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 הארקת  חשמלהנדון:  

המצויים בבית ובין האדמה, באמצעות מוליך המאפשר סגירת  י חשמלהארקה היא חיבור בין מכשיר
מעגל חשמלי לאדמה במקרה של תקלה באחד המכשירים. הארקה היא אמצעי בטיחות חיוני יחד עם 

   .ממסר פחת )מגן נגד התחשמלות( שמתפקידו לגרום לניתוק אספקת הזרם החשמלי

ות מרשת החשמל הביתית. התקנתה הארקה היא האמצעי המקובל והחשוב ביותר למניעת התחשמל
 .1978בבתים חדשים מחויבת בישראל על פי חוק מאז שנת 

 

, בהם צנרת המים הפרטית הינה ממתכת, והבתים )פרטיים ומשותפים( בתחום המועצה חלק מהמבניםב
למערכת מדידת מים צריך להיות גשר במקרה כזה  הצנרת עשויה לשמש גם כאלקטרודת הארקה.

פלדה או נחושת המחבר בין צנרת המים העירונית לצנרת המים הפרטית. הגשר משמש מתכתי עשוי 
 לרציפות חשמלית, כנדרש בחוק החשמל.

 חובת התקנת הגשר המתכתי המוזכר לעיל, הינה ללא קשר לסוג החומר ממנו עשויים מדי המים.

 

או כאשר המועצה עפ"י חוק החשמל, צנרת המים יכולה לשמש כאלקטרודה, רק לאחר קבלת אישור 
לדאוג לקיומה של השגחת חשמלאי על רציפות  , הצרכן,ובאחריות בעל המתקןצנרת המים הינה פרטית 

 ההארקה.

 

בחלק מהמתקנים, צנרת המים הפרטית )ממד המים ועד לדירה( עשויה מחומר פלסטי. משמעות הדבר 
הסר ספק, האחריות למען צנרת המים לא יכולה לשמש כאלקטרודת הארקה.  מסוג זה שלמבנה

לתקינות ובטיחות מתקן החשמל הפרטי בכלל, לרבות איכות ההארקה במבנה/במתקן, היא של בעל 
 המתקן בלבד, כולל בדיקה של מערכת הארקה אחת לשנתיים לפחות.

 

באחריות הצרכן לבדוק את מערכת ההארקה של מתקן החשמל שלו ע"י בודק פרטי ולקבל הנחיות 
 ה.בהתאם לממצאי הבדיק

, וחובת כל בעל נכס ו/או תשומת ליבכם, כי כיום לא ניתן להתבסס על הארקה לרשת המים הציבורית
מחזיק נכס, לפי העניין, לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי לוודא שהארקת הבית ו/או הנכס היא 

על כל מי שהתבסס על מערכת המים הציבורית כאלקטרודת הארכה תקינה ועומדת בדרישות החוק. 
 לפעול לקיומה של מערכת הארקה עצמאית. 

 

 בברכה,

 רויטל ג'זואה לבנת       

 מנהלת מחלקת מים וביוב    

  מ.מ פרדס חנה כרכור

 


