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אנרגיה חשמלית

אנרגיה חשמלית  
,  היא נטולת ריח

צליל וממד, צבע
ניתן לזהות את  

הימצאותה  
מכשירי באמצעות 
בלבדמדידה 

הסיכון נובע  
מהעדר אזהרה  
מוקדמת מפניה



תאונות חשמל  
נגרמות בדרך כלל  
מהסיבה הקשורה  

,  חוסר הכשרהלגורם האנושי
ידע וניסיון  , מיומנות

ביטחון   , העובד
עצמי מופרז

חוסר בחוקים  
אי  , ותקנות

הספקת ציוד אישי  
וחוסר זמן

תאונות חשמל



כדי למנוע תאונות חשמל חשוב להכיר את  
, תכונות האנרגיה החשמלית

.חישמולאת מבנה המערכת ואמצעי ההגנה בפני 



סכנות מאנרגיה חשמלית ומניעתן

התחשמלותשריפות

מעבר זרם דרך גוף האדםנזק לציוד ולרכוש

פגיעות גופניות

מוות



. הסיבות לתאונות הן רבות ומגוונות

י אכיפה קפדנית של "את מרביתן ניתן למנוע ע
הן בקרב  , נוהלי בטיחות בעבודה עם ציוד חשמלי

חשמלאים–כלל העובדים והן בקרב בעלי המקצוע 



: נוהלי הבטיחות נגזרים מתוך שורה ארוכה של מסמכים כגון

נוהלי בטיחות

תקנים ישראליים ואחרים,חוק החשמל ותקנותיו 

תקנות התכנון והבניה ועוד, פקודת הבטיחות בעבודה

ולהתאימם לצרכי  כל מקום עבודה חייב להכין את נוהלי העבודה 
המפעל הייחודיים

רשויות מקומיות, חברות ביטוח, דרישות רשות הכיבוי



מודל תאונות חשמל

סיכוןמפגע
תאונות  
חשמל +=



?מהו מפגע

מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאות  
או נזק לרכוש, האדם

סיכוןמפגע
תאונות  
חשמל +=



?מה יש לסלק כדי לצמצם את גורמי המפגע

אביזרים בלתי תקינים

כבלים מאריכים

שימוש חריג במפצלים

ציוד ומכשור לא תיקני

אפשרות למגע מקרי במוליך חי-לוחות חשמל פגומים 

סיכוןמפגע
תאונות  
חשמל +=



?מהו סיכון

פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות  
האדם או נזק לרכוש

סיכוןמפגע
תאונות  
חשמל +=



?כיצד ניתן לצמצם את גורמי הסיכון

הדרכה והסברה

ציוד מגן אישי

סקר סיכונים וסקר נפגעים+ בדיקות תקופתיות 

נוהלי עבודה קפדניים

י חשמלאים מורשים"עבודות חשמל ע

סיכוןמפגע
תאונות  
חשמל +=



מתוך פקודות  
:  הבטיחות בעבודה
חובת המעסיק  
במסירת מידע  

לעובד
הצורך להסביר  

לעובד את הסכנות  
הכרוכות בסביבת  

העבודה
פעולה זו נעשית  

י הדרכה  "ע
והעשרה מקצועית

הדרכה והסברה



תשתיות-בדיקות תקופתיות 

לוחות חשמל ומוליכים

בדיקת לולאת התקלה▪

(פחת)בדיקות תקינות מפסקי מגן ▪

(מגר)בדיקת רמת בידוד ▪



ציוד חשמלי–בדיקות תקופתיות 

נייח-כלי עבודה מטלטלים וציוד נייד

EARTH BONDבדיקת רציפות הארקה ▪

INSULATIONבדיקת רמת בידוד ▪

LEAKAGEבדיקת זרם זליגה ▪



חוק החשמל
פקודת הבטיחות  
בעבודת חשמל  

(1990)

נוהל עבודה 
במתח חי  
וקרבתו  

(2014)

נהלי עבודה

 LOTOנוהל 
נעילה ותיוג



חשמלאי מורשה

.י אנשים שאינם חשמלאים"ביצוע התקנות חשמל ע

(:6סעיף )ביצוע עבודות חשמל -1954ד"התשי, חוק החשמל

אלא אם יש בידו רישיון מאת  ,לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל 
, המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון * המנהל

.תקופת תוקפו של הרישיון תיקבע בו

המנהל לענייני חשמל במשרד הכלכלה והתעשייה  * 



רישוי חשמלאים

הגבלת זרםסוג הרישיון  

בפיקוחו של בעל רישיוןעוזר רישיון חשמלאי  

1x40Aמעשי  רישיון חשמלאי  

3x80Aמוסמך  רישיון חשמלאי  

3x250Aראשי  רישיון חשמלאי  

3x400Aטכנאי רישיון חשמלאי  

3x630Aהנדסאי  רישיון חשמלאי

ללא הגבלהמהנדס רישיון חשמלאי  

1,2,3בודק רישיון חשמלאי  

לפי תחום עיסוקו למעסיקמסויגרישיון חשמלאי  

לפי תחום התמחותושירותרישיון חשמלאי



סוגי בדיקת מתקני חשמל

בדיקה לאחר  
ביצוע שינוי יסודי  

במתקן

בדיקה תקופתית
בדיקה לצורך  
חידוש אספקה

בדיקה במקרים  
/  חישמולשל 

שריפה

בדיקה לצורך  
הגדלת חיבור

בדיקה לפני  
הפעלה ראשונה



ניתוח סטטיסטי של תאונות עבודה קטלניות 
בתעשייה בארץ

בממוצע בשנה  
נפגעים באופן קטלני  

מהתחשמלות
עובדים3.4

בממוצע בשנה  
נפגעים בתאונות  

עובדים58.2עבודה 

תאונות התחשמלות  
5.8%מהוות 

מכלל התאונות

בממוצע בארץ 
נפגעים בתאונות  

70,000-כעבודה 
.עובדים

בהנחה שאחוז הנפגעים 
מהתחשמלות נותר  

כל שנה  ,5.8%בסביבות 
נפגעים/מתחשמלים

עובדים4,100-כ

כל חודש  
מתחשמלים רק  

בתעשייה
עובדים341-כ

בכל יום מתחשמלים  
עובדים10מעל 



ריכוז מקרי התחשמלות



ריכוז מקרי התחשמלות



ריכוז מקרי התחשמלות



שימוש בכבל מאריך

סיכוןמפגע
תאונות 
חשמל

+=

בעוד קצהו מחובר למקור המתח  , במהלך גלגול כבל מאריך חשמלי לקוי•

התחשמל העובד למוות, החשמלי

רטובהמאצרההעובד נמצא בתוך •

קבע את מותו של העובד                                               , א"שהגיע עם אמבולנס מד, רופא•

כבל מאריך 
לא תקין

גלגול הכבל בעוד קצהו
מחובר למקור המתח

והמצאות העובד 
רטובהמאצרהבתוך 

התחשמלות העובד



משולש של גורמים–תאונות חשמל 

תאונות  

חשמל

מכשירים  
וציוד  
מחובר

תשתית 
מערכת  
החשמל

המשתמש 
באנרגיה  
חשמלית



תודה על 
השתתפותכם
!הישארו זהירים



רמת מתחים שימושיים בארץ

עד  –מתח נמוך מאוד 

V50

1000V-50Vמתח נמוך 

(230V) (400V)

מתח גבוה 

1000 – 50,000V

(22kV) (33kV)

מתח עליון  

161, 000V

מתח על

400, 000V


