תנאי התקשרות
הנני לאשר כי אצרוך גז מהחברה האמריקאית לגז בע"מ ("אמישראגז") בהתאם לתנאים
המפורטים בהסכם המקובל באמישראגז להשאלת ציוד והספקת גז לצרכנים ,לרבות לפי
התעריפים המקובלים אמישראגז מעת לעת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מצהיר ומתחייב ,כי מכלי/צוברי הגז והציוד שיושאלו
לחזקתי ולאחריותי במסגרת אספקת הגז על ידי אמישראגז ,הינם בכל עת קניינה של
אמישראגז שיוחזר לה עם דרישתה הראשונה ואני אחראי לו .כן אני אנהג על פי כללי הבטיחות
הנדרשים ועל פי הנחיות אמישראגז.
התחייבויותיי אלו הינן תקופות בין שהנני בעל הנכס או שאיני בעל הנכס .אין באמור לעיל כדי
לגרוע מהוראות הסכם קודם בינינו באם קיים הסכם שכזה .במקרה של סתירה יגברו הוראות
ההסכם הקודם.
הוראות בטיחות ,הפעלה ,שימוש ותחזוקה למיתקן גפ"מ
 .1כללי
מתקן גפ"מ הינו מתקן לאספקת גפ"מ הכולל מאגר גז (מכל נייח או מכלים מיטלטלים),
מערכת איוד (כאשר נדרש) ,ציוד להפחתת לחץ (ווסתים) ,ברזי ניתוק ,צנרת ,ואביזרי בקרה
שונים ומכשירים צורכי גפ"מ.
הקמה והפעלה ראשונית של מתקן גפ"מ חדש תיעשה אך ורק ע"י מתקין גז מוסמך שהנו בעל
רישיון רמה  1או רמה  2בהתאם לסוג מיתקן הגפ"מ וזאת בהתאם לתקנות הגז (בטיחות
ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ).
לפני שימוש במתקן הגפ"מ יינתן הסבר ללקוח ע"י מתקין הגז שהפעיל את המערכת על אופן
הפעולה של המערכת ,הוראות הבטיחות ,ההפעלה ,השימוש והתחזוקה של המתקן ומיקום
הברזים הראשיים.
 .2תיאור מיתקן גפ"מ
 2.1מאגר גפ"מ
מצבור קבוע של מכל/י גפ"מ נייח/ים (להלן "צובר/י גפ"מ") או מכלים מטלטלים,
המחוברים ביניהם והמשמשים מקור הספקה לצרכן או צרכנים.
גודל המאגר מתוכנן בהתאם לדרישות הבטיחות והתקנים ,תדירות האספקה הרצויה
וכושר האידוי הטבעי הנדרש.
 2.2מתקן גפ"מ ללא מערכת איוד (אידוי טבעי)
במתקן זה אספקת הגפ"מ למכשירי הצריכה מתבצעת ישירות ממאגר הגפ"מ בפאזת
האדים .הגפ"מ יוצא מהמכל/ים בלחץ השורר במכל (לחץ ראשוני) ובאמצעות ווסתי הלחץ
המותקנים במערכת מופחת הלחץ עד ללחץ הנדרש לשימוש במכשירים.
 2.3מתקן גפ"מ עם מערכת איוד (אידוי מאולץ)
במתקן זה אספקת הגפ"מ למכשירי הצריכה מתבצעת לאחר איוד הגפ"מ הנוזלי
באמצעות מאייד גז.

מאייד גז  -הנו מחליף חום ,שתפקידו לחמם את הגפ"מ הנוזלי שנכנס לתוכו עד לרתיחה
והפיכתו לאדים בכמויות גדולות וברציפות.
הגפ"מ הנוזלי זורם ממאגר הגפ"מ באמצעות הלחץ השורר במכל/ים (מצובר/י הגפ"מ או
מהמכלים המטלטלים הצבועים באדום) ,נכנס למאייד מקבל אנרגיה ממחליף החום
והופך לאד .מחליף החום יכול להיות מחומם ע"י מים חמים ,חשמל או אש גלויה.
במערכת זו מותקן ברז עוקף שמטרתו להבטיח את אספקת הגפ"מ למערכת (לפרק זמן
מוגבל) ישירות מהמאגר בפאזה של אדים בעת תקלה של המאייד.
במקרה של תקלה במאייד ניתן לפתוח את הברז העוקף באופן הבא:
 יש לוודא שכל ברזי מכשירי הגז סגורים. יש לסגור את הברז ביציאה מהמאייד (מסומן "ברז אדים חמים"). יש לפתוח את הברז העוקף (מסומן "ברז עוקף"). יש להודיע מיידית לחברת אמישראגז על פתיחת הברז העוקף.הוראות בטיחות כלליות
▪ הגפ"מ הינו חומר דליק ונפיץ העלול לגרום לשריפה ואף לפיצוץ.
▪ הגפ"מ כבד מהאוויר ובעת דליפה מצטבר על פני הקרקע ובמקומות נמוכים.
▪ הגפ"מ מחוסר צבע ,אך הוא בעל ריח בלתי נעים המאפשר הבחנה מידית שלו בעת דליפה.
אם חשתם ריח גז פעלו בהתאם להנחיות בעת דליפת גפ"מ כמפורט בהמשך.
▪ כל מכשיר גפ"מ בפעולה צורך חמצן ופולט גזי שריפה ,לכן יש לדאוג לאוורור נאות בחלל בו
מכשיר הגפ"מ בפעולה .אין להפעיל מכשיר גפ"מ בחדר סגור ובלתי מאוורר.
▪ אין להפעיל מכשיר צורך גפ"מ במבנה ללא רצף אופקי במפלס הרצפה אל אוויר החוץ ,וזאת
בכדי להבטיח סילוק הגפ"מ אל מחוץ למבנה במקרה של דליפת גפ"מ.
אירוע גפ"מ
הגדרה  -דליפה לא מבוקרת של גפ"מ ממתקן גפ"מ או ממכלית גז ,וכן שריפה של מתקן או
התמוטטות של מבנה על המתקן.
בעת אירוע גפ"מ פעלו בהתאם להנחיות כמפורט בהמשך.
קראו לשירות אמישראגז.
העבירו דיווח אל סניף אמישראגז הקרוב למקום מגוריכם ולאחר שעות עבודת הסניף למוקד
חירום אמישראגז בטלפון .03-6417274
הנחיות בעת דליפת גפ"מ
אם חשתם ריח גז פעלו באופן הבא:
▪ אל תפעילו מתגי חשמל או כל מקור העלול לגרום לניצוץ.
▪ הפסיקו את אספקת החשמל לאזור הדליפה.
▪ הפסיקו מיד שימוש במכשירי הגפ"מ.

▪
▪
▪

▪
▪

סיגרו את ברז הביטחון של המכשיר (נמצא בקרבת המכשיר).
אווררו את החלל (ע"י פתיחת חלונות ודלתות).
סיגרו את הברז הדירתי.
> לקוח עם מאגר גז נפרד :את ברזי המכלים.
> לקוח עם אספקת גז משותפת :את הברז שלפני המונה.
הרחיקו אנשים מאזור הדליפה.
העבירו דיווח אל סניף אמישראגז הקרוב למקום מגוריכם ולאחר שעות עבודת הסניף
למוקד חירום אמישראגז בטלפון .03-6417274

הנחיות במקרה של שריפה
בעירת גפ"מ
▪ אין לכבות גפ"מ בוער עד אשר יש בטחון מוחלט שאפשר לנטרל את מקור הדליפה.
▪ כיבוי גפ"מ בוער ייעשה ע"י נטרול דליפת הגפ"מ באמצעות סגירת הברזים הקרובים למקור
הדליפה ולפניהם.
▪ יש לנסות לכבות את האש ע"י מטפי אבקה או מגבת ספוגה במים.
▪ יש לקרר את מכלי הגפ"מ באמצעות זרנוקי מים ו/או מערכת המתזים.
שריפה בקרבת מאגר הגפ"מ
▪ נסו לכבות את השריפה באמצעים העומדים לרשותכם (מטפי כיבוי אש ,זרנוקי מים,
מערכת מתזים וכו').
▪ במקביל לניסיונות כיבוי השריפה הזעיקו מיד את מכבי האש בטלפון .102
▪ קררו את מכלי הגפ"מ באמצעות זרנוקי מים ו/או מערכת המתזים.
במקרה של שריפה ,יש להודיע מיד על פרוץ השריפה למכבי האש בטלפון  ,102ולמוקד חירום
אמישראגז בטלפון .03-6417274
הוראות שימוש כלליות
רובן המכריע של התאונות הקשורות בגז ,נגרמות בשל אי הקפדה על הוראות השימוש וכללי
בטיחות בסיסיים ,לכן:
▪ הקפידו שהתקנה או שינוי במערכת הגז תבוצע ע"י מתקין גז מוסמך בלבד.
▪ הקפידו שכל הפעלה ראשונית ותיקון של מכשיר צורך גפ"מ תבוצע ע"י גורם מוסמך בלבד.
▪ לפני שימוש במכשיר צורך גפ"מ ,יש לקרוא את הוראות היצרן המצורפות למכשיר ולפעול
בהתאם.
▪ הקפידו להפעיל מכשיר צורך גפ"מ רק במקום מאוורר היטב.

▪
▪
▪
▪
▪

הקפידו לא להשאיר מכשיר צורך גפ"מ פועל ללא השגחת בוגר אחראי.
הקפידו לא להשאיר מכשיר צורך גפ"מ פועל בלכתכם לישון.
הקפידו לסגור את ברזי הגז בגמר השימוש במכשיר.
הקפידו על מצבו התקין של הצינור הגמיש .במידה וזיהיתם סדקים או שהצינור בלוי,
הזמינו מתקין גז מוסמך להחלפת הצינור בצינור תקני חדש.
וודאו שהצינור הגמיש מחובר היטב אל הברז מצדו האחד ולמכשיר מצדו השני .שהצינור
הגמיש מסודר כך שאין אפשרות של חיכוך עם מגירות ,דלתות ,הציוד שבארונות וכו' ואין
סכנה לתלישתו.

תחזוקה
תחזוקה של מערכת הגפ"מ תבוצע ע"י מתקין גז מוסמך בלבד של אמישראגז.
▪ תחזוקה ותיקון של מכשירי הגפ"מ יעשו ע"י גורם מוסמך בלבד.
▪ שמרו על שלמות ותקינות של מערכת הגפ"מ והמכשירים.
▪ שמרו על אזור מאגר הגפ"מ נקי מפסולת כלשהי ,עשבים וכל חומר דליק.
▪ בעת תקלה או חשש לדליפת גז קראו לשירות אמישראגז באמצעות סניף אמישראגז הקרוב
למקום מגוריכם ולאחר שעות עבודת הסניף למוקד חירום אמישראגז בטלפון
.03 -6417274
חל איסור לבצע חיבור  /ניתוק של מכשירים צורכי גפ"מ ו/או התקנה ו/או פירוק של חלק
כלשהוא של מכשיר  /מתקן הגפ"מ שלא ע"י טכנאי גפ"מ  /גורם מוסמך.

הזמנת גפ"מ
אספקת גפ"מ תתבצע ע"י חברת אמישראגז בלבד.
כללי
מאגר גפ"מ  -מצבור של צובר/ים או מכלי גפ"מ מטלטלים ,המחוברים ביניהם והמשמשים
מקור הספקה לצרכן או צרכנים.
אספקת מכלים מיטלטלים מתבצעת באמצעות משאית חלוקה עירונית ואספקת גפ"מ לצובר
באמצעות מכליות החלוקה של חברת אמישראגז.
מאגר משותף
מאגר משותף  -מאגר המספק גז ליותר מצרכן אחד.
צרכן עם הספקה ממאגר משותף אינו נדרש לבצע הזמנה של גפ"מ.
מאגר נפרד
מאגר נפרד  -מאגר המספק גז לצרכן אחד.
צרכן עם הספקה ממאגר נפרד נדרש לבצע הזמנה של גפ"מ.
▪ הזמנת גז לצרכן עם מכלים מיטלטלים:
תעשה באמצעות סניף אמישראגז הקרוב למקום מגוריך או באמצעות אתר האינטרנט של
החברה  www.amisragas.co.ilאו באמצעות יישומון אמישראגז בטלפון החכם.
▪ הזמנת גז לצרכן עם צובר/ים:
יש להזמין גפ"מ כאשר מד האחוזים מורה על כמות של  40%נפח (בממוצע בכל המכלים),
בעת הזמנת גז ,יש לציין את כמות הגפ"מ באחוזים של כל אחד מהצוברים.
הזמנת גפ"מ תבוצע בימים א'-ה' בין השעות :8.30-15.00
> מרכז ודרום :בטלפון 1599592959 / 03-7281326
> צפון :בטלפון .04-8721438

הוראות בטיחות לתדלוק צובר:
> לפני תדלוק צובר יש לוודא שאין אש גלויה באזור מאגר הגפ"מ.
> נהג המכלית יחנה את המכלית כך שלא תפריע לתנועה ובמרחק הגדול מ  3-מ' מפתח
המילוי של הצובר.
> חל איסור על שימוש בכל אש גלויה בסביבת המכלית והצובר  -חל איסור חמור על עישון.
> אספקת גפ"מ לצרכנים עם מאיידים המופעלים באש גלויה תיעשה אך ורק לאחר כיבוי
להבות המאייד.
> מילוי הצובר ייעשה עד ל 85% -מנפחו ובשום מקרה לא מעל ל 90% -מנפחו.
> כאשר קיים קו מילוי ,יש לסגור את ברזי המילוי הראשיים בגמר המילוי.
הוראות בטיחות והנחיות לעניין מאגר הגפ"מ:
▪ הקפידו שלא תמצא כל פסולת מתלקחת (נייר ,קרטונים ,עשבים יבשים וכו') או כל חומר
דליק ברדיוס של  10מטר ממאגר הגפ"מ.
▪ אין להשתמש באש גלויה במרחק של לפחות  10מטר ממאגר הגפ"מ.
▪ אין להתקין כל ציוד חשמלי שאינו מוגן התפוצצות ברדיוס של  5מטר ממאגר צובר/ים ו-
 70ס"מ ממאגר מכלים מטלטלים.
▪ אין לאחסן ציוד כלשהוא בחדר גז או במבנה בו מאוחסנים המכלים המטלטלים.
▪ אין לבנות מבנה או לבצע כל שינוי באזור מאגר צובר/ים ,אלא לאחר התייעצות ואישור
מראש של חברת אמישראגז.
בדיקות תקופתיות
חובה לבצע בדיקה תקופתית למערכת הגפ"מ במקרים הבאים:
▪ כל  5שנים  -בדיקה כללית של מערכת הגפ"מ.
▪ כל שנה  -למכשיר גפ"מ עם ארובה אטמוספרית המותקן בתוך דירת מגורים.
▪ כל שנה  -למערכת גפ"מ הממוקמת במפלס נמוך (למערכת שהותקנה לפני שנת  2004במבנה
שאינו מבנה מגורים .אין להפעיל מערכות במפלס נמוך שהותקנו אחרי שנת .)2004
חל איסור על שימוש במערכת הגפ"מ ללא בדיקה תקופתית תקינה בתוקף ,להזמנת בדיקה
תקופתית צרו קשר עם סניף אמישראגז הקרוב למקום מגוריכם.

רשימת סניפים
אופקים  ,רח' הרצל 40
אילת ,מרכז מסחרי סנטר
אריאל ,רח' יהודה 10
אשדוד ,מ .מסחרי א' ,חנות 19
אשקלון ,רח' צה"ל 8
באר שבע ,רח' הרצל 38
בית שמש ,מרכז מסחרי (1כיכר נוימן)
בני ברק ,רח' ירושלים 8
בת ים ,רח' רוטשילד 35
דימונה ,מרכז מסחרי
הרצליה ,רח' בן גוריון 17
חדרה ,רח' הרברט סמואל 57
חולון ,ככר ויצמן 3
חיפה ,רח' הנביאים 20
טבריה ,בנין רסקו ,מרכז מסחרי
ירושלים ,רח' המלך ג'ורג' 35-33
כפר-סבא ,רח' ויצמן 107
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08-9923036
08-6372632
03-9364814
08-8531601
08-6750673
08-6277472
02-9911220
03-6180111
03-5073676
08-6559261
09-9540473
04-6342188
03-5035575
04-8622121
04-6792033
02-6253331
09-7670276

מרכז מידע ארצי*3626 :

נהריה ,שד' הגעתון 20
נצרת ,בניין אלופא תאופיק זיאד 3047
נתניה ,רח' גיבורי ישראל 4 12
עכו ,רח' בן עמי 43
עפולה ,רח' הנשיא 3
פתח תקוה ,רח' ההגנה 25
צפת ,רח' ירושלים 59
קרית ארבע ,א .התעשיה
קרית אתא ,דרך העצמאות 50
קרית גת ,רח' הרימון 87
קרית שמונה ,רח' יוסף יגר 6
ראשל"צ ,רח' הרצל 52
רחובות ,רח' הרצל 184
רמלה ,רח' הרצל 69
רמת-גן ,רח' הרוא"ה 2
תל אביב ,רח' אחד העם 34

טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.
טל.

04-9920414
04-6552499, 6571847
09-8615735
04-9914160
04-6523091
03-9310552
04-6920657
02-9961144
04-8447739
08-6812708
04-6940055
03-9670970
08-9472975
08-9221635
03-6721104
03-5601288

מוקד חירום טל .מס' 03-6417274

