד והמכונות 8.3

כל עובד מסיר בעצמו את המנעול והתג האישי  )יש להסיר את כל אמצעי נעילת האנרגיה ואת התגים 8.4
(.חסימות וכדומה, ריסוניםהסרת )ולהשיב את הציוד או המתקן למצב של פעילות , (שלו

.כעת ניתן לחדש את הזרמת האנרגיה למכונה8.6

.יש ליידע את העובדים בסביבת הציוד שהוא הושב למצב פעיל8.5



מבדקים. 10
,  אחת לשנה יערך מבדק של התאמת תוכניות נעילה ותיוג של כל ציוד ומתקן10.1

.במטרה לוודא שהוא תקף ומתאים

והסרה מנעילה ותיוג  , תיוג, מעת לעת יבוצע מבדק כדי לוודא שתהליכי נעילה10.2
.פי נוהל זה-מבוצעים על

.אחת לשנה יערך מבדק לווידוא תקינות אמצעי נעילת אנרגיה במפעל10.3



בדיקות  
תקופתיות של  
מתקני חשמל

מהנדס בן עמי כופר: מרצה



בדיקות תקופתיות של מתקני חשמל

משתמשישלבטיחותםאתלהבטיחכדי,החשמלמתקןשלתקינותועלשמירה

.החשמלמתקני

.החשמלמתקניאמינותאתלהגבירהבדיקהמיועדתכןכמו

.כספילחיסכוןגםגורמות-מתאימותובדיקותנכוןטיפול

.החשמלמתקןשלנאותהלאחזקהעוזרות(תרמוגרפיותבדיקות)סריקות

.החשמלבמתקןובטיחותימיטבילשימושעוזרתמתאימהתחזוקה



האחריות על מתקן החשמל

החובה לכך שמתקן החשמל יהיה תקין ושלא , בהתאם לתקנות החשמל

יהיו בו ליקויים בטיחותיים העלולים לסכן את המשתמשים או את הסובבים  

מחזיקו או מפעילו  , בעליו, מתקינו, מוטלת על מתכנן המתקן, אותם במתקן

.בהתאם לעניין



קביעת מדיניות

צריכה להיות מדיניות אחזקה  -על כל מתקן חשמל 

.ומדיניות בדיקות



החובה לבדיקות תקופתיות של  
מתקני חשמל

oחוק החשמל ותקנותיו

o (חשמל)תקנות הבטיחות בעבודה

o (אסיפות)תקנות בטיחות במקומות ציבוריים

oהוראות כבאות והצלה

oתקנות רישוי עסקים

oתקנות משרד החינוך

oתקנות משטרת ישראל

oהנחיות חברות הביטוח



על פי תקנות החשמל

.ראשונההפעלהלפנילבדיקהדרישהקיימתהחשמלתקנותבכל

יסודישינויבושבוצעלאחרלבדיקהדרישהישנההתקנותברוב

שינוי בשיטת ההגנה של המתקן-שינוי יסודי

הגדלת המבטח של המתקן

בידוד, חומר המוליכים, שינוי בחתך המוליכים



סוגי בדיקות מתקנים

oלפני הפעלה ראשונה

oלצורך הגדלת חיבור

o שריפה או אחר/מחדשחישמולבמקרים של

oחידוש אספקה

oבדיקות תקופתיות

oלאחר שינוי יסודי



למתח נמוך-הדרישות בתקנות החשמל 

o מוט , כפפות–שנה או חצי שנה או שנתיים 1אחת ל –( ב)8סעיף –עבודה במיתקן חי

מבודד

o איכול מוגבר  )78, (שנים6אחת ל )77סעיף -חישמולהארקות ואמצעי הגנה בפני

79, (שנים5אחת ל 

o (שנים5אחת ל )26סעיף -גנרטורים למתח נמוך

o (שנים1אחת ל )11סעיף -מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה

o (שנים5אחת ל )13סעיף -מערכות אל פסק סטטיות

o אחת לשנה–14סעיף –העמסה והגנה על מוליכים מבודדים

o (חודשים6אחת ל )38, 37, 36סעיף -מתקני חשמל באתרים רפואיים

o (שנים2אחת ל )15סעיף -מתקני חשמל לתמרורי הוריה

o (שנים6אחת ל )15סעיף -מתקני חשמל בבריכה

o (  שנים1אחת ל )19סעיף -רב קומות בבניןמיתקן חשמל ציבורי



תרמוגרפיות( בדיקות)סריקות 

.אחת לשנה–( 3( )א)14סעיף –העמסה והגנה על מוליכים מבודדים 



(חשמל)הדרישות בתקנות הבטיחות בעבודה 

לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד  

.מפסק מגן אחת לחודש–( א)5סעיף –



(אסיפות)תקנות בטיחות במקומות ציבוריים 

o תאורת התמצאות -קבוע אסיפותהוראות בטיחות במקום–

.י אחראי מקומי"אחת לשבועיים ע–( 3)14סעיף 

o תאורת  -הוראות לבטיחות במגרש ספורט ובאולם ספורט

.י אחראי מקומי"אחת לשבוע ע–( 3)9סעיף –התמצאות 



על פי הוראות כבאות והצלה

בודק חשמלהמבנה
שנים5כל (  קניון)חנות או עסק במרכז קניות מקורה 

שנים5כל (בודד)ר "מ500מבנה או עסק מעל 

מבנה מחזיק חומרים מסוכנים ובעל היתר רעלים  /מתקן

C ,Bבסיווג 

שנים5כל 

מבנה מחזיק חומרים מסוכנים ובעל היתר רעלים  /מתקן

Aבסיווג 

שנים5כל 

שנים5כל תחנת תדלוק

כל שנה507ר "מ כהגדרתו בהוראת מכ"מתקן אחסון ומילוי גפ

בקיבולת עד  , 507ר "מ כהגדרתו בהוראת מכ"מחסן גפ

טון8

שנים5כל 

בקיבולת מעל  , 507ר "מ כהגדרתו בהוראת מכ"מחסן גפ

טון8

כל שנה

בו חונות  , ר"כהגדרתו בהוראת מכ, מ"חניון למכליות גפ

מכליות לכל היותר4

שנים5כל 

בו חונות  , ר"כהגדרתו בהוראת מכ, מ"חניון למכליות גפ

מכליות או יותר5

כל שנה

,  שמתקן החשמל בו( ס"לרבות חומ)מבנה או מתקן 

י מהנדס חשמל"בפיקוח ובדיקה באופן שוטף ע

שנים5כל 



על פי רישוי עסקים

ודרישות נוספות בהתאם  , (כבאות והצלה)תאורת חירום וכריזה -חניונים 
.לרשות



על פי תקנות משרד החינוך

.שנים5כל מוסד חינוכי ייבדק אחת ל 



על פי תקנות משטרת ישראל

.כל אירוע–אירועים המוניים 



על פי חברות הביטוח

.כל חברת ביטוח על פי החלטה שלה



1חלק 1525על פי תקן 

תחזוקת בניינים



מה נדרש לעשות מבחינת בדיקות חשמל  

o בתי קולנוע, כולל בתי תפילה. שנים5תקופתית אחת ל –לוחות חשמל ,

בתי ספר  , איצטדיונים, אולמות שמחה, אולמות כנסים, תיאטראות

.מפעלים, בתי מלון, (י הוראות משרד החינוך"עדיפות ע)

o שנים6י תקנות החשמל אחת ל "תקופתית עפ–בריכות שחייה.

o י התקנות"עפ–בתי חולים ומוסדות רפואיים.

o י התקנות"עפ–מתקן ציבורי רב קומות  .

o י התקנות"עפ–אתרי בנייה.

o 5תקופתית אחת ל –( אם קיימת)הגנה נגד ברקים המורכבת בגג הבניין

.שנים



oשנים5תקופתית אחת ל –' תנורים וכו, ספקי כוח, יגים'ג, דים"צב.

o מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד( 50מעל מתחV AC )  כולל כבלים

בכל –או זהה בתכונות H07RN-Fמסוג , לא פנדלכבלים לשימוש )מאריכים 

תקופתית אחת ל  –( ל או אחרים כגון חסיני אש"המקומות שימוש בכבלים מהסוג הנ

– PAT350י מכשיר מיוחד כדוגמת מגר "שנה ע1

.הינה חלקית מאד ולא מספקת–יעודיי מכשיר "עלאבדיקה 

o תקופתית אחת לשנה–ללוחות חשמל תרמוגרפיותסריקות.

o שנים5תקופתית אחת ל –חיזוק ברגים.



o י אחראי מקומי"חודשים ע3אחת ל -תקופתית –( פחתים)מפסקי מגן  ,

.י בודק חשמל עם מכשיר מתאים"שנים ע5-אחת ל

o תקופתית אחת לשנה-תאורת חירום וכריזה.

oי חשמלאי בודק "בדיקה ע–י החברה "ציוד ומיתקנים שתוכננו ויוצרו ע

.שנים5תקופתית אחת ל -לפני הפעלה ראשונית 

o תקופתית  -כמו כל מיתקן חשמלאי –בדיקת מעבדות אלקטרוניקה

.שנים5אחת ל 

o תקופתית אחת לשנה–מערך מתח גבוה כולל שנאים.

oרק בעל רישיון חשמלאי בודק–ח "מי יכול לבדוק ולהוציא דו.



מבוא לחוק ובטיחות
בן עמי כופר: מרצה



חוק החשמל ותקנותיו המעודכנות מהווים את הבסיס  
לביצוע לתפעול ולתחזוקה של מתקני חשמל , החוקי לתכנון

. תקינים בטיחותיים ואמינים

חוק החשמל



מוטלת החובה לפעול  , חובה על העוסקים בתחום החשמל
אי שמירה  . בהתאם לדרישות החוק ותקנותיו המעודכנות

. על החוק עלולה לגרום לענישה

חובה



מכון התקנים הישראלי הינו תאגיד ממלכתי הפועל על פי 
עיקר . 1953-הסמכויות שמעניק לו חוק התקנים שנקבע ב

. הכנת תקנים ישראליים: פעילותו של המכון

(י"מת)מכון התקנים הישראלי 



תקן הוא מסמך בו מפורטות הדרישות הטכניות החלות על מוצר 
התקן דן בתכונות שונות של המוצר קיימים  . כדי שיתאים לייעודו

.'תקנים גם לשיטות בדיקה הגדרת מונחים וכד

תקן



כסמל המציין מוצרים המתאימים לדרישות  , תו תקן נקבע על פי החוק
יצרן רשאי לסמן מוצריו בתו תקן לאחר שעמד בשני  . התקנים הישראליים

:קריטריונים

-א .אב טיפוס של המוצר עמד בדרישות התקן החל עליו

-ב שיש , המפעל הוכיח באמצעות מערכת האיכות שלו ומערך הייצור שלו
.ביכולתו לייצר את המוצר באיכות הנדרשת לאורך זמן

תו תקן



שהדבר דרוש לצורך שמירה על  , כאשר שר הכלכלה שוכנע
רשאי הוא או , בריאות הציבור או על בטיחותו או להגנת הצרכן

להכריז על תקן ישראלי כעל תקן , הממונה על התקינה בשמו
. אי עמידה בדרישות תקן רשמי עלולה לגרום לענישה. רשמי

תקן רשמי



רשאי היצרן שעמד  , במקרים בהם יש בתקן דרישות בטיחות בלבד
היתר לסימון  , לקבל ממכון התקנים, בדרישות התקנים הללו

. בטיחות-מוצריו בתו 

תק בטיחות



תקנות החשמל נוצרות מכוח חוק המקנה לשר האנרגיה  
את  ( 1954–ד"התשילחוק החשמל 13סעיף )והתשתית 

לרבות  , להתקין בכל ענין הנוגע לביצוע של חוק זה: "הסמכות
"תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל

תקנות החשמל



-א .הסברת מונחים ייחודיים לתקנות–הגדרות 

-ב .איסור ביצוע עבודות חשמל על ידי שאיננו חשמלאי

-ג דרישה להתאמת כל החומרים והציוד בהם משתמשים במתקן לתקנים 
.ישראליים

-ד .החובה לבדיקת כל מתקן טרם הפעלתו הראשונה

-ה .תחזוקה נאותה

-ו .הינה תמיד על מתקנים חדשים–תחולתן של תקנות חדשות 

-ז .חודש לאחר פרסומן12עד 6בדרך כלל בין –תחילת התקנות 

-ח מתכננו או , מוטלת על בעל המתקן–האחריות על קיום הוראות התקנות 
. הכול לפי העניין, או מפעילו, או מחזיקו, או בודקו, מתקינו

הפרקים המשותפים לכל תקנות החשמל



בטיחות בחשמל  והגנה בפני חשמול

בן עמי כופר: מרצה



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

, בטיחות העובדהדרכת בטיחות בחשמל מאפשרת שמירה על 

וכן מאפשרת למעסיק לשמור על בטיחותם ובריאותם של  

וחשופים  , סיכוני חשמל קיימים בכל מקום עבודה. עובדיו

אלא עובדים בכל מקצוע בו יש  , אליהם לא רק חשמלאים

. שימוש במכשירי חשמל

ישנה חשיבות גדולה למסירת מידע בתחום ולהדרכת העובדים  

.והדרכים למניעתם, לגבי אופיים של הסיכונים לאדם ולרכוש

הדרכות בטיחות בחשמל מהוות חלק מלימודי הכשרה  , בנוסף

.בהם יש שימוש במכשירים חשמליים, עבור מקצועות מסוימים

כללי



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

מטרת הדרכות בטיחות בחשמל
מטרת הדרכות בטיחות בחשמל מיועדות לתת לעובד  

בקיאות והבנה ברמה סבירה בכל הקשור לחשמל ואופן  

.  במסגרת תפקידו ועיסוקו, השימוש הנכון במכשירי חשמל

:יישום הידע הנלמד בהדרכות יכול להוביל לתוצאות הבאות

 , צמצום תאונות בעבודה ופגיעה בבריאות של העובדים

.לקוחות או בעלי עניין אחרים

 .מניעת נזקים לציוד

 .מניעת הפרעה לפעילות השוטפת

 הפסד שעות, פגיעה ברכוש, חיסכון כלכלי על תיקון ציוד

.עבודה ועוד



מטרת הדרכות בטיחות בחשמל
.כללי מקצוע מחייבים, נהלים פנימיים, הנחיות יצרן, תקנים, תקנות, עבודה לפי החוק

כאשר  , יש לציין כי הרוב המכריע של אירועי בטיחות בעבודה נגרמים כתוצאה מהתנהגות לא בטוחה
.הגורם האנושי הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר ליצירת עבודה בטוחה

.שימוש בציוד מתאים וכלי עבודה מתאימים

בטיחות בחשמל והגנה בפני חשמול

בן עמי כופר



נושאי ההדרכה
בטיחות לעומת אמינות לעומת כלכליות

מה מותר ומה אסור לעוסקים בחשמל

חוק החשמל ותקנותיו אוסרים על ביצוע עבודות חשמל ללא  

. רישיון מתאים

עבודת חשמל מוגדרת כל עבודה במתקן חשמלי הכולל כלי  

אינה נחשבת עבודת חשמל אלא  , החלפת נורה למשל)עבודה 

אם כן לצורך החלפתה יש צורך בפירוק ברגים או כיסויים  
(.באמצעות כלי

.סוגי רישיונות חשמל ואפשרויות הקבלה שלהם

.זים"מבטחים ומא,זרם קצר, זרם יתר, זרם עבודה: מונחי יסוד
הדרישות, החוק-בטיחות בעבודה 

ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

תאונות מוות מחשמול בעבודה
 ח תאונות העבודה הכלליות של משרד          "לפי דו

ממקרי המוות בשנה  6%-הכלכלה שהסתיימו במוות כ

.נגרמים כתוצאה מהתחשמלות

 ובענף המסחר 8%בענף הבנייה התאונות עומדות על 

מרבית ממקרי  . 12%והשרותים התאונות עומדות על 

בתחזוקה שוטפת  , המוות מקורם בליקויים בתפעול

.ובהקפדה על בטיחות בעבודה



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

מספר הגדרות
.מעבר של זרם חשמלי דרך גוף האדם= התחשמלות 

.הופעת מתח על גוף מתכתי כתוצאה מתקלה= חשמול 

.חיבור למסה הכללית של האדמה= הארקה 

אביזר מסוג נתיך או מפסק אוטומטי לניתוק זרם = מבטח

.יתר או זרם קצר במתקן בצורה אוטומטית

י  "מוליכים אחדים המותקנים יחד ומוגנים ע= מעגל חשמלי 

.מבטח משותף

נקודה במקור זינה רב מופעי שלגביה מתחי  = נקודת אפס 

במידה וקיים  . המוליכים האחרים סימטריים ושווים בערכם

.מוליך אפס הוא יחובר לנקודה זו



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

גורמים המשפיעים על עוצמת ההתחשמלות

 .משך זמן ההתחשמלות

 .עוצמת הזרם דרך גוף האדם

 .נתיבי זרם ההתחשמלות דרך גוף האדם

 :חוק אוםי "מפל המתח על גוף האדם ניתן לחישוב ע

U = I * R



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

התנגדות גוף האדם

ההתנגדות של גוף האדם מותנית במספר גורמים 
נע בין )  Ω 775- Ω 1900:)

 .מצב לחות העור

 .דרגת הבידוד של החלק בגוף–אופן הלבוש 



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

משך הזמן המרבי למעבר זרם ללא  
נזקים לגוף האדם

משך זמן  [mA]זרם חשמלי [Ω]התנגדות הגוף [V]מתח מגע

[Sec]ההתחשמלות 

501725295>

1001625720.45

23013751670.12

40013602940.08



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

?וולט50למה 
?שניות5ולמה 

 במתח של  V שווה התנגדות גוף האדם 50

-בממוצע ל  Ω ולכן זרם ההתחשמלות 1725

–הצפוי במקרה זה הינו כ  mA 29.

 כשזרם בעוצמה זו זורם דרך גוף האדם בפרק 

לכן  . שניות לא צפוי מוות5-זמן שלפחות מ

Vהתיר התקן מתח מגע שאינו עולה על  50

.שניות5ופרק זמן הפסקה שאינו עולה על 



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

סוגי ציודים

 ציוד סוג  I שחלקיו, ציוד המיועד לזינה במתח נמוך–

.החיים מבודדים בבידוד בסיסי בלבד

 ציוד סוג  II שחלקיו, ציוד המיועד לזינה במתח נמוך–

.החיים מבודדים בבידוד כפול או מוגבר

 ציוד סוג  III ,ציוד המיועד לזינה במתח נמוך מאוד–

.שאינו כולל מעגלים הניזונים במתח גבוה יותר



חשיבות ומטרות הארקה
-א מתח צעד והפרשי פוטנציאלים בין חלקים , מניעת עליית מתח מגע–בטיחות חשמלית 

.מעל הערכים הבטיחותיים, מתכתיים בזמן קצר

-ב כדי ( לולאת התקלה)יצירת מסלול בעל התנגדות נמוכה לזרמי הקצר –הגנה בפני זרמי יתר 

.להבטיח ניתוק אוטומטי על ידי מבטח של מעגל שיש בו תקלה

-ג ביצוע מעגל לזרם הברק עם מוליכות טובה בין מערכת קולטי ברקים לבין –הגנה בפני ברקים 

.מערכת הארקה

-ד חיבור סיכוך מעגלים רגישים לשדות אלקטרומגנטיים להארקה –הגנה על ציוד אלקטרוני רגיש 

.והתקנת פסי הארקה מיוחדים בתוך הציוד המהווים נקודת יחוס בעלת פוטנציאל קבוע

בטיחות בחשמל והגנה בפני חשמול

בן עמי כופר



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

שיטות הגנה בפני התחשמלות
 .הארקת הגנה

 .איפוס

 .בידוד כפול

 .מפסק מגן

 .מתח נמוך מאוד

 .שנאי מבדל

 .הארקת צפה

ההבדלים ביניהם יתרונות וחסרונות כל שיטה ודרישות חוק  
.החשמל לשימושים בשיטות הגנה במתקנים תעשייתיים 



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

הליקויים בחשמל הגורמים לשריפות
 .חיבורים לא טובים, רופפיםמגעים

 .חום כתוצאה מריבוי חוטים בצינורות
 .העמסת יתר

 .הרכבת אביזרים מעבר ליכולת המעגל

 .אוורור לא מספק

 .הרכבת לוחות חשמל ואביזרים במקומות לא מתאימים

 .שימוש בעומס גדול מהיכולת, שימוש לא נכון במפצלים
 .'וכדאי תחזוקה נכונה של צרכנים חשמליים

 .אילתורים



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

שיטות הגנה למניעת שריפת חשמל
 (.מפסק אוטומטי מגנטי תרמי ) ת"מאמ
 .נתיכים

 .פיזור חום מתאים

 .מערכת גילוי וכיבוי

 .צילומים תרמוגרפים

 .אטימות, ניקיון, חיזוק ברגים, תחזוקת מנע שוטפת

 , בדיקת הארקה-"( תקע עם סימונים)"שימוש במכשיר 

הפעלת, קוטביות
 .מפסק מגן



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

בדיקת כלי עבודה המופעלים  
בחשמל

בדיקות  -נוהלי השימוש והבדיקה של כלי חשמל מטלטלים 

י עובד  "כלי עבודה המופעלים בחשמל יבדקו ע. תקופתיות

:הבדיקה תכלול, מוסמך

 .בדיקת שלמות הכלי

 .בדיקת תקינות הבידוד
 1לכלים מסוג –בדיקת תקינות ההארקה 

י מכשור מיוחד המיועד לבדוק  "רצוי לבדוק את כלי העבודה ע

תקינות של כלי העבודה בזרמים מתאימים ובמתחי פריצה  

(.רצוי אחת לשנה) מתאימים 



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

בדיקת כלי עבודה המופעלים  
י מפעיל הכלי"בחשמל ע

, כלי חשמלי יש לבדוק את התאמתו/ בקבלת ציוד 

:הבדיקה תכלול

 .התאמה למתח בו מופעל הכלי

 .התאמת הכלי למערכת מוארקת או בעלת בידוד כפול

 .אישור התקן של הכלי

 .בדיקת שלמות ותקינות הבידוד



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

בדיקת כלי עבודה המופעלים  
י מפעיל הכלי"בחשמל ע

 רצוי שכלי עבודה חשמליים מטלטלים המוחזקים ביד 

. יהיו בעלי בידוד כפול או מוזנים במתח נמוך מאוד

 / על אף האמור לעיל מותר להשתמש בכלי עבודה 

כגון  ) מכשיר חשמלי מיטלטל כבד בעל הארקת מגן 

המוזנים  ( מ "מ16-מקדחה בעלת קוטר מקדח גדול מ

במקרה זה הם חייבים  . מלוח חשמל או כבל מאריך

, המופעל בזרם דלף, להיות מצוידים במפסק מגן

שיופעל לבדיקת תקינות אחת לחודש לפחות באמצעות  

.לחצן הביקורת שלו

 .ניתן להזין מכשירים אלה גם דרך שנאי מבדל



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

בדיקות תקופתיות
מפסקי מגן למי מותר מה  -בדיקות תקופתיות באתרי חשמל 

דרישות כבאות והצלה, לעשות

י חשמלאי בודק  "בדיקות בטיחות ע-בדיקה תקופתית 

מאפשרת לנו לוודא כי עבודות החשמל במתקן נעשו  , מתאים

תקנים  , חוק ותקנות החשמל, הבטיחות, על פי כללי המקצוע

ותקנות והוראות חברת החשמל ודרישות כבאות והצלה  
.הקשורים לנושא



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

בדיקות תקופתיות
:בבדיקת בטיחות החשמל מוודאים כי

 .הארקה תקינה ומתאימה למתקן הנבדק

 .התנגדות הבידוד עומדת בפני הדרישות ולא קיימת סכנת חשמול

 התאמה בין רכיבי החשמל למיניהם לשטח חתך המוליכים 

.המחוברים אליהם

 .אביזרי החשמל נושאים תו תקן ועומדים בסטנדרטים מתאימים



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

בדיקות תקופתיות
 .קיימים מיגונים מתאימים להגנה בפני מגע מקרי וחשמול

 . קיום תוכניות חשמל מעודכנת
 . בדיקת רציפות הארקה

 בדיקה מקיפה כולל זרם זליגה וזמן-בדיקת מפסקי מגן 

 (. מעבר לבדיקה עם לחצן הבדיקה על המפסק)

 . כיוון מפסקים

 .ייעוץ והמלצות לשיפור הבטיחות בחשמל

 רשויות, עיריות-מתן תעודת בדיקה המתאימה לרשויות 

 . משטרה ועוד, חברות הביטוח, כבאות והצלה, מקומיות

 שילוט מתאים 



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

פקודת הבטיחות בעבודה וכללי עבודה נכונים
:הפקודה והדרישות

לא עובדים אם אין סיבה מיוחדת-עבודה תחת מתח חי 

רצוי עם טסטר מיוחד-בודקים העדר מתח 

מומלץ שיהיה נוהל ניתוק כתוב לשים לב שלא  -בניתוק מתח 

שילוט  -מקבל מגנרטור חירום או מאל פסק או מזינה אחרת 

אם צריך משאירים עובד ליד  -אין להפעיל עובדים בקו -מתאים 
המפסק המתאים

מקופסת חשמל מיוחדת עם  -הזנת חשמל למיתקנים ארעיים 
מפסק מגן ועם נעילה

(לא כבל פנדל ועם מפסק מגן)תקניים -שימוש בכבלים מאריכים 

לא באופן קבוע-חשמל במפצלישימוש 



במקרה של התחשמלות
התחשמלות

.מצב בו זרם חשמלי חיצוני זורם דרך גוף האדם

פוטנציאל  , החשמל מחפש את הדרך הקצרה ביותר להארקה כלומר

מכשיר  , כבל חשמל חשוף: לדוגמא)חשמלי יזרום ממקור זרם גבוה 

(.ריצפה, אדמה: לדוגמא)למקום בו פוטנציאל הזרם נמוך יותר ( חשמלי

ועד ( נקודת כניסה)הזרם עובר במסלול מהנקודה בה נכנס לגוף 

במעברו גורם הזרם נזק רב לגוף בשל  (. נקודת יציאה)לנקודה בה יצא 

היוצרות שביל הרס ברקמות דרכן הוא , שחרור אנרגיה גבוהה של חום

.עובר

.אין בידוד מושלם מפני התחשמלות ולכן חובה לנתק את זרם החשמל

בטיחות בחשמל והגנה בפני חשמול

בן עמי כופר



במקרה של התחשמלות
סימנים

.כוויות בנקודות הכניסה והיציאה–סימנים סביבתיים 

סכנות

כוויות קשות פנימיות וחיצוניות

נזק פנימי רב בהתאם להתקדמות הזרם

(לרוב ללא סיפור של חבלה)שברים בעצמות ארוכות 

דום לב, הפרעות קצב לב–הסכנה העיקרית 

בטיחות בחשמל והגנה בפני חשמול

בן עמי כופר



מה עושים
טיפול

 י "הרחקה מהגורם ע/יש לנתק את מקור החשמל

.חומר מבודד

 אין לגעת בנפגע לפני ניתוק הזרם או הרחקה 

מהגורם המחשמל

 יש להזעיק את חברת החשמל–באם צריך 

 יש לפעול בהתאם לאפשרויות להחייאה

 בטיחות בחשמל והגנה בפני חשמוליש להעביר את הנפגע לטיפול רפואי

בן עמי כופר



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 

לסיכום
מרבית  . אנשי אחזקהישנם , או מתקן , בכל מפעל מוסד

אולם יש  .המשימות המוטלות עליהם הינן בתחום האחזקה

לעיתים שאותם עובדים נדרשים למשימות אחזקה במתקני  

.חשמל או בציוד חשמלי

ביצוע עבודה ללא רישיון מסכנת את העובד והמעביד כאחד  

ובמקרה של התחשמלות העובד או משתמש אחר במתקן  
. עשויות להיות לעבודה זו משמעויות מרחיקות לכת

בין היתר עבירה פלילית 

.של בעל המתקן-אחריות על המתקן 



ל י חשמו בפנ הגנה  ו חות בחשמל  בטי

פר כו עמי  בן 



בדיקת מפסקי מגן הפועלים  
בזרם דלף

בן עמי כופר: מרצה



: הגדרה

מפסק מגן בזרם דלף מפסיק את המתקן המוגן על ידו בצורה אוטומטית במקרה של 
(. זרם דלף הינו זרם הזורם לאדמה)הופעת זרם דלף במתקן 

.שיטה זו מחייבת קיום מערכת הארקה במתקן המוגן ובמקור הזינה

:עיקרון פעולה

כשהזרמים שווים אין דליפת זרם . מדידת הפרש הזרמים במוליכים המחוברים אליו
.  מצביע הדבר על כך שחלק מהזרם סגר מעגל דרך האדמה, כשקיים הפרש. במתקן

.כלומר קיים פגם בבידוד או שנגרם חשמול

הוא מפסיק , עבורו תוכנן המפסק( הרגישות)כשאי שוויון הזרמים גדול מזרם ההפעלה 
.את הזנת החשמל למתקן

-אי השוויון המקובל להגנה על חיי אדם צריך להיות קטן מ 30mA.

( ממסר פחת)מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה 



מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה



( ממסר פחת)מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה 



( ממסר פחת)מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה 



מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה 
(חד פאזי)



מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה
(חד פאזי)



חצי מחזור מחזק חצי מחזור מחליש

שילוב בין מגנט קבוע וסליל יוצר שדה מגנטי חזק יותר מאשר המגנט הקבוע בחצי מחזור 
.ושדה חלש יותר בחצי המחזור השני, ראשון

ACהפסקת הזרם במעגל בממסר מסוג  .מתרחשת במחצית המחזור המחליש

.בהעדר חצי מחזור מחליש הזרם לא יפסק והזורע לא תשוחרר

שילוב מגנט קבוע וסליל מוזן במתח חילופין



: )מפסקים לשימוש כללי G (General

ACדגם  .לא תיקני2001מיולי . בלבדסינוסואילדיםרגיש לזרמי תקלה –

Aדגם  מגיב למתח פועם ולזרמי תקלה בהם קיים , סינסואידלייםרגיש לזרמי תקלה –
.מרכיב של זרם ישר

Bדגם  כמו כן לצרכנים . מיועד למתקן חשמלי המוזן ממתח ישר או מיושר בלבד–
.שבעת תקלה בהם תהיה צריכה של מתח ישר

SIדגמים מיוחדים כמו  – Super immunized מתוצרת Merlin Gerin או AP-R
ABBמתוצרת  ממסרים אלה בעלי , (דגמים דומים קיימים אצל כל היצרנים הגדולים)
אך עמידים בפני ניתוקים בלתי רצויים בשל הפרעות Aתכונות של מפסק מגן מסוג 

משמשים להגנת מתקנים בהם יש . או שינויים מהירים במתח, הרמוניות, בתדר גבוה
.'ברקים וכד, מסנני הפרעות, קווים ארוכים, ווסתי מהירות, ספקים ממותגים

הדגמים השונים של מפסקי מגן



: מפסק מגן בזרם דלף Redisual Current Device – RCD - הינו אביזר חשמלי
מחלקים את  . שתפקידו להגן על אנשים וציוד מפני מגע בין מוליך חי והאדמה
:משפחות3-הממסרים ל

-א RCCB – RDSIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS התקנים הרגישים לזרם
לפיכך חייבים התקנים אלה להיות מחוברים בטור לאמצעי  . לאדמה בלבד

.שיפסיקו זרמי יתר וזרמי קצר( נתיך, ז"מא, מפסק)הפסקה 

-ב RCD-blocks או , התקנים המורכבים על מפסקי זרם: התקנים משולבים–
להבטחת הפסקה בעת זליגה  , ומחוברים אליהם חשמלית ומכנית, זים"מא

.עומס יתר או קצר, לאדמה

-ג CCBO – Current Circuit Breaker Overcurrent Protection Residual ממסר
קצר וזליגה , התקן יחיד שמבצע הפסקת המתקן בעומס יתר: פחת משולב

.לאדמה

סוגי הגנות בפני זרם דלף



מפסק פחת משולב דו וארבע קטני



מפסק פחת משולב



ממסר פחת הכולל מנגנון יתרת זרם



.בחלק מחוק ותקנות החשמל נדרשת בדיקה תקופתית של מפסקי מגן בזרם דלף

לא נבדקים מהירות פעולת . בבדיקה זו נבדק המפסק באמצעות לחיץ הבדיקה שלו
. הממסר והזרם בו הוא פעל

מוגדר כי מפסק מגן " מתקן חשמלי ארעי באתר בניה"בתקנות החשמל העוסקות ב
י  "חודשים לפחות באמצעות מכשיר בדיקה למפסקי מגן ע3-בזרם דלף ייבדק אחת ל

.חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי לפחות

גם באתרים רפואיים נדרשת בדיקת זמני הפעולה של מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף 
.לאדמה אחת לחצי שנה

רוב מכשירי הבדיקה המשולבים בודקים גם את פעולת מפסק המגן בזרם דלף ואת 
במכשירים המשלבים  . קיימים מכשירים ייעודיים לכך. מהירות פעולתו בזרמים שונים

גם מדידת לולאת תקלה ניתן לקבל גם חישוב של מתח המגע הצפוי במקרה של  
ממכשיר סוג חישמול I.

בדיקת מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף



IECמפסקי מגן בפני זרם דלף לאדמה נדרשים לעמוד בתקן  61557-6.

61008תקן  IEC/EN :של פעולת מפסק מגן הפועל בזרם דלףהמיירבייםקובעים את הזמנים 61009-ו

ACמתאימים לדגמים  -ו A

בדיקת מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף

(mSec)מירביזמן פעולה זרם פעולה

0.5*I∆nצריך להישאר מחוברהממסר

1*I∆n300

2*I∆n150

5*I∆n40

>5*I∆n40



זמן במפסקי מגן /אופייני זרם ABB



(סלקטיבית)מפסק מגן בזרם דלף להקניית הבחנה 



:אופן חיבור מכשיר הבדיקה

בדיקת מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף



RCD t

: בדיקת משך זמן תגובת ממסר הפחת בזרמים שהם כפולות של זרם הדלף הנקוב
x1/2, x1, x2 and x5

RCD I

. עלייה איטית של הזרם לאבחן את ערך הזרם המדויק הגורם להפסקת מפסק המגן

AUTO

.בדיקה אוטומטית של זמני התגובה לפי התקן

.הבדיקה תיפסק, במידה והמפסק לא הגיב בפרק הזמן המרבי המותר בתקן

אפשרויות בדיקה3



בדיקת אירועים המוניים
בן עמי כופר: מרצה



מבוא
:אפשרויות3-הזנת החשמל באירוע המוני מגיעה בדרך כלל מאחד מ

1. .תשתית החשמל הקיימת במתקן

2. .גנרטורים

3. .המקורות2שילוב 

שילוב מקורות הינו בעייתי ואפשרי רק כאשר המתחמים ברורים כמו הזנת  
.הבמה וכל יתר המתקנים מהזנה קבועה והזנת דוכנים ממקור אחד או להפך

יתכן גם מצב שכל במה מוזנת ממקור אחר אך חייבת להיות הפרדה ברורה  
. ומוחלטת בניהם



מבוא
?מהי שיטת ההגנה בפני חשמול באירוע

.  כשההזנה מגיעה ממערכת החשמל הקיימת המתקן המזין על פי רוב מאופס
האם ניתן להוציא מוליך הארקה ממתקן מאופס אל מחוץ לתחום ההשפעה של 

?הארקת היסוד של המתקן המזין

?אם התשובה היא לא מהן החלופות

-א .הארקה מקומית של כל צרכן בלי להוציא מוליכי הארקה

-ב .זינה צפה

כבלי ההזנה יכילו מוליך הארקה והמתקן יוזן  , שתי התשובות אינן מעשיות
. באמצעות כבלים מאריכים הכוללים מוליך הארקה



מבוא
?מהי שיטת ההגנה בפני חשמול? מה קורה כשהאירוע מוזן מגנרטור

.הארקת שיטה–הגנרטור מוארק באמצעות אלקטרודה 

?האם ערך התנגדות הארקת השיטה ביחס למסת האדמה תקין

.או שהערך אינו נבדק! התשובה היא לפעמים כן

?מה קורה בהמשך

. מוליך ההארקה עובר באמצעות כבל ההזנה והכבלים המאריכים



הארקת שיטה בגנרטור



T-T
?T-Tהאם שיטת ההגנה בפני חשמול היא 



T-T
...התשובה היא חד משמעית ברוב המקרים לא

.אנו לא מאריקים את הגופים המתכתיים

.אום בדרך כלל5-התנגדות הארקת השיטה אינה קטנה מ

.אום בדרך כלל או שלא קיימת כלל5-התנגדות הארקת הגנה אינה קטנה מ



איפוס
?אולי איפוס

.גם כאן התשובה שלילית

.איפוס לא ניתן לקיים במתקן ללא הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים

.איפוס לא ניתן לקיים באתר ארעי



TN-S
חייבים לבצע הארקת שיטה והארקת גופים מתכתיים TN-Sבשיטת 



TN-S
TN-Sאם שיטת ההגנה היא  :יש לקיים מספר כללים

1. .אום20התנגדות הארקת השיטה תהיה עד 

2. .אום20התנגדות הארקת הגופים המתכתיים תהיה עד 

3. .המתקן המוזן יהיה שווה פוטנציאלים



TN-S
:אם כך

1. .אום20נדרש לבצע הארקת השיטה שהתנגדותה תהיה עד 

2. .אום20נדרש לדאוג שהתנגדות הארקת הגופים המתכתיים תהיה עד 

3. מדרגות מתכתיות , גשרי תאורה, הבמה, נדרש להשוות את הפוטנציאלים של כל הגופים המתכתיים
. ועוד



?אם כך מה עושים
.כהגנה בלעדית( פחת)הפתרון מפסק מגן 

: במקרה זה נדרש שעכבת לולאת התקלה תהיה קטנה מ zloop≤
𝑈𝑝ℎ

10∗𝐼∆𝑛

אולם האם ניתן להתקין מפסק מגן לזרם דלף של , ערך זה קל להשיג 30mA על
?כל המעגלים

:אפשרויות3קיימות 

.30mAמפסק מגן אחד על כל המעגלים לזרם של דלף של 

.מפסק מגן נפרד לכל מעגל

מפסק מגן לזרם דלף גדול יותר על כל המעגלים בשילוב מפסקי מגן לזרם דלף 
30mAשל  .בהמשך



פחת כהגנה בלעדית
:אפשרויות3קיימות 

1. 30mAמפסק מגן אחד על כל המעגלים לזרם דלף של  לא מעשי יהיו –
.הפסקות רבות

2. אפשרי אך דורש מפסק מגן לכל מעגל היוצא –מפסק מגן נפרד לכל מעגל 
.מהגנרטור

3. מפסק מגן לזרם דלף גדול יותר על כל המעגלים בשילוב מפסקי מגן לזרם 
30mAדלף של  בתנאי והמפסק סלקטיבי ומתאים לתנאי בעמוד –בהמשך 
.הקודם



ערכי זרם של ממסרי פחת וזמני תגובה



ערכי זרם של ממסרי פחת וזמני תגובה



ערכי זרם של ממסרי פחת וזמני תגובה



סלקטיביות בין ממסרי פחת מתוצרת שניידר



בדיקות נוספות
בדיקת הלוחות המוזנים

בדיקת מפסקי מגן

בדיקת תקינות הארקה בבתי תקע

בדיקת הארקת מתקני התאורה

בדיקת לוחות החשמל בבמה


