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  החשמל. למתקן בדיקה סיכום          
 

 
 

 

 

 תאריך אישור תקינות :

  . צמיגי מ.מ.י א בע"מ שם מתקן החשמל :

 כפר סבא . 1המסגר  / 3אלי הורביץ  כתובת מתקן החשמל :

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא .שם מזמין הבדיקה : 

 . 0544290808טלפון מזמין הבדיקה : 

 Davidlv@ksaba.co.ilמייל מזמין הבדיקה : 

 :שם מלווה הבדיקה וטלפון 

 . ך צמיגיםמוסתיאור אופי המתקן : 

 בדיקה תקופתית .סוג הבדיקה : 

 3x63Aגודל החיבור : 

 . TTהארקת הגנה  שיטת הגנה בפני חשמול : 

 29/12/2019: תאריך ביצוע הבדיקה 

 

 

 

 

 

 *הבדיקה בוצעה ע"י שמעון אליהו בודק חשמל מוסמך     

 71989 - * רישיון הנדסאי חשמל מ"ס     

 992213 - מ"ס  2* רישיון בודק חשמל סוג      
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     . פרמטרים שנבדקו –  לוח חשמל 

       

י.י  צמיגי מ.  -הגנות  לעסקי המתחם ,שדה לוח חשמל ראשי חלוקה   לוח החשמל הנבדק : ומיקום  שם 

 .  א בע"מ 

 29/12/2019 תאריך : י.י א בע"מצמיגי מ.  שם המתקן :

 לוח בתקן :  מתכתי .  חומר מסד הלוח : 

לעסקי המתחם ,שדה  חלוקה  : הלוח מזין את 

 .  י.י א בע"מ צמיגי מ. 

 

 לא ניתן לקבוע .  שטח חתך מוליך הארקה:מקור/ לא ניתן לקבוע .   נתוני כבל הזינה :

  לא ניתן לקבוע .  בלוח הנבדק : ראשי  מפסק  

 מ"ס המעגל :  מונה חח"י .  מוזן מלוח : 

 מכוונן :  ההזנה : מפסק 

                                               

 נושאים לבדיקה :                                                     

 נורות סימון מדי מתח והגנתם - תוכניות לוח      - 

X  מעל ל  - התאמת מבטחים לחתך המוליכים( סימון מהדקיםA100 ) 

X ארק והמסד הלוח מ X תאורת חירום מעל ללוח 

X ) דלת הלוח מוארקת )כשמותקן עליה ציוד X  הגנה על כניסת כבלים 

X  רציפות הארקה מפס הארקות לצרכנים X  מיקום ותקינות הפה"פ / פס הארקות 

 רציפות הארקה מפה"פ לשרותים מתכתיים  X תקינות ממסרי פחת  -

 פסי צבירה והתאמתם לזרם - כיסויים למניעת מגע מקרי  תקין

X הארקת דלת הכניסה לחדר החשמל  - לוח החשמלמסד ומצב ר,ניקיון,מיקום,וורואי 

X החשמל נפתחת החוצה ללא דר דלת ח - ,חומרים דליקים גז, קירבה לצנרת מים

 מפתח מבפנים 

X  אטימות הלוח לחדירת מים X  ניקיון וקירור חדר החשמל 

X  מרחקי מרווחים בין לוח לקיר שמולו תקין תפשטות אש האיטום הלוח למניעת 

X  תרמוגרפיה  - שילוט הלוח והמפסקים 

מלבד המפסק ואופיין הניתוק המא"ז הגדול  -

  (הראשי )בלוח פלסטי

 אופן תקין בניום מותקנים ימוליכים מאלומ -

X A63 :  התראת אש;A 80 : ניתוק במפסק המזין  + התראת אש;A 100ניתוק במפסק המזין + :התראת אש + 

 .)ע"פ דרישת שרותי הכבאות( כיבוי הלוח

                                  

 ערכי עכבת לולאת התקלה וזרם קצר צפוי :                                      

Isc :           A Zph1-n :          Ω Isc :1826A Zph1-e:0.13Ω 

Isc :           A Zph2-n :          Ω Isc :1601A Zph2-e:0.14Ω 

Isc :           A Zph3-n :          Ω ןsc :1893A Zph3-e:0.12Ω 

Isc 3ph=Isc2phX2/1.73 =             A Zph1-ph2:         Ω 
 

mailto:shimoneliyahou@gmail.com


 5מתוך  3עמוד     
 
 
 

 
 

 
 037510981פקס :           |      0523556422טלפון :   |רמת גן        36כתובת : ר"ח חרות    

 http://hamehashmel.co.il|        אתר אינטרנט :        shimoneliyahou@gmail.com  :דוא"ל    

 
 

 . 29/12/2019 כפר סבא  1המסגר   /  3אלי הורביץ ,   צמיגי מ.מ.י א בע"מ -ליקויים לתיקון  

לוח   :  " מ" בע  א  י.י .מ צמיגי "  –  הגנות  שדה ,  המתחם לעסקי  חלוקה ראשי  חשמל  לוח  .1.0

את  גם  " מ"בע  א  י .י .מ  צמיגי"  מלבדמשמש ו " צמיגי מ.י.י. א"של חשמל הממוקם בחדר החשמל 

מונים  נתיכים ולב בחלקו הימני חשמל מש ה,לוח כפר סבא   1המסגר בר"ח מתחם האר עסקי ש

 . חברת החשמל  של  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגודלם ,תקינותם  החשמל מתכתי וישן ,נתיכים ישנים ללא אפשרות להבחין  לוח  .1.1

 וייעודם . 
  לצורך טיפול הכשרה וטכנאים/חשמלאים של משתמשים ללא גישה ללוח החשמל ה .1.2

תקינות  גודל ומסוכנת מהעובדה שלא ניתן לקבוע בוודאות את תחזוקה ו קלות בת

עכבת לולאת  ערך ,כמו כן לא ניתן לקבוע את התאמת   זה חשמללוח ב ו  ההגנות על

 . ( החשמל לא ידוע ולא נגישמפסק/נתיך המגן על לוח )התקלה למפסק המזין  

 לוח החשמל . ב לא ניתן לזהות מפ"ז ראשי  .1.3
כל  להאריק את סמוך ללוח ממנו ניתן בלא קיים פס הארקות בחדר החשמל   .1.4

 . האלמנטים המתכתיים במתחם 
הצרכנים השונים מתכתית  מזינה את ההיוצאת מלוח החשמל וצנרת החשמל  .1.5

 במוסך . תיים  כמו שאר השרותים המתכ לא מוארקת   ,מסוכנת
לוחות החשמל של עמדות העבודה במוסך    לע  " מ"בע א  י .י .מ צמיגי "  שדהב הגנות  .1.6

 ם מגינים . ם ההלא מתאימות לשטח חתך המוליכים עליי
 גשמים ונזק ללוח החשמל .  סכנה לכניסת מי חלון פתוח מעל ללוח החשמל מהווה   .1.7

שיכיל  החלפת לוח החשמל הראשי הנ"ל ללוח חשמל תיקני דרוג/שילאור כל האמור יש צורך מיידי ב

כולל  ה . המוזנת מלוח ז מערכת החשמלשל  את כל האלמנטים הדרושים לפעולה טובה ובטיחותית  

על  מגן המגנטי /טרמו מפסק כבל הזנה ומוליכים ,לשטח חתך המתאימות הגנות ,המפ"ז ראשי בלוח 

מערכת הארקה שתחובר לפס הארקות בסמוך ללוח  ,ר  לגודל החיבו מסד לוח החשמל בהתאמה 

לפני  קבע  ייישום שיטת ההגנה בפניי חישמול ת,כל האלמנטים המתכתיים לחיבור החשמל  

 .  המעניקה הגנה הטובה ביותר ו  המתאימה ביותר לביצועבמהלך העבודה לאחר בחינת הדרך ו
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לא ניתן לקבוע את גודלם  ש ים ,מאזי"ם ישנ ים ,מתכתי  ים ישנברחבי המוסך לוחות החשמל   .2.0

,לוח החשמל מאובק  הארקות/אפסים   יחשופים ,אין גישה לפסותקינות .מהדקי חיבור במאזי"ם 

המוזנים  עמדות עבודה /,שקעים  (ודהעבת ב,לא מוארק וללא ממסר פחת )ע"פ הוראות בטיחו

חות חשמל ושקעי השרות האלו לעמדות  להחליף את לו  -ולא תקינים  שבורים  מלוחות אלו 

)האמור נוגע לכל לוחות  הגנות מתאימות וממסר פחת  ,פלסטיות תיקניות המכילות שקעים  

 צב זהה(. העבודה במקום ,כולן במהחשמל של עמדות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קופסאות חיבורים מתכתיות כחלק מתשתית החשמל להאריק .  .3.0

 ולבודד את כל הכבלים ממנו ואליו. לפרק   –וח חשמל בגב חדר החשמל מפורק לחלוטין ל .4.0
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       צהרת החשמלאי                            ה

 כפר סבא 1המסגר  / 3אלי הורביץ , צמיגי מ.מ.י א בע"מהחשמלאי שביצע את התיקונים של המתקן החשמלי 

המתואר לעיל ובהמשך אישור זה החשמל הרני/ו מצהיר/ים שבמתקן  29/12/2019 :מתאריך המוזכרים בדו"ח 

בוצעו התיקונים אשר נדרשו על ידי הבודק שמעון אליהו , כפי שפורט במהלך הבדיקה ובדו"ח אשר סופק על 

 ותקנותיו . 1954 –כל זאת על מנת שמתקן החשמל הנידון יעמוד בדרישות חוק החשמל התשי"ד וידו 

הרני מצהיר שהעבודה בוצעה לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים ,בהתאם להוראות חוק החשמל התשי"ד 

 ותקנותיו ,בהתאם לכללי המקצוע המקובלים ושהחומרים אשר שימשו לביצוע התיקונים תקניים . 1954

אשר טופלו על  הנני מצהיר כי לאחר סיום התיקונים הנדרשים הפעלתי את המתקן ותפקודית נבדקו המערכות

                                                                                                                              ידי ונראו כמתפקדות באופן תקין ובטיחותי .

 פרטי החשמלאי המצהיר :

                                             מספר ת.ז :                                                           שם החשמלאי המבצע : 

 מ"ס טלפון :                                                                     סוג ומ"ס רישיון :

 תאריך :

                                                                                        חתימת החשמלאי :

 

 פרטים וחתימת הבודק  : 

                                                                                                                             . שמעון אליהו 

                                                                                              . 71989 –מ"ס רישיון הנדסאי חשמל 

                                                                                                         . 992213 –מ"ס רישיון בודק חשמל 

 חתימה :
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