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 כללי .1

 

 25-הקטן מ ביצוע אחיד של חיבור בגודל רגדיר דרישות טכניות עבוהמפרט מ .1.1

 א' לרשת חברת החשמל.

 

 .006-002-007-003מפרט זה משמש כנספח טכני לנוהל מסחרי מספר  .1.2
 
 החיבור יבוצע בהתאם לנהלים המסחריים המתאימים של חברת החשמל .1.3

  .ואמות המידה של הרשות בנושא

 

ח ציבורי אשר החיבור מיועד לחיבור מתקנים אלקטרוניים המותקנים בשט .1.1
החיבור הנ"ל אינו מיועד לחיבור לקוחות  מאופיינים בצריכה נמוכה וקבועה.

ראה סוגי החיבורים והסברים נוספים באמות המידה של הרשות  ביתיים.
 לחשמל.

 

 או יבוצע לפי מדידה באמצעות מונה חשמל צריכההתשלום עבור ה .1.5

 .באמצעות מדגם

 

ח"י את האישורים הנדרשים נה על המזמין למסור לחמההז עם פתיחת .1.1
היתרי  בשלב התאום הטכני יוצגו .מהגורמים המתאימים החיבורלהתקנת 

ל.  כמו כן, על המזמין לתאם את בחפירה ותוכניות מפורטות של תוואי הכ
 כל הנושאים הקשורים לחיבור עם הגורמים מהמחוז הרלוונטי.

 

בשני מחוזות או  –לקוח אשר מתכנן לבצע את החיבורים בפריסה ארצית  .1.7
במטרה לתאם  מוזמן לצור קשר עם מדור חל"ב שברשת הארצית –לפחות 

הלקוח יעביר את פרוט ההתקנות  ארצית.האת עקרונות החיבור ברמה 
 והנחיות התקנה.מלא , כולל שרטוטים מפורטים, פרוט טכני שברצונו לבצע

 

המרחק המרבי עד לחיבור יהיה לפי חתך המוליך בהתאם לטבלה הבאה  .1.1
 א'. 35)שהוכנה ע"י הרשת הארצית(, הנתיך שיותקן בתחילת הקו יהיה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 המוליך  חתך

 (  )ממ"ר

 מרחק מרבי משנאי

 )מ'(

 2,000 150תא"מ  

 1,300 70תא"מ  

 1,500 95אלומיניום  

 300 10נחושת 
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 דרישות טכניות .2

 

 על המזמין לבצע על חשבונו את ההכנות הבאות: .2.1

 
 עם מחלקת התכנון במחוז את מיקום  לתאם , ישעבודה לפני ביצוע כל

 , תוואי חפירה והנחת הצינור.בוריבור, צומת חשמלית להזנת החיהח
  חח"י פיקוח על הנחת הצינור. םעלתאם יש 
  כל העבודות האזרחיות הנדרשות לביצוע החיבור.יש לבצע את 
  כנדרש ת אישור החפירה על הלקוח לפנות לחח"י לקבל תביצוע עבודלפני

 .מחוזבכל 
 יחד   / השחלת הכבל בתאום .הכבל אשר יסופק ע"י חח"י תשחלה / תהנח

   .עם המחוז
  ראה הסברים בהמשך –ההכנות להתקנת ציוד חח"י. 

 
 :נפרד / ארוןחח"י שבמתקן הלקוח בתא במקרה שמותקן מונה  .2.2

 
 הדבר אינו אפשרי ו במידה .החיבור ימוקם בתוך תא נפרד בארון הלקוח

  .בארון נפרד המותקן צמוד למתקן הלקוחר ימוקם החיבו
 כולל הארון  להצבת המתקן יש ויקבל מהרשות המקומית הרשאההלקוח יג

 ארון הלקוח.המיועד להתקנת החבור המתוכנן על דופן 
 התא יהיה בעל דלת נפרדת המתאימה לנעילה באמצעות מנעול  / הארון

 .בשימוש חח"ישחצי צילינדר 
 בעל בידוד כפול ) כמו: פוליאסטר משוריין (, בעל עמידה  התא יהיה / הארון

UV ומתאים להתקנה חיצונית. רמת אטימות מינימאלית ,IP 44,  וההתקנה
תא יותקן  / מ' מפני הקרקע. בדלת הארון 0.5תהיה בגובה מינימאלי של 

המנעול חצי  מנגנון נעילה המתאים להתקנת מנעול חצי צילינדר של חח"י.
 .חח"י/ עובד יסופק על ידי מנהל עבודה  לבן צילינדר צבע

  1הלקוח יכין בתוך תא חח"י לוח גב מחומר פוליאסטר בעובי מינימאלי    
  .מ"מ

 של לפחות מינימאליות תא יהיה במידותה: 
 

 .מ"מ 220 :, עומקמ"מ 100 :מ"מ, רוחב 100גובה: 
 

 .מ"מ במידה והלקוח מעוניין בסידור זה 100X250X220אפשר גם  הערה:
 
  מ"מ מגב הארון. 10הלוח יהיה מורכב על גב התא, עם רווח של לפחות 
  ברגים. 1הלוח יהיה מורכב עם לפחות 
 .חח"י תרכיב את הציוד על הלוח הנ"ל 
 פח הגנה על דופן הארון לצורך השחלת הכבל התת   / המזמין יתקין צינור

   .קרקעי  להזנת החבור
 התאם לסוג ההגנה מפני חשמול אשר תסוכם עם המחלקה לצרכנות ב 

 טכנית מהמחוז הרלוונטי, על המזמין לדאוג להתקנת פס השוואת  
 פוטנציאלים בתוך תא חח"י וזאת במידה והנושא נדרש. 
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 הרלוונטי( וך תא חח"י )וזאת בתאום עם המחוז על המזמין להתקין בת
 10תוך הקופסה יהיו שני מהדקים ב קופסה מבודדת לחיבור כבל הלקוח.

 ממ"ר כל אחד.
   יותקנו:בארון המיועד להתקנת החבור 

  110201 על פס דין  מק"ט 1*13נתיך בסיס   
 :1010001א' מק"ט  10נתיך  בהתאם לגודל החיבור  
  511119א' מק"ט  25נתיך      
  2319111על פס דין  מק"ט  ממ"ר 11מהדק 
 571951ט מא"זים מק" 2-קופסה פלסטית ל 

  
במקרים בהם עבור ציוד חח"י ) ארון / במקרה שאין באפשרות הלקוח לספק תא .2.3

 :( 'וכו , עמודי הכוונה: עמודי שילוטיש רק עמוד כמו
 
 .על הלקוח לתאם מראש עם מתכנן חח"י את אופן התקנת החבור  במתקן 
  למתקן הלקוח יחשב ככבל חח"י ויסתיים בתוך  רשת חח"יהכבל המחבר בין

פסה מבודדת המכילה מהדקים מתאימים אשר תסופק ותותקן ע"י קו
 תוך המתקן שלו, בתאום עם חח"י.בהלקוח 

 מחומר כבה מאליו ובעלת מידות פנימיות הקופסה תהיה בעלת בידוד כפול ,
 מינימאליות של:

 
 מ"מ 55עומק: , מ"מ 210גובה : , מ"מ 15רוחב:  אפשרות א' :

 
 מ"מ 100עומק: , מ"מ 170ובה : ג ,מ"מ 120רוחב:  אפשרות ב' :

 

  הגבול בין מתקן חח"י ומתקן הלקוח.יהיו  שבקופסה הנ"להמהדקים 

 

 הכבל: השחלת .2.1
 

 ע"י הלקוח מנקודת ההתחברות לרשת ועד לארון יהיה  קהצינור אשר יסופ
 גמיש )"קוברה"(. / צול, מתאים להתקנה ת"ק ומסוג כפיף 3בקוטר מינ' של 

  במסד הארון יותקן צינורPVC ביציקת בטון לכניסת צול 2ח, בקוטר קשי ,
הצינור יבלוט בתוך הארון עד לגובה  ה.כהצינור יסופק עם חוט משי .הכבל

 20÷25כמו כן, יוכנס הצינור לאדמה בעומק של  הקופסה עם הנתיך הראשי.
 הבטון. , מחוץ למסדס"מ

 הכבל יושחל  בתאום/ יחד עם חח"י. 
 :רגלי העמודלויונח אורך מספיק, יגולגל קצה הכבל, ב חיבור לרשת עילית. 
 ליד ארגז כאשר קצה הכבל יונח בתוך התעלה,  קרקעית:-חיבור לרשת תת

 החלוקה תישאר רזרבה לחיבור הכבל.
  2יהיה בחתך ע"י חח"י / יושחל הכבל אשר יסופקx10  חח"י  ק"טמ –ממ"ר

2101107.                 
  ע"י עובדי חברת החשמל. יבוצע אך ורקקצוות ה שניבחיבור הכבל 

 
 יהיה לאחר בדיקת המתקן על ידי עובדי חברת החשמל. התקנת המונה ומתן הזרם .2.5
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 קופסה להתקנת מא"ז ומהדק:
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 אמות המידה של הרשות לחשמל :

 מדינת ישראל

                       
     

 

State of Israel 
    Public Utilities Authority 

Electricity 
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