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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:מטרת הנוהל•

או תחזוקה במכונות  \להגדיר מהלכים לשליטה ובקרה על מקורות אנרגיה מסוכנים בעת פעילות שרות

או מתקנים כדי למנוע פגיעה בעובדים עקב הפעלת בלתי צפויה של מכונה או ציוד או שחרור בלתי  \ו

.  תוך כדי פעילות של שירות או תחזוקה, מבוקר של אנרגיה

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:הגדרות•

 אמצעי לבידוד אנרגיה(energy isolating device)-  אמצעי מכני אשר מונע פיזית מעבר או שחרור

אמצעי זה יש לנעול ולתייג כאשר  . ועוד,  ברז בצינור, כגון מתג ניתוק, מתקן או מערכת, אנרגיה במכונה

.מיישמים תכנית נעילה ותיוג למתקן

 המונע הפעלה של אמצעי לבידוד אנרגיה ומונע זרימת אנרגיה  ( כגון מנעול)אמצעי פיזי -אמצעי נעילה

למכונה או למתקן

קרינתיים, הידראוליים, פנאומטיים, כימיים, מקורות תרמיים, מקורות חשמל-מקורות אנרגיה  ,

ומקורות אנרגיה נוספים העלולים להוות גורם  ( גז דחוס, קפיץ, כולל כוח משיכה)קינטיים , מכאניים

. סיכון אפשרי לפגיעה בבני אדם

או טיפול ושל שרות לציוד/פעילות של תחזוקה ו-משימה.

 נעילה(lockout )- מסודרתתוכניתעל פי , על אמצעי לבידוד אנרגיה( כגון מנעול)יישום אמצעי נעילה  ,

.המבטיח שלא יהיה ניתן להפעיל את אמצעי בידוד האנרגיה ללא הסרת אמצעי הנעילה

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

(:המשך)הגדרות •

 או /או לציוד על מנת לבצע פעילות שרות ו/עובד הרשאי לבצע נעילה או תיוג למכונה ו-עובד מורשה

.תחזוקה

 או ציוד שבו מתבצע  /עובד אשר עבודתו דורשת ממנו להפעיל או להשתמש במכונה ו-עובד מושפע

או שמחויב לעבוד באזור בו המכונה או הציוד  , או תחזוקה תחת נוהל זה/או טיפול ו/פעילות של שרות ו

נמצאים

 קבוצת עובדים המבצעת משימה -צוות

או מתקן שיש להם מקורות אנרגיה/או ציוד ו/מכונה ו-ציוד.

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

(:המשך)הגדרות •

 תגים ואבזרים המשמשים להפעלת נוהל הנעילה והתיוג, מנעולים-ציוד נעילה ותיוג.

 התג מציין את . תג המזהיר עובדים מפני סכנה עם אמצעים להצמדתו במקום המתאים-תג אזהרה

.סוג הסכנה ואת שם העובד שהניח אותו

תיוגtagout)  )- כדי לציין  , בהתאם לתוכנית מסודרת, לאמצעי בידוד אנרגיה( שלט)הצמדת תג

.שהאמצעי אינו יכול להיות מופעל אלא אחרי הסרת התג ממנו

 המציינת את סוגי האנרגיה  ( מכונה/בדרך כלל היא ייחודית לכל ציוד)תכנית -תכנית נעילה ותיוג

האמצעים )תוך ציון נקודות הנעילה , והדרך המתאימה לנעול או לבודד כל סוג אנרגיה, המזיקה בציוד

(. לבידוד אנרגיה

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:תחולה•

או תהליך שבהם קיימת אפשרות של שחרור אנרגיה אצורה בעת  , מערכת, הנוהל מתייחס לכל ציוד1.

.משימה

.הנוהל חל על עובדי החברה ועל עובדי הקבלן הפועלים בחצרות החברה2.

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:תכניות נעילה ותיוג•

יש לערוך סקר מקדים שמטרתו לזהות את כל  , לפני תחילת ביצוע הליך נעילה ותיוג במחלקה1.

פירוק וכדומה, תחזוקה, שירות, תיקון, הציודים והמתקנים בחברה בהם מבוצעת עבודת בניה

פירוק וכדומה יש , תחזוקה, שירות, תיקון, לכל ציוד או מתקן במפעל בהם מבוצעת עבודת בניה2.

האמצעים , בה יש לציין את כל סוגי האנרגיה המזיקה במכונה, לקיים תכנית כתובה של נעילה ותיוג

והדרך המתאימה לנעול או לבודד כל סוג , (מפסק, נקודות נעילה כגון ברז)לבידוד האנרגיה בציוד 

(.אמצעי הנעילה)אנרגיה 

הכולל  , הכנת תכנית נעילה ותיוג תתבצע רק לאחר הליך זיהוי סיכונים של תחזוקה וטיפול בציוד3.

. סיכוני אנרגיה וסיכונים אחרים

.תכנית נעילה ותיוג לציוד תעודכן כל אימת שמתבצע שינוי בציוד או באופן הפעלתו4.

וניתוקו או נעילתו  , אין צורך בתוכנית כתובה לציוד או למתקן שלו רק מקור אנרגיה אחד מזוהה ונגיש5.

(. תקע-כגון הזנת מכונה באמצעות חיבור שקע)הוא הצעד היחידי הנדרש לביצוע הנעילה 

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:אמצעי נעילה ותיוג•

על מנת ( ואמצעי חסימת גישה אחרים, תגים, כגון מנעולים)החברה תספק לעובדים ציוד ייעודי 1.

.להפעיל את נוהל זה ותכשיר אותם לגבי שימוש והפעלת הציוד

המנעולים והתגים חייבים לזהות את העובד המבצע את המשימה על מנת למנוע זיהוי מוטעה של 2.

.             המבצע

כך , (לתגים)גודלם ואופן הדפסתם , צורתם, לקבוע תקן למנעולים ולתגים בהתייחס לצבעםיש 3.

. שיהיה ניתן לזהותם בקלות כאמצעי נעילה ותיוג למטרות נוהל זה

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:שלבים בהפעלת תהליך נעילה ותיוג לציוד•

,  הספקת כוח: זרימה בלתי צפויה של אנרגיה כגון/כל המקורות שקיימת בעבורם אפשרות להפעלה1.

. וכיוצא בזה חייבים להיות מזוהים לפני תחילת ביצוע המשימה, ברזי שחרור

שהוא אחראי  , ידי עובד מורשה-ורק על, פי תכנית הנעילה והתיוג של הציוד-יישום הנעילה והתיוג על2.

.פי נוהל זה-על יישום הנעילה והתיוג על

וליידע בדבר הצורך , יש להודיע לעובדים הנוגעים בדבר על ביצוע פעילות שירות או תחזוקה בציוד3.

.  להפסיק פעילות הציוד כולל נעילה ותיוג

,  עצירת המכונה באמצעות לחצן עצירה)וניתוקו ממקורות אנרגיה , סגירה מבוקרת ושיטית של הציוד4.

,  ניתוק או כיבוי או סגירה של מערכות פניאומטיות או הידראוליות, כיבוי מתגי ניתוק חשמליים

(.וכדומה

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

(:המשך)שלבים בהפעלת תהליך נעילה ותיוג לציוד •

, קפיצים, כגון קבלים)שחרור אנרגיה אצורה או כלואה במידה וקיימת לאחר ניתוק מקורות האנרגיה 5.

,  מים תחת לחץ, אדים, מערכות גז, מערכות הידראוליות ופניאומאטיות, חלקי מכונה מורמים

.חיזוק וכדומה, ריקון, הארקה, דימום, ידי ביצוע פעולות ריסון כגון חסימה-זאת על(. וכדומה

.  פי תכנית הנעילה והתיוג של הציוד-התקנת אמצעי נעילה ותיוג על אמצעי בקרת האנרגיה בציוד על6.

(.פגומים מוחלפים)לפני ההתקנה תיערך בדיקה שנועדה לוודא תקינות אמצעי נעילה ואמצעי תיוג 

העובד  , לאחר שווידא כי אין עובד בסביבת המכונה או הציוד החשוף לסיכוני מקורות אנרגיה7.

ולאחר מכן מדומם  , המורשה מנסה לאתחל את המכונה כדי לוודא שהיא מבודדת ממקורות האנרגיה

"(.כיבוי"או " עצירה"מחזירה למצב )אותה 

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:תהליך נעילה ותיוג לציוד כשיש יותר מעובד אחד המטפל בציוד•

או ציוד המתבצעת על ידי צוות וכן בעת  /סעיף זה מתייחס לפעילות תחזוקתית או שרות למכונה ו1.

.החלפת משמרות

במידה  . אחריות עיקרית לפעילות של צוות הפועל תחת נוהל זה מוטלת על העובד המורשה בצוות2.

וקיימת מעורבות של מספר צוותים תוטל אחריות הפעילות והתיאום על עובד מורשה אשר יתאם 

פעילות הצוותים                                               

או תג  /על כל עובד בצוות חובה להציב מנעול ו, לפני תחילת משימה הדורשת נעילה עם מנעול אישי3.

או התג עד לסיום  /אישי על כוורת ייעודית או על מתקן מצבור למנעולים ולהשאיר את המנעול ו

.  ידי העובד שהציב אותם-הסרת המנעול או התג רק על. משימתו על הציוד

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

(:המשך)תהליך נעילה ותיוג לציוד כשיש יותר מעובד אחד המטפל בציוד •

בעת החלפת משמרות תתבצע החלפה של המנעולים והתגים האישיים כך שמחזיק המפתח של כל  4.

.  מנעול הנמצא על הציוד יימצא במפעל כל עוד המנעול לא הוסר על ידו

על עובדי המשמרת היוצאת לדווח לעובדי המשמרת הנכנסת על בעיות וגורמי סיכון  הנוגעים  , בנוסף5.

.לפעילות בציוד

ידי  -הדבר יעשה אך ורק על, אם עובד עזב את המפעל וקיים צורך להסיר את מנעולו האישי בהיעדרו6.

,  וזאת לאחר שהוא ווידא שהעובד אכן עזב את המפעל, העובד המורשה האחראי על המשימה

:ולאחר שניסה ליצור עמו קשר כדי

תג/לברר אם קיימים סיכונים בהסרת המנעול-א

.  תג/ליידע אותו על הסרת המנעול-ב

,  התיוג יבצע העובד המורשה ניהול סיכונים של השלכות הסרת הנעילה והתיוג/לפני הסרת הנעילה

.התיוג/ במטרה לוודא כי לא נשקפת סכנה לעובדים עקב הסרת הנעילה 

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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בעבודות חשמל(  (L.O.T.Oנוהל נעילה ותיוג

:שלבים בתהליך הסרת נעילה ותיוג לציוד והשבתו לפעילות•

או הציוד כדי  /על העובד המורשה האחראי על ההסרה לבדוק את הסביבה הקרובה של המכונה ו1.

וחומרים אחרים  , כלים, וכי סביבת המכונה נקייה מחומרים, לוודא כי ציוד שאינו נחוץ הורחק מהמקום

כמו כן עליו לוודא שאין עובדים אחרים . העלולים להפריע לפעילות תקינה של המכונה או הציוד

(. למשל בקצה מרוחק של צינור)באזורי סיכון בסביבת המכונה או באתרי קצה מרוחקים שלה 

OFF""–יש לוודא כי לוח הפיקוד ואמצעי ההפעלה נמצאים במצב מופסק 2.

(.כגון גידור לבטח)יש לחבר מחדש את כל אמצעי ההגנה של הציוד והמכונות 3.

כל עובד מסיר בעצמו את המנעול והתג האישי )יש להסיר את כל אמצעי נעילת האנרגיה ואת התגים 4.

(.חסימות וכדומה, ריסוניםהסרת )ולהשיב את הציוד או המתקן למצב של פעילות , (שלו

.כעת ניתן לחדש את הזרמת האנרגיה למכונה5.

.יש ליידע את העובדים בסביבת הציוד שהוא הושב למצב פעיל6.

הדרכה•

מבדקים•

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

נועד לתת מענה להתפתחות מצבים בלתי שגרתיים הגורמים  נהל חירום •

.ללחץ והתנהגות לא צפויה של העובדים

פגיעה  , דליפת חומרים מסוכנים, יכול להיווצר כתוצאה משריפהמצב חירום •

סיכון בריאותי לא צפוי וכל חריגה  , תהליך או שטח העבודה, ציוד, במבנה

.אחרת משגרה סביבתית

שליטה  תוך כדי מצב חירום חשמל במסגרת חירום מפעלי חייב לתת מענה •

טיפול נאות במניעת הנזקים ותוך כדי הפחתת נזק לייצור  , בטיפול בנפגעים

.והסביבה

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

נוהל חירום היינו רשימת פעולות שצריכות לתת מענה למצבים החריגים  •

:כגון, שנוצרו

שריפה1.

אירוע חומרים מסוכנים2.

.אסון טבע3.

.קריסת מבנה4.

.התפוצצות או קריסת מתקן5.

.הפסקת חשמל לא מתוכננת6.

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

:נוהל חירום חייב לתת פתרון לשלוש בעיות מרכזיות•

.פתרון מעשי ונוח לשימוש בעת התרחשותו של מצב חירום1.

.מסגרת מקצועית להערכות לשעת חירום2.

.הכשרה ותרגול צוותים ובעלי תפקידים האמורים לתת מענה בשעת חירום3.

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

:נוהל חירום יכיל בין השאר את הנתונים הבאים•

.אחריות וסמכות להפעלת הנוהל1.

סדר הפעולות העיקרי מרגע קבלת הודעה על מצב חירום מוגדר –שיטות הפעולה 2.

.ועד להשתלטות על האירוע

:שלבי פרוט שיטות הפעולה3.
 המיידיתהתגובה

המענה הראשוני

המענה המשלים

שלב השיקום וחזרה לכשירות

צוותי  , א"האמצעים הדרושים לטיפול במצב החירום בתחומי כ–תפקיד מנהלה 4.

.אמצעי טכני אחר, רכב, חומרי נטרול, ציוד, כמו צוות חילוץ ועזרה ראשונה, חירום

.'וכו, אזורי סימון, כמו קשר, אמצעי שליטה במוקד האירוע–שליטה 5.

טלפון של צוותי חירום , כתובת, רשימת שמות בעלי תפקידים–רשימת תיוג 6.

.מפעליים וגורמי חירום חיצוניים רלוונטי
נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

:בהירת תחומי הפעלת הפסקת חירום•

.על המפעל להחליט על הפסקת חשמל במצב חירום לפי הגדרות הקבועות מראש

אפשר , תהליך ייצור ומערכות אחרות, סביבה, במקרה שלא קיים סיכון לבני אדם1.

.ללא נזקיםמיידיתלבצע הפסקת חשמל כללית 

, חייבים להגדיר אזורים, במקרה שהפסקת חשמל עלולה לגרום נזקים כלשהם2.

בכל שלב יש לבחור נתיב פעולה המתאים למפעל . מתקנים ושלבי הפסקת חשמל

.לציין תרשימים

.אין להפסיק אזורים חיוניים והספקת חשמל לתאורת חירום3.

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

:שלבי הפעלת נוהל חירום•
קבלת אישור חירום1.

קבלת אישור חירום מגורמים מנהליים.

דרכי קבלת אישור חירום.

מיידישלבי ניתוק חשמל 2.

:לפי תרחיש צוות חירום במפעל בוחר אחד מאלה1)

.כולל גנרטורים, הפסקה באמצעות מפסק ראשי של המפעל•

.הפסקת פעולת גנרטור חירום•

.הפסקת אזור שבסיכון•

.חלק לא חיוני, הפסקת חלק מהספקת חשמל באזור•

.איסור להפסיק חשמל כלל•

.הפעלת רק מערכת אזהרה•

יש לציין אזורים שבהם קיימת הזנת חשמל כפולה ושלבי הפסקתם•

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

(:המשך)שלבי הפעלת נוהל חירום •

:סימון ושילוט אזורים ומפסקים3.

5.3.1. סימון מפסקים ראשיים כמפסקי חירום בכל לוחות החשמל1)

5.3.2. סימון מפסקי חירום הנפרדים ממפסקים ראשיים כולל מפסק גנרטור2)

5.3.3. שילוט לאחר ניתוק חשמל כללי או אזורי במצב חירום3)

:גנרטור חירום4.

(.לפי תרחישים)העברת הספקת החשמל לגנרטור חירום חלקי או כללי 1)

:בדיקות תקופתיות5.

.בדיקות תקינות מפסקי חירום1)

.  בדיקות תקופתיות של תאורת חירום2)

.בדיקה תקופתית של גנרטור חירום3)

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

(:המשך)שלבי הפעלת נוהל חירום •

(:הפסקה לפי תרחיש ושמות מורשים)מתח גבוה 6.

.הפסקה מצד מתח גבוה1)

.הפסקת השנאים2)

(:לפי תרחיש)שלב החזרת מתח אחרי סיום מצב חירום 7.

.החזרת מתח בשלבים1)

.החזרת מתח כללי למפעל כולו2)

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

אחריות•

:קביעת אחריות ואחראים לפי1.

.שמות אחראים על ניתוק במצב חירום1)

.כל אחד רשאי ללחוץ על מפסק חירום במקרה האירוע2)

(:לציין גורמים)גורמים חיצוניים 2.

.כמו מכבי אש או גורם אחר, לשלט ולהגדיר אפשרות להפסקת חשמל על ידי גורמי חוץ1)

:הדרכות ותרגילים3.

.טופס תיוג שלבי ניתוק במצבים שונים1)

.מי רשאי לנתק ומה2)

.רישום ותרשימים ביצוע עבודות ניתוק במצב חירום3)

.הצבת שילוט נדרש4)

.תאום ותרגול הפעלת מצב חירום חשמל ביחד עם גורמי חוץ5)

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

התקנה ותקינות של מפסקי חירום•

.בדיקת תקינות מפסקי חירום1.

 מפסקי חירום יבדקו באמצעות הפעלתם פעם לחודש על ידי חשמלאי או עובד תחזוקה וירשמו בטופס

.בדיקה

.מיקום מפסקי חירום2.

מפסקי חירום יותקן במקום בולט לעין.

אין להתקין מספר מפסקי חירום ששייכים למטרות שונות באופן צמוד או בקרבת מקום.

באולמות ייצור ועל גבי גופי מכונות או מתקנים  , בכניסה למעבדות, מפסק חירום יותקנו בכניסה למפעל

.שמהווים סכנה לעובד

.שילוט מפסקי חירום3.

יש לשלט מפסקי חירום בשלט ברור ובולט.

יש לציין בעזרת חצים מיקום מפסקי חירום

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

מוספים•

:רשימות שמיות-א

.טלפונים ומחליפים, כולל כתובות, חשמלאים בצוות חירום1)

.עובדים שרשאים לטפל במפסקי חירום2)

.פרטי המפעל-ב

.רשימת מפסקי חירום לפי אזורים ומחלקות1)

.מיקום וגישה למפסקי חירום2)

.מיקום ופרטים של גנרטור חירום3)

.פרטים על קיום ותקינות תאורת חירום4)

.רשימת מתקנים חיוניים שאסור להפסיק בשעת חירום או נדרש אישור מיוחד5)

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל חירום חשמל

(המשך)מוספים •

:תרשימים הנדסיים-ג

.תרשים של מערכות אנרגיה והשליטה בהם1)

.תרשימים של מערכות חשמל עם ציון מפסקי חירום2)

.לוחות החשמל עם ציון מנתקים, שנאים, תרשים קווי מתח3)

.תרשים של תאורת חירום ושליטה בה4)

.מערכות כיבוי אש והספקת מים בשעת חירום ושליטה בהם5)

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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נוהל תחזוקה ובדיקות תקופתיות

:תדירות בדיקות במתקני חשמל בהתאם לדרישות תקנות החשמל•

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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 ציוד/תדירות הבדיקה

הפעלה 

ראשונית
חודששבוע

שלושה 

חודשים
שנים 6שנים 5שנתייםשנהחצי שנה

אל פסק

VVבדיקת מערכת אל פסק  )התקנת מערכת אלפסק סטטית במתח נמוך( .13

גנרטור

VVבדיקות  )התקנת גנרטורים במתח נמוך( .26

הארקה

בדיקות מערכות הארקה במיתקנים לייצור וחלוקת חשמל )הארקות ואמצע .77  

(הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט
V

V בדיקת הארקה למיתקן צריכה )הארקות ואמצע הגנה בפני חישמול במתח עד .78

לוחות מ"נ

בדיקה לפני הפעלה ראשונית או שינוי יסודי  )העמסה והגנה על מוליכים .13  

(מבודדים וכבלים במתח נמוך
V

Vבדיקה תקופתית  )העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך( .14

תוספת שניה )תקנות 2)ב( ו-11( בדיקות תקופתיות )מיתקן חשמלי ארעי באתר 

בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(
VV

V בדיקות )מיתקני חשמל לתמרורי הוריה )רמזורים( במתח שאינו עולה על מתח .15

ציוד בטיחות מ"ג

VVVבדיקת ציוד לעבודה במתקן חי  )עבודה במתקן חי ובקרבתו( .8 

ציוד בטיחות מ"נ

Vבדיקת ציוד לעבודה במתקן חי  )עבודה במתקן חי ובקרבתו( .8 

מפסק מגן

5V)א(. בדיקת מפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות 0.03 אמפר

תוספת שניה )תקנות 2)ב( ו-11( בדיקות תקופתיות )מיתקן חשמלי ארעי באתר 

בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(
VV

מתקן החשמל

V בדיקת המתקן )תקנות החשמל-מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על .15



נוהל תחזוקה ובדיקות תקופתיות

:תדירות בדיקות במתקני חשמל בהתאם לדרישות ביטוח ומוסד לבטיחות וגהות•

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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ציוד / תדירות הבדיקה

שנהחצי שנה

הארקה

דרישות ביטוח

דrישות ביטוח

Vבדיקת רציפות הארקה באזורים נפיצים

ציוד מיטלטל

מוסד לבטיחות וגהות

בדיקות כלי עבודה מטלטלים חשמליים )בטיחות בחשמל דרישות והמלצות(

Vבדיקת מכשירים



נוהל תחזוקה ובדיקות תקופתיות

:1525י "תדירות תחזוקה ובדיקות במתקני חשמל בהתאם להמלצות ת•

 אחזקה לציוד מתח גבוהפעולות ביצוע בעת ( ק"פקמ)נדרשת הכנת פקודות מיתוג וקיצור

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית

31

שנים5שנים3שנתייםשנהחצי שנהשבועייםלפי צורךלפי הנחיות יצרןתדירות הבדיקה/ ציוד 

Vאל פסק

VVVVגנרטור

Vחדר חשמל

VVVאביזרי קצה-כוח 

VVVVמובלים-כוח 

VV*ג"לוחות מ

VVVנ"מלוחות 

VVVVVמאור

מערכות מתח נמוך  

מאוד
V

Vמערכת הגנת ברקים

V*ג"עמודי מ

Vג"ציוד בטיחות מ

VVV*ג"שנאי מ



עריכת סקר סיכונים

מזכירים את חובת ביצוע סקר סיכונים במקומות אינםפ"וחאט"פב•

חייב לוודא שמקום " תופש המקום"וזאת למרות ש. העבודה השונים

.העבודה נקי ממפגעים וסיכונים לעובד

.ותקנותיו1954–ד"התשיחוק ארגון הפיקוח על העבודה •

 2013–ג"התשע( תכנית לניהול הבטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

.דורש את ניתוח סיכונים מקצועי, (4פרק 5תקנה )

לבצע  –מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה  -18001י "דורש ת•

,  2000אוגוסט -ס"התשתמוז , 18001י "תקן ישראלי ת)הערכת סיכונים 

(:6עמוד 
"להערכת סיכונים ולנקיטת אמצעי  , הארגון יקבע ויקיים נהלים לזיהוי גורמי סיכון

".בקרה נדרשים
נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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עריכת סקר סיכונים

JSAדוגמת סקר סיכונים בשיטת •

נוהלי בטיחות בחשמלהכה ארצית
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הסיכוןנושא נבדקמס'
ממצא / תיאור הסיכון / הסכנה 

הפוטנציאלית
דרישה על פי דיןטיפול מוצעתקינותטיפול קיים/נוהל

פעילות 

להקטנת 

רמת 

סיכון

ערך 

סבירות

ערך 

סבירות 

חדש

ערך 

חומרה

ערך 

משוכלל

דירוג 

הסיכון

דירוג 

סיכון חדש

תאריך 

ביצוע

אפקטיביו

ת
אחראי

1
בדיקת התנגדות 

בידוד.
חישמול

מתבצעות בדיקות במסגרת טיפולים 

תקופתיים
לא נדרש טיפול נוסףPטופסי הבדק לפי סוג הקטר

תקנות החשמל

13. בדיקה לפני הפעלה 

ראשונית או שינוי יסודי  

)העמסה והגנה על מוליכים 

מבודדים וכבלים במתח נמוך(

212L

2
בדיקת מפסקי מגן 

בפני זרם דלף לאדמה.
התחשמלות

מפסקי מגן בלוחות השירות אינם 

באחריות של החשמלאים במחלקות 

הקטרים, שיפוצים ומכלולים.

מפסקי מגן בקטרים לא נבדקים תקופתית

Fלא קיים נוהל/טיפול

יש לבצע רישום של מפסקי 

המגן ולכתוב נוהל בדיקה 

ומעקב של מפסקי המגן.

יש לבצע בדיקה תקופתית של 

מפסקי מגן בלוחות השירות 

באמצעות לחיץ הבדיקה.

יש להנפיק נוהל בנושא.

תקנות הבטיחות בעבודה 

)חשמל(, התש"ן - 1990

5)א(. בדיקת מפסק מגן 

המופעל בזרם דלף, ברגישות 

0.03 אמפר

ת''י 1525

339H

בדיקת לוחות החשמל.3

חישמול

התחשמלות

שריפה

קיימות הוראות בדיקת לוחות החשמל 

בטופסי הבדק.

לא זוהתה דרישה לנקות את לוחות 

החשמל.

Pטופסי הבדק לפי סוג הקטר

יש להוסיף את סעיף ניקיון 

לוחות החשמל לטופסי הבדק.

יש להתקין כיסויים למניעה 

מגע מקרי בחלקים חיים.

תקנות החשמל

14. בדיקה תקופתית  

)העמסה והגנה על מוליכים 

מבודדים וכבלים במתח נמוך(

ת''י 1525

דרישות ביטוח / רשות 

הכבאות

3412H

בדיקת גנרטורים4

חישמול

התחשמלות

שריפה

קיימות הוראות בדיקה של מכלולי 

הגנרטורים בטופסי הבדק.
לא נדרש טיפול נוסףPטופסי הבדק לפי סוג הקטר

תקנות החשמל

77. בדיקות מערכות הארקה 

במיתקנים לייצור וחלוקת 

חשמל )הארקות ואמצע הגנה 

בפני חישמול במתח עד 

1000 וולט(

26. בדיקות  )התקנת 

גנרטורים במתח נמוך(

ת''י 1525

236M

הערכה ודירוג סיכונים בתחום החשמל


