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 חשמול

תקלה במוליכי וחיבורי חשמל יכולה לגרום להופעת מתח על גופים מתכתיים )מכשירי חשמל כגון מכונת 

 כביסה(. החשמול עלול לסכן בני אדם.

 התחשמלות

של אדם במוליך או גוף מתכתי נושא מתח יגרום לזרם חשמלי דרך גוף האדם לרצפה עליה הוא עומד  מגע

 ועלולה לגרום לפגיעה ולמוות.

 הארקה

כדי לספק הגנה בפני חשמול והתחשמלות מבצעים חיבור של כל חלקי המתכת בבית למוליך חשמלי מסיבי 

הנמצא באדמה, כך שבעת תקלה הגורמת לחשמול )מתח על גוף מתכתי( יופיע זרם גדול שיגרום לנתיך 

 להפסיק את החשמל ולמנוע סיכוני התחשמלות. 

 ממסר פחת

הוא מפסק הממוקם בלוח החשמל הראשי ותפקידו לזהות זליגת חשמל ממסר פחת הידוע גם כ"מפסק מגן" 

במערכת ולבצע ניתוק מיידי של זרם החשמל במקרה של זליגה. במצב בו קיימת הארקה תקינה יתאפשר 

זיהוי מיידי על ידי ממסר הפחת במקרה של זליגת חשמל וניתוק הזרם בעקבותיו. לעומת זאת, במצב בו 

ר הפחת יזהה זליגה וינתק את הזרם רק לאחר שיווצר מגע על ידי אדם או גוף ההארקה אינה תקינה ממס

 מוליך אחר, כך שלא ניתן יהיה למנוע לחלוטין את סכנת ההתחשמלות.  

 תקינות מערכת ההארקה ואמצעי ההגנה

תקינות מערכת ההארקה היא בעלת חשיבות עליונה להגנה מפני התחשמלות. ביצוע שינויים במבנה, פגעי 

זג האוויר וגורמים נוספים מובילים לכך כי מערכת הארקה שאינה מתוחזקת כראוי עשויה להיפגע או מ

 לאבד מאמינותה במרוצת השנים.

חיבור לברזלי היסודות של הבניין המבטיח  -לא הייתה חובה להארקת יסוד 1978במבנים שנבנו לפני שנת 

באמצעות חיבור מוליך לצנרת המים. החיבור חיבור והגנה טובה והארקת המבנה בוצעה במקרים רבים 

 מסוג הזה חשוף לסכנה מוגברת של תקלות ושינויים הפוגעים בתקינות מערכת ההארקה. 



 

 

 

מנתונים שהגיעו לידי מינהל החשמל ברשות החשמל, בשנים האחרונות מתרבים המקרים בהם, יתרה מכך, 

ים, שינויים בלוח חשמל ראשי וכו', שיפוצ ארקה,המוליך החלפת צנרת המים או בעקבות גניבת בעקבות ה

מה שחושף את הדיירים  או ללא מערכת הארקה כלל,/ו תקינה ללא מערכת הארקה חלק מהבניינים נותרים

  לסכנה מוגברת של התחשמלות.

 .בכל מקרה שמרגישים חשמול קל מנגיעה בגוף מתכתי, יש להפסיק את החשמל ולהזמין חשמלאי

 

 ואמצעי ההגנהבדיקת תקינות הארקה  .2

 תקינה. יאמאחר ומערכות הארקה וההגנה בפני חשמול הינה מערכת מצילת חיים חשוב לוודא שה

כדי להבטיח את תקינות המערכת מומלץ לוודא שבוצעה בדיקה תקופתית. אם אין מידע לגבי בדיקה 

דיקה ואישור שבוצעה בעשר שנים האחרונות, רצוי להזמין בדיקה ולשמור את תיעוד המפרט תוצאות הב

 התקינות של מערכת ההארקה וההגנה בפני חשמול.

שמשתמש במכשירי מדידה לבדיקת איכות הארקה.  בעל רישיון חשמלאי בודקהבדיקה מתבצעת ע"י 

אחת לעשר. חשוב במיוחד לבצע בדיקה במבנים שנבנו לפני שנת  , לכל הפחות,מומלץ לבצע את הבדיקה

1978 . 

ל ממסר פחת. מומלץ לבצע בדיקת תקינות של ממסר פחת ע"י לחצן הבדיקה יש לוודא שקיים בלוח החשמ

 אחת לחודש. אם לא תקין להזמין חשמלאי לתיקון דחוף.

מאחר ותקלה בהארקה ובהגנה בפני חישמול מסכנת בעיקר את הדייר/המשתמש בדירה, חלה עליו אחריות 

יש לציין כי האחריות על  .בבעלותו , אף בדירות שכורות שאינןלוודא שמערכת החשמל תקינה ובטוחה

תקינות המיתקן מוטלת על מתכנן מיתקן, על המתקין, על הבעלים, על המחזיק או על המפעיל, הכל לפי 

 העניין. 

במידה ונמצאים ליקויים במערכת ההארקה או באמצעי ההגנה בפני חשמול יש לפעול לתיקון הליקויים 

 .חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המיתקןללא דיחוי. עבודות החשמל יבוצעו על ידי 

במתח עד  חישמול )הארקות ואמצעי הגנה בפני החובה לשמור על תקינות המערכת מעוגנת בתקנות החשמל

(. התקנות קובעות כי במיתקן בו נתגלו ליקויים יש להפסיק את המיתקן או 1991 –התשנ"א  וולט, 1000

 החלק הלקוי עד לתיקון התקלה.

 בדיקת תקינות הארקה והגנות בפני חשמול תמנע אסון.

 
 

 


