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 ברשת החשמל סכנותאיתור 
 

 עמודים מכל הסוגים
העמוד עלול להיות  רצוי שלא לשבת ליד, להישען או לגעת בעמוד חשמל. •

 . מחושמל
 יכול ליפול עם כל רשת החוטים שעליו.חפירה ליד עמוד מסוכנת שכן  העמוד  •

 
 

 רשת גלויה מכל הסוגים
וטים, בגד אין להתקרב לרשתות החשמל משום סיבה )עפיפון שהסתבך בח •

 .שנפל על הרשת, קיני ציפורים בארגזי החלוקה ועוד(
אין לשחק בכדור מתחת לרשתות, כדור שפוגע בחוטים יכול לגרום לקצר שעלול  •

 לחשמל.ועלולים לקרוע חוטי חשמל שיפלו 
 אין להדליק אש מתחת לחוטי החשמל. •
ע חוט או כבל חשמל המונח על האדמה מהוה סכנה, אין להתקרב ויש למנו •

 מאחרים מלעשות זאת.
חוט רופף )השתחרר מהמתיחה(, נוגע בחוט אחר, גורם לניצוצות ועלול להיקרע  •

 יש להתרחק מהמקום. –
 
 

 ארונות / תאי חלוקה
דלתות של הארונות האלה חייבות להיות סגורות  •

 וה סכנה להתחשמלות.וונעולות, דלת פתוחה מה
כאשר  , מהוה סכנההצידה ארון שנפגע ועקב זאת נוטה •

 החלקים המחשמלים שלו נחשפים.
 
 

 תחנות פנימיות
מאחר והיא וה סכנה ודלת של תחנה פנימית פתוחה מה •

 גישה פנימה. מאפשרת
אין להחדיר שום חפץ או להתיז מים מבעד לחרכי תריסי  •

 האוורור של המבנה.
 
 

  חיבורים לבתים
 חשמל.אין לשחק על גג הבניין עליו מותקן זיז שעליו חוטי / חבורי  •
 מהווים סכנה.  חוטים רופפים או נמוכים מהרגיל •
 .ם צריך להיות סגורארון מונים בו מותקנים המונים והמבטיחים הראשיי •
 יש לבדוק שיש לבית ולכל דירה הארקה.  •
 

 דווח על תקלות וסכנות בחשמל
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חברת ניתן להתקשר אל מוקד התקלות של  ומכל טלפון מכל מקום בארץ
 .103ספר ע"י חיוג  למ חשמל

 ניתן לדווח גם באתר האינטרנט של חברת החשמל
electric.co.il-http://www.israel 

 
 של חח"י יש למסור: 103בשיחה למוקד 

האור" או "אני ילד נתיב  "אני שייך לתכנית נתיב את שם המדווח,  בתוספת
 רים, כתובת מדויקת, קומה ומס' דירה.מס' טלפון לברו האור",

 
 להלן התקלות הנפוצות והדיווח עליהן:

 

 הפסקת חשמל בדירה
לבדוק בארון החשמל אם לא "קפץ" ממסר לבקש מאדם מבוגר יש  –אם אין חשמל בדירה   -

  הפחת או המפסק הראשי.
 יש לדווח. –באם אין חשמל ביותר מדירה אחת בבניין   -
 ספר בניינים, יש לדווח פעם אחת.חשמל במאם אין   -
 דווח מיידי ונקיטה באמצעי זהירות. –הורגש חישמול בדירה   -
 

 גיזום עצים
 יש לדווח. –עצים נוגעים/לוחצים על חוטי חשמל גלויים 

 מדובר על עצים הן בשטח פרטי והן בשטח ציבורי.  :הערה
 

 חוט חשמל קרוע
 . הקרוב ביותר לעמוד הקרוב ביתהרחוב ומס'  ההודעה הבסיסית תכלול: יישוב,

 יש לציין באם החוט הקרוע הוא בין העמוד לבית או בין שני עמודים.  - באם אפשרי:
 לציין אם יש הפסקת חשמל בסביבה.  -  

 לציין לפחות אחד ממספרי העמודים.  -   
 .100  –באם יש קשיים בתקשורת להתקשר למשטרה   -

 

 חישמול מחוץ לבית
 מול, או בעמוד חשמל, גדר או אביזר אחר, יש לדווח מיידית.כשמובחן חיש

 חישמול בעמוד תאורה יש לדווח למוקד העירוני ולמשטרה. 
 

 בנוסף יש לדווח על:
 דלתות פתוחות של ארונות חשמל, תחנות פנימיות.  -
 .עמוד חשמל, ארון חשמל נוטה  -
 .חפירה ליד עמודים או מתקני חשמל  -
 .גלויההחשמל הרשת גופים זרים על   -
 ברת החשמל.אחר הקשור למתקני ח מפגעוכל   -

http://www.israel-electric.co.il/

