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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

התהליך המסחרי
:סוגי הזמנות

 אפליקציית פורטל הזמנות פורטל הזמנות

 נזקים חיבור מתקני ייצור בדיקת מתקן א"עע חיבור חדש הגדלת חיבור הפסקה וחיבור



5

:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

:  תנאי קדם לפתיחת ההזמנה•

פרטי המזמין שעל שמו תיפתח ההזמנה

 חלקה של המבנה לו מיועד החיבורגוש

 המבנהייעוד

 חשמלאי מוסמך/בתיאום יועץ חשמל(החיבור המבוקש גודל(

היתר בנייה במידה וישנו

 גרמושקה(העמדה תכנית(

הזמנה עד לביצוע חיבור ואספקת חשמל ' הפקת מס•

)  יום 14 -במידה ויש צורך בתחנת טרנספורמציה (ימי עבודה  7הפקת חשבון מקדמה תוך •

המסחרייםתשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט ומשרדי חברת החשמל ובבנקים •

הזמנהשלב מקדים קבלת מידע ופתיחת              - 1שלב 

ריכוז שליחת  

  כל

המסמכים  

בפעם  

הראשונה



:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

המבוקשת  תיאום טכני לגבי הזמנת החיבור י לצורך ביצוע "ציוות הזמנה למתכן חח -לאחר תשלום מקדמה •

  :תפקידיו•

 בא כוחו/ קשר עם המזמין

 החיבור' נק -י "חשמל ואישור מקום המפגש בין הלקוח לחח/ אדריכלות / קבלת תכניות פיתוח*

אישור תכניות או בקשת שינויים בהתאם לתקנות

 י המזמין"בו יצוינו לוחות הזמנים וההכנות הנדרשות לביצוע ע" סיכום תכנון" -הפקת מסמך תכנון מאושר

הנדרשיםהתוכניות לקבלת אישורי הרשויות ישלחו " סיכום תכנון"פ "ע•

ביצועי תחום הזמנות לפני "יופק חשבון משלים ע" סיכום תכנון"לאחר הוצאת •

הזמנותלתחום או פטור נדרשים והצגת היתרים לרבות תשלום , הדרישות כלהשלמת לביצוע העבודה תנאי קדם •

.השנאה או מיתוג ותוואי הצנרת והמעברים, מורכבים יותר מיקום חדר חשמלבחיבורים *

ואישורןהלקוח תכניות הצגת , טכניתאום             - 2שלב 

הזמנת גודל חיבור  

-תואם לקוח 

כל שינוי מצריך  

)  עיכוב(תכנון חוזר 



:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

!תנאי לקידום הזמנה –אחריות לקוח 

להודיע לחברת החשמל על השלמת ההכנות שסוכמו בתאום הטכני•

יתכנו תאומי שטח במהלך ביצוע ההכנות לבדיקת תקינותן•

  -י "אחריות חח

מצד המזמיןהכנות קבלת אישור גמר •

*והתרי חפירהתנועה הסדרי , השלמת אישורי הרשויות טרם התחלת הביצוע•

רשת -הנחת התשתית והרכיבים הדרושים לצורך החיבור •

)חיבורים לבתים(ב "חל –הכנות חיבורים באתר הצריכה •

חלק מהאישורים וההיתרים מוגבלים בזמן *

החיבורבדיקת הכנות הלקוח ויישום , ביצוע החיבור           - 3שלב  

עדכון מדויק  

לגורם המתאים  

בזמן הנכון  

יחסוך המון  
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד



:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

המונהבדיקת מתקן חשמל והתקנת הזמנת            - 4שלב 

סגירת מעגל מסתיימת לאחר בדיקת מתקן•

על המזמין לפתוח בקשה לפתיחת חוזה צריכה באתר האינטרנט של החברה או  •

 103באמצעות מוקד 

באמצעות חשמלאי מוסמך   מתקןניתן יהיה להזמין בדיקת , פתיחת החוזהלאחר •

בהתאם לסוג המתקן 

פ חוק החשמל תאפשר את חיבור המתקן והתקנת מונה "עמידה בתנאי הבדיקה ע•

!זו כרוכה בתשלום נפרדבדיקה •

 

שפה מקצועית  

בערוצים  

הנכונים  

משרתת את  

שני הצדדים
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

:חיבור מתח נמוך תהליך הגדלות

  A40X3הזמנה להגדלת חיבור עד 

100% -הפקת חשבון מידית לתשלום  -ההזמנה באתר החברה פתיחת 1.

ב"חל –לביצוע לאחר תשלום העברה 2.

ימי עבודה מיום התשלום   30העבודה תבוצע עד 3.

תחום בדיקות  סגירת הזמנה והזמנת בדיקת מתקן מול 4.

 

  ומעלה  A63X3חיבור הזמנה להגדלה 

  10% -הפקת חשבון מקדמה  –פתיחת הזמנה באתר החברה 1.

*  ימי עבודה 30תוך , תאום טכני2.

  100% -חשבון משלים להפקת 3.

ב  "חל –ההזמנה לביצוע מלא תועבר לאחר תשלום 4.

בדיקותתחום סגירת הזמנה והזמנת בדיקת מתקן מול 5.

.תפעל להפעלת אישורי רשויות והיתרי חפירה י"חח* 

 הגדלת חיבור

הגדרת הצרכים  

מראש חוסכת 

...כאב 
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

): ג"מ/ נ"מ/ ב"חל(א "תהליך הזמנה עע

מטרת ההזמנה –חיוני מהמזמין מידע פתיחת הזמנה וקבלת 1.

הבקשהתשובת מתכנן לגבי ישימות 2.

15% –לתשלום מקדמה הפקת חשבון 3.

תאום טכני  4.

100%-השלמת תשלום ל5.

)הזמנת בדיקת מתקן לפי עניין(ביצוע העבודה 6.

סגירת הזמנה  7.

:להפסקה וחיבורתהליך הזמנה 

  100% -הזמנה והפקת חשבון לתשלום פתיחת 1.

תפעול  -תשלום יבוצע תיאום מועד הפסקה מול המזמין לאחר 2.

בדיקות/ תפעול  –בדיקה לפי עניין / תיאום חיבור 3.

הזמנהסגירת 4.

 הפסקה וחיבור

 א"עע
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

נזק) טיפול(הזמנת 

תקלה בעקבות פגיעה / לאחר קבלת דיווח על פגיעה 

תאריך ותיעוד הממצאים  , מקום, מילוי פרטי גורם הנזק –הוצאת משגיחים לשטח 1.

כ נתחשבן"קודם נתקן אח –הנזק הנזק ועריכת אומדן תיקון 2.

כתב התחייבות לתשלום   -החשמל י קבלן הפוגע עם מוקד תפעול חברת "יצירת קשר ע3.

הנזק 

הפקת חשבון נזק ללקוח 4.

יצירת קשר עם גורם הנזק לצורך תשלום  5.

בהעדר תשלום הפעלת אמצעי אכיפה שונים  6.
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הקמה וברור הזמנות 

/  חיבורים חדשים

 נ"במהגדלות 

י הלקוח "מתבצעים ע

דרך המערכת  

:  הדיגיטאלית
idigitalorders.https://

ilco.ec.

לפתיחת  בקשות  -הזמנות

,  א"עעברורים עבור / הזמנות

תוספת חיבור  / א"תמ,ג "חיבור מ

הפסקה  , פירוק מונה, למבנה קיים

)  פרויקט(הזמנה מרוכזת / וחיבור

:  ניתן לשלוח למייל

ilco.iec.jerusalem@Hazmanot.

הגשת מסמכים  -בדיקות מתקן

:  לשלוח למיילבאופן  מרוכז ניתן 

ilco.iec.jerusalem@Bdikot.

הגשת מסמכים באופן  -יצרנים 

:  לשלוח למיילמרוכז ניתן 

ilco.iec.jerusalem@Der.

מערכת חווית  
לקוח הזמנות

מיילים ייעודיים  

, שירות ממוקד יצרן

פונקציה ייעודית  

המספקת שירותים  

בנושאים הטכניים  

ללקוחות בנושאי  

ייצור מבוזר  

אגף ירושלים והנגב

י"פונקציית שמ

מאגר מידע נגיש  

 24/7וזמין 

ללקוחות העוסקים  

בחשמל אודות  

ודרישות , הנחיות

בנושאים  , מקדימות

הטכניים לרבות   

תכנון בדיקות 

והזמנות

מערכת 
המעגל

שעות מענה טלפוני  

אנושי בשעות וימים  

אחידים בכל מרכזי  

הביצוע ללקוחות  

בנושאים הטכניים  

  :הזמנות

0768649941,  

0768649003  

:בדיקות

0768649327

0768649328

מענה טלפוני אנושי

שירות נגיש דיגיטלי  

להזמנת תור טלפוני  

ופגישה פרונטלית  

מראש בשעות  

הנוחות ללקוח

my visitשירות 

משעה   –ה , ימים א): טלפוני(שעות קבלת קהל •

13:00-16:00משעה ' וביום ג ,08:00 – 10:30

  –ה , ד, ב, ימים א): פרונטאלי(שעות קבלת קהל •

11:00 – 18:00  -יום ג  08:00 - 14:30

ערוצים מרכזיים

דרכי התקשרות  



חלק של המסמכים הנדרשים מלקוחות המחוברים במתח נמוך
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מחלקת תשתיות מסחרי, הנדסת רשתאגף 

 2022נובמבר 

 :חברת החשמל גאה להציג

 הזמנות-מערכת חווית לקוח



 רקע
 מדי שנה נפתחות בחברת החשמל 

 לחיבור חדש ולהגדלת חיבורהזמנות  50,000-כ

 במרכזי קבלת קהלרוב ההזמנות מתבצעות 

 דקות 15-20: זמן פתיחת הזמנה ממוצע



 הקושי
 של הלקוח ושל עובדי החברה, בזבוז זמן יקר

 יעיל ומהיר, קושי לספק שירות מתקדם

 חוסר שקיפות מול הלקוח 



 הפתרון

 בדיגיטלמערכת הזמנת חיבור 

   יתרונות ללקוח

 בכל רגע ומכל מקום  , ביצוע עצמאי של הזמנות ובירורים

 אפשרות מעקב אחר סטטוס ההזמנה

 קבלת התרעה מיידית על כל עיכוב בתהליך



 המערכת
המערכת מספקת מענה פשוט וברור לכל מצב ולכל 

 ללקוח ביתי ולאנשי מקצוע כאחד, שלב בתהליך

תמיד ניתן  –לא מפסיקים את התהליך : העיקרון

 !להתקדם ולהשלים חוסרים בהמשך



הכניסה למערכת דרך  

,  באתר חחי" שירותים אישיים"

 לאחר רישום קצר ופשוט

נבחר מהתפריט התחתון  

 "חיבור חדש"



הנחיות ברורות לביצוע  

 כולל תנאים ומגבלות, ההזמנה
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 ניתן לספק פרטי יועץ  

 )  מתכנן, מהנדס, חשמלאי(

 שיעודכן על כל שלב בתהליך
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ניתן לבצע הזמנה גם 

למבנה שעדיין אין לו  

 ! כתובת

גוש חלקה ותיאור  (

 )המיקום



ניתן לבצע הזמנה לכל סוגי  

,  כולל מבנים מורכבים, המבנים

 לרבות חיבור זמני



 בחרנו מבנה

 צמוד קרקע



 קישור  

 למחשבון תעריפים



אישור תנאים  

 והפניה למידע נוסף



עם אישור ההזמנה  

במערכת היא נקלטת 

 ל"שובבמערכת 



 :  צירוף קבצים קל ופשוט

 ,העלאת הקבצים באחריות הלקוח

 צילומים  , ללא צורך בסריקות  

 !והלבנת קבצים



ניתן לבצע בירורים ולשאול שאלות  

 ישירות מהמערכת כולל צירוף טפסים
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הלקוח מקבל תמונה מלאה של סטטוס  

כולל התרעות  , כל ההזמנות שביצע

מסמכים , אוטומטיות במקרה של עיכוב

 '  חסרים וכד



ומעכשיו אפשר לעשות הכול גם דרך  

 טאבלט/המכשיר הנייד



 ?ואם יש לי יועץ חשמל

 

המשדרג את " מבט יועץ חשמל"הושק פיתוח חדש  2022ביולי 

תהליך הקמת הזמנות  באמצעות יועץ החשמל לתהליך הרבה יותר  

 .מהיר וללא צורך ברישום היועץ כאיש קשר של הלקוח, קליל

 :יועץ החשמל יוכל

 ש הלקוח ללא רישום כאיש קשר "לפתוח הזמנות ע•

 לצפות בכל ההזמנות בהן הוא משמש כיועץ חשמל •

 



 שם יועץ החשמל



 כמות לקוחות המקושרים ליועץ שנבחרו



 כמות הזמנות ללקוח



 ?אז מה על הפרק

 

לרבות הזמנות משולבות להעתקה  (תמיכה בפתיחת הזמנות מסוג העתקת חיבור •

 11/2022 –) והגדלה

 01/2023 –תמיכה בפתיחת הזמנות לחיבור חדש במתח גבוה •

 01/2023 –תמיכה בפתיחת הזמנות קווי גיבוי חיבור •

 2023 –תמיכה בהזמנות חיבור לעמדות טעינה •

 2023 –) א"תמ/  א"עעלדוגמה (טופס פניה חופשית להזמנות מסוגים שונים •

 2023 -תמיכה בפתיחת הזמנות להגדלת חיבור במתח גבוה •

 



 סיכום

 -לדיגיטלעוברים 

 לקוח לחוויתממסע לקוח 
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חלוקה של תחנות פנימיות לפי קריטריונים שונים  

  ,תחנה משולבת, חדר  מיתוג, תחנה טרנספורמציה  :לפי סוג יעוד התחנה
).  קיוסק(תחנה זעירה

.ו "ק 33,ו "ק 22,ו "ק 13: לפי מתח

,  תחנה משולבת במבנה , תחנת צמודה למבנה, מבנה נפרד : לפי מיקום
).שקועה(תחנה תת קרקעית 

.  בניה טרומית, בניה קונבנציונלית : לפי צורת בניה
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המעגל
https://iec-hamaagal.co.il/transformation https://iec-hamaagal.co.il/main_menu
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תהליך תכנון ובניה של תחנה טרנספורמציה  

10%תשלום מקדמה ,דרישה לבניית חדר ,בדיקה ,פתיחת הזמנת חיבור 

.שיטת אוורור והכנסת ציוד,תוואי כבלים , פ"התטקביעת מיקום ודגם 

אישור תכנית הגשה  ,בדיקת תכניות :אישור להיתר או אישור לביצוע 

.אישור תכניות לביצוע,)גרמושקה(להיתר 

,  התקנת צנרת ושוחות ,השלמת פיתוח סביבתי , בניית  חדר טרפו 

.פיקוח על הבניה 

כולל מסמכים ואישורים נדרשים והיתר הבניה   פ"תטמסירת מבנה 

).חתימת חוזה(העברת בעלות ,
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ביצוע וזיווד התחנה  

70%תשלום  חיבור שלב ב 

זיווד התחנה לאחר העברת בעלות

.או טופס הרצת מערכות, )של תחנה או של הפרויקט( 4חשמול התחנה לאחר מסירת טופס 
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לדרוש הקמת חדר שנאים י"חחשינוי תנאים שבגינם יכולה 
ממבקש חיבור
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קביעת הספק מינימלי

.א"קו 17.3 -מ יפחת לא ר"מ 70 עד בשטח לדירה חיבור

.א"קו 22.2 -מ יפחת לא ר"מ 100 -ל ר"מ 70 בין בשטח לדירה חיבור

.א"קו 27.7 -מ יפחת לא ר"מ 100 מעל בשטח לדירה חיבור
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קריטריונים לדרישת חדר שנאים

  רשאית י"חח -א"קו 100 -ל גדול או שווה המחושב הנדרש ההשנאה הספק סך
.שנאים חדר לדרוש

 -א"קו 100 -מ וקטן )כולל( א"קו 80 -מ גדול המחושב הנדרש ההשנאה הספק סך
  ונימוק דיווח עם בנוי בשטח נמצא המבוקש החיבור אם שנאים חדר לדרוש רשאי י"חח

.למנהל התערבות זכות קיימת .החשמל מינהל למנהל

.שנאים חדר לדרוש יכולה אינה י"חח – א"קו 80 -מ קטן המבוקש ההספק סך
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בניית החדרים

.חשבונה על החדרים את ותציב תספק י"חח – מהמבנה חלק שאינם טרומיים חדרים

 הבניה עלויות את תשיב י"וחח החדר את יבנה החיבור מבקש – במבנה משולב חדר
.)דקל מחירון(
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זכויות במקרקעין

.הליכים קיצור – קנייניות זכויות העברת של חוזים ייחתמו לא

.שנה 45 – ל שימוש זכות תקבל י"חח

.המקרקעין עבור שימוש דמי תשלם י"חח
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הכנות לקוח טרום עבודות חברת החשמל

הכנות לקוח בבניינים בהתאם לסיכומים בין יועץ החשמל למתכנן•

ביצוע תואם תכנון

תשלום וקידום  -פתיחת הזמנות משלימות לבניינים במועד ובהקדם•
מול המתכננים

"משלימות"פתיחת הזמנות 

0סימון גובה •

הצבה תקנית של גומחות•

אבני שפה•

תיאום עם מפקחי חברת החשמל•

ביצוע עבודות אזרחיות
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ביצוע תואם תכנון•

קבלה טכנית בזמן•

קידום משפטי להעברת בעלות במקביל•

חדרי שנאים

. פרוייקטיםתיאום ציפיות ועבודה בשיתוף עם מנהלת ניהולי •

פרוייקטניהול 

הכנות לקוח טרום עבודות חברת החשמל
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אישור מפקח+ מערכת תיאום תשתיות  -קבלת היתרי חפירה •

יש להודיע מיד לחברת החשמל ולעצור את העבודה, בעת פגיעה•

החמרה בענישה בפגיעה  –לאחר כניסה של חברת החשמל לעבודה •

כבלים/בפילרים

פגיעת משאיות וכלים כבדים בתילים תאים ועמודים•

בטיחות בטיחותבטיחות •

נזקים

נזקים ופגיעות בתשתית קיימת או חדשה
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60 

הטמנת גומחות בגדרות בתיאום עם התכנון•

גומחות

pv, תשתית עמדות טעינה•

מוסדות ציבור•

של צרכי חשמל בשטחים ציבוריים מתכללתראיה 

שינויים נדרשים לחזור לתכנון•

ביצוע-תיאום תכנון

שיפור תהליכי עבודה
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תנאים מקדימים להזמנת בדיקת מתקן

:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

הלקוח מצד לבדיקה ומוכנות ביצוע גמר 

פעיל צריכה חוזה*

הבדיקה לסוג בהתאם הרלוונטיים המסמכים כל הגשת

בדיקה עבור תשלום 

החיבור גודל את התואם בתוקף רישיון בעל המזמין מטעם חשמלאי נוכחות 

למקור התאמה אישור( מקוון טופס ובנוסף  חדש בחיבור )4 טופס( גמר תעודת(

לרוב , למחרת ביום-  מניה במערכות( המתקן את ומחברים מונה מתקינים – עברה בדיקה( .

בתשלום חוזרת בדיקה והזמנת ליקויים תיקון – נכשלה בדיקה  

הראשונה בפעם להצליח :המטרה

באתר – הפרטים כל: iec-hamaagal.co.il ,  

  ")מתקן בדיקות" :בתפריט לבחור( 

.חוזה קיים –העתקה /הגדלה, פתיחת חוזה –חיבור חדש *

שליחת כל  

המסמכים  

באופן מרוכז  

י  "בערוץ אחד ע

מגיש הבדיקה  

הקמה וברור הזמנות  

/  חיבורים חדשים

  נ"במהגדלות 

י הלקוח  "מתבצעים ע

דרך המערכת  

:  הדיגיטאלית
idigitalorders.https://

ilco.ec.
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

כתובת מקום הבדיקה רישום 

רישום מס הזמנה

חיבור מבוקשגודל 

חיבור חדש  
קייםחיבור גודל 

הגדלת חיבור

הקפדה על 

מילוי טפסים  

כנדרש 

דוגמת טופס בקשה לבדיקה
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

דוגמת טופס בקשה לבדיקה

הקפדה על 

מילוי טפסים  

כנדרש 
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דגשים להזמנת  בדיקה ותהליך הבדיקה

.החשמלאי עם מועד מבעוד יתואמו שעתיים של בטווח הבדיקה ושעת הבדיקה של מדויק תאריך•

.חדש מועד לקביעת החשמלאי עם קשר יוצרים ,במועד שינוי בכל•

. )יום באותו כ"בד( הבדיקה ליום סמוך מעובר )ונדרש במידה( הבודק שם•

.מתקן החשמל צריך להתאים לדרישות חוק ותקנות בנושא חשמל •

.בודק חברת החשמל מוודא תקינות המתקן התאמתו לדרישות התקנות •

כל עוד המתקן מתאים ותקין כך הבדיקות התקדמו מהר יותר והלקוח יחובר•

.לרשת החשמל במעמד הבדיקה    

הכנות ובדיקה, מקצועיות החשמלאי , איכות הביצוע 

,לפני הגעתו של הבודק ימנעו כשל בבדיקהמקדימה 

.  ז למתן חיבור חשמל "נפש ללקוח ויקצרו לועוגמת 
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חשמל ללא שילוט מתאים  לוחות •

תכניות מתקן לא מתאימות למצב בשטח•

או לא מסודרים לפי ייעודם  /כבלי חלוקה מריכוז מונים מעורבבים עם תשתית אחרת ו•

בידוד מעגלי חשמל לא תקין•

התנגדות הארקה לא מתאימה לגודל חיבור •

ללא היתר הפעלה  /מראשאך לא דווח , קיים גנרטור במקום •

חשמלאי בעל רישיון מתאים לא נמצא בשטח  •

לא יחברן למתח עד אשר  אך , הבודק ימשיך בבדיקת הדירות , מתקן לציבורי שנכשלהבבדיקת •

.המתקן הציבורי ייבדק מחדש ויעבור את הבדיקה בהצלחה

ולאחר הצלחה בבדיקה יתאם  –נפרד יש לתאם מועד בדיקה ,  ומעלה X125A  3מגודל לציבורי (    

).המשך הבדיקות בבניין     

ליקויים עיקריים העולים בבדיקות מתקן
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חיבור זמני לבניה

בלבדחיבור הניתן לצורך אספקת חשמל לעבודות בניה  •

.  היתר בניה) / אישור תחילת עבודות(  2נדרש טופס •

.למבנה שבנייתו הסתיימה או , )38א "תמ-למעט תוספת בניה מאושרת(יאושר חיבור זמני לבניה למבנה מאוכלס לא •

. 2טופס /ההיתרשנים מיום מתן  3זמני לבניה יוגבל לתקופה בת חיבור •

   של החיבור הזמני לבניה  שנה נוספת הארכה של הממונה יתיר למזמין  -מאוכלס לא הסתיימה והמבנה אינו במידה והבניה        

).בכפוף להמצאת היתר מתוקן (       

י בודק  "קיימת אופציה לבדיקת המתקן בטיחותית  ע) תעודת גמר( 4אך לא התקבל עדיין טופס ,במידה והמבנה מאוכלס •

.תעשייתי /מ להבטיח שימוש בטיחותי במבנה והמקום נישאר מחובר בסטאטוס מסחרי"ע,  י"חחבודק /פרטי

.תוקף ) תעודת גמר ( 4עדיין נדרש להציג טופס ,לדוגמה ,לשינוי יעוד החיבור לביתי      

ינותק חיבור  -לא תבוצע בדיקה בטיחותית / בניה חדש בתוקףהיתר ) / תעודת גמר(  4טופס אם לא יומצא •

.  החשמל הזמני לאחר התרעות הנדרשות לפי נוהל חברת החשמל     
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חיבור להרצת מערכות

חיבור הניתן לצורך אספקת חשמל להרצת מערכות  •

פ חוק התכנון והבניה הספקת"אישור הרשות המאשר ע -להרצת מערכות מוגבל בזמן   4טופס / 2טופס נדרש •

.  חשמל למטרת הרצת מערכות בלבד     

.לחיבור קבוע התנאים בדומה לבדיקה להרצת מערכות מתקיימת לאחר מילוי כל בדיקה •

.  י הרשות"עשאושרה , מערכותהצהרה לגבי הסכמתו להפסקת החשמל בתום תקופת הרצת חתימה על        

.במלאו למתקן הבדיקה להרצת מערכות מתבצעת •

,  לא יבוצע חיבור המתקן להרצת מערכות כל עוד קיים במתקן חיבור זמני לבניה•

חברת החשמל תפעל -למתקן לאחר תום התקופה של הרצת מערכות ) תעודת גמר (קבוע  4אם לא יתקבל טופס •

.  להפסקת הספקת החשמל למתקן        

בזמן  מוגבל אינו , לחיבור תשתיות ללא אכלוס  4קיימת אפשרות במספר רשויות לקבל טופס כיום •

.
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–כולל פינוי מהדיירים  38א "תמ.  1

ההנחיות למיקום רכיבי חברת חשמל היא  , היא כאל בניין חדש 38א "התייחסות חברת חשמל לבניין שעובר תמ
  -חיבור ישן הזמנה כוללת פירוק . ריכוז מונים :לרוב  – ב"החלפי תצורת החיבור פיזור או ריכוז מונים בהתאם למפרט על 

.לדרישות לחיבור חדשבהתאם מתקן בדיקות 

  -הדיירים ללא פינוי  38א "תמ. 2
בשני   –מתקן בדיקות . ישןהזמנה כוללת פירוק חיבור ) . 1סעיף (כולל פינוי דיירים  38 א"לתמחשמל זהה חברת (התייחסות 

:שלבים 

חשמלאי  בנוכחות  -בדיקת קווי הזנה פרטיים לדירות הבניין בתשלום , לריכוז מונים ) מונים הקיימים (העתקת שירות •

בנוכחות   -בתשלום ) 'כו/תוספות בניה/שינוי יסודי בלוח ראשי/הגדלה(שעברו שינוי , בדיקות דירות הקיימות של הבניין •

חשמלאי

 -הדיור ' ללא פינוי דיירים כולל תוספת יח 38א "תמ. 3

.הזמנה כוללת פירוק חיבור ישן) .1סעיף (כולל פינוי דיירים  38 א"לתמחברת חשמל זהה ) ביצוע/תכנון(התייחסות 
:בשני שלבים  –בדיקות מתקן 

חשמלאי  בנוכחות  -בדיקת קווי הזנה פרטיים לדירות הבניין בתשלום , מונים מונים הקיימים לריכוז העתקת •

,  בנוכחות חשמלאי   -בתשלוםהחדשות שינוי ודירות שעברו , בדיקות דירות הקיימות של הבניין •

.מעלית/חדשהלתוספת )  4טופס ( תעודת גמר נדרשת •

ם  -ל מתייחס למרכז ביצוע י"תהליך הנ: הערה.

38א "תמ-תהליך ביצוע ובדיקת מתקן
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

משפחתי  זמני דו בית בבניה
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

יש להקפיד על שילוט תקין

לא תקיןתקין
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:שלבים 4 -כ ב"התהליך חיבור מבנה חדש לרשת החשמל מתבצע בד

חדר חשמל ראשי חייב להיות 

בעל דלת מוגנת אש פתיחה  

החוצה

התקנת קופסה להכנסת מפתח  

עבור קורא מונים לחדר מונים

מונים בפילרסדר דירות 

לסגורהכבלים יש את מעברי 

דלתות ננעלות ושילוט מתאיםבעזרת  

יש לאטום  בין הקומות המעברים 
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.  תשתיות החשמל הן תת קרקעיותרוב 

.  קילומטרים של כבלי חשמל מתחת לאדמהבישראל קיימים אלפי 

.חשמלותפקידם להוליך  –נסתרים מהעין , מתחת לקרקע, נמצאים בכל מקום הם 

אם אני רחוק ולא נוגע אז אין  "קיימת מחשבה ,בנוסף יש רשתות אוויריות הנראות לעין 

.לא כך הדבר " לי סכנה
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:פי תקנות החשמל התקנת כבליםעל 

כבל באדמה. 33
.11כבל המיועד להתקנה בתעלה חפורה באדמה יתאים למקום התקנתו ויוגן כאמור בתקנה 

עומק הטמנה של כבל באדמה. 34
:העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל הטמון באדמה יהיה

;מ”ס 60 –בקרקע סלעית )1
;מ”ס 80 –באדמה או בחול )2
.מ”ס 100 –לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה )3

תחתית תעלה חפורה בעבור כבל.35
תחתית תעלה חפורה אשר בה יונח כבל תהיה נקיה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת 

.מ לפחות”ס 5בשכבת חול בעובי של 

תקנות החשמל
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   רשום כי נדרש לשמור על מרחק של  ) עבודות בניה(בתקנות הבטיחות בעבודה 
לא ניתן לשמור על המרחק האמור יש  אם , 33KVמתח שאינו עולה על מקו ' מ 3.25

.י"מחחלהזמין ניתוק הקו 

אפשרות התחשמלות  ג אווירית קיימת "ברשת מ
בהתקרבות לרשת ללא כל מגע עם הרשת  

תקנות
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:בתשתית פגיעה עקב קצר

 

 בבידוד פגיעה שכל שנבין חשוב ,לא או קרקעיים תת הם אם בין חשמל לכבלי הנוגע בכל

.לקצר דבר של בסופו תהפוך ,קלה פגיעה גם ,החיצוני

  גם ולפעמים חודשים כמה אחרי לקרות ויכול בנפש לפגיעה ולגרום במידי לקרות יכול זה 

.שנים כמה אחרי

  .ועוד גשם ,הכבל סביבת ,הפגיעה בחומרת תלוי זה  
.הפיקוח מחדר חוזר חיבור

סכנות
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נזק עתידי –פגיעה קלה במעטה הכבל 1.

ללקוחותהפסקת חשמל  -קצר חשמלי נשרפו נתיכים  -נזק לגידים  -פגיעה בכבל 2.
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יכול לגרום לפציעת עובד עד כדי מוות   -חשמלי משמעותיקצר 1.
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?  למה מגיעים למצב בו יש פגיעות בעובדים

התקרבות לרשת החשמל 

אי ידיעת התקנה ושמירת המרחקים1.

עשיתי את זה  –לי זה לא יקרה  –זלזול 2.

סמוך עלי   –עשרות פעמים 

לקבל אישורים לוקח   –נעשה ואחרי המבול 3.

זמן יהיה בסדר   
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איך נמנע תאונה ונשמור על חיי העובדים שלכם  

כל עבודה תעשה בהתאם לנדרש בתקנות שמירת מרחקים

 כל עבודה תבוצע בתאום עם חברת חשמל וקבלת אישורים לתוואי או לניתוק רשת החשמל

  ככול שיידרש יש לפתוח הזמנה להעתקת הרשת

 לא מתחילים עבודה ללא תאום וקבלת כל האישורים הנדרשים

.......ותמיד נזכור  חשמל לא רואים לא שומעים ולא מריחים עד ש

עבודה בטוחה בשיתוף פעולה 




