
 בטיחות           

 בחשמל     



 ...קצת על חשמל
 

 :חשמל עם במגע הכרוכים הסיכונים

חשמלי מקצר כתוצאה להיגרם העלולות שריפות. 

גבוה מתח בעל חשמלי זרם מעבר) חשמל מכת,  

 (.האדם בגוף



מתי עלול להיווצר  

 ?קצר
הקצר נוצר וגורם לשריפה רק אם קיימים תנאים  

 .סביבתיים המסייעים להתפתחות האש

  מספר  גורמים עלולים לעודד יצירת קצר

   :חשמלי
.  עבור כל מתקן חשמלי מחושבת עוצמת זרם מסוימת•

במידה והמתקן התחמם בעוצמה גבוהה מידי יש סכנה  
 .  לשריפה

הצטברות אבק ולכלוך על אביזרי החשמל מונעת את •
המתקן החשמלי עלול , ושוב, פיזור החום כהלכה 

 .להתחמם יתר על המידה

גם הוא  , נייר או חומר אחר, כיסוי אביזרי חשמל בבד  •
עלול הנייר  , ובמצב כזה, מונע את פיזור החום הדרוש 

 .או הבד להתלקח

 

 
         

 



 ...התחשמלתי! אופס

 ?כיצד נגרם החשמול 
בזמן תאונת חשמל נוצר מצב שבו עובר זרם החשמל        

 .בגופו של הנפגע 

 השפעת זרם החשמל על גוף האדם
 :תוצאות מעבר חשמל דרך גוף אדם הן     

 פרפור החדרים בלב. 

 כאשר הזרם הוא בעצמה של ) הפסקת פעימותיו של הלב-  
 (.  אמפר 1/20

 :גורמים להתחשמלות        

עוצמת הזרם. א. 

הם שני גורמים שככל   -אורך זמן הפגיעה ועוצמת הזרם . ב
 .שהם  גדולים יותר כך הנזק גדול יותר
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 עשרת הדיברות     
 לבטיחות בחשמל     

 

שקעים שבורים יש לפתוח  \אין להשאיר מפסקים1)
 .תקלה במיידית ולהמתין  תיקון התקלה

הרחק כל חפץ  , בשימוש עם מחממים מכל סוג2)
ואל תשאירו דולק בשעות  , העלול להתלקח סביבו

 .השינה

אל תשתמש במפצלים דבר העלול לגרום לעומס  3)
ולשריפה המפצל אשר יכול להוות גורם לשריפה  

 .גדולה הרבה יותר

 .אין למקם מבנים ודומיהם מתחת לקווי מתח4)

במקרה  . יש לנוע רחוק ככל האפשר מקווי מתח5)
 .הצורך יש לבצע בדיקה לפני המעבר
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 ...המשך
 

רגל מתחת לקווי מתח   \אין להשהות או להתמקם רכוב (6
 .או בצמוד אליהם

במקרה של זיהוי מפגעי חשמל יש לדאוג לבידוד האזור   (7
בכל מקרה יש לדווח ולמנוע  . ולהתריע על סכנת החשמל

ולהמתין עד הגעת גורמים אשר  , גישת אנשים למקום
 .מוסמכים לטפל בנושא

י מכת חשמל נתק מיד את מקור  "אם נפגע עובד ע (8
 .במקביל יש להזעיק את צוות המרפאה ורופא, הזרם

אין להשאיר מכשירי חשמל דלוקים ללא השגחה בכלל  (9
 .ובחדרים סגורים בפרט

 .תקן את מכשירי החשמל במעבדה (10


