עיריית רמלה
אגף התכנון וההנדסה

בטיחות בגז ביתי [גפ"מ]
זכרו  -אין לטפל לבד במכשירי הגז הביתי.
בנוגע לצינור המקשר בין ברז הגז לכיריים :
מרבית אירועי הגז מרובי הנפגעים מתרחשים עקב תקלות בצינור הגז הגמיש .כאשר צינור הגז מוצא ממקומו
ונפגע ,עלולה להתרחש דליפת גז .
א .אין לנתק את הצינור הגמיש ,גם לא בעת הניקיונות לקראת חג הפסח.
ב .אחת ל 5 -שנים יש להזמין מספק הגז בדיקות תקינות הצינור המקשר .במהלך הבדיקה ,יש לוודא כי ספק הגז
מחליף את הצינור הגמיש בחדש ומחברו עם חבקים ב 2-קצותיו.
בנוגע למתקני הסקה וחימום אטמוספריים (הפועלים על גז):
א .פעם בשנה יש להזמין מספק הגז בדיקת תקינות המכשיר .
ב .קניתם כיריים חדשות לכבוד חג הפסח? אל תתקינו אותן בעצמכם .דרשו מספק הכיריים את התקנת הכיריים
החדשות על יד טכנאי גז מוסמך בלבד .
ג .יש לנקות את הכיריים ,ברזי הגז ויתר האביזרים הנלווים בחומרי ניקוי עדינים לשם מניעת קורוזיה .הקורוזיה
נגרמת על ידי חומרי ניקוי המכילים כלור או על בסיס חומצי וגורמת לדליפת גז .
בנוגע למכלי גז :
א .חוק הגז -בטיחות ורישוי ( )1989קובע כי חל איסור מוחלט להחזיק מכלי גז בתוך דירות ומרפסות .
ב .תופעת השימוש בגז פיראטי מסוכנת ורווחת במגזרים רבים של החברה בישראל .מכלים פיראטיים עשויים
להרגיש מלאים בגז ,אולם לעיתים הגז בהם מהול במים .במצב כזה העסקה היא לרעת הרוכש משני מובנים :הן
מבחינה בטיחותית :המים מהווים סכנה לצרכנים ,והן מבחינת עלות –תועלת .יש לקנות מספק מורשה בלבד,
ולדרוש חשבונית אשר תשמש ביטוח וראיה להתקשרות בין הלקוח והחברה.
ג .בכדי למנוע התקנה לקויה של ציוד ,יש לשים דגש על התקנה בטוחה :מתקין הגז חייב להציג את הרישיון
שהונפק לו על ידי משרד האנרגיה והמים.
ד .התחברות לספק גז שאינו עלולה לעלות לנו ביוקר :הואיל והספק אינו מפקח על מערכת הגז ואינו עורך בדיקות
עמידות מערכות הגז לפי התקן הישראלי ,הוא אינו זכאי לאחריות ולביטוח בעת אירועי בטיחות .
ה .רשימת הספקים המורשים מופיעה באתר המשרד האנרגיה והמים.

זכרו! בכל מקרה של דליפה או חשד לדליפה ,יש לדווח מידית לספק הגז שלכם .הספק מחויב להגיע למקום
בהקדם האפשרי ולתקן את הדליפה .אם נתקלתם בבעיה ,ניתן לדווח למוקד החרום של המשרד להגנת הסביבה
(* )6911או לשירותי הכבאות ברשות
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