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 הארקתחשמלהנדון:  

 

. זו ממתכת עשויהצנרת המים הפרטית  המועצהבשטח שיפוטה של  בחלק מהמבניםהרינו להביא לידיעתכם, כי 

 .של אותו הנכס כאלקטרודת הארקהעלולה לשמש, או משמשת, 

גשר  להכיל יםחייבמים צריכת מדידת ל ו/או מתקן מערכתלפיכך, תשומת ליבכם, כי במקרה זה, בהתאם לדין, 

עשוי פלדה או נחושת המחבר בין צנרת המים העירונית לצנרת המים הפרטית. הגשר משמש לרציפות ה מוליך מתכתי

חובה זו אינה קשורה לסוג ממנו עשוי  .בין היתר, בחוק החשמל, וכללים ותקנות שהותקנו מכוחו ,חשמלית, כנדרש

 ו/או בנוי מד המים.

מקום בו מערכת  ,להארקה לשמש כאלקטרודה הייתה היכול 17.6.1991יום  לפניהפרטית שהוקמה בנכס צנרת המים 

הארקה עשויה ממתכת, והיא קבועה, חתכה מתאים לזרם הקצר הצפוי לעבור דרכה והחיבורים בין חלקיה מבטיחים 

בכתב.  המועצההתנגדות מגע נמוכה דיה, לאורך ימים, וניתן לה אישור 

מתבקשבעלהנכסלפעולו אינה עומדת במבחנים אלה, ה ומקום בו מערכת זקמקום בו לא קיים אישור בכתב להאר

להקיםמערכתהאר . דעו לכם, כי במקרה שכזה העצמאיתשאינהתלויהבמערכתהמיםהציבוריתקלאלתרכדי

הנכס מתבקשים להתקין מערכת בעלי מערכת המים הציבורית אינה יכולה לשמש ולא תשמש כמערכת הארקה ו

 הארקה עצמית. 

 יום אחרי בנכס שהוקמה מים צנרת מערכת ספק הסר לאינה17.6.1991למען להיות כאלקטרודהיכולה שמש

 להארקה.

 לקיומה ולוודא לדאוג ו/או הנכס, לפי העניין, בעל המתקן ו שלצנרת המים הינה פרטית אחריות כך או כך, מקום בו

המיםצמאית, ע על רציפות ההארקה מוסמך השגחת חשמלאיול של מערכת הארקה במערכת תלות ללא וזאת

  .הציבורית

( נכסועד ל ,מקום בו זה מצוי בקצה המגרש, הראשי המתקנים צנרת המים הפרטית )ממד המיםמהנכסים ו/או בחלק 

,באחריותבעלהנכסו/אוהמתקןלוודאולבדוקקיומהכאלקטרודתהארקהשאינויכוללשמש עשויה מחומר פלסטי

תקינהשאינהמבוססתעלמערכתהמיםהציבורית.שלמערכתהארקה

במבנה ההארקה איכות לרבות בכלל, הפרטי החשמל מתקן ובטיחות לתקינות האחריות ספק, הסר ו/אולמען

בדיקהשלמערכתהארקהזאתכוללת,ביןהיתר,החוב. המתקןהנכסו/אוהיאשלבעלבפרט,,ו/אונכסבמתקן

לשנתייםלפחות  נימתק כל לבדוק את מערכת ההארקה של ו/או בעל הנכס ו/או המתקן, צרכןהת באחריו .אחת

והנחיות הבודק  בהתאם לממצאי הבדיקה הארקה אלקטרודהלביצוע בודק פרטי ולקבל הנחיות ע"י החשמל 

 .המוסמך

, וחובת כל בעל נכס ו/או מחזיק נכס, תשומתליבכם,כיכיוםלאניתןלהתבססעלהארקהלרשתהמיםהציבורית

לפי העניין, לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי לוודא שהארקת הבית ו/או הנכס היא תקינה ועומדת בדרישות החוק. 

הלפעוללקיומהשלמערכתהארקהעצמאית.קעלכלמישהתבססעלמערכתהמיםהציבוריתכאלקטרודתהאר


הלבנתרויטלג'זואבברכה,

מנהלתמחלקתמיםוביוב
  מ.מפרדסחנהכרכור


