
 בס"ד 

 דירת מגורים קיצור כללי תכנון חשמל ל

 174עמ'  –ע"פ חוק חשמל "מעגלים סופיים"  - דרישות החוק המינימליות

 :סופיים מעגלים        
 לדירה שני מעגלים סופיים מינימום •
 מ"ר. ומטבח בכל גודל(  6)חדר היינו  1 סופי מעגל –מ"ר  40או לכל \לכל שני חדרים •

 . יש ללכת לפי התוצאה הגדולה יותר 

  צרכנים מיוחדים לא יכללו במס' המעגלים המינימלי •
 . )כשמדובר בהספק גבוה לצרכן מומלץ שכ"א יקבל מעגל סופי נפרד(

 מזגן אוויר.\תנור לחימום\מדיח\מכונת ייבוש\דוד לחימום מים צרכן מיוחד:

 ( מלבד הנ"ל) ממ"ר 2.5מוליכים  16Aמא"ז  –מעגל נפרד  יםספציפי צרכנים •

 דוד שמש \מכונת כביסה\תנור אפיה ובישול צרכנים ספציפיים:

 . )כך נהוג בפועל( ניתן להוסיף מעגלים מעבר למיני' •

 

 נק' שקעים ומאור: 
 + שני שקעים נק' מאור  –מ"ר  40או \לכל חדר  •

 יש ללכת לפי התוצאה הגדולה יותר. 

 נק' מאור + שקע  –מ"ר  2לכל מרפסת מעל  •

 נק' מאור  –אמבטיה ושירותים  •

 מס' השקעים חוץ מהנצרך לצרכנים מיוחדים •

 ניתן להוסיף שקעים מעבר למיני'.  •

 : (ומקורות אחרים )מבוססות גם על פרקים נוספים הערות         

 מאור תחולק על שני מעגלים לפחות הזנת נק' מומלץ ש •
 10A( יהא בעל זרם של ייעודייםאין מניעה שמבטח שקעים )שאינם  •

 מטר   2 –  לעיל()שקעי חובה כמבואר   מרחק מיני' בין שקעים •

 ממ"ר 40או  \ שקעים מאותו מעגל ימוקמו בלא יותר משני חדרים •

 ן מאותו מעגל להזין מאור ושקעים. נית •

 באותו חדר משני מעגלים סופיים שונים.ניתן )לא מומלץ( להזין  •

 ניתן להזין ממעגל אחד מס' רב של שקעים )אך סה"כ צרכנים לא יעלה על זרם נקוב(  •

 ממ"ר 2.5מוליכים   – 16Aממ"ר. למא"ז  1.5מוליכים  – 10Aלמא"ז  •

 (. PVC)  70כשמדובר במוליך )לא כבל( בבידוד  )הנ"ל נכון דווקא

 יש ללכת לפי טבלאות שיטות ההתקנה( (, XLPE) 90דוד אך כשמדובר בכבל או במוליך בי

 1.5ולרדת לחתך  )בלבד(, לתאורה 16Aמותר להתפצל ממעגל המוגן ע"י מבטח של   •

 ( 10A)כאשר זרם העבודה של התאורה לא עובר את ה

 מפסק דו קוטבי  –לצרכן קבוע )ללא תקע(  •

 משולב עם מבטח ראשי. . יכול שיהא  Aמדגם  )פחת( הלוח כולו יוגן ע"י מפסק מגן  •

לפי צרכנות משוערת למעגל )בהעדר נתונים ניתן להניח  מקדם העמסהיש להניח  –מעגל לזינת שקעים  •

 0.92 מקדם הספק . ויש להניח ערך משוער קבוע( 

 נתוני הלקוח מבטח ראשי למתקן יתחשב במקדם ההתלכדות של כלל המתקן ע"פ  •
 ים ניתן להסתמך על הטבלה המצורפת נתונ בהעדר 

 ניתן להסתכל על המתקן )דירה( כעומס תל"מ מאוזן •

 יש להמציא טבלת מעגלים מסכמת לצורך התכנון •

 

 


