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  חטיבת לקוחות

 לשכת סגן המנהל הכללי
  

        8.3.2015, י"ז באדר, התשע"ה
  105-005609-2015  מספר:

  
 לכבוד

  מר חיים ביבס 
    יו"ר השלטון המקומי

                  19רח' הארבעה 
  64739תל אביב 

  
  
  

  מר ביבס הנכבד, 

  

  ביצוע עבודות במתקני מאור רחובות המותקנים על רשת החשמל העיליתהנדון: 
  
  
  

  הריני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון, כדלקמן:
  

רבות פרוסות תשתיות מאור רחובות על גבי רשת החשמל העילית של כידוע לך, ברשויות מקומיות  ).1
  חברת החשמל.

 

הרשות לביצוע עבודות ברשת המאור המותקנת על רשת החשמל של חברת החשמל, ניתנת על ידי  ).2
חברת החשמל רק לרשויות המקומיות אשר הן והחשמלאים המועסקים מטעמן, חותמים על כתבי 

מתחייבים לבצע את העבודות בהתאם להוראות הדין וכללי הצהרה והתחייבות, לפיהם הם 
הבטיחות של חברת החשמל, ולאחר שהחשמלאים עוברים הדרכה ראשונית בחברת החשמל, 

 בסיומה ניתנת להם הסמכה לביצוע העבודות. 

 

במסגרת כתבי התחייבויות, נוטלות על עצמן הרשויות המקומיות והחשמלאים המועסקים על ידן,  ).3
ת לבצע עבודות בהתאם להוראות הדין המחייבות ובכללן, תקנות הבטיחות בעבודה את האחריו

(להלן: "תקנות הגובה"), תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או  2007-(עבודה בגובה), התשס"ז
(להלן: "תקנות החשמל") וכללי הבטיחות של חברת החשמל והוראות  2014- בקרבתו), התשע"ד

 צוע העבודות.דין נוספות הרלוונטיות לבי

 

 יובהר כי  בהתאם לכתבי ההתחייבויות הרשות המקומית מחוייבת: ).4

לבצע מטעמה מידי שנה הדרכות תקופתיות וריענון מקצועי/בטיחותי טרם חידוש ההרשאה   .א
 לחשמלאים (כנדרש בתקנות העבודה בגובה). 

ות ליידע את חברת החשמל באופן שוטף בפרטיי כל החשמלאים המועסקים על ידה, לרב  .ב
חשמלאים שלא עמדו בדרישות לחידוש ההרשאה, חשמלאים שהרשאתם נשללה מסיבה 

  כלשהו וכאלה שסיימו את עבודתם.
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כמו כן יובהר כי במסגרת ההדרכות שהעבירה חברת החשמל לחשמלאי הרשויות המקומיות  ).5
הודגש כי יש לשמור על מרחקי הבטיחות בעת עבודה בסמוך לרשתות "חיות", על פי מרחקי 

 בטיחות שנקבעו בתקנות הגובה שהינם גדולים מאלה הנקובים בתקנות החשמל. ה

 

(א) לתקנות הגובה, נקבע כי כל אדם העובד בסמוך לרשת חשמל "חיה", צריך לשמור  16בתקנה  ).6
ק"ו). התקנה  33מ' בין רשת החשמל לבין ציודו וגופו (ברמת מתח של עד  3.25על מרחק של לפחות 

ים קטנים יותר במקרה של הפסקת הרשת ממקור אספקת המתח ו/או מאפשרת עבודה במרחק
במקרה של נקיטה ב"אמצעים מיוחדים", כגון: התקנת מחיצות וגדרות למניעת מגע ישיר ו/או 

 בלתי ישיר של אדם בתילי החשמל.
יצוין כי "האמצעים המיוחדים", לרבות אלה המאוזכרים בתקנה, אינם ישימים למיטב ידיעתנו 
לצורך ביצוע העבודות האמורות, וכך גם ביצוע הפסקות חשמל למאות לקוחות לצורך עבודת 
אחזקת מאור הרחובות. לכן, חשמלאי הרשות המקומית יוכלו לעבוד על רשת המאור בהפסקת 

וב העבודה המבוקשת עם עבודה מתוכננת של חברת החשמל ולא תתבצע מתח רק במסגרת שיל
 הפסקת צרכנות יזומה לצורך ביצוע עבודה על רשת מאור הרחובות בלבד.

  

לפיכך, ובהמשך לאמור לעיל, אנו מבקשים להבהיר כי, עבודה ברשת מאור הרחובות תתבצע  ).7
  בהתאם לאחת משתי החלופות המפורטות כדלקמן: 

לאים של הרשויות המקומיות, אשר הודרכו והוסמכו ע"י חברת החשמל לבצע ביצוע ע"י חשמ  .ג
עבודות על רשתות המאור המותקנות על רשת החשמל, בכפוף לשמירה על מרחקי הבטיחות 

מ' בין  3.25הקבועים בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), קרי, תוך שמירת מרחק של 
מ' מרשת  5ק"ו ושמירת מרחק של  33מתח של עד  גופו וציודו של העובד לרשת החשמל ברמת

 ק"ו. 33חשמל ברמת מתח של מעל 

במקרים בהם חשמלאי הרשויות המקומיות אינם יכולים לבצע את העבודה בהתאם לנדרש   .ד
בתקנות הגובה, העבודה תבוצע ע"י עובדי חברת חשמל בלבד וזאת בכפוף לפתיחת הזמנה 

 ם למקרים של טיפול בתקלות דחופות ברשת המאור.ותשלום כמקובל. חלופה זו רלוונטית ג

 

אבקש להביא לידיעתך כי, חלק מהרשויות המקומיות ו/או החשמלאים המועסקים מטעמן, עדיין  ).8
לא חתמו על המסמכים האמורים ומשכך, הם אינם מורשים לבצע עבודות בקרבת רשת החשמל.  

ות לפנות למחוז הרלוונטי בחברת ככל שיש ברצון הרשויות לבצע את העבודות הנ"ל, הן נדרש
  החשמל לצורך תאום החתימה על טפסי ההצהרה וההתחייבות וביצוע ההדרכות.  

 

  אודה להעברת הדרישות האמורות לעיל לרשויות המקומיות.  ).9

 
         
  בכבוד רב,   

              
  בלמסיצחק                                  

  סמנכ"ל לקוחות                                         
  
  

  העתקים :
  מנכ"ל חברת החשמל  –מר אלי גליקמן 
  סמנכ"ל רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת –מר אורן הלמן 
  מנהלת אגף השיווק  –גב' ענת שמיר 

  מנהל מחוז דן –מר ישראל מובשוביץ
  מנהל מחוז צפון  –מר שמעון יופה 

  מנהל מחוז ירושלים  –מר איציק עבודי 
  מנהל מחוז חיפה  –אברהם פל מר 

  מנהל מחוז דרום–מר דב הירש 
   מנהל מח' בטיחות ארצית  –מר אדם בלומוביץ 

  מ"מ היועץ המשפטי   –עו"ד נסים חילו 


