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 מבוא

 
שדות מגנטיים נמצאים בכל מקום בו קיים זרם חשמלי. השימוש הנרחב בחשמל במבנים מחייב התקנת  .1

כבלים מסוגים שונים, ארונות אבטחה, מונים ועוד. מעבר חשמל הכוללות , בתוכם תשתיות חשמל

רם, המבנה שדות מגנטיים. רמת השדה המגנטי נקבעת בהתאם לעוצמת הז םסביבבתשתיות אלה יוצר 

 והמרחק ממנו.  חשמלה הגיאומטרי של מתקן

(, הפועלת בחסות ארגון הבריאות העולמי ICNIRPועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת )וה .2

(WHO), שדה מגנטי, שהינן קצרות טווח.  למיליגאוס עבור ההשפעות הידועות ש 1,000של ערך סף  הקבע

שהוקמה ע''י  "לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמלדת מומחים וע"ח "בדו 2005ערך זה אומץ בשנת 

  מיליגאוס. 2,000-ל ICNIRPע''י הסף הועלה  2010[. בדצמבר 4המשרד להגנת הסביבה ]ראה סעיף 

שהייה רציפה לאורך זמן בשדות מגנטיים  השפעות בריאותיות ארוכות טווח עקבהאפשרות לקיום   .3

עקב העדר ודאות בקיום השפעות שך יותר משלושים וחמש שנה. הקיימים סביב מתקני חשמל נחקרה במ

 תמדיניות המבוססבישראל, כמו גם במדינות מערביות רבות,  צהאומ, אם בכלל ,והיקפן המצומצם אלו

 להיווצרהעלולים שדות המגנטיים החשיפה ל. מטרת עיקרון הזהירות הינה צמצום "עיקרון הזהירותעל "

 כלסים דרך קבע, באמצעות אמצעים טכניים מקובלים ובעלויות סבירות. במקומות מאו ממתקני החשמל

בדוח ועדת המומחים.  2005המלצות לאמצעים הראויים להיכלל במסגרת עקרון הזהירות פורסמו בשנת  .4

המלצות הוועדה . 2006ההמלצות  קיבלו תוקף סטאטוטורי בחוק הקרינה הבלתי מייננת משנת 

 הסביבה בכתובת: מפורסמות באתר המשרד להגנת 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/vadat_mumchim_1.pdf 

מתאים גם חלקן , אך חשמל מחוץ למבנהמחים מכוונות למתקני רשת מרבית ההמלצות בדו"ח ועדת המו .5

או  חדרי השנאהביחס ל פרטניותהמלצות קיימות בדו"ח  ,לדוגמה, . כךלתשתיות חשמל בתוך מבנים

העקרונות הבסיסיים לצמצום השדות המגנטיים ניתנים ליישום גם על מתקנים  ארונות חשמל במבנים.

תכן שהייה ממושכת יכוללים הרחקת תשתיות החשמל ממקומות בהם תהם אחרים שלא פורטו בדוח, ו

 של בני אדם וכן הגברת הקיזוז ההדדי בין שדות הנוצרים סביב מוליכים סמוכים.

חברת החשמל מחויבת על פי דין ועל פי מדיניותה ליישום עיקרון הזהירות. לאור זאת, החברה דורשת   .6

יותקנו בהתאם לעקרון זה. מדריך זה נועד להנחות ם חדשיבמבנים הנבנות עבורה שתשתיות חשמל 

 בתוך מבניםחשמל הביחס לתשתיות חברת אדריכלים ויועצי חשמל לגבי אופן יישום עקרון הזהירות 

 , או בתוספות בנייה למבנים קיימים.חדשים

ות אדריכלים וליזמי המבנה לתכנן ולהקים מתקני חשמל פרטיים בהתאם להוראלהחברה  ממליצה בנוסף .7

 בתחום.  יולעקרונות בבסיס מדריך זה, תוך היוועצות, במידת הצורך, בגורם מקצוע

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/vadat_mumchim_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/vadat_mumchim_1.pdf
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 המדריך כולל:  .8

ין /היזם/ הקבלן בכל הקשור ליישום ימתכנן הבנכלפי הנחיות ודרישות של חברת החשמל  .א

תשתיות חברת החשמל לבין ין יעיקרון הזהירות בממשק בין התכנון האדריכלי של הבנ

  .יןיבבנ

 ות לעניין יישום עיקרון הזהירות ביחס לתכנון והתקנת מתקני חשמל פרטיים. המלצ .ב

. בתחום ייובהר, כי בכל הנוגע למתקני החשמל הפרטיים, המדריך אינו מחליף היוועצות בגורם מקצוע .9

להיעשות תוך עמידה בהוראות חוק החשמל ותקנותיו ותוך שמירה על  התכנון בכל מקרה חייב

 שמל. עקרונות בטיחות הח

 
 הגדרות .1
 

 

 

 .)להמחשה בלבד( תשתיות חשמל ראשיות במבנהל ה: דוגמ1 'מס איור
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 .)להמחשה בלבד( בשיטת פיזור מונים תשתיות חשמל במבנהל הדוגמ:  2 'מס איור

 
 . של המבנה נית/ מש ארון בו מותקנת האבטחה הראשית  –ארון אבטחה 

   או משנית( למבנה תראשי)

 

 .ואת המבטחים שלו ארון המרכז בתוכו מספר מונים  – ון ריכוז מוניםאר

 

 המכיל את  מבטחי חח"י  שלפני המונים. בודדארגז מ  – קומתי יםארגז מבטח

 

 ארגז המכיל את מהדקי ההסתעפות של חח"י.  –ארגז הסתעפות קומתי 

 

 חברת מחברים את רשתה, ואת הקומות את המבנה ניםהמזי םכבלי  –  ההזנה יכבל

קומתי או לארגז ארון אבטחה לאו  תלארון אבטחה ראשי החשמל ()כבלי הזנה למבנה והמזינים

  . הסתעפות וארגז מבטחים קומתי

 

באותה הקומה בה במבנה המבטחים הדירתיים ולוחות המונים  מיקום   – פיזור מונים

 . דירההנמצאת 

 חשמל אותו נדרשהעל גב הבטון של ארון  יותקנו המונים הערה:

 דרישות חברת החשמל.ל בהתאם לבנות המזמין
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או במקומות  אחד התקנת המבטחים ולוחות המונים של חח"י במקום – ריכוז מונים

 :דרכים הבאותה באחת, מרוכזים

 המסופקים ע"י חברת החשמל ארונות פוליאסטר לריכוז מוניםב. 

 קיר חדר חשמל או על   י מארגזים מבודדים ותכולותבנוהריכוז ב

 בתוך המבנה. בתוך נישה בנויה

 

מטבח,  כגון ,תכן שהייה ממושכת דרך קבע של בני אדםיחדר בו ת  – חדר מאוכלס

וכו'  , חנותפינת אוכל, סלון, חדרי שינה, ממ"ד, כיתת לימוד, משרד

רוזדור בתוך חדר מדרגות, פחדר רחצה, , )מרפסת פתוחה, חדר שירות

 או מבואה אינם נחשבים כחדר מאוכלס(.  מבנה, מחסן

 

ה, משרד או חלק מדיר המהוו ואו בחלקה, אשר אינ ןבבניישטח   – שטח משותף

 חדרי מדרגות, הנכס. בכלל זהלשמש את כל בעלי  , והמיועדחנות

מתקני הסקה או חדרים ל ,גגות, מעלית, מקלטלובי, קומת עמודים, 

  (.כמופיע בתשריט החלקה)וכיו"ב לים , פיר כבמים 

 

 מבנה בו תיתכן שהייה ממושכת דרך קבע של בני אדם.  – מבנה מאוכלס
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 כללי יסוד  -תכנון מתקני חשמל במבנה  .2

 

 . מקלטים למעט ,בלבד המבנה של בשטח המשותף םאורכ לכל יעברו למבנה ההזנה יכבל תוואי  2.1

 תחת יותקנו לא ם,מוניריכוז  וארונות אבטחה נותארו ,הזנהה יכבל - במבנים הראשיות התשתיות 2.2

 וכך ,ב"וכיו כביסה חדרי ,שירותים ,מחסנים כגון ,שירות חדרי תחת הניתן ככל אלא ם,מגורי חדרי

 .ההזנה קווי גם

 המרחק המינימאלי האופקי בין תשתיות חח"י לבין חדר מאוכלס יהיה כמפורט להלן:  2.3

  בקומות ופיזור מונים אבטחה וארונות ריכוז מונים בכניסה נותור ארומ' עב 1מינימום /. 

  הזנהה יכבלמ' עבור  0.5מינימום. 

 כבלי באמצעות ייעשו ,אבטחה לארון ועד החשמל ספק של לרשת ההתחברות מנקודת ,החיבורים 2.4

 בלבד.  גידים ארבעה

 גידים ארבעה כבל באמצעות יהיה ,זנההה בקו הראשון ההסתעפות לארגז אבטחה ארון בין החיבור  2.5

 .בצרור ומאוגדים השזורים גידיים חד כבלים ארבעה או

 .בלבד גידים ארבעה כבל באמצעות יהיה מונים ריכוז לארון עד האבטחה מארון החיבור  2.6

 ומאוגדים שזורים גידיים חד כבלים או גידים ארבעה כבלי יהיו ההסתעפות ארגזי בין ההזנה קווי  2.7

 .בצרור

 ארון אבטחה המכיל סרגלי מבטחים )למעט תאי מדידה ואבטחה( יוקם לפי הכללים הבאים:   2.8

 הארוןבמרכז  והתקנתם מלמטה תבוצע  ההזנה לארון כניסת כבלי . 

 ככל האפשרבאופן סימטרי בסמוך אליה והכניסה  צדישני מיסודרו הארון המעגלים היוצאים מ. 

 הגדלת חיבור קיים:  2.9

 לת חיבור בארון חשמל קיים הכוללת החלפת נתיכים בלבד אינה מחייבת עמידה בכללים הגד

 לעיל. 

  ום חדש העומד מיקלנסות לאתר עבור הארון יש  –החלפת הארון גם הגדלת חיבור המחייבת

 בכללים לעיל.
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 וחדרי מיתוגחדרי שנאים הקמת .  תכנון ו3

 "תחט"פ"( -רנספורמציה פנימיותט חדרי)חדרי שנאים בבעלות חברת החשמל   .13.

ן אלא באמצעות הקמת חדר יקיימים מצבים בהם, בהתאם לקריטריוני תכנון, לא ניתן לספק חשמל לבני

יאפשר בחר באופן שיי  מיתוג חדר/חדר השנאיםמיקום , ים האלובמקר. בתוך הבניין מיתוג חדראו שנאים 

חוק הקרינה הבלתי  מכוח מהמשרד להגנת הסביבהשהתקבלו בחברת החשמל   1בהיתרי הסוג מילוי התנאים

  ."עקרון הזהירות"יישום ו 2006-מייננת, תשס"ו

 של חברת החשמל מיתוג ומנייה למתח גבוה חדריושנאים  יחדרהנחיות כלליות למיקום   3.1.1

ת קביעלצורך  ,בכל מקרה של תכנון חדר שנאים, יתקיים תאום טכני מוקדם בין היזם לבין חברת החשמל

כל הסיכומים יתועדו  .ויישום עקרון הזהירות הבהרת הדרישות של היתרי סוגהמיקום של חדר ההשנאה ו

או   חדר השנאים מיקום לצורך צמצום רמות השדה המגנטי בהתאם לעיקרון הזהירות,  בתיק המתקן.

 :(3בהתאם לסדר העדיפויות הבא )ראה איור יהיה מיתוג ומנייה למתח גבוה  חדרי

 מאוכלסמבנה מ מרוחק ביתן נפרדב   ראשונה: עדיפות. 

 :מאוכלס למבנה צמודו ביתן נפרדב      עדיפות שנייה.  

 :מאוכלסאך לא צמוד לחדר במבנה מאוכלס משולב   עדיפות שלישית.  

 

 

 מיתוג. חדריסוגי ו חדרי שנאים: סדרי העדיפויות לבחירת סוגי 3 'מס איור 

 .וכן הלאה עדיפויותהסדר בראשונה  עדיפותאין כל אפשרות למיקום לפי אם יבחר רק  שנייהום לפי עדיפויות מיק

                                                           
 .אתר אינטרנט של המשרד להג''סניתן לראות את כל היתרי הסוג שניתנו לחברת החשמל ב 1

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/FacilitiespERMITS/Facilities_Permition/Pages/default.aspx
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צביע על מאמץ תכנוני ליישום מסמך אדריכלי המיזם יציג כתנאי להסכמת חברת החשמל למיקום שנבחר,  

ל מקרה, נציג חח"י יוודא בכ .מסמך זה יישמר בתיק המבנהאפשרות עדיפה יותר, ומדוע לא ניתן ליישמה. 

 עמידת החדר המוצע בדרישות היתר הסוג החלות עליו.

 

 הנחיות פרטניות למיקום חדרי השנאה 3.1.2

. בכל מקרה יש ליישם את ההמלצות הכלליות וחדרי מיתוג חדר השנאיםסדרי העדיפויות למיקום  פרוטלהלן 

 ם הכללים המחמירים יותר.על חדרים הכוללים גם שנאים וגם מתקני מיתוג חלי שלעיל.

 
 מאוכלס.מבנה במרחק מ ביתן נפרדב – עדיפות ראשונה 12.1.3.

 .2למבנה מחוץ ביתן נפרדב חדר שנאיםא(. 

ובכל  ,גבוה ככל שניתןיהיה  חדר השנאיםשל  דופן/קירלבין  מאוכלסהמרחק האופקי המזערי בין מבנה 

)ראה איור  שנאים  3לחדר השנאה עם  מטר 6 -שנאים ו 1-2מטר לחדר השנאה עם  5-לא יפחת מ המקרה

  .המאוכלס מבנההממתח הנמוך יהיה בצד המרוחק ה לוח .(4מס' 

 
 

 שניתנו לחברת החשמל בהתאם לאמור בהיתרים העדכנייםהינו לבין חדרים מאוכלסים בתצורות שונות בין תחט"פ המרחק  )*(

 .)להמחשה בלבד( מאוכלס למבנה  מחוץ ביתן נפרדב חדר שנאיםל ה: דוגמ4 'מס איור

 
 .מיתוג בביתן נפרד חדר(. ב

, ובכל ככל שניתן גדוליהיה  מיתוגחדר של  דופן/קירמבנה מאוכלס לבין קיר חיצוני של המרחק המזערי בין 

  .(5)ראה איור מס'  מטר 3.0-לא יפחת מ מקרה

                                                           
מותנה בקיום שטח הגדול ודרכי גישה  -( מאוכלס למבנה מחוץ קרקעי-חדר שנאים תתפשרות להקמת תחט''פ שקועה )קיימת א 2

 .למשאית עם מנוף להתקנת הציוד, החלפתו או תחזוקתו לאורך חיי התחנה בכל שעות היממה
 

5-6 m )*( 
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 שניתנו לחברת החשמל בהתאם לאמור בהיתרים העדכנייםהינו לבין חדרים מאוכלסים  בתצורות שונותבין תחט"פ המרחק  )*(

 

 .)להמחשה בלבד( מיתוג בביתן נפרד חדרל הדוגמ  :  5 'מס איור

 
 

 .צמוד למבנהובביתן נפרד  – שנייהעדיפות  23.1.2.

 .מאוכלס למבנה צמודו ביתן נפרדא(. חדר שנאים ב
 

, ככל שניתן גדוליהיה  חדר השנאיםמאוכלס לבין חלק כל שהוא של  חדרקיר חיצוני של המרחק המזערי בין 

)ראה איור  שנאים  3לחדר השנאה עם  מטר 6 -שנאים ו 1-2מטר לחדר השנאה עם  5.0-מלא יפחת  ובכל מקרה

  .(6מס' 

 

 

 שניתנו לחברת החשמל בהתאם לאמור בהיתרים העדכנייםהינו לבין חדרים מאוכלסים בתצורות שונות בין תחט"פ המרחק  )*(

 .)להמחשה בלבד( מאוכלס למבנה צמוד במבנה חדר שנאיםל הדוגמ  :   6 'מס איור

 

 .מיתוג צמוד למבנה מאוכלס חדר (.ב

, ובכל ככל שניתן גדוליהיה  מיתוג חדרשל  דופן/קירמאוכלס לבין  קיר חיצוני של חדרהמרחק המזערי בין 

  .(7)ראה איור מס'  מטר 3.0-לא יפחת מ מקרה

 

5-6 m *() 

5
-6

 m
 

)*
(

 

5-6 m )*( 
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 )להמחשה בלבד( מיתוג צמוד למבנה מאוכלס חדרל הדוגמ  : 7 'מס איור

. 

 משולב במבנה מאוכלס – שלישיתעדיפות  33.1.2.

  מאוכלס במבנה משולב א(. חדר שנאים
 

חדר מוקם י ,חברת החשמלראשוני בין היזם לבין הוהדבר מתועד בתאום  אחרתאם אין אפשרות 

קיר או רצפה או תקרה משותפים עם  ובלבד שלא יהיו לחדר השנאים מאוכלסמבנה  ךבתו שנאיםה

, ובכל ככל שניתן גדוליהיה  חדר השנאיםשל  דופן/קירלבין  מאוכלס חדרהמרחק בין . יםמאוכלס םחדרי

)ראה איור  שנאים  3לחדר השנאה עם  מטר 6 -שנאים ו 1-2מטר לחדר השנאה עם  5.0-מלא יפחת  מקרה

 .(8מס' 

 

 שניתנו לחברת החשמל בהתאם לאמור בהיתרים העדכנייםהינו לבין חדרים מאוכלסים בתצורות שונות בין תחט"פ המרחק  )*(

  .)להמחשה בלבד( מאוכלס במבנהשולב לחדר שנאים בחדר מ ה: דוגמ8 'איור מס

 

5-6 m )*( 

5
-6

 m
 

)*
(

 

5
-6

 m
 

)*
(
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 .מיתוג משולב במבנה מאוכלס חדר(. ב
 

לא יפחת  , ובכל מקרהככל שניתן גדוליהיה  המיתוג חדרמאוכלס לבין חלק כל שהוא של  חדרהמרחק בין 

  .(9)ראה איור מס'  מטר 3.0-מ

 

 
 .)להמחשה בלבד( ב במבנה מאוכלסמיתוג משול חדרל הדוגמ  : 9 'מס איור

 )תחט"פ( של חח"י חדר שנאים לתכנון נוספות הנחיות כלליות .  3.1.3

 ק"ו 33בתחט"פ מ'  2.95-מ יפחתלא ק"ו ו 22בתחט"פ עד  'מ 2.5 -מ לא יפחת  חדרהפנימי של הגובה ה;  

  לפחות ס"מ 20ה כל הסוגים של מבנים )למעט ביתנים טרומיים( יהי עבורעובי הקירות/תקרה/רצפה; 

  מחדר  , צריכים להיות במרחק גדול ככל הניתןמחדר שנאיםכבלי מתח נמוך ומתח גבוה הנכנסים/יוצאים

מקיר או רצפה  ,מ' עבור כבלי מתח נמוך 0.5-ו מ' עבור כבלי מתח גבוה 3-לא פחות מ , ובכל מקרהמאוכלס

   מוצמדים זה לזה.מאוגדים וים להיות כל הכבלים השייכים לאותו מעגל צריכ .חדר מאוכלסשל או תקרה 

 

 חדרי שנאים ותשתיות חשמל בבעלות פרטית 3.2

על פי דרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת, אדריכלי המבנה כי ומובא בזאת לידיעת הקבלנים   3.2.1

הרי  ,  אם לצורך אספקת החשמל לבניין נדרשת הקמת חדר השנאה בבעלות פרטית,2006-תשס"ו

עוניין לתכנן ולהקים חדר השנאה פרטי לפנות למשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת יזם המה על

 היתר הקמה והפעלה לחדר ההשנאה, בהתאם ובכפיפות להוראות החוק כאמור.

היתרי הסוג להקמה והפעלה שחח"י קבלה מהמשרד להגנת הסביבה הינם בתוקף אך ורק  הערה:

 יתרים האלה עבור חדרי השנאה בבעלות פרטית.לא ניתן להשתמש בה  .עבור מתקני חברת החשמל

 

 המלצות תכנוניות בהתאם לעקרון הזהירות:  3.2.2

החברה ממליצה לאדריכלים וליזמי המבנה לתכנן ולהקים מתקני חשמל פרטיים בהתאם לעקרונות 

המפורטים מטה תוך התייעצות במידת הצורך בגורם מקצועי בתחום. ככל שמדובר במתקנים 

-ונים היתר הקמה והפעלה בהתאם להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ופרטיים הטע
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אין בהמלצות מטה כדי לגבור על ההוראות שייקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה בהיתר  2006

 שיינתן למתקן. 

  כבלים היוצאים  מחדר מאוכלס. מרוחקות ככל שניתן ולוח מ"נ יהיאו  מ"נ משנאייציאות

 זה לזה באמצעות חבק )אזיקון(.  במקביל יוצמדו

  ליצור מרווח גדול ככל הניתן בין  מאוכלס, מומלץלחדר  מתחת םממוק חדר השנאיםכאשר

את מקורות שמעליו וזאת בכדי להרחיק  מאוכלסלבין רצפת החדר ה חדר השנאיםתקרת 

 י.השדות המגנטיים מחדרים המאוכלסים. החיווט בין השנאים ללוחות מתח נמוך יהיה תחת

  ליצור מרווח גדול ככל הניתן בין הרצפה  מומלץ, מאוכלס חדר מעל םממוק חדר השנאיםכאשר

וזאת בכדי  ושמתחתימאוכלס לבין תקרת חדר  חדר השנאיםהתחתונה )במרתף הכבלים( של 

החיווט בין השנאים  .חדר השנאיםשמתחת ל מאוכלסלהרחיק את יציאות המ''נ מתקרת  חדר 

 יה עילי.ללוחות מתח נמוך יה

 יהיה  קטן ככל האפשר. שהמרחק בין שנאי לבין לוח מתח נמוך מומלץ 

הקמת תשתיות חשמל אחרות, וכן הכבלים המזינים ותוואי העברתם ייעשו תוך יישום עיקרון   3.2.3

ותוך עמידה בתנאים בהיתרים  [2אימוץ ההנחיות שפורטו עבור תשתיות חח"י ]ראה פרק , הזהירות

 .להג''ס עבור מתקני החשמל הפרטיים שיתקבלו מהמשרד
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 ( לפי סוג המבנהS-C-S, TN-TNהמלצות לביצוע האיפוס ) .4

וולט( כל מתקן חשמלי צריך  1000בהתאם לתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 

 להיות מוגן בפני חשמול.

קן, מתוך כלל אמצעי ההגנה המותרים בהתאם בחירתו של אמצעי ההגנה בפני חשמול המיושם בכל מת

לתקנות החשמל, למשל: איפוס, הארקת הגנה, זינה צפה וכו', תבוצע על ידי מתכנן המתקן בהתאם 

 לשיקולים טכניים ואופי המתקן.

יישום אמצעי הגנה בפני חשמול במתקן צריך להתבצע בהתאם לעקרונות המפורטים בתקנות החשמל תוך 

 באופן המקטין את השדות האלקטרומגנטיים במתקן.התייחסות ליישום 

( הינו אמצעי ההגנה בפני חשמול המקובל ליישום ברוב מתקני החשמל שנבנו TN-Sאו  TN-C-Sאיפוס )

, מועד פרסומן של תקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול( הכוללות 1984החל משנת 

 מול.התייחסות לאיפוס כאמצעי אפשרי להגנה בפני חש

 הבחירה באיפוס כאמצעי הגנה בפני חשמול מקובל נובעת מהיתרונות של אמצעי הגנה זה.

לכל בלבד יפוס יחיד בהתאם לנקבע בתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול( מותר לבצע א

ריבוי איפוסים במבנה עלול להגביר את עוצמת השדה האלקטרומגנטי  הארקת יסוד )מבנה(. ואולם,

 בנה.במ

יועץ חשמל המעוניין ליישם איפוס כאמצעי הגנה בפני חשמול במתקן, מחויב ליישם את האיפוס בהתאם 

המקטין את ( תוך הקפדה על יישום באופן הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמוללנקבע בתקנות החשמל )

 חיות הבאות:עוצמת השדות האלקטרומגנטיים במתקן. בכדי לקיים זאת עליו לבחון את יישומן של ההנ

 .לכל מתקני החשמל הממוקמים במבנה אחד )מערכת הארקה אחת(, מותר לבצע איפוס יחיד בלבד 

 המוגן בפני  המחובר להארקת מבנה בו קיים מתקן )פה''פ( אסור לחבר פס השוואת פוטנציאלים

פני המוגן ב המחובר להארקת מבנה אחר בו קיים מתקןפה''פ  אל( TN-C-Sחשמול באמצעות איפוס )

 מתקן פס הארקה במבנה אחר בו אלכן, אסור לחבר פה''פ זה  כמו .(TN-C-Sחשמול באמצעות איפוס )

 (.TTמוגן בפני חשמול באמצעות הארקת הגנה )  החשמל

  במבנים סמוכים בהם הארקת היסוד של מבנה אחד נמצאת בתחום ההשפעה של הארקת היסוד של

ע איפוס יחיד לשני המבנים, במקרה זה האיפוס המבנה האחר, מומלץ לבחון את האפשרות לבצ

 המשותף יבוצע בשטח הנגיש משני המתקנים )יישום כאמור מחייב תאום מקדים עם חברת החשמל(.

עורכי תכניות מתבקשים למסור מידע לחברת חשמל בשלבי בקשת /מזמינים/בהמשך לאמור לעיל, יזמים

ין יסודות מבנים סמוכים או כוונה להקים מתקן משותף היתר לבנייה, לגבי קשר )או כוונה לקשר עתידי( ב

 ( המקשר בין מבנים.וכו' )כגון חניון

לקשר כאמור יש השלכה על מערך ההזנה וההגנה בפני חשמול למבנים , כמו גם על רמות לאור העובדה ש 

השדה המגנטי, מסירת המידע טרם הבנייה תאפשר מתן הנחיות להתקנת מקשר בין פה"פ של 

 ם/כניסות, להפחתת השדה המגנטי.המבני

 מיועד לכלול תחנת משנה או להיבנות בקרבתה וכו'(, מבנה )כגון תכנון  מיוחד מבנה במקרה של תכנון

 חייבים לפנות לקבלת הנחיות מיוחדות טרם הגשת בקשה להיתר בנייה. תוכניות היזמים/מזמינים/עורכי 
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 ס: להלן תרשימים המתארים יישום עקרוני של איפו

 

)להמחשה  (גם ברשת הזינה וגם במתקן הצריכה )הפרדה מוחלטת בין אפס והארקה TN-S איפוס  :  10 'מס איור
 .בלבד(

 

 TN-C-S איפוס

 
 

ברשת הזינה ומוליכים נפרדים במתקן  רקה)מוליך משותף לאפס ולהאTN-C-S  איפוס  :  11 'מס איור
 .)להמחשה בלבד( (הצריכה
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להלן דוגמאות אפשריות לביצוע איפוס, במתקנים בהם האיפוס נבחר כאמצעי ההגנה בפני חשמול, 

 ( מתארות אפשרויות לביצוע איפוס יחיד במבנים מסוגים שונים:11-18ים איורהדוגמאות  )

 

 

. ניתן לבצע במקרה )להמחשה בלבד( משפחתי צמוד קרקע בעל הארקת יסוד משותפת-בית דו   : 12 'מס איור

 .ע"י שימוש בפס משותף )פס אפסים והארקות( בפילריחיד  TN-C-Sזה איפוס 

 

 

. כשהפילרים )להמחשה בלבד(  רשורפילרים מוזנים בש –בית דירות עם הארקת יסוד משותפת   :  13 'מס איור

מוזנים בשרשור, יבוצע גישור בין פסי האפס של שני הפילרים. כל אחד ממוליכי ההארקה הדירתיים 

 המהווים חלק מכבל הזינה או מותקנים בתוואי כבל הזינה, יחוברו אל פס האפסים וההארקות בפילר. 

 או כל מבנה אחר המוזן באמצעות פילרי מונים אותה הסכמה תקפה גם עבור מבנה טורי צמוד קרקע הערה:
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 .)להמחשה בלבד( בית טורי רווי עם הארקת יסוד משותפת  :  14 'מס איור

טת הארקה לגישור בין הפה"פ של הכניסות , יותקן ע"י היזם/מזמין , כחלק מהכנותיו לקלי מוליכיהערה: 

 .החיבור

 

 אזור במבנה יש כאשר. )להמחשה בלבד( יחיד איפוס לבצע ניתן בו ציבורי אזור עם מבנה  :  15 'מס איור

 באזור לבצע יש ,מהמבנה מרוחקת מקור הזינה של השיטה והארקת יחיד איפוס לבצע ניתן בו ציבורי

 מדרגות חדר דירות )עם בית ,הלדוגמ .במבנה נוסף כל איפוס לבצע ולא יחיד TN-C-Sאיפוס  הציבורי

 TN-C-Sאיפוס  מבוצע זה במקרה .במבנה המותקן חברת החשמל מארון הניזון ,יסוד הארקת בעל) משותף
 .החשמל חברת שבארון האפסים פס לבין המבנה של הראשי פ"הפה בין הציבורי באזור

 

 הארקהמוליך 
 בחתך שווה ערך

 למוליך אפס בכניסה
 ממ"ר 25-ולא פחות מ
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  במבנה או בקרבתו חדר שנאים

נמצא בתחום ההשפעה של הארקת היסוד של המבנה(  חדר השנאיםט"פ במבנה או בקרבתו )כאשר יש תח

 .TN-S יש לבצע איפוס

, שהוא הרחבה של פס השוואת שוואת פוטנציאליםהס יותקן פבה גומחה מחוץ לתחט"פ קבלן יכין /היזם

שוואת הס זה  אל טבעת הגישור ואל פ שוואת פוטנציאליםהס פחיבור נציאלים הפנימי. טפוה

  בהתאם להוראות הבאות: באמצעות מוליך ייעודייבוצע שבתוך התחט"פ  הפוטנציאלים

 .הגומחה הנ"ל לפה"פ משנה תבוצע צמוד לקיר התחנה 

  המוליך הייעודי יירכש, יסופק ויותקן ע"י וע"ח היזם/מזמין, כחלק מהכנותיו לקליטת החיבורים

 תחנה .ובמסגרת העבודות המבוצעות כנגד תשלום למסירת 

  מתאים.התקנת המוליך הייעודי האמור, תבוצע דרך צינור 

 
. התחט"פ מזין מבנה בו )להמחשה בלבד( צרכנים-שנאים המזינה מבנה רב 2תחט"פ עם   :  16 'מס איור

ממוקמים מספר מתקני צריכה שחלקם מוזנים משנאי אחד וחלקם מוזנים מהשנאי השני. 
על ידי חיבור  TN-S"פ יותקנו שני פסי אפסים, אחד לכל שנאי. בתחט"פ יבוצע איפוס בתחט

המוזנים כל אחד מפסי האפסים שבתחט"פ לפה"פ. במתקני הצריכה אין לחבר בין האפסים 
 )אין לבצע איפוס נוסף במתקני הצריכה(. שנאים שונים.מ

 

במבנה בו אחד  .)להמחשה בלבד( שנאים המזין מבנה אחד בו קיים מתקן צריכה גדול 2ם תחט"פ ע  :  17 'מס איור
ממתקני הצריכה הוא גדול מההספק של שנאי בודד, יותקן פס האפסים משותף לשני השנאים. בתחט"פ 

 )אין לבצע איפוס נוסף במתקני הצריכה(.  על ידי חיבור פס האפסים לפה"פ.בתחט"פ  TN-Sיבוצע איפוס 
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. כאשר )להמחשה בלבד( הארקה של התחט"פ נמצאת בתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה   :  18 'מס איור
תחט"פ נמצאת בתוך מבנה, או כאשר תחט"פ נמצאת מחוץ למבנה בתוך תחום ההשפעה של 

במקרה שהתחט"פ נמצא במבנה נפרד  . TN-S הארקת היסוד של המבנה, יש לבצע איפוס
מהמבנה/המבנים בו/בהם ממוקמים מתקני הצריכה, יש לגשר בין הארקת היסוד של התחט"פ לבין 

יש להתקין מוליכי  הארקת היסוד של המבנה/המבנים על ידי חיבור יציאות החוץ של המבנים.
לשפר את רציפות ההארקה  ממ"ר, המחברים בין הפה"פים, בכדי 35ההארקה בחתך מינימאלי 
 ואת עכבת לולאת התקלה.

 
 

)להמחשה  הארקה של התחט"פ נמצאת מחוץ לתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה הצרכן  :  19 'מס איור
. כאשר הארקת היסוד של התחט"פ נמצאת מחוץ לתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה בלבד(

מבנה/מבנים בו/בהם יש מזינה .  במקרה שהתחט"פ TN-C-S ים מבוצע איפוס או של מספר מבנ
האפס בארון המדידה. כאשר יש יותר מחיבור אחד, האיפוס  חיבור אחד, האיפוס יבוצע בפס

יש להתקין מוליכי ההארקה בחתך מינימאלי נח'  יבוצע בפס האפס בארון החל"ב/ארון מדידה.
 בכדי לשפר את רציפות ההארקה ואת עכבת לולאת התקלה.ממ"ר, המחברים בין הפה"פים,  35


