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לכל לקוחותינו היקרים .
ברצוננו להסב תשומת ליבכם לתקנות החשמל אשר עודכנו בשנת  2014ואשר
מכילות את הדרישה כדלקמן .
שימו לב  ,כל קבלן אשר יתקין מתקן ללא שילוט מתאים על פי תקנה זו איננו
מקיים את התקנה כאמור.
שימו לב שיש לבצע בדיקה לכל המתקן ולא רק ללוחות שהם מעל  160אמפר.

תקנות החשמל-
העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים ,תשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק החשמל ,התשי"ד) 1954-להלן – החוק( ,באישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,לפי סעיף 21א לחוק -יסוד :הכנסת,
וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977 -אני מתקין תקנות אלה:

פרק ו' :שונות
 .13בדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי
בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בסימנים י' עד י"ב בפרק השני לתקנות
)א(
החשמל )רישיונות( ,התשמ"ה ,1985-יבדוק הגנה של מוליך מבודד או של כבל ,לפני
הפעלה ראשונה של המיתקן או ל אחר שינוי יסודי בו; לעניין זה" ,שינוי יסודי" – שינוי
בחתך המוליכים ,בחומר המוליכים ,בבידוד המוליכים ,במספר המוליכים המותקנים
במובל ,בצורת ההתקנה או בתנאי הסביבה.
)ב(

בבדיקה כאמור יש לבדוק ולוודא כי במיתקן מתקיימות דרישות תקנות אלה.

תוצאות הבדיקות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן ,למחזיקו ,למפעילו ולאחראי על
)ג(
המיתקן ויישמרו בידם במשך תקופת פעילות המיתקן.
 .14בדיקה תקופתית
)א(

במיתקן בעל זרם נקוב העולה על  x1603אמפר יבוצעו ,אחת לשנה ,בדיקות אלה:

(1

כוונון המפסקים האוטומטיים בהתאם לרשום בסימון המבטח;
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(2

בדיקה שהזרם הנקוב של המבטחים מתאים לתכניות המעודכנות של המיתקן;

(3

בדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ולא נראים עליהם סימני חימום יתר.

חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן ולייעודו ,יבצע את הבדיקות
)ב(
והתוצאות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן ,למחזיקו ,למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו
בידם למשך כל תקופת הפעילות של המיתקן.
מתקין של מיתקן כאמור בתקנת משנה )א( יציג על גבי המיתקן הודעה בדבר
)ג(
חובת הבדיקה התקופתית לפי תקנה זו.
הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי מיתקן של בעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק
)ד(
משק החשמל ,התשנ"ו1996. -
 .15אחריות
חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן ,על מתקינו ,על
בודקו ,על בעליו ,על מחזיקו או על מפעילו ,הכול לפי העניין ,והוא אם אין כוונה אחרת
משתמעת.
 .16ביטול
תקנות החשמל )העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד  1,000וולט( ,התשנ"ג-
 – 1992בטלות.
.17

תחילה והוראות מעבר

)א(

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,מותר לפעול לפי תקנות אלה החל ביום
)ב(
פרסומן.
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