
 

 כללי בטיחות חשמל במעבדה 

 

במקרה של תקלה במערכת החשמל, יסופק כוח חירום ממחוללי המכון לרוב המתקנים   •

מעליות, תאורת חירום, אוויר דחוס, משאבות מים, ביוב, אוויר   החיוניים )כגון: חדרי קירור,

 .המעבדות )באמצעות שקעי חירום(נוזלי וכו'( ולכל 

פרויקטים המחייבים פעולה רצופה של מכשור חשמלי, אוורור ותאורה חייבים להתנהל   •

 .במקומות שבהם עומד לרשותם כוח חירום מספיק

 .ניתן לפנות לאגף הבינוי וההנדסה לפרטים ולשירות בנושא חשמל •

ף, רשאי לבצע עבודות  לפי חוק החשמל בישראל, רק חשמלאי מוסמך, שרישיונו בתוק •

 .חשמל, והעובר על חוק זה צפוי לעונש מאסר או קנס, או שניהם

נאסר על כל עובד להתקין או לשנות מכשיר חשמל ללא הרשאה מיוחדת ממח'   •

 .ובהתאם לתנאי היתר החשמל החשמל

כל הרוכש או המקבל ציוד חדש, או המבחין בבעיות חשמל קיימות או אפשריות בציוד או   •

  .#9106, חייב לדווח על כך למוקד המכוני בתקעים 

אין לקדוח חורים בקירות, או לחפור בורות או תעלות בשטח המכון, ללא אישור מאגף בינוי   •

 .מחשש לחשיפת כבלי חשמל או מוליכים אחרים והנדסה, זאת

 .כל מכשיר חשמל ידני )מקדחה, מערבל וכו'( מחייב בידוד כפול ויש לסמנו בהתאם •

שמל המתחבר בתקע למערכת הכללית, ואינו פועל כמכשיר נייד, יש לשלוף את  כל מכשיר ח  •

 .התקע שלו לפני הזזתו או טלטולו

כבלי הארכה ישמשו רק לצרכים זמניים ולמשך זמן קצר, ואין להשתמש בהם בפעולות   •

 .ממושכות

 .שקעים ניידים-חל איסור על השימוש בתקעים רב  •

 .ות. אין להתיז מים על ציוד חשמליאין להפעיל ציוד חשמלי בידיים רטוב •

בקרבת   יש להיזהר שלא להעביר כבלי חשמל במקומות חמים מאד, מעל אש פתוחה •

 .חומרים העלולים לתקוף את הבידוד, או במקומות שעלול להיגרם להם נזק מכני

 .יש להודיע למוקד המכוני על כל ריח חשוד, עשן, ניצוצות או חימום יתר, בכל מכשיר חשמלי •

לחבר שום מתג או נתיך, אם הם מסומנים "אסור לחבר"   ן להפעיל שום ציוד חשמלי ואיןאי •

או "אסור להפעיל". אין להציב דרך קבע או זמנית, כל חפץ או עצם באופן החוסם את הגישה  

 .למפסק, לנתיך או לבקרה  ללוח חשמל,
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