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 א.ג.נ.
 חשמלהארקתהנדון:  

צנרת המים הפרטית  עירייהשטח שיפוטה של הב בחלק מהמבניםהרינו להביא לידיעתכם, כי 
 .של אותו הנכס כאלקטרודת הארקה ,, או משמשתזו עלולה לשמש .ממתכת עשויה

חייב מים צריכת מדידת ל ו/או מתקן מערכת בהתאם לדין, ,זהבמקרה  תשומת ליבכם, כילפיכך, 
עשוי פלדה או נחושת המחבר בין צנרת המים העירונית לצנרת המים ה מוליך גשר מתכתי להכיל

בין היתר, בחוק החשמל, וכללים ותקנות  ,הפרטית. הגשר משמש לרציפות חשמלית, כנדרש
 וג ממנו עשוי ו/או בנוי מד המים.חובה זו אינה קשורה לס .שהותקנו מכוחו

 לשמש כאלקטרודה הייתה יכולה 17.6.1991יום  לפני בנכס שהוקמה הפרטיתצנרת המים 
עשויה ממתכת, והיא קבועה, חתכה מתאים לזרם הקצר  מקום בו מערכת הארקה ,להארקה

, וניתן ימיםהצפוי לעבור דרכה והחיבורים בין חלקיה מבטיחים התנגדות מגע נמוכה דיה, לאורך 
 אישור עירייה בכתב.לה 

 ומקום בו מערכת זו אינה עומדת במבחנים אלה, מקום בו לא קיים אישור בכתב להארכה
העצמאיתשאינהתלויהבמערכתקהארמערכתהקיםכדיללאלתרמתבקשבעלהנכסלפעול

דעו לכם, כי במקרה שכזה מערכת המים הציבורית אינה יכולה לשמש ולא  .המיםהציבורית
  הנכס מתבקשים להתקין מערכת הארקה עצמית.בעלי ו תשמש כמערכת הארקה

 יום אחרי בנכס שהוקמה מים צנרת מערכת ספק הסר להיותאינה17.6.1991למען יכולה
 .להארקהשמשכאלקטרודהל

 ו/או הנכס, לפי העניין, בעל המתקן ו שלרטית אחריותצנרת המים הינה פ מקום בו, כך או כך
 על רציפות ההארקה מוסמך השגחת חשמלאיול של מערכת הארקה לקיומה ולוודא לדאוג

  .ללאתלותבמערכתהמיםהציבוריתוזאת ,עצמאית

הראשי )מקום בו זה מצוי  המתקנים צנרת המים הפרטית )ממד המיםמהנכסים ו/או בחלק 
לשמש ( עשויה מחומר פלסטינכסועד ל בקצה המגרש( יכול הארקהשאינו ,כאלקטרודת

תקינה הארקה מערכת של קיומה ולבדוק לוודא המתקן ו/או הנכס בעל שאינהבאחריות
מבוססתעלמערכתהמיםהציבורית.

למען הסר ספק, האחריות לתקינות ובטיחות מתקן החשמל הפרטי בכלל, לרבות איכות ההארקה 
 . חובת זאת כוללת, בין היתר,המתקןהנכס ו/או היא של בעל  בפרט, ,ו/או נכס במתקןו/או  במבנה

 ו/או בעל הנכס ו/או המתקן, צרכןהבאחריות  בדיקה של מערכת הארקה אחת לשנתיים לפחות.
לביצוע בודק פרטי ולקבל הנחיות ע"י החשמל  נימתק כל לבדוק את מערכת ההארקה של

 .והנחיות הבודק המוסמך אי הבדיקהבהתאם לממצ הארקה אלקטרודה
כל בעל נכס  , וחובתהציבוריתלהתבססעלהארקהלרשתהמיםלאניתןכיוםתשומתליבכם,כי

הבית ו/או הארקת כדי לוודא ש ו/או מחזיק נכס, לפי העניין, לבצע את כל הפעולות הנדרשות
המים הציבורית  על כל מי שהתבסס על מערכתתקינה ועומדת בדרישות החוק.  היא הנכס

 כאלקטרודת הארכה לפעול לקיומה של מערכת הארקה עצמאית. 
 

 


